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به قلم 
مدیرمسئول

توسعه روستا مقدمه و الزمه ی توسعه ی ملی است، و در حقیقت نقطه ی عزیمت توسعه ملی، روستا است و در 
این مسیر، اعتماد اجتماعی، مشارکت و انسجام اجتماعی عواملی هستند که به فرآیند توسعه سرعت می بخشند و 
موجبات تحقق آن را فراهم می کنند. در کنار این عوامل نمی توان به نقش و ساختار مدیریت روستایی بی توجه بود چرا 
که عامل محرک و هدایت کننده در این مسیر می باشد و ارتباطی تنگاتنگ با مفاهیمی چون اعتماد اجتماعی، مشارکت و 
انسجام اجتماعی دارد. ساختار مدیریت و پیشبرد امور در برخی اوقات انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی را تقویت 

می کند و در برخی مواقع موجب تضعیف آن ها می شود.
پیش از انقالب اسالمی مشارکت اجتماعی روستاییان در امور عمومی روستا به دلیل عدم وجود ساختار و بستر مناسب آن 
چنان میسر نبود. مردم در فرآیند تصمیم گیری در امور روستا نقش چندانی نداشتند و به دنبال آن تمایل برای مشارکت در 
اجرا نیز ناچیز بود و تصمیمات اتخاذ شده در اکثر مواقع منافع اکثریت را تامین نمی کرد و موجب تضعیف اعتماد اجتماعی 

می شد. بدیهی است که در چنین حالتی توسعه پایدار روستایی محقق نمی شود.
بعد از انقالب اسالمی با نهادینه شدن شوراهای اسالمی روستا، بستر و ساختاری مناسب ایجاد شد تا روستاییان بتوانند 
در اداره ی امور عمومی نقش تعیین کننده داشته باشند و در فرآیندهای اجرا و تصمیم گیری مشارکت کنند. شورای اسالمی 
روستا متشکل از اهالی روستاست و منعکس کننده ي نیازهای اکثریت اهالی روستا و نهاد دهیاری مجری مصوبات شورای 
روستا و ارائه ي خدمات به روستاییان می باشد. وجود ارتباط و تعامالت رسمی و غیر رسمی میان این دو رکن ضروری است 

چرا که هر یک مکمل دیگری است و مانند اجزای یک سیستم عمل می کنند و دارای رابطه ی ارگانیک هستند. 
شورا و دهیاری در مقابل یکدیگر دارای وظایف و حقوقی اند که انجام تعهدات متقابل و پیشبرد امور مستلزم ایجاد 
تعاملی مستمر است. عالوه بر این شورا و دهیاری دارای نقش حمایتی و تقویتی برای یکدیگر نیز هستند و از طریق چنین 
سازوکاری، امکان تقویت اعتماد اجتماعی، انسجام و مشارکت سازمان یافته مردم فراهم می شود. توسعه فرآیندی جمعی 

است که در آن نیاز به ارتباطات و تعامالت رسمی و غیر رسمی ضروری است. 
ضرورت تعامل و ارتباط میان شورای اسالمی و دهیاری در روستاها، ما را بر آن داشت تا در این شماره جهت آشنایی 
هرچه بیشتر دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستاها با بسترهای تعاملی موجود و نقش تعیین کننده ي این تعامالت در 

روند توسعه روستایی، به این مهم بپردازیم و ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهیم.
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اهل قلم

نسیم خباززاده
آموزش  و  ترویج   � کشاورزی  مهندسی  ارشد  کارشناس   

کشاورزی
N_kh@Dehyariha.com

به لحاظ  سال ها  طی  ایران  روستایی  مدیریت  نظام 
دگرگونی های  و  تحوالت  اجتماعی،  ساختارهای 
در  اصولی  و  کارآمد  مدیریت  خالء  و  است  داشته  پیچیده ای 
روستاها در تمامی ادوار، به خصوص در دهه های اخیر مشکالت 
فراوانی را برای روستاییان ایجاد کرده است. از یک سو، با توجه 
به تغییر شرایط و مقتضیات زمانی، دیگر ساختار سنتی مدیریت 
قادر به حل و فصل مشکالت این جامعه ی مولد نبوده و از دیگر 
سو، ساختار جدید مدیریت روستایی که مبتنی بر مشارکت مردم 
از  متعدد  به دالیل  باالست،  به  پایین  از  برنامه ریزی  و  امور  در 
جمله غیربومی بودن، نتوانست جایگاه خود را پیدا کند. روستاها 
و  زندگی  شیوه ی  با  خاص  تولیدی  مکان های  منزله ی  به 
مدیریتی  الگوی  نیازمند  شهرها،  به  نسبت  متفاوت  فعالیت های 
بوم شناختی  و  اجتماعی   � اقتصادی  شرایط  با  منطبق  و  مجزا 
حاکم بر روستاها هستند )رکن الدین افتخاری و دیگران، 1386(. 
کشاورزی  تولید  نظام  در  روستایی  جامعه ی  اهمیت  به  توجه  با 

بررسی 
مدیریت روستا 
در ایران

N35*1* با تأکید بر عملکرد شوراهای اسالمی
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کشور، ضرورت های انکارناپذیری ما را وا می دارد تا در چارچوب 
عمیق تر  روستایی  توسعه ی  و  روستا  مقوله ی  به  ملی  توسعه ی 
از  جز  نسبی  خودکفایی  و  موادغذایی  تأمین  که  چرا  بیندیشیم، 
طریق متحول ساختن روستاهای کشور میسر نیست. این تحول 
باید افزون بر افزایش درآمد روستاییان، بهره مندی از خدمات و 
مهم  این  آورد.  فراهم  آن ها  برای  نیز  را  زندگی  مناسب  شرایط 
تنها با اعمال مدیریت شایسته و کارآمد و بهره گیری از شیوه های 

مدیریتی مشارکتی امکان پذیر است.
به ویژه در سطح مدیریت  نظام شورایی کشور،  و  وجود شورا 
روستاها در سال های اخیر، از این ضرورت حکایت دارد و بیان گر 
خواست پنهان و آشکار مردم برای برخورداری از نهادهای مدنی 
مناسب با مقتضیات این عصر تلقی می شود. نکته ی مهم آن است 
که شوراها همانند دیگر مفاهیم جوامع نوین و مدنی، نه فقط یک 
فرصت و انتخاب، بلکه یک مرحله از رشد فکری و فرهنگی هر 
جامعه به شمار می آیند. مشارکت واقعی مردم در برنامه ریزی، اجرا 

باارزشی  و  مهم  مفاهیم  از  برنامه  یک  پیامدهای  ارزش یابی  و 
این  بر  را میسر می سازد.  است که تحقق تفکر و نظام شورایی 
مبنا، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در راستای بسترسازی 
اجرای  و  خود  سرنوشت  در  مردم  واقعی  مشارکت  تحقق  برای 
دموکراسی به مفهوم واقعی آن، ابزارهایی را تدارک دیده است که 

از آن جمله می توان به شوراهای اسالمی روستایی اشاره کرد.
از مهم ترین رخدادها در عرصه ی مدیریت  از آن جا که یکی 
است،  بوده  روستایی  اسالمی  شوراهای  بحث  کشور  روستاهای 
پرداختن به این شیوه  ی مدیریت که مبتنی بر مشارکت و دخالت 

مردم در سرنوشت روستاییان است، ضرورت می یابد.
 تعریف مفاهیم:
مدیریتروستایی

یا مرگ  بالندگی و  مدیریت مهم ترین عامل در حیات، رشد، 
وضع  به سوی  موجود  وضع  از  حرکت  روند  و  است  جامعه  یک 

مطلوب را کنترل می کند )رکن الدین افتخاری و دیگران، 1386(. 
روستاها به منزله ی نخستین واحدهای اجتماعی و مرکز استقرار 
را  خود  خاص  مدیریتی  و  اجتماعی  سازمان  انسان ها،  اسکان  و 
داشته اند. الگوی جدید مدیریت روستایی در ایران در محورهای 
مدیریت زمین و تولید کشاورزی، مدیریت زیرساخت ها و خدمات 
روستاها،  برای  هزینه   � درآمد  نظام  و  مالی  مدیریت  زیربنایی، 
عدالت  برقراری  و  پایدار  توسعه ی  و  زیست  محیط  مدیریت 
فرآیند  واقع،  در  روستایی  مدیریت  است.  بررسی  قابل  اجتماعی 
طریق شکل  از  روستایی  محیط  و  جامعه  هدایت  و  سازماندهی 

دادن به سازمان ها و نهادهاست )رضوانی، 1383(.
مدیریتوتوسعهیپایدارروستایی

در ایران طی چند دهه ی اخیر، توسعه ی روستایی به طور اعم 
طراحی  و  منسجم  روند  از  اخص،  به طور  روستایی  مدیریت  و 
شده ای برخوردار نبوده است. ذکر این نکته به معنای نفی اقدامات 
سازنده ای که در برخی از جوامع روستایی صورت پذیرفته، نیست؛ 
بلکه به مفهوم گسیختگی اهداف و برنامه ها و فقدان راهبردهای 
مشخص برای توسعه ی روستایی است )سعیدی، 1370(. علی رغم 
هنوز  روستاها،  در  انقالبی  نهادهای  و  دولت  گسترده ی  خدمات 
فاصله ی بین واقعیت های موجود و اهداف توسعه بسیار است و 
مشکالت فراوانی در جامعه ی روستایی وجود دارد که از سر راه 
برداشتن آن ها معادل از بین بردن محرومیت ها در جوامع روستایی 
است؛ از این رو ایجاد زمینه ی توسعه تا حد زیادی در گرو تحقق 
یافتن مدیریت کارآمد اجرایی در روستاهاست )مهدوی، 1381(. 
توسعه ی روستایی، فعالیت های متشکل از بخش های متعدد است 
که مهم ترین آن ها حصول عواید اقتصادی و رفاه اجتماعی برای 
را  نهایت توسعه ی روستایی  هر فرد روستایی است )همان(. در 
جدی  اقدام  و  پیگیر  تالش  و  اندیشه ها  بلوغ  نتیجه ی  می توان 
از طریق خودآموزی،  به سازی جامعه ی خویش  برای  روستاییان 
تعلق  آن ها  به  ملی که  از سهم  استفاده  یا  و همیاری  خودیاری 

می گیرد، تعریف کرد )مهدوی و نجفی کانی، 1384(.
 شوراهای اسالمی روستایی - شکل گیری

انقالب  از  قبل  به  تاریخی  حیث  از  ایران  در  شوراها  بحث 
اسالمی برمی گردد. در اصول 90 تا 93 قانون اساسی مشروطیت، 
موضوع شوراهای محلی و انجمن های ایالتی و والیتی مطرح شده 
است. پیشینه ی قانون شوراها یا به تعبیر آغازین خود انجمن های 
شورای  )مجلس  قانون گذاری  نهاد  نخستین  تشکیل  به  بلدیه، 
ملی( می رسد. به عبارت دیگر، یکی از نخستین قوانین مصوب 
خورشیدی   1286 سال  در  که  است  بلدیه  قانون  ملی،  شورای 
بزرگ  آرمان های  از  یکی  ترتیب  این  به  و  رسید  تصویب  به 
انقالب مشروطه جامه ی عمل پوشید. مشارکت واقعی مردم در 
و  از مفاهیم مهم  ارزش یابی،  و  اجرا  برنامه ریزی، تصمیم گیری، 
باارزشی است که تحقق تفکر و نظام شورایی را میسر می سازد. با 
پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل جهاد سازندگی و همچنین بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی، روستاییان با نهادهای تازه ی انقالب آشنا 
 شدند. گروه های مختلف سیاسی نیز با توسل به »شورا« هر یک 
به نوعی درصدد بودند تا با طرح تشکیالت شورایی در روستاها، 
انقالب شدیدا  در جریان  که  را  ده  و  دولت  بین  ارتباطی  ضعف 

لطمه خورده بود، احیا کنند )طالب، 1376(.
تحت  ایران  در  روستایی  مدیریت  زمینه ی  در  قانون  آخرین 
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عنوان قانون »تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
کشوری و انتخاب شهرداران« در سال 1375 به تصویب رسید. بر 
اساس این قانون، مدیریت روستاها هم چنان بر عهده ی شوراهای 
اسالمی روستایی است. این شوراها در روستاهای تا 1500 نفر 
جمعیت 3 نفر و در روستاهای با بیش از 1500 نفر جمعیت 5 نفر 

عضو دارد )کالنتری، 1384(. 
 نقش و عملکرد

ایران  روستایی  مدیریت  در  روستاها  اسالمی  شوراهای  نظام 
متاثر از اتخاذ راهبرد مشارکت مردم در روند توسعه است. مشارکت 
فرصت های  مجدد  توزیع  و  افزایش  جهت  روشی  می توان  را 
توسعه  در  هم یاری  و  اجتماعی  تصمیم گیری  در  جستن  شرکت 
و بهره مندی از ثمرات آن تعریف کرد )اوکلی و مارسدن، 1370(. 
با این وصف، مشارکت روستاییان نیازمند برنامه ریزی های محلی 
است، بدین معنی که برنامه ریزی های ملی و منطقه ای بیشتر به 
توسعه ی شهرها و گاهی مناطق مستعد روستایی می انجامد و از 
این رو تضمین کننده ی توسعه ی روستایی نیستند. چگونگی حل 
از  با استفاده از منابع محدود و کمیاب و نیز بهره مندی  مشکل 
شمرده  روستاییان  مشارکت  در  نکات  مهم ترین  از  بومی  دانش 
می شود )دیاس و ویکرامانایاک، 1368(. پس از پیروزی انقالب 
در  شوراها  انتخابات  قانونی  الیحه ی  اولین  تصویب  اسالمی، 
هیات دولت در سال 1358، زمینه ی تشکیل شوراهای اسالمی 
اولین  قانونی  مدت  شدن  سپری  با  ساخت.  فراهم  را  روستایی 
دوره ی انتخابات شوراها، انتخابات مجدد به دالیل مختلفی انجام 
نشد و از این رو، بسیاری از شوراهای اسالمی عمال منحل شدند 
و گاهی به صورت نیمه فعال به حیات خود ادامه دادند. با این حال، 
شوراها در مدیریت روستایی موفقیت قابل توجهی کسب نکردند 

که در زیر به برخی از دالیل ناکامی اشاره می شود:
عوامل  و  خوانین  و  مالکان  دست  شدن  کوتاه  به رغم   �  1
خانه های انصاف و انجمن ده از روستا، نفوذ غیرمستقیم بسیاری 
و گاهی در عملکرد شوراهای  بر کارکردهای روستایی  آن ها  از 
روستایی وجود داشت و در نتیجه، نقش مدیریت شورایی کم رنگ 

می شد؛
شوراهای  تشکیل دهندگان  از  جهادگران  که  آن جا  از   �  2
به دالیل  شورا  تصمیم گیری های  در  بودند،  روستایی  اسالمی 
ترتیب  بدین  و  می گرفتند  تصمیم  شورا  جای  به   خیرخواهانه 

به جای شورا در مدیریت روستایی نقش آفرینی می کردند؛
جایگاه  قانونی  و  اداری  جنبه های  از  این که  به  توجه  با   �  3
روشنی برای شوراهای اسالمی وجود نداشت، تصمیم گیری های 
شوراهای اسالمی فاقد ضمانت اجرایی الزم بود و به همین سبب 
بسیاری از شوراها در همان سال های اولیه ی انقالب و تعدادی 

دیگر در سال های بعد عمال کارایی الزم را از دست دادند؛
4 � نفوذ و موازی کاری نهادها و سازمان های دیگر که به تدریج 
در کنار شوراهای اسالمی در روستاها فعال شدند، نقش مؤثری در 
کم رنگ شدن کارکردهای شوراهای اسالمی روستایی داشتند.     

 اهداف
تمرکززدایی از نظام اداری کشور؛ 

مشارکت مردمی؛
سپردن کار به مردم؛ 
تسریع در انجام امور؛

کنترل و نظارت اجتماعی؛ 
رفع تبعیض؛

تکمیل کار دستگاه های دولتی؛ 
آگاه سازی مردم؛

افزایش توان دولت و هدایت برنامه های محلی؛
)موسوی  دولت  زیرمجموعه های  و  دولت  به  مشاوره 

کربالیی، 1385(.
 آثار مثبت شوراها

از  جامعه  افراد  روی  بر  مردمی  نهاد  به عنوان  شوراها   �  1
جای  بر  خوبی  و  مثبت  بسیار  تأثیرات  نگرشی،  و  ارزشی  نظر 

می گذارند؛
2 � فعالیت شوراها باعث اجتماعی شدن افراد از طریق توجه به 
ارزش ها و رفتارها می شود. از آثار اجتماعی شوراها این است که 
کمک فزاینده ای به ثبات اجتماعی می کنند. از جهت کارکردی 
نیز، شوراها و دولت می توانند کارایی دو جانبه ی یکدیگر را رونق 

بخشند؛
ایفای نقش نظارتی مشورتی،  3 � کاهش هزینه های دولت، 
و  مشکالت  موانع،  شناسایی  و  ملی  برنامه های  نقد  و  بهبود 
نهاد  با  دولت  همکاری  مثبت  پیامدهای  جمله  از  ناهنجاری ها 

مردمی شوراهاست؛
4 � شوراها با ارائه ی اطالعات و داده های خود از جامعه که 
فرآیند جمع آوری،  در  سیاسی  گرفتن مالحظات  نظر  در  به دلیل 
و  مسائل  با  مستقیم  ارتباط  نیز  و  داده ها  تحلیل  و  طبقه بندی 
در  را   دولتی  مراکز  می توانند  می نمایند،  واقعی تر  مشکالت 
تدوین سیاست ها با هزینه ی کم تر یاری کنند و با تبادل تجارب 
فراهم  را  سیاست گذاری  امکان  شوراها،  تخصصی  اطالعات  و 

سازند؛
و  سیاسی  مراکز  و  سازمان ها  خالف  بر  شوراها  فعالیت   �  5
بر  است،  حاکم  آن ها  بر  سازمانی  فضای  و  مقررات  که  قانونی 

هنجارهای عاطفی مشترک استوار است؛
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6 � تعامل و همکاری میان دولت و شوراها به افزایش ثبات و 
گسترش امنیت اجتماعی می انجامد )موسوی کربالیی، 1385(.

 آسیب شناسی شوراها
را  اسالمی  شوراهای  که  چالش هایی  و  آسیب ها  عمده ترین 

تهدید می کنند عبارتند از:
1 � فقدان فرهنگ کاری جمعی و گروهی: فرهنگ عمومی 
از  ولی  است،  ویژه ای  قابلیت های  دارای  آن که  با  ما  جامعه ی 
جمعی  و  گروهی  کار  فرهنگ  نبود  که  می برد  رنج  کمبودهایی 
خودمحوری  و  تک روی  و  فردگرایانه  عادات  است.  جمله  آن  از 
بر بسیاری از کارهای گروهی سایه افکنده و آن را با مخاطره ی 
جدی مواجه ساخته است. بروز اختالفات و مناقشات در شوراها 

گواه بر این مدعاست؛
فعال  مردمی  نهادهای  شوراها  شوراها:  شدن  سیاسی   �  2
امور  آن ها  کارکرد  چارچوب  و  جامعه اند  غیرسیاسی  حوزه ی  در 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است )اصل 100 قانون اساسی(. 

شوراها حزب نیستند و نباید کارکرد پنهان سیاسی داشته باشند، 
دست  در  قدرت  تمرکز  از  و  بپردازند  قدرت  توزیع  به  باید  بلکه 
حاکمیت جلوگیری کنند. با این حال، در دوره های گذشته شاهد 

حرکت سیاسی از شوراها بوده ایم؛
3 � مشکالت قانونی: قوانین موجود با نارسایی های غیرقابل انکار 
در خصوص شوراها مواجه اند. وضعیت سیاست گذاری، نظارت و 

مدیریت در امور شوراها چندان مشخص نیست؛
4 � عدم نگرش تخصصی و علمی: متخصص نبودن برخی 
امور  بعضی  در  نهاد  این  ناکارآمدی  به  منجر  اعضای شوراها  از 

شده است؛
به نفی  ناکارآمدی ها نمی بایست  این آسیب ها و  این حال،  با 

اصل شوراها بیانجامد )موسوی کربالیی، 1385(.

 دهیاری بازوی اجرایی شوراهای اسالمی 
روستا

پس از تصویب قانون »تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای 
اسالمی کشوری و انتخاب شهرداران« در سال 1375، مشکالت 
اجرایی آن سبب شد تا در سال 1377 با تصویب قانونی تحت نام 
وزارت  به  روستاهای کشور«  در  دهیاری های خودکفا  »تأسیس 
کشور اجازه داده شود تا برای اداره ی امور روستاها، سازمانی به 
قانون وظایف، تشکیالت  با اصالح  نام دهیاری ها تأسیس کند. 
اجرایی  تجربه ی  در سال 1382،  اسالمی  انتخابات شوراهای  و 
همان  که  گرفت  روستایی شکل  مدیریت  عرصه ی  در  جدیدی 
در  مدیریتی جدید  و  اجرایی  نهاد  این  بود.  دهیاری ها  راه اندازی 
وظایف  و  می کنند  فعالیت  اسالمی  شوراهای  نظر  زیر  روستاها 
توجه  با  دهیاری ها  دارند.  عهده  بر  را  عمرانی  و  خدماتی  متعدد 
به موقعیت محل و با درخواست اهالی، از سوی شورا برای مدت 
4 سال انتخاب می شوند و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی 
غیردولتی  عمومی  نهاد  به عنوان  شهرداری ها  همانند  مستقل 

مشغول کار می گردند.
در  عطفی  نقطه ی  می توان  را  روستا  در  دهیاری ها  تأسیس 
تاریخ مدیریت روستایی به شمار آورد. زیرا از هنگام نقش آفرینی 
در مدیریت روستاها و تأسیس انجمن ده، همواره مدیریت آن ها 
بر عهده ی انجمن یا شورای ده بوده است. با تأسیس دهیاری ها، 
عالوه بر شوراهای روستا به عنوان قانون گذار و تصویب کننده ی 
به  روستا  امور  اجرایی  مدیریت  روستایی،  عمران  برنامه های 
این  است  بدیهی  آن چه  است.  شده  گذاشته  دهیاری ها  عهده ی 
از  برگرفته  روستا  در  دهیاری  تأسیس  الگوی  که  است  موضوع 
نهاد شورای  دو  است که  مدیریت شهری کشور  کنونی  ساختار 

شهر و شهرداری در آن حضور دارند .
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احمد ملکان- سید هادی کریمی
دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی 

دانشگاه تهران
بررسي مدیریت روستایي در ایران نشان مي دهد که 
مدیریت  و  داده  رخ  زمینه  این  در  زیادي  تحوالت 
روستایي محلي همواره فراز و نشیب هاي زیادي را پشت سر 
گذاشته است. فروپاشي نظام مدیریت روستایي سنتي و عدم 
انتخابات  برگزاري  انقالب(،  از  نوین)قبل  مدیریت  جایگزیني 
شوراهاي اسالمي روستایي بالفاصله پس از پیروزي  انقالب 
اسالمي، برگزاري انتخابات سراسري شوراهاي اسالمي شهر 
و روستا در سال 1377، تصویب قانون تاسیس دهیاري هاي 
خودکفا، تصویب قانون تجمیع عوارض و اختصاص 30 درصد 
براي  مناسب  بستر  )ایجاد  روستاها  به  متمرکز  عوارض  از 
تحوالتي  اصلي  سرفصل هاي  روستاها(  در  دهیاري  تشکیل 
تحول  روند  در  است.  داده  روي  خصوص  این  در  که  است 
دهیاري ها  شکل گیري  براي  زمینه  ایجاد  روستایي،  مدیریت 
رفع خال وجود سازوکار اجراي فعالیت هاي اجرایي در روستا 
مرجع  عنوان  )به  روستایي  اسالمي  شوراهاي  کنار  در 
از  بخشي  اختصاص  و  روستا(  در  نظارتي  و  تصمیم گیري 

عوارض متمرکز، فصل نویني را در مدیریت روستایي گشوده 
و  دهیاري ها  تاسیس  قانون  تصویب  از  که  اکنون  است. 
روستاها چند سالي  به  متمرکز  اختصاص 30 درصد عوارض 
مي گذرد و به پشتوانه ي این قوانین مدیریت روستایي به طور 
نهاد  این  عملکرد  است  ضروري  است،  گرفته  قوام  نسبي 
براي  مناسبي  زمینه ی  تا  گرفته  قرار  بررسي  مورد  مردمي 
عبارت  به  شود.  فراهم  کاستي ها  رفع  و  توانمندي ها  افزایش 
دیگر مساله ی اصلي این تحقیق این است که چه عواملي در 
با  مي توان  چگونه  و  بوده  موثر  روستایي  مدیریت  موفقیت 
موفقیت  افزایش  براي  را  الزم  شرایط  عوامل  این  تغییر 

مدیریت روستایي فراهم نمود؟ 
نشان  ایران  در  روستایي  مدیریت  تحول  فرآیند  بررسي 
و  آزمون  بر  مبتني  منتخب  راهبردهاي  همواره  که  مي دهد 
کامال  درازمدت  در  سازمانده  مشي  یک  فقدان  و  بوده  خطا 
دهیاري ها  استقرار   ، این  وجود  با  مي باشد.  مشهود  و  محرز 
نهاد  به عنوان  روستایي  اسالمي  نظر شوراي  زیر  روستاها  در 
اجرایي مرحله ی تکاملي فراز و نشیب تحول مدیریت روستایي 
مي باشد. بنابراین ایجاد زمینه براي توفیق مدیریت روستایي 
و استمرار حیات مدیریت شورایي در تصمیم گیري و تمرکز در 

بررسی مديريت روستايی در ايران 
با تاکید بر نقش شورا و دهیاری
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اجرا خواهد بود. در این برهه از روند تکاملي مدیریت روستایي 
محلي، ضروري است که با بررسي عملکرد مدیریت روستایي 
و نوع رابطه ی دهیاران با شوراهاي اسالمي روستایي و هر دو 
)نهاد مدیریت روستایي محلي( با مردم، زمینه ی الزم را براي 
شناخت نقاط قوت و ضعف مدیریت روستایي فراهم نمود تا 
بستر الزم براي افزایش کارایي مدیریت روستایي ایجاد شود. 
به عبارت دیگر با توجه به ضرورت هاي زیر الزم است عملکرد 

مدیریت روستایي مورد نقد و بررسي قرار گیرد:
شناخت عملکرد مدیریت روستایی

شناخت رابطه ي دهیاري ها با شوراهاي اسالمي روستایي
ایجاد زمینه برای افزایش توانمندی مدیریت روستایی

 مدیریت روستایی درگذر زمان:
پیشازمشروطیت:

از سازوکار مدیریت روستایی تا پیش از ورود اسالم اطالعات 
زیادی در دست نیست. با وجود این، اندک اطالعات موجود 
بیان گر وجود نوعی نظام مدیریت برای اداره ی جوامع روستایی 
و گردآوری مالیات در آن دوران است و در این دوره مالکان 
گردانندگان دستگاه های اداری بودند و این خود موجب افزایش 
ظلم و ستم و بیگاری در روستا می شد)مهدوی:1377،10(. در 
دوره ی صفویه و قاجاریه نیز کلیه ی فعالیت ها بر عهده ی مالکان 
و عوامل آنان بود و معموال فقط مالکان حق بهره برداری از 
مسئول  کدخدایان  دوره  این  در  و  داشتند  را  روستاها  اراضی 
جمع آوری مالیات و عوارض بودند و دخالت دولت فقط در حد 

اخذ مالیات بود)بدری و موسوی:1388،24(.
مدیریتروستاییازمشروطهتااصالحاتارضی:

بعد از برقراری مشروطه، دگرگونی های ناشی از مشروطیت 
ابعاد مختلف ایران و جامعه ی روستایی را تحت تاثیر قرار داد 
و دولت و حاکمان وقت را عالوه بر توجه به شئونات مختلف 
زندگی مردم، به دخالت در امور روستاها و احساس مسئولیت 
بیشتر در قبال آن رهنمون ساخت. از اقدامات اولیه می توان به 
لغو تیولداری و تصویب قانون تشکیل ایاالت و والیات اشاره 
به جای  دولتی  مدیریت  اعمال  به منظور  مذکور  قانون  کرد. 
مدیریت اربابان و مالکان تدوین شد و برای اولین بار از کدخدا 
نام برده شد که عمال می بایست از طرف مالک انتخاب شود. 
روستایی،  جامعه ی  در  بزرگ مالکی  ساخت  کلی  به طور  اما 
وضعیت  قدرت،  هرم  روستاییان،  اجتماعی  روابط  موضوع 
عمرانی و نحوه ی مشارکت در مسائل مختلف مربوط به روستا 

تغییرات قابل توجهی نکرد )چوپانیان و همکاران:1386،3(.
مدیریتروستاییپسازاصالحاتارضیتاانقالب

اسالمی:
تا قبل از اصالحات ارضی به دلیل حاکمیت مالکان، زمینه ی 
چندانی برای حضور دولت در امور روستاها فراهم نبود. با این 
اصالحات دولت جایگزین مالکان شد و این جایگزینی باعث 
دانش،  سپاه  مانند  دولتی  مختلف  نهادهای  گسترده ی  ورود 
سپاه ترویج، سپاه بهداشت، خانه ی انصاف، شرکت های تعاونی 
روستایی و انجمن های ده به روستا شد. از سال 1347مدیریت 
و  آبادانی  وزارت  به  کشور  وزارت  از  روستایی  نواحی  کالن 
ده،  انجمن های  آیین نامه ی  تصویب  با  و  شد  محول  مسکن 
ارائه ی تصمیمات انجمن بود. اما این  کدخدا همچنان مامور 

از سال 1350 ضرورت  و  نیاورد  دوام  بیشتر  آیین نامه 3سال 
از  جامع تر  قانون  این  شد.  فراهم  روستا  امور  کردن  یکپارچه 
قوانین قبلی بود و بعد از حدود 40 سال موضوع کدخدایی را با 
عنوان دهبان مطرح کرد که امور اجرایی ده را زیر نظر انجمن 
ده بر عهده داشت )رضوانی:1383،219(. در مجموع می توان 
گفت که پیش از انقالب دخالت دولت در روستا ارکان سنتی 
اداره ی امور عمومی را از هم پاشید، اما تشکیالت دولتی مانند 
در  نیافت.  فعالیت  برای  استواری  پایگاه  هیچگاه  ده  انجمن 
واقع تغییرات مکرر قوانین و احاله ی امور روستایی از وزارتی 
در  روستایی  مدیریت  پاشیدگی  هم  از  سبب  دیگر  وزارت  به 

آستانه ی انقالب اسالمی شد)بدری،1390،13(.
مدیریتروستاییبعدازانقالباسالمی:

نگرش های  از  تاثیر  با  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
موجود و استناد به قانون اساسی، وظیفه ی مدیریت روستایی به 
عهده ی شورای اسالمی سپرده شد، که عمال جانشین انجمن 
ده بود. ذکر این نکته ضروری است که نهادهایی مانند جهاد 
سازنگی و بنیاد مسکن به عنوان متولی امور روستا ایجاد شدند. 
شاید نقطه ی عطف فعالیت های مدیریت روستایی مربوط به 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی در سال 
1375 باشد. در قانون اخیر بر شورا به عنوان نهاد مدیریت در 
روستا تاکید شد و در سال 1377 نیز طبق مقررات به وزارت 

8
شماره 35 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



کشور اجازه داده شد تا برای امور روستایی به تاسیس دهیاری 
اقدام کند؛ که به عنوان بازوی اجرایی آن ها به حساب می آید. 
جدید  قوانین  به  توجه  با  که  است  این  اهمیت  حائز  نکته ی 
در مدیریت روستایی و اجرای این مصوبات، برای تجهیزات 
منابع انسانی در توسعه ی زیرساخت ها تالش زیادی شده و در 
تاکید خاصی  خصوص مشارکت مردمی و مدیریت روستایی 
صورت گرفته است. اما با وجود این اقدامات مهاجرت از روستا 
به شهر همچنان وجود دارد و این امر نشان دهنده ی ضعف 
اسالمی  انقالب  از  بعد  در  روستایی  مدیریت  در  عملکردی 

است)ریاحی،قدیری:1383،7(.
 تعریف مفاهیم:
مدیریتروستایي

مدیریت روستایی درواقع فرآیند سازماندهی و هدایت جامعه 
و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان ها و نهادها 
است. این  سازمان ها و نهادها ابزار و وسایل تامین هدف های 
جامعه ی روستایی هستند. هدف هایی که توسط مردم روستا 

ترسیم و پذیرفته شده است)بدری و موسوی:1388، 12(. 
ارکانمدیریتروستایي

منظور از ارکان مدیریت روستایي، دو نهاد مدیریتي شوراي 
روستایي  مدیریت  در  که  است  دهیاري  و  روستایي  اسالمي 
مکمل یکدیگر بوده و متولي امور عمومي و عام المنفعه روستا 

مي باشند.
شوراياسالميروستایي

اساس  بر  آن  اعضاي  که  است  نهادي  اسالمی  شورای 
سال  چهار  مدت  براي  روستا  مردم  مستقیم  راي  با  قانون 
را  روستایي  مدیریت  وظیفه ی  نهاد  این  مي شوند.  انتخاب 
عام  نظارت  روستا  امور عمومي  کلیه ی  بر  و  داشته  بر عهده 
دارد. شورای اسالمی در روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه 
دارد  عضو  نفر  پنج  نفر   1500 از  بیش  روستاهای  در  و  نفر 
زیر  شرح  به  شورا  وظایف  از  برخی  )افراخته:1388،105(. 

است: 
نارسایی های  و  نیازها  کمبودها،  شناخت  و  بررسی 
اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و 

وظایف مشورتی

وظایف نظارتی

وظایف مشترک وظایف اطالع رسانیوظایف  ارتباطی
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ارائه ی راه حل به مقامات مسئول. 
برنامه ریزی و اقدام در جهت مشارکت مردم در انجام خدمات 

اجتماعی،  اقتصادی، عمرانی،  بهداشتی  و  سایر امور رفاهی.
طرح های  و  شورا  تصمیمات  اجرای  حسن  بر  نظارت 

مصوب و ...)طالب،1376(
دهیاري:

فرآیند  در  موثر  بسیار  اقدامی  اسالمی  شوراهای  تشکیل 
مشارکت مردم در توسعه ی نواحی روستایی محسوب می شود، 
بدون  است،  نظارتی  و  مشورتی  نهاد  شورا  که  آن جا  از  ولی 
تشکیالت اجرایی ناقص است و نمی تواند وظایف خود را انجام 
در  و  داشته  توجه  نکته  این  به  قانون گذار  خوشبختانه  دهد. 
و  است  کرده  پیش بینی  را  دهیاری ها  تشکیل  قانون شوراها، 
در سال 1377به وزارت کشور اجازه داده شد سازمانی به نام 
دهیاری به صورت خودکفا تاسیس گردد)رضوانی:1383،229(. 
الزم به ذکر است که دهیار با پیشنهاد شورای اسالمی توسط 

بخشدار منصوب می گردد.
شده  تعیین  دهیاری  برای  وظیفه   48 قانون  اساس  بر 
)بدری  می شود  طبقه بندی  عام  و  خاص  دسته ی  دو  به  که 
زیر  به شرح  دهیاری  وظایف  از  برخی  موسوی:1388،90(.  و 

می باشد:

اجرای تمام مصوبات شورای اسالمی.
و  نظافت  حفظ  و  بهداشتی  قوانین  اجرای  در  مراقبت 
 ... و  محیط  بهداشت  تامین  برای  مناسب  زمینه ی  ایجاد 

)افراخته:1388،109(. 
با توجه به بررسی های انجام گرفته می توان چهار وظیفه ی 
مشترک برای شوراهای اسالمی و دهیاری ها در نظر گرفت. 

 ارتباط متقابل شورا و دهیاری ها:
با توجه به وظایف مشترک فوق ضرورت تعامل و همکاری 
دهه های  در  می شود.  آشکار  دوچندان  دهیاری  و  شورا  میان 
روستایی  توسعه ی  فرآیند  در  که  راه کارهایی  جمله  از  اخیر 
مورد  مردم  مشارکت  با  همراه  روستا  مدیریت  حوزه ی  در  و 
ساخت  گرفته،  قرار  کارشناسان  و  برنامه ریزان  ویژه ی  توجه 
و رشد ظرفیت ها و قالب های جدید برای همکاری هدفمند و 
تعریف شده ی مردم جوامع روستایی در مدیریت روستاها بود 
و بر این اساس شوراها و نهادهای محلی پدیدار شدند و رشد 
یافتند. در ایران نیز پس از تحوالت و چالش های فراوان در 
عرصه ی مدیریت روستایی، شوراهای اسالمی و دهیاری ها پا 
به عرصه ی مدیریت روستایی کشور نهادند. همان گونه که از 
برای  همیاری  و  و همکاری  تعامل  ایجاد  پیداست،  شورا  نام 
تسهیل در فرآیند مدیریت روستایی از اهداف این نهاد مردمی 
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است. لذا توسعه ی پایدار روستا مستلزم ارتباط شورا به عنوان 
نهاد نظارتی با دهیاری به عنوان نهاد اجرایی در روستا می باشد. 
دو  این  میان  دوسویه  همکاری  و  ارتباط  مشارکت،  واقع  در 
روند  در  تسریع  از طرفی  و  روستا  اداره ی  در  تسهیل  موجب 

توسعه ی روستا خواهد شد)بدری،1388،114(.
 تنگناها و مشکالت تعامل شورا و 

دهیاری
و  اسالمی  شوراهای  توانمندسازی  و  آموزش  به  توجه   
از  یکی  و شغلی  علمی  آگاهی  ارتقای سطح  دهیاری، جهت 
می باشد. روستایی  نوین  مدیریت  تقویت  در  قوی  اهرم های 

نهادهای  توسط  نهاد  دو  این  اعضای  جداگانه ی  آموزش 
مختلف، تعامل این دو نهاد را دچار مشکل کرده است. مادامی 
یک  در  مختلف  سطوح  در  دهیاری ها  و  شوراها  متولیان  که 
از  نمی توان  باشند،  نداشته  تعامل  یکدیگر  با  و  نباشند  راستا 
شورا و دهیاری انتظار داشت که ارتباطی منسجم و هماهنگ 

در امور مدیریت روستا داشته باشند.
بنابراین آموزش شوراها و دهیاران باید هماهنگ بوده و با 
توجه به ارتباط تنگاتنگ این دو نهاد در عرصه ی فعالیت شان 
این آموزش ها باید مکمل هم باشند. در غیر این صورت در امور 

اجرایی روستا شکاف ایجاد می شود. 
از مشکالت دیگر وجود تعصبات قومی و قبیله ای در روستا 
می باشد که موجب کندی روند تعامل بین شورا و دهیاری شده 
است و این امر موجب عدم بهره گیری از نیروهای کارآمد در 

دهیاری ها و عزل و نصب های مکرر می شود. 
وجود تعارضات قانونی از دیگر اشکاالت موجود بر سر راه 
قانون  تأسیس  بدو  از  که  است  دهیاری  و  شورا  میان  تعامل 
شوراها وجود داشته است و البته قوانین دهیاری ها نیز خالی 
از اشکال نیست و نیاز به بازنگری دارد. وجود این تعارضات 
در بسیاری از موارد موجب سردرگمی شده و باعث اختالل در 
تعامل میان شورا و دهیاری شده است. پایین بودن سطح سواد 
شوراها و دهیاران از دیگر موانع موجود بر سر راه تعامل میان 
حیطه ی  از  بعضا  سواد،  پایین  سطح  به دلیل  زیرا  آن هاست. 

وظایف و اختیارات خود آگاهی ندارند.
راه کارهای الزم برای باال بردن تعامل شورا و دهیاری:

1- به وجود آمدن ساختار سازمانی و تشکیالتی منسجم و 
یکپارچه با توجه به ماهیت توسعه ی روستایی.

وظایف  کردن  مشخص  و  موازی کاری  از  جلوگیری   -2
توسعه ی  مدیریت  و  برنامه ریزی  در  اجرایی  دستگاه های 

روستایی
3- به وجود آمدن تشکیالت حمایت کننده و هدفمند برای 

رشد اقتصادی 
4- توجه به ماهیت چند بخشی و بین بخشی در مدیریت 
روستایی. مدیریت روستایی در ایران طی چند دهه ی گذشته 
قسمتی  هر  که  ترتیب  این  به  است.  بوده  ویژگی  این  فاقد 
اجرایی  دستگاه  یا  نهاد  یک  اختیار  در  روستایی  مدیریت  از 
بوده، ولی دیگر قسمت های آن به طور پراکنده در اختیار چند 
دستگاه دیگر بوده است. پراکنده بودن امور اداره ی روستا در 
با توجه به عدم هماهنگی  بین دستگاه های مختلف اجرایی، 
و  بین شورا  تعامل  از مهم ترین دالیل عدم  با یکدیگر  آن ها 

ساختار  یک  وجود  برای  دلیلی  همین  و  می باشد  دهیاری ها 
فرابخشی برای هماهنگی و تعامل بین بخش ها می باشد.

مدیریت  برای  یکپارچه  تشکیالت  آمدن  وجود  به   -5
سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و محلی و تفکیک حدود 
محلی  و  منطقه ای  ملی،  سطوح  در  برنامه ریزی  وظایف  و 
موازی کاری است  از  از عوامل جلوگیری  یکدیگر  به  نسبت 
می کند  فراهم  هم  با  را  بخش ها  سایر  تعامل  زمینه ی  و 

)رضوانی،1383،صص 235-236-238(.
فرآیند  در  مشارکتی  برنامه ریزی  رهیافت  جایگزینی   -6

تصمیم سازی و برنامه ریزی توسعه
7- هماهنگی در مدیریت عالی توسعه ی روستایی از طریق 
فعال نمودن شورای هماهنگی توسعه و عمران روستایی در 

سطوح ملی، محلی 
8- آموزش مستمر اعضای شورا و دهیاران و آشنایی بیشتر 

با وظایف خود 
شوراهای  و  دهیاران  آموزشی  سرانه ی  ارتقاء   -9
آموزشی  دوره های  کیفی  سطح  افزایش  و  روستا  اسالمی 

)بدری،1390،جزوه کالسی(
 نتیجه گیری:

ظرفیت های  بر  متکی  روستایی  جدید  مدیریت  آینده ی 
از  بهره  وری  و  مکان  دقیق  کنترل  و  اداره  با  محلی  جوامع 
منابع موجود می باشد. مدیر روستا باید درک توسعه ی محلی، 
بروز ابتکار ها،جمع گرایی و مشارکت را مد نظر داشته باشد، و 
قادر به تحلیل مشکالت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
قابلیت  افزایش  راه کارهای  از  یکی  باشد.  روستایی  فضاهای 
فنی مدیریت محلی، تاسیس شوراهای محلی، ایجاد ساختار 
می توانند  که  است،  دهیاری  جمله  از  نهادها  سایر  با  تعاملی 
مسئولیت پذیری  نظارتی،  و  مشورتی  نقش  به دست گرفتن  با 
مدیریت محلی را افزایش دهند و تصمیمات اتخاذ شده توسط 
مدیریت  تحقق  اصلی  پیش شرط های  از  شود.  اجرا  دهیاری 

محلی که الزمه ی توسعه ی پایدار به شمار می رود عبارتند از:
1- توانایی فنی و مدیریتی حکومت محلی،

2- مشروعیت سیاسی در تصمیم گیری،
3- دسترسی به منابع، 

4- دارا بودن چارچوب حقوقی 
5- به وجودآمدن ساختار فرابخشی برای هماهنگی نهادها 

به ویژه شورا و دهیاری.
منابع:

1(افراخته،حسن،)1388(مدیریت روستایی با تاکید بر ایران،گنج هنر
2(افتخاری،رکن الدین)1386(ماهنامه ی دهیاری ها،شماره21

3(بدری،سید علی)1388(مدیریت نوین روستایی،موسسه فرهنگی اشتیاق 
نور

4(بدری،سیدعلی)1390(جزوه مدیریت روستایی،دانشکده جغرافیا
دهیاری های  عملکرد  بر  موثر  همکاران،شهال)1386(عوامل  و  5(چوپانیان 

استان گیالن،روستا و توسعه،شماره 10
در  روستایی  توسعه  برنامه ریزی  بر  6(رضوانی،محمد رضا)1383(مقدمه ای 

ایران،قومس
و  محورها  معصوم،مجتبی)1383(بررسی  و  قدیری  و  7(ریاحی،وحید 

چالش های مدیریت روستایی در ایران
8(طالب،مهدی)1376(مدیریت روستایی در ایران،دانشگاه تهران
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دهیاریها:آقایدکترضمنتشکرازفرصتیکهدراختیارما
قراردادیدبهعنوانمقدمهشروعبحثازآنجاکهتعدادیاز
با زیاد و بهمسئولیتدهیاریمنصوبشدهاند تازه دهیاران
سابقهیموضوعآشناییندارند،درصورتامکانتاریخچهای

ازتشکیلدهیاریهادرکشوربفرمایید.
از ماهنامه ی دهیاری ها به خاطر توجه به بحث تاریخچه ی 
این جلسه  شکل گیری دهیاری ها تشکر می نمایم. مباحثی در 
قابل طرح خواهد بود که بخشی از آن در رهگذر تاریخ شکل 

دهیاری، از دیروز تا امروز
بررسی پیشینه و مرور دستاوردهای دهیاری ها

در گفتگو با آقای دکتر عبداللهی مدیرکل عمران و توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

دهیاری ها: هر مدیر اجرایی برای تدبیر امور نیازمند شناخت می باشد. شناخت از ساختاری که برای اداره ی 
امور در آن به فعالیت می پردازد، شناخت از بستری که ساختار در آن به وجود آمده و چرا اصال این سازوکار 
با  دهیار  تا  می کند  فراهم  را  زمینه ای  همه  و  همه  این ها  است؛  داشته  به عبارتی چه ضرورتی  یا  است  آمده  پدید 
دهیاری بیشتر آشنا شود و از ظرفیت ها و محدودیت هایی که با آن همراه است مطلع گردد، توان بالقوه ی موجود در 
با  مواجهه  برای  آن،  کنار  در  ببرد.  بهره  اهداف  تحقق  جهت  در  موجود  ظرفیت های  از  و  کند  بالفعل  را  دهیاری 
این شناخت و  بردارد. ضرورت  این مسیر گام  از گذشته در  برنامه ریزی کند و مصمم تر  محدودیت ها و مشکالت 
برای کسب اطالع در مورد چگونگی شکل گیری و جایگاه  تا  بر آن داشت  را  ما  همچنین سواالت شما دهیاران 
دهیاری ها در فرآیند مدیریت اجرایی کشور و سایر ابعاد شکل گیری این نهاد، گفتگویی با آقای دکتر عبداللهی مدیر 
کل محترم دفتر عمران و توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور داشته باشیم که با توجه به 

اهمیت موارد مطرح شده در این مصاحبه در دو شماره به آن خواهیم پرداخت.

گفت وگو

*N35*3
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تاریخچه ی  به  پرداختن  برای  می کنم  فکر  من  است.  گرفته 
دهیاری ها و تشکیل این نهاد در ایران، باید نگاهی به شرایط 
قبل از تشکیل دهیاری ها داشت. ابتدا این که چه ضرورتی ایجاب 
می کرد دهیاری  تشکیل شود و دوم این که دهیاری چه زمانی و 
چگونه شکل گرفت. در سال 1375 قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران تصویب 
شد. در واقع چیزی که در قانون اتفاق افتاد این بود که برای 
شوراهای اسالمی شهر یک نهاد اجرایی یا یک مدیر اجرایی 
تعیین گردید که منویات و تصمیمات شورای اسالمی شهر را 
اجرا می کرد. اگر بخواهیم مدیریت های محلی  را در ایران ترسیم 
کنیم، در مدیریت شهری، یک بعد شورای اسالمی شهر و در بعد 
دیگر شهرداری قرار دارد. پازلی که در کنار یکدیگر مدیریت شهر 
را شکل می داد. در قانون شوراهای مصوب 1375 به نظر کامال 
پازل تکمیل شده ای بود که از گذشته نیز وجود داشت، اما این 
اتفاق در مورد روستاها شکل نگرفت یعنی ما شوراهای اسالمی 
روستا را داشتیم که بعضا همان وظایف شورای اسالمی شهر را 
به عهده داشته و فقط در مقیاس کوچک تر در سطح روستا به 
فعالیت مشغول بودند، اما فردی که بتواند تصمیمات و منویات 
و چارچوب های اجرایی که مد نظر شورای اسالمی است را اجرا 
کند وجود نداشت. در قانون مذکور هم اجازه ی اجرا به شورا داده 
نشده بود، یعنی وظایف نظارتی، تصویب، پی گیری، همکاری و 
هماهنگی را به این نهادها واگذار کرده بود؛ ولی برای وظایف 
نظارتی و تصویبی، فرد و مدیریت اجرایی مشخصی را تعیین 
نکرده بود. لذا یکی از خالهایی که در قانون شوراها وجود داشت، 
عدم پیش بینی مدیر اجرایی یا نهاد اجرایی برای شورای اسالمی 
روستا بود. به واسطه ی همین وزارت کشور ماده واحده ی قانون 
پیشنهاد  را  کشور  روستاهای  در  خودکفا  دهیاری های  تاسیس 
به  دولت  و  پیشنهاد شد  دولت  به  واحده  ماده  این  اگرچه  داد. 
مجلس محترم شورای اسالمی، اما در واقع تکمیلی بود بر قانون 
شوراها که خال این قانون در زمینه ی تعریف مدیر اجرایی روستا 
به تصویب   1377/4/14 در  قانون  این  خوب  می نمود.  حل  را 
مجلس شورای اسالمی رسید و مجلس حسب ماده واحده ی 
قانون تاسیس دهیاری های خودکفا به وزارت کشور اجازه داد 
که سازمانی را در سطح روستاهای کشور با شخصیت حقوقی 
مستقل و به صورت خودکفا ایجاد کند. در واقع در ایران هم با 
تصویب این قانون برای اولین بار، نظام مدیریت روستایی مبتنی 
بر قانون تشکیل شد. البته قبال هم قانون تشکیل برای انجمن 
ده و دهبانی قبل از انقالب، و بعد از انقالب قانون شوراهای 63 
و 65 نهادهای اجرایی و مدیر را تعریف و تعیین نمود. اما این 
بار نهاد اجرایی در سطح روستا یا مدیر روستا برخالف گذشته 
مبتنی بر قانون و با پیش بینی منابع مالی ایجاد گردید. در سال 
1382 قانون تجمیع عوارض از تصویب مجلس شورای اسالمی 
گذشت و برای دهیاری ها هم منابع و حمایت های مالی در نظر 
روستایی  مدیریت  به  نگاه  نوع  در  این موضوع  که  گرفته شد 
منحصر به فرد بود. اگرچه زمینه ی قانون و شاکله ی اصلی قانون 
در  روستایی  مدیریت  استقرار  یا  خودکفا  دهیاری های  تاسیس 

ایران خودکفایی یک اصل می باشد. اما این ضرورت شکل گیری 
دهیاری ها از منظر قانون بود. یعنی کمبودي که وجود داشت 
فقدان نهاد اجرایی بود و نهادی تاسیس شد تا خال قانونی را 
پوشش بدهد. اما هم زمان به لحاظ اجتماعی و ساختار سازمانی 
و اداره ی امور کشور هم این خال و ضرورت احساس می شد. 
که  کشور  در  عمومی  امور  اداره ی  مراتب  سلسله  در  ما  چون 
و  مدیریت  ملی  نهاد  به عنوان  کشور  وزارت  را  آن  از  بخشی 
پشتیبانی می کند نیازمند این بودیم که در سطح استانداری ها، 
وجود  افرادی  بخشداری ها  در سطح  و  فرمانداری ها  در سطح 
داشته باشند تا امور روستاها را مدیریت نمایند. در واقع سیستم 
و تشکیالتی تعریف شود که مدیریت امور عمومی روستاها را 
برعهده داشته باشد. در کمیته ی برنامه ریزی شهرستان در سطح 
امور  از  بخشی  دولت  نماینده ی  به عنوان  فرماندار  شهرستان، 
عمومی و امور توسعه ی روستایی و بحث هایی از این دست را 
پیش بینی و مدیریت می کند؛ اما نهادی که مبتنی بر چارچوب 
قانونی و منتخب مردم باشد البته با واسطه -چون دهیار را مردم 
می شود-  انتخاب  شورا  از طریق  و  نمی کنند  انتخاب  مستقیم 
دهیاری  تشکیل  پس  می گرفت.  باید شکل  که  بود  تجربه ای 
یک الزام اجتماعی بود، یک الزام مدیریتی و یک الزام اداره ی 
امور بود که این چند الزام در کنار یکدیگر اقتضا می کرد تا به 
این سمت حرکت کنیم که یک مدیر که منویات و دستورات 
مردم و شورای اسالمی را اجرا کند و تسهیل کننده در سطح 
روستاها باشد داشته باشیم. االن هم اعتقاد بر این است که چون 
دهیار هست کسی دیگر نباید باشد. یعنی قبال نهادهای دیگری 
انجام  فعالیت های مختلف  و  توسعه ای  کار عمرانی،  روستا  در 
می دادند. االن معتقدیم که چون دهیار هست همه ی دستگاه ها 
باید این الزام برایشان وجود داشته باشد که از کانال نهاد دهیاری 
کارهای عمرانی را انجام دهند. البته این نقض کننده ی وظایف 
دستگاه های اجرایی در سطح روستا نیست. این موضوع به این 
معناست که یک فرد و نهاد هماهنگ کننده در روستا حضور 
دارد. لذا یک الزام قانونی برای تشکیل دهیاری ها وجود داشت، 
یک الزام اجتماعی، مدیریتی و تالش برای اداره ی امور و بحثی 
بر  مبنی  پرداخته شده  آن  به  اساسی  قانون  در  به نظر من  که 
واگذاری مسئولیت هایی که دولت می تواند به مردم واگذار کند و 
موضوعی که در اصل هفتم و موارد دیگر قانون اساسی کشور به 
آن پرداخته شده است که بر اساس آن ها باید اداره ی امور کشور 
دست مردم و شوراها باشد. دولت، مردم و مجلس همه به این 
اعتقاد دارند که چنین اتفاقی باید بیافتد، تجربه ی دنیا هم این را 
ثابت کرده است. خوشبختانه سیاست های کلی کشور در اداره ی 
امور این موضوع را روشن کرده و  قانون اساسی هم تصریح 
دارد. در همین راستا در حال حاضر خوشبختانه 24200 دهیاری 
روستاهای  به 85 درصد جمعیت  که  در کشور مستقر هستند 
ارائه می دهند که به نظرم چارچوب  را  کشور خدمات عمومی 

ارائه ی خدمت دهیاری فراتر از شهرداری هاست. 
دهیاریها:بانگاهحاکمیتیچرااینقدرمدیریتراخردکردید
اعمال یعنی نکردید؛ کار دهستان بحث روی ابتدا از چرا و
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مدیریتمتمرکزازسویدهداریبرایچندینروستا.خودشما
میفرمایید24200روستایمادهیاریدارد،یعنیاز37000
روستایباالی20خانوار،13000روستادهیاریندارندوفاقد
اینمدیریتهستند.چراباایننگاهشروعنکردیدکهاولدر
الیههایباالترمدیریتانجامشودوبعدالیههایپایینتر؟

ببینید اگر شما برگردید به سابقه ی اداره ی امور در روستاها 
در  روستاها  امور  اداره ی  برای  انقالب  از  بعد  ما  که  می بینید 
تشکیالت دولت نهادی داشتیم به نام دهدار که امور دهستان 
را مدیریت می کرد. این فرد در بخشداری بود و از جایگاه دولت 
امور مردم را مدیریت می کرد. دهدار انتخاب مردم نبود و مدلی 
که در مدیریت شهری داریم در آن زمان اصال قابلیت تحقق در 
مدیریت روستایی نداشت. این بحثی که شما طرح می کنید، شاید 
نقد شما این باشد که چرا مدل مدیریت شهری را در روستاها 
اجرا کردیم. یعنی شهردار، شورای اسالمی شهر، حاال یک پازل 
آن هم مردم هستند که ما کم تر در بحث به آن می پردازیم. 
شاید برای روستاها به دلیل پراکندگی، گستردگی و توزیع آن ها 
بهتر بود مدل دیگری را طرح و تعریف می کردیم. این بحث، 
بحث درستی است. یک بخش آن به نظر من ضرورت قانونی 
بود چرا که شورای اسالمی شکل گرفته بود و هیچ کار اجرایی 
نمی توانست انجام دهد و مرجع تصویب و تصمیم گیری بود. لذا 
باید نظامی تعریف می شد و آن نظام در قالب نهاد دهیاری تعریف 
شد. فکر می کنم یک بخش این بوده ولی شما می فرمایید بد 
نبود که آسیب شناسی می شد که چه طور این مدیریت را برای 
مثال می توان به صورت مجموعه ای یا دهستانی دید. برای ما 
هم این بحث مطرح است که شاید این امکان وجود داشت که 
یک نفر توسط شورای بخش انتخاب شود، اسمش هم دهیار 
باشد اما چند تا روستا را مدیریت کند. به جای این که شورای 
روستا برای هر روستا یک نفر را انتخاب کند، منتخب شوراهای 
اسالمی روستا که شورای بخش را تشکیل می دهند، دهیار را 

 انتخاب کند و او به ده یا پانزده روستا خدماتش را ارائه بدهد.
در بحث های شکلی و ساختاری درست است و به لحاظ بحث های 
مالی، محتوایی و شیوه ی مدیریت خیلی کاراست و کارها را راحت 
می کند. در این صورت در سطح ملی نیز با 980 الی 1000 شورا 
و دهیاری، مجموعه ی استانداردی با وزارت کشور مرتبط خواهند 
بود نه 24000 شورای اسالمی روستا و دهیاری. ولی از طرف 
دیگر نقدهایی هم به آن وارد است. به لحاظ ساختاری، مدیریتی، 
کوچک سازی این تفکر مناسب به نظر می رسد. اما آیا اقتضائات 
اجتماعی - فرهنگی جامعه ی روستایی فعلی این اجازه را می دهد 
که شما یک نفر را از یک روستا انتخاب کنید تا برای تعدادی 
نظام های  که  است  جدی  موضوع  این  کند؟  کار  روستاها  از 
عرفی و سنتی و ریشه های قومی در نواحی روستایی و حتی 
شهرهای کوچک  ریشه های خیلی عمیقی دارند و در سپردن 
 مدیریت ها و کارها باید به موضوعاتی از این قبیل توجه داشت.
شکل  دهیاری  قانونی  اقتضائات  حسب  صورت  هر  در  خوب 
گرفت، مستقر شد و در حال حاضر باید بحث کرد که آیا الگوی 
مطلوب مدیریت روستایی در ایران دهیاری است یعنی هر روستا 
یک دهیاری، یک شورای روستا و یک مدل مدیریتی خاص 
برای اداره ی امور آن روستا یا این که می توان در قالب دهستان 
در شورای اسالمی بخش که باز دموکراتیک بودن در آن رعایت 
شود، حضور مردم هم در آن احساس شود این چارچوب را تعریف 
بکنیم و یا هر ساختار و چارچوب دیگری که نیازمند مطالعه و 
تحقیق علمی و دقیق است. ولی به نظرم دهیاری باید مستقر 
شود، آسیب شناسی شود و بعد از آن با تکیه بر مدیریت صد و 
اندی ساله ی شهری در ایران که واقعا چراغ راه دهیاری هاست، 
تا  گیرد  صورت  دهیاری ها  ساله ی  ده-دوازده  شناسی  آسیب 
بتوانیم بر مبنای آن به چشم انداز آتی راهبری مدیریت روستایی 
و تحصیالت  پیرامون تخصص  بحث  بپردازیم. یک  ایران  در 
آیین نامه ی  نقد کامال درستی است. در  دادید که  انجام  دهیار 
نحوه ی انتخاب دهیار که در سال 1378 تصویب شد یک تبصره 
در ذیل ماده ی 49 وجود داشت که گفته بود دهیاران همه دیپلمه 
باشند و جایی که دیپلم نیست شورای اسالمی می تواند زیردیپلم 
استفاده کند. خوب این باعث شد نزدیک به نیمی از دهیاران در 
دوره ی اول و دوم دیپلم و زیر دیپلم باشند. خوشبختانه حرکت 
این زمینه صورت  قوانین و مقررات در  به لحاظ اصالح  خوبی 
درجه بندی  چون  بود.  مذکور  آیین نامه ی  اصالح  آن  و  گرفت 
حسب  بر  دهیاری ها  حاضر  حال  در  بود.  داده  رخ  دهیاری ها 
جمعیت، وسعت و درآمد از یک تا شش درجه بندی می شوند. 
درجه یک کوچک ترین دهیاری است و درجه شش بزرگ ترین 
را تشکیل می دهد. در شهرداری ها درجه بندی شامل  دهیاری 
درجه بندی  همین  با  مطابق  می شود.  دوازده  تا  یک  درجات 
و  تشکیالت  دلیل  همین  به  شد.  تعریف  الزم  تخصص های 
دیگر  دهیاران  همین  اساس  بر  و  کردیم  اصالح  را  آیین نامه 
زیر دیپلم نخواهند بود. در اجرای قانون تشکیل شوراها و طبق 
تصویب آیین نامه اصالح ماده ی 49 پایین ترین درجه باید حداقل 
دیپلم باشد و باالترین درجات هم که حداقل لیسانس است با 
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چند سال سابقه ی کار که در آیین نامه کامال به آن پرداخته شده 
است. لذا این نقد دیگر به دهیاری ها وارد نیست و در دوره ی 
جدید شوراهای اسالمی با انتخاب دهیاران جدید حداقل سطح 
تحصیلی دهیاران دیپلم است. گر چه من معتقدم ظرفیت های 
علمی و اجرایی و تحصیلی در روستاها خیلی باالتر از این است 
در حال حاضر در نقاط روستایی خیلی از افراد لیسانس و فوق 
دیپلم و حتی فوق لیسانس دارند. اگرچه در وضعیت فعلی بین 
وقت  پاره  دهیاری های  در  به خصوص  داریم،  دکتری  دهیاران 
که بیشتر افراد تحصیل کرده لیسانس و فوق لیسانس به سمت 
دهیار منصوب شده اند. لذا در بحث تخصص هم مشکل قانونی 
وجود داشته که رفع شده و در وضعیت فعلی تشکیالت شکل 
با این  انسانی است.  گرفته، استقرار پیدا کرده و دارای نیروی 
دهیاری  نهاد  شکل گیری  ساله  ده  دوره ی  یک  در  توصیف 
ببینید  گیرد.  باید صورت  تامل  با  اندکی  آن  مورد  در  قضاوت 
بحث استقرار یک نهاد است، یک تشکیالتی که به نوعی مبتنی 
بر رای مردم است. پس باید اجازه داد این استقرار اتفاق بیافتد، 
تشکیالت شکل بگیرد و بعد آسیب ها را بشناسیم و کم کم اگر 
قوانین  و  تشکیالت  در  تغییر  این  دهد  رخ  است  قرار  تغییری 
مدیریت روستایی به صورت تدریجی صورت گیرد. این دومین 
بخش نقد شما بود و سومین بخش نقد شما این بود که چرا 
تا  است.  نداریم. کامال بحث درستی  فراگیر در کشور  پوشش 
قبل از تاسیس دهیاری ها نهادهای اجرایی و مدیریتی مرتبط 
با توسعه و عمران روستایی هم کار خود را در روستاها انجام 
می دهند، شما در واقع خدماتی که جهاد کشاورزی در روستاها 
انجام داده را تحت هیچ شرایطی نمی توانید انکار کنید و کاری 
که اتفاق افتاده این قدر بزرگ است که واقعا باید از آن روحیه 
- امسال که سال جهاد اقتصادی است - یاد کرد. آن روحیه ی 
جهادی و بحث های اوایل انقالب و افرادی که در آن تشکیالت 
برق رسانی،  آب رسانی،  که  شد  باعث  و  کردند  پیدا  حضور 
تاسیسات، خدمات، حتی خدمات عمومی خاص، توسط آن نهاد 
جهاد  که  است  طرح  قابل  منظر  این  از  بحث  این  شود.  ارائه 
انتهای  ارائه می کرد.  از جایگاه دولت خدمات  سازندگی سابق 
 سلسله مراتب اداره ی امور کشور هم بخشدار و هم دهدار بود.
پوشش  اگر  که  داریم  بحثی  ما یک  تاکنون  انقالب  از  بعد  از 
تشکیل  قانون  شود.  فراگیر  که  کنیم  کار  چه  نیست  فراگیر 
یا  خانوار   20 باالی  روستاهای  مالکش  خودکفا  دهیاری های 
نفر است که روستاهای تحت پوشش آن 37769 روستا  صد 
این است که 24200 روستا دهیاری دارند و  می شود. پرسش 
روستاها  مابقی  است.  آن ها  پوشش  تحت  جمعیت  درصد   85
این  کشور  وزارت  و  کرده  پیش بینی  قانون گذار  می شود؟  چه 
اجازه را دارد که در این روستاها نهاد متناسب را ایجاد کند و بر 
اساس  یک نظام برنامه ریزی مشخص و سلسله مراتبی به تدریج 
توسط  کشور  روستاهای  در  خودکفا  دهیاری های  ایجاد  مجوز 
کشور صدور  وزارت  برای  می گردد.  صادر  کشور  محترم  وزیر 
ایجاد  را  اداری خیلی مشکلی  به لحاظ  دهیاری  تاسیس  مجوز 
نمی کند اما در سطح روستا تشکیالت مناسب باید ایجاد شود. 

این مجوز وقتی صادر می شود الزام اداری، مدیریتی، الزام مالی 
برای دولت ایجاد می کند. یک سری نیازها و ضرورت هایی برای 
تشکیل دهیاری وجود دارد که حداقل آن ساختمان است، یک 
فضای اجاره ای است. قطعا باید سلسله مراتبی ایجاد شود که 
حداکثر تا پایان برنامه ی پنجم توسعه ی کشور کل روستاهای 
باالی 20خانوار کشور را که چیزی حدود 95 درصد از جمعیت 
 روستایی کشور در آن هاست دارای دهیاری شوند. برای 5 درصد 
باقی مانده، در ماده ی 194 قانون برنامه ی پنجم توسعه ی کشور، 
مدیریت  تکلیف  آن  است که حسب  به تصویب رسیده  بندی 
برای آبادی های زیر 20 خانوار و فاقد شوراها با تعریف الگوی 
متناسب آن تعیین شود. وزارت کشور در قالب قانون برنامه  ی 
پنجم توسعه ی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه ی 
الگوی  تعیین  برای  پیشنهاد الزم  و  اجرایی  آیین نامه ی  پنجم 
مدیریت در روستاهای فاقد شورا را ارائه دهد. لذا قانون برنامه ی 
پنجم این تکلیف را روشن کرده است. هم زمان که دهیاری ها 

برنامه ی پنجم مستقر شوند و پوشش  تدریجا در طول قانون 
کامل در روستاهای باالی 20 خانوار شود، ان شاءا... تشکیالت 
در کشور  خانوار هم  زیر 20  روستاهای  در  مدیریت  الگوی  و 
مشخص خواهد شد و فکر می کنم سلسله مراتب نظام اداره ی 
امور عمومی در سطح کشور با تشکیل حلقه ی آخر کامال تکمیل 
خواهد شد. گرچه من اعتقادم بر این است که اگر دهیاری ها هم 
شکل بگیرند واقعا رسالت دولت، رسالت تکمیل شده ای است. 
چرا که 95 درصد از جمعیت روستایی کشور را دهیاری ها تحت 

پوشش خود قرار داده است.
دهیاریها:آقایدکتراالنبرگردیمسال77یعنیسالیکه
یعنی دهیاریها، دستاوردهای لطفا شد. تشکیل دهیاریها
ذکر را است، داشته پی در ساختار این که دستاوردها اهم

بفرمایید.
اولین دستاورد شکل گیری دهیاری ها به عنوان کوچک ترین و 
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آخرین حلقه ی مدیریتی کشور اجرای برنامه ها و سیاست کالن 
دولت در سطح روستاها است. چون این اقدام با شناخت محلی 
همراه است و افراد یک دیگر را در سطح محلی می شناسند و 
اعتماد اجتماعی هم حاکم است، بهتر می توان برنامه ها را پیش 
برد. لذا کامال ظرفیتی را در اختیار دولت و حاکمیت قرار داده که 
 به راحتی می تواند امور خود را در سطح روستاها مدیریت کنند.

به استناد قوانین فعلی حاکم بر نهاد دهیاری یکی از وظایفی 
که در قانون شوراها ماده ی 69 و در اساسنامه برای دهیاری ها 
صریحا آمده کمک به دولت و دستیاری دولت در انجام وظایفش 
است که این وظیفه ی بزرگی است. به عنوان مصداق این اقدام 
همکاری دهیاری ها در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بود 
که انصافا این نهاد در فرهنگ سازی و آگاهی مردم در سطح 
محلی و همراهی با دولت به اجرای این قانون کمک کردند. 
دیگری در بحث سهام عدالت بود که دهیاران در بخش های 
مختلف برای مثال شناسایی مردم و رساندن برگه های سهام 
عدالت به دست روستاییان، و هم چنین اموری مانند ثبت احوال 
و وقایع چهارگانه نقش موثری داشتند. لذا تشکیالتی که شکل 
گرفته در حال حاضر در اختیار دستگاه های مختلف اجرایی است 
که بتوانند از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنند. پس یکی 
از دستاوردهای مهم، تشکیل و تکمیل حلقه ی مدیریتی در کشور 
انجام  در  مردم  مشارکت  به کارگیری  آن  دستاورد  دومین  بود. 
بود.  فعالیت های عمرانی خدماتی و توسعه ای در سطح روستا 
یکی از بحث هایی که همیشه در توسعه ی روستایی مطرح است 
این است که آب، برق، گاز و امکانات به روستاها برده شد. پس 
چرا روستایی در روستا نماند. برخی صاحب نظران ریشه ی آن را 
در اشتغال می دانند و معتقدند چون اشتغال مولد نبود مهاجرت 
روستاییان رخ داد. من درصدد ایجاد ارتباط میان این موضوع 
و بحث دهیاری ها هستم. به عنوان نمونه در مورد اجرای طرح 
مسکن  )بنیاد  هادی  طرح های  مجری  نهاد  کشور  در  هادی 
اجرا  را  طرح  است،  طرح  اجرای  به  موظف  اسالمی(  انقالب 
می کند و دهیاری تالش می کند از این اقدام عمرانی حفاظت و 
نگهداری کند. لذا با تشکیل دهیاری ها مردم پروژه های عمرانی 
را از خودشان می دانند و از آن ها حراست و نگه داری می کنند و 
در بعضی اوقات هم با حمایت های مالی و پشتیبانی که وزارت 
کشور، سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور انجام می دهد، 
در  روستاییان  نمونه  برای  هستند.  هم  مجری  خودشان  مردم 
طرح های  اجرای  انسانی  نیروی  مالی،  تمکن  عدم  صورت 
مشارکت  واقعا  دهیاری ها  درواقع  می کنند.  تامین  را  عمرانی 
اجرای  می سازند.  روستاها محقق  در  را  آن  کاربردی  به معنای 
برخی از پروژه های عمرانی روستایی با قیمت تمام شده ی کم تر 
اجرایی  هزینه های  و  اعتبارات  از  بخشی  تامین  نشان دهنده ی 
این  چه قدر  دهیاری ها  تاسیس  از  قبل  است.  مردم  توسط 
مشارکت و استفاده از ظرفیت مردم رخ می داده است و بعد از 
تاسیس دهیاری ها چه میزان شده، پیش از تاسیس دهیاری ها 
انجام می شده االن چگونه است؟ در حال حاضر  امور چگونه 
مطالعه ی این کار در قالب ارزیابی عملکرد دهیاری ها در حال 

اثر مثبت شکل گیری  آن نشان دهنده ی  نتایج  انجام است که 
دهیاری ها در جلب مشارکت مردم در اجرای طرح های عمرانی و 
خدماتی است. ما معتقدیم که با تشکیل دهیاری ها اتفاقات خوبی 
افتاده است و در بخش بعدی خواهم گفت که روند بخشی از 
وظایفی که دستگاه های دیگر در روستاها ارائه می دهند، تسهیل 
شده است. این نکته هم دستاورد دیگر و قابل توجه است. پس 
دومین دستاورد تشکیل دهیاری ها جلب مشارکت مردم است. 
سومین دستاورد تسهیل در ارائه ی خدمات دستگاه های اجرایی 
در سطح محلی می باشد. دستگاه های ارائه کننده ی خدمات آب، 
برق، گاز، تلفن و... و اجرا کننده ی طرح بنیاد مسکن انقالب 
بهتر  با کمک و زمینه سازی محلی توسط دهیاری ها  اسالمی 
می توانند خدمات خود را به روستاییان ارائه دهند و در صورت 
بروز مشکالت این نهاد می تواند مسائل آن ها را حل و فصل 
نماید. با این توصیف نقش و دستاورد مهم دهیاری فراهم کردن 
و بسترسازی الزم برای اجرای فعالیت های خدماتی، عمرانی و 
توسعه توسط دستگاه اجرایی در سطح محلی است. دستاورد چهارم 
به صورت سازمان دهی  تاکنون  است که شاید  ارائه ی خدماتی 
بود.  ارائه نشده  به جامعه ی روستایی  نهادی  شده توسط هیچ 
است. پسماند  و  آتش نشانی  خدمات  بحث  این  عینی   مصداق 
قانون مدیریت پسماند سال 1383 و قانون تاسیس دهیاری های 
خودکفا سال 1377 تصویب شده است و بعد از آن اساسنامه در 
سال 1380 تصویب شده است. از سال 83 تاکنون در 5500 
روستا مدیریت پسماند به صورت نظام مند و سازمان دهی شده در 
حال ارائه است. دهیاری ها با 13174 دستگاه انواع ماشین آالت 
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امور  مختلف،  خدمات  انجام  حال  در  خدماتی  و  عمرانی 
 عمرانی، آتش نشانی و مدیریت پسماند در سطح روستا هستند.

محدوده ی  در  شهرداری  قانون   55 ماده ی   14 بند  استناد  به 
شهر آتش نشانی موظف است خدمات مربوط به اطفاء آتش را 
به شهروندان ارائه دهد. اما شهرداری طبق همین قانون اجازه 
ندارد خارج از محدوده برود. در حالی که ساالنه بیش از 8000 
آتش سوزی خارج از محدوده را آتش نشانی های شهری پوشش 
می دهند چرا که نهاد دیگری وجود نداشته است. نظام مدیریت 
ایمنی در کشور دارای سلسله مراتبی است که از وزارت کشور 
)سازمان مدیریت بحران سازمان شهرداری ها و دهیاری ها( شروع 
و تا سطح محلی به شهرداری ها ختم می گردد. اما در حوزه ی 
روستاها این خدمات را به صورت تعریف شده نداشته ایم. به استناد 
بند 30 و 39 اساسنامه ی دهیاری ها مصوب سال 1380 مانند 
همان وظیفه ای که شهرداری برای آتش نشانی در شهر به عهده 
دارد دهیاری ها هم در روستاها به عهده دارند. پس یک سری از 
وظایف را دهیاری ذاتا بر عهده دارد. یکی از شان نزول هایی 
که  است  وظایفی  انجام  دهیاری هاست  تشکیل  دستاورد  که 
کم تر به آن پرداخته شده بود و یا اگر ارائه می شده سازمان دهی 
شده نبوده است. اقدامات و برنامه هایی در زمینه ی فضای سبز، 
احداث پارک، آتش نشانی، پسماند، توسط دستگاه های امدادی، 
سازمان جنگل ها، هالل احمر و نهادهای دیگر، ارائه می گردید، 
اما به صورت نظام مند و سازمان دهی شده وظیفه دهیاری ها نبوده 
مطرح  اساسنامه  در  جدی  به طور   1380 از  خوشبختانه  است. 
از  یکی  لذا  دنبال می شود.  امور  این  قوت  به  امروز هم  و  شد 
دستاوردهای جدی دهیاری ها ارائه ی خدماتی است که امروزه 
به عنوان خدمات نوین قابل تعریف است و در بند الف ماده ی 194 
قانون برنامه ی پنجم توسعه ی کشور این خدمات نوین تعریف 
شده است. آتش نشانی، فضای سبز، احداث بوستان های روستایی 
چند منظوره، ایجاد فضای گفتگو در روستاها، بردن یک سری 
خدمات فرهنگی، تشکیل گروه های مختلف داوطلب برای انجام 
فعالیت های خدماتی، عمرانی، توسعه ای را می توان خدمات نوین 
نام نهاد. چرا که خدمتی جدید می باشند. این موارد دستاوردهای 
در  مردم  که  است  این  هم  موفقیت  این  دلیل  است.  دهیاری 
 قالب تشکلی به نام دهیاری توانستند با دولت هماهنگ شوند.
در سطح ملی هم حمایت های بسیار خوبی در این فرصت کوتاه 
برای دهیاری ها اتفاق افتاده است. تشکیل دهیاری ها فرصتی 
تاریخی است که آیندگان قضاوت خواهند کرد. این بازه ی زمانی 
و این برهه ی تاریخی که شکل گیری دهیاری ها در آن صورت 
به  امکاناتی که  و  و خدمات  مغتنم شمرد  باید  را  است  گرفته 
نهاد  یک  قالب  در  را  است  نمی شده  داده  روستایی  جامعه ی 
منسجم و قانون مند به جامعه ی روستایی بدهیم. ضمن این که 
فرآیند ارائه ی خدمات و انجام امور توسط سایر دستگاه ها را در 

سطح محلی تسهیل کنیم.
است مطرح راستا همین در اینجا در سوالی دهیاریها:
ایناستکهچرادرقانونگفتهشده“دهیاریخودکفا”این
“خودکفا”چهمعنیدارد؟چوندرنگاهاولبهاینکلمهوقانون

دهیاری خودکفایی که شود متبادر موضوع این است ممکن
براییک یعنی بردنهزینههایزندگیدرروستا، باال یعنی
و باشد خودکفا است قرار دهیاری میگویید وقتی روستایی
ارائهیخدماتکندبایدازمحلعوارضو...کهازروستاتامین
میکندروستاراادارهکند،بایکنگاهمیشودباالبردنهزینه.
بانگاهیدیگرشایداینمعنارامنعکسکندکهخودکفاسازی
یعنیکمکردننقشدولتدربحثهایمالیوهزینهکرددر
روستاها؛دلیلاستفادهازکلمهیخودکفادراینقانونومعنای

موردنظرآنچهچیزیاست؟
پرسش شما دو بخش دارد، ابتدا این که چرا خودکفا، ببینید 
دهیاری ها به لحاظ ماهیت حقوقی یک نهاد عمومی غیر دولتی 
عمومی  محاسبات  قانون   5 ماده ی  حسب  کشور  در  هستند. 
یا  سه  به  دارند،  در دست  را  امور کشور  اداره ی  که  نهادهایی 
چهار دسته تقسیم می شوند: دستگاه های اجرایی دولتی، بخش 
خصوصی، بخش تعاون و نهادهای عمومی غیر دولتی؛ خوب 
تصویب  به  هم  دولتی  غیر  عمومی  نهادهای  فهرست  قانون 
مجلس رسیده و تکلیف را روشن کرده است که چه سازمان هایی، 
سازمان های عمومی غیر دولتی هستند. یکی از این سازمان های 
این است که  نکته  عمومی غیردولتی دهیاری ها هستند. یک 
ماهیت این نهاد بدین صورت قابل تعریف است و دوم دهیاری 
بر اساس قانون تشکیل خود دارای استقالل و خودکفایی نسبی 
است که این استقالل با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد می شود 
و در قوانین و مقررات تعاریف خاص خود را دارد. وجود آیین نامه ی 
مالی، معامالتی، بودجه و تشکیالت مشخصی نیز چارچوب های 
اجرایی معیني را برای انجام فعالیت های دهیاری تعریف نموده 
تعریف  با  که  کند  تداعی  را  بحث  این  است. خودکفایی شاید 
خودکفا بودن قصد این است که باری را بر جامعه ی روستایی 
تحمیل کنیم، ولی جالب است بدانیم که در ماده واحده ی قانون 
شده  پرداخته  موضوع  این  به  خودکفا  دهیاری های  تاسیس 
و  اقدامات  مانع  هیچ وجه  به  روستاها  در  دهیاری  تاسیس  که 
کمک های دولت در رسیدگی به امور و آبادانی روستای مذکور 
نخواهد شد. یعنی تاسیس دهیاری به منزله ی ایجاد نهادی است 
که زمینه های توسعه در روستا را به شکل بهتر و بهینه تر آن 
و  کار  وظایف  هم حسب  دولت  این که  می کند، ضمن  فراهم 
می دهد. انجام  روستاییان  و  روستاها  از  را  خود   پشتیبانی های 

توسعه ای  اقدامات  تا  باعث می شود  نهاد  این  واقع تشکیل  در 
این منظر  از  لذا  و عمرانی در روستاها شتاب بیش تری گیرد. 
این موضوع قابل تبیین است که زمانی که می گوییم خودکفایی 
منظور این است که اجازه داده شود امور مالی و درآمدی را در 
سطح محلی استیفا کند. در واقع در مدیریت محلی این یک اصل 
است. نکته ی دیگر در مورد خودکفایی دادن اختیار به مدیریت 
محلی است، وقتی از مشارکت صحبت می شود مشارکت زمانی 
به صورت مال است و زمانی نیز در سایر اشکال آن قابل تحقق 
افراد به صورت مالی کمکی را برای اجرای طرح  است. زمانی 
عدم  به دلیل  هم  زمانی  می دهند،  انجام  عمرانی  پروژه های  و 
تمکن مالی، فرد با انجام کار یدی و جسمانی در طرح مشارکت 
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می کند. حاال برای این که این مشارکت شکل عام پیدا کند همه 
از این خدمت عمومی بهره مند شوند و  هزینه ی آن را بپردازند 
اصطالح خودکفایی را در قانون مطرح می کنیم که بر اساس 
همین دهیاری می تواند عوارض بگیرد و درآمدهای محلی کسب 
کند.  لذا از طرفی یک سری اتفاقاتی در سطح محلی می افتد که 
االن  ساختمان.  پروانه ی  مثل  بشود  دریافت  آن  هزینه ی  باید 
دهیاری این عوارض را می گیرد و در همان روستا صرف عمران 

و آبادانی می کند. 
تبصره ی 3 قانون محدوده و حریم سال 1384 می گوید هر 
مقدار ساخت و ساز در روستا صورت گیرد، درآمدهای آن برای 
همان روستاست و باید در همان جا هزینه شود، که به نظر این 
حمایت دولت از اتفاقی است که در سطح محلی می افتد. واژه ی 
خودکفایی نباید در حوزه ی دهیاری ایجاد نگرانی کند و این گونه 
مالی و  باعث می شود حمایت های  واژه  این  برداشت شود که 
کمک های دولتی را از دهیاری ها برداریم،  قطعا این حمایت ها از 

سوی دولت بیش از پیش صورت خواهد گرفت. 
خوشبختانه اصطالح خودکفایی در ماده واحده هست اما در 
ذیل آن به ارائه ی کمک های دولتی در امور مربوط به عمران 
روستایی تاکید شده است. اما به نظر من خود واژه ی خودکفایی 
این فرصت را فراهم می کند که منابع محدود محلی در سطح 

روستاها را در جهت توسعه ی محلی بسیج نماییم.
نگاه با عوارض بحث آیا اما متین شما فرمایش دهیاریها:
توسعهروستاییاست؟آیادهیاریایوجودداردکهبهنقطهی

شما که تعریفی با خودکفایی البته باشد، رسیده خودکفایی
میفرمایید.

این است که واژه ی خودکفایی ممکن است  استنباط شما 
به عنوان تهدید، قواعد و ضوابط موجود در جامعه ی روستایی 
بودجه ریزی  و  برنامه ریزی  نظام  حالی که  در  بزند،  هم  بر  را 
مشخصی در دهیاری ها وجود دارد که در قالب آیین نامه ی مالی 
اسالمی شیوه ی  با تصویب شورای  و  معامالتی دهیاری ها  و 
 اخذ عوارض محلی و نحوه ی هزینه کرد آن را روشن می نماید.

 همیشه تاکید بر این بوده است که خارج از توان روستایی ما 
قرار نیست عوارضی از کسی بگیریم اما این بدین مفهوم نیست 
کسی که خدمتی دریافت می کند عوارض آن را پرداخت نکند. 
دقت بفرمایید ما واژه ای داریم با عنوان خدمات عمومی، شاید 
این واژه را زیاد شنیده باشیم اما باید روی این موضوع متمرکز 
شد که خدمات عمومی یعنی چه؟ یعنی خدمتی که یک نفر به 
تنهایی برای خودش نمی تواند ارائه کند. یک جمعی برای ارائه 
باید در کنار هم توافق کنند، برای نمونه عرض می کنم همه ی 
فرآیندی  که  پسماند  دفن  و  حمل  جمع آوری،  فرآیند  در  ما 
هستیم.  فرآیند  این  در  ما  همه ی  پسماند،  مدیریت  در  است 
فرآیند  این  در  شهروند  عنوان  با  پسماند  مدیریت  در  هم  ما 
مشارکت می کنیم زباله را از داخل خانه مان می گذاریم جلوی 
 در خانه، تازه این کار را درست انجام نمی دهیم چون می گویند 
9شب بگذارید ما 9 صبح می گذاریم مشارکت شهروندی هم 
بحثی است که باعث نشود شهرداری پنج بار  بگردد. زباله در 
خانه شما را جمع کند، مثل بقیه دنیا هفته ای دوبار بیاید جمع 
کند، در توکیو هفته ای سه بار زباله جمع مي شود، ما روزی 2 

بار جمع می کنیم این خودش هزینه است. 
نکته این است که اگر بخواهی زباله را جمع کنی ببری محل 
دفن و بخواهی اصولی و منطقی دفن بکنی این دیگر کار هر 
کسی نیست هر کسی نمی تواند خودش زباله اش را 15کیلومتر 
آن طرف تر دفن کند. هر کسی نمی تواند زباله اش را ببرد آن جا 
دفن بهداشتی انجام دهد، به این کار خدمت عمومی می گویند. 
خدمت عمومی چیست؟ جمع آوری و مدیریت پسماند در روستای 

فالن یک خدمت عمومی است. 
است  ممکن  شما  همین طور  هم  آتش نشانی  حوزه ی  در 
در  و  نگه داری  ماشین  داخل  و  بخرید  کپسول  یک  بتوانید 
زمانی  را خاموش کنید؛ ولی  آتش کوچک  لزوم یک  صورت 
که یک اتاق خانه آتش بگیرد دیگر به تنهایی قادر به این کار 
نیستید و نیازمند خدمت عمومی هستید که یک ماشین 6 تنی 
را خاموش کند. بیاید آتش  لیتری  با منبع 2000   آتش نشانی 
پس خدماتی که توسط افراد در جامعه ی روستایی و جامعه ی 
شهری ما به صورت منفرد قابل انجام نیست وقتی جمع می شود 
ارائه می شود به آن خدمات عمومی گفته  نهاد  و توسط یک 
خدماتی  آتش نشانی  چه  و  پسماند  چه  خدمات  این  می شود. 
کامال هزینه بردار برای دهیاری ها هستند. ما االن ماشین آالتی 
که به دهیاری ها تحویل می دهیم باالی 100 میلیون تومان 
دولت دارد ماشین آتش نشانی خریداری می کند و رایگان در 
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اختیار دهیاری می گذارد. برای این که آتش سوزی در روستاها 
در  آتش سوزی   11000 حدود  کشور  در  داریم  آمار  ما  که  را 

محدوده ی روستایی رخ می دهد دهیاری بتواند پوشش دهد. 
دولت یارانه و این کمک و حمایت را از جامعه ی روستایی 
به عمل می آورد. حاال یک حداقلی هم  آتش سوزی  برابر  در 
شهروند باید بپردازد. ما در حال حاضر عوارض خدمات عمومی 
یک  می شود  گرفته  که  عوارضی  نمی گیریم   روستاییان  از 
است.  ساز  و  ساخت  عوارض  یک  و  پیشه  و  کسب  عوارض 
خانه  وقتی  بسازد  خانه ای  بخواهد  کسی  اگر  بگیرید  نظر  در 
ساخته شد یعنی یک واحد ساختمانی با حداقل 2 نفر و هر نفر 
با سرانه ی نیم کیلو زباله اضافه می شود. به عبارتی یعنی یک 
واحد ساختمانی یک کیلو تولید زباله کرده است و در کنار این 
به سازی  که  دارند  انتظار هم  آتش سوزی هم هست.  احتمال 
معابر انجام شود، دفع آب های سطحی صورت بگیرد، آسفالت 
هم بکنیم.  این انتظارات هزینه دارد، ما پذیرفتیم با پول دولت 
به سازی بکنیم، پذیرفتیم حمایت های دولت را داشته باشیم از 
طریق دستگاه های مسئول بیایند به سازی روستا را انجام دهند 
و همچنین پذیرفتیم خدمات عمومی را دهیاری ها انجام دهند. 
باالخره این ها هزینه هایی دارد. بخشی را ما متقبل می شویم 
ما  وقتی  روستایی  جامعه ی  در  بپرسید  شما  مردم.  را  بخشی 
می گوییم مردم، چقدر داریم عوارض می گیریم عوارض تک 
نفری منفرد با پوشش فراگیر خیلی کم است مثل عوارض زباله 
در کشور با وجود این که دستورالعمل آن را نوشتیم و  قانون 
پسماند هم این اجازه را داده است وزیر محترم کشور هم ابالغ 
کرده اند و شوراها بعضا اگر اقتضائات اجتماعی اجازه می داده 
است انجام داده اند، ماهانه هزار تومان از هر خانواری می گیرند. 
هزینه ی  سبد  در  تومان  هزار  ببینید  می زنم  مثال  بارها  من 
خانوار روستاهای بزرگ ما چقدر است ماهانه برای یک خانوار 
5 نفره 1000 تومان است یعنی نفری 200 تومان، خوب اگر 

این هزینه پرداخت شود مشارکت هم احساس می شود.
پس اصطالح خودکفایی به معنای فشار بر جامعه ی روستایی 
نیست چون عوارضی که در دهیاری ها گرفته می شود حداقل 
مثل  است  موضوعی  محلی  عوارض  گذشته  دهه ی  این  در 
جامعه ی  کل  به  شمول  قابل  فراگیر،  عوارض  و  ساخت و ساز 
وضع  اینجا  را  عوارضی  یک  بگوییم  ما  که  نیست  روستایی 
کردیم که کل جامعه ی روستایی مشمول آن می شوند. مثال 
عوارض ارائه ی خدمات ایمنی اصال این طوری نیست. آن هم 
اقتضای محلی داشته است قانون گذار این اجازه را به شورای 
روستا داده و بیان کرده که شورا می تواند این دستور العملی که 
وزارت کشور تنظیم کرده است را در صورت صالحدید عملیاتی 
بکند. من می بینم مردم این توان را دارند که در قالب قبض 
پسماند ماهانه هزار تومان بدهند با توجه به این نکته پس این 
عوارض را دریافت می کنیم که اگر ما تمام این عوارض هم 
هم  را  پسماند  هزینه های  از  درصد   20 من  نظر  به  بگیریم  
تامین نمی کند و بیش از 80 درصد را دولت حمایت می کند 
تا بهداشت عمومی در سطح روستاها تامین شود. دستگاه های 

دیگر بروند فعالیت هایی که دهیاری ها انجام داده اند را نظارت 
و ارزیابی کنند، دهیاری ها فعالیت های عمرانی خدماتی را در 
قبال  که  دامی  فضوالت  و  زباله  یعنی  می دهند.  انجام  روستا 
در روستا پخش می شد با تشکیل دهیاری جمع می شود و به 
ببینید چقدر در بهداشت  از محیط روستا برده می شود.  خارج 
و سالمت عمومی جامعه ی روستایی تاثیر داشته است. این ها 
ارزیابی شود؛  باید توسط نهادهایی که ذی مدخلند  به نظر من 
چرا که، ما معتقدیم دهیاری ادامه ی وزارت کشور نیست بلکه 
ادامه ی دولت است، همه ی دستگاه ها می توانند با آن ارتباط 
داشته  ارتباطی  سیستم  بگیرند  کار  بدهند،  کار  کنند،  برقرار 
باشند با این عنوان که نهادی در سطح ملی دهیاری را حمایت 
می کند که آن هم وزارت کشور است و این تعامالت باید در 
سطح ملی رقم بخورد تا در سطح محلی هم کار عملیاتی آن 

انجام شود.
عدد  ما  که  کنم  عرض  باید  شما  دوم  سوال  پیرامون  اما 
برای  وقتی  داریم.  خودکفا  دهیاری  چند  بگوییم  که  نداریم 
یک  هزینه ی  می شود  برده  کار  به  خودکفا  مؤلفه ی  دهیاری 
است،  چه قدر  بودجه  قالب  در  دهیاری  نام  به  ما  محلی  نهاد 
درآمد آن چه قدر است؟ اگر درآمد فائق بر هزینه است در این 
زمان می توان گفت که دهیاری خودکفاست. االن در دستور 
کار، کاری را با معاونت برنامه ریزی داریم که در حال پی گیری 
که  کنیم  استاندارد  را  این ها  بیاییم  که  مضمون  بدین  است 
چه قدر  خدمات  این  دهد،  ارائه  باید  را  خدماتی  چه  دهیاری 
فضای  پسماند،  آتش نشانی،  خدمت  مثال  برای  دارد،  هزینه 
سبز، آرامستان؛ این ها خدمات ذاتی و استاندارد دهیاری است 
هزینه ی این ها هم برای مثال هزار تومان است؛ دهیاری که 
1100 تومان درآمد داشته باشد هزار تومان صرف این خواهد 
کرد. ماده ی 13 اساسنامه بیان می کند که بخشی از این هزینه 

به صورت کمک های دولتی تامین می شود.
 در ماده ی 13 درآمدهای دهیاری را می گوید اعانه است، 
فعالیت هایی  این  با  کمک دولت است، عوارض محلی است، 
اگر  االن  دارد  ببینید چه قدر سهم  انجام می دهد  که دهیاری 
داریم  خودکفا  دهیاری  تا  چند  که  بگویم  عدد  بخواهم  من 
بیش تری  قدمت  که  هم  شهرداری ها  حوزه ی  در  نمی توانم، 
دارند شک دارم که میسر باشد چرا که ابتدا باید برویم و تعریف 
خودکفایی را به دست بیاوریم. برای این که بگوییم یک دهیاری 
یا شهرداری خودکفا است باید ابتدا شاخصه ای برای آن تعریف 
کنیم که اگر این شاخصه ها را دهیاری داشته باشد می توانیم 
بگوییم این دهیاری خودکفا است. اما در یک برداشت عمومی 
از  بیش  درآمد  اگر  هزینه؛  و  درآمد  می گوییم  مسئله  این  از 
هزینه بشود طوری که حداقل نیازهای جامعه ی روستایی تامین 
شود می توانیم بگوییم که آن دهیاری دارای خودکفایی نسبی 
بگوییم چه چیزی است و چه  بخواهیم دقیق  اگر  ولی  است 
عواملی بر آن مترتب است من نمی توانم این قدر مشخص از 
یک جایگاه علمی مبتنی بر داده های مشخص به آن بپردازم. 
ادامهدارد.....
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دهیاری ها:در س��ال جاری 120 طرح از س��وی دهیاران به 
دبیرخانه ی جشنواره ی طرح های برگزیده ی روستایی ارسال 
ش��د که در آن میان 37 طرح مبتکرانه به عن��وان طرح های برگزیده 
انتخاب ش��دند. یکی از 37 طرح، پروژه ی تاسیس تصفیه خانه ی آب 
شرب روستاییان بود که توسط دهیاری روستای قمصر اجرا شده بود 
و توانست رتبه ی دوم جشنواره را کسب نماید. روش اجرا و مدیریت 
موثر دهیاری روس��تا در مدیریت این پروژه و نیز فعالیت های متنوع 
این دهیاری باعث شد تا ما مصاحبه ای را با دهیاری این روستا انجام 

دهیم و از چگونگی اجرای این طرح بزرگ جویا شویم. 
دهیاریها:خودتانرامعرفیبفرماییدواینکهچهمدتاست

کهبهعنواندهیارروستامشغولهستید.
بنده جلیل راس��تگویان هس��تم، دهیار روس��تای قمص��ر از توابع 
شهرس��تان ری بخش کهریزک که این دهی��اری از تاریخ 86/6/26 
تاس��یس و راه اندازی شده است و بنده از بدو تاسیس به عنوان دهیار 

منصوب شدم و مشغول خدمت هستم.
دهیار بهعنوان که شد چهطور راستگویان آقای دهیاریها:

روستاانتخابشدید.
بنده پیش از این سابقه ی دهداری را داشتم و با مراجعه ی دوستان 
شورا و نظر مثبت قریب به اتفاق اهالی که روی حقیر نظر داشتند به 
سمت دهیار با پیشنهاد دوستان شورا منصوب شدم. و به جهت این که 
بتوانم با اس��تفاده از تجربیات چند ساله ی مدیریتی در جهت ارتقاء و 
توس��عه و آبادانی روستا خدماتی را ارائه کنم در این سمت مشغول به 

کار شدم.
شغل به میزان چه تا شما راستگویان آقای دهیاریها:

قمصر
روستای
همت های بلند

تجربه هاي 
موفق
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خودتانعالقهمندید؟
به هر جهت ما با یک غیرت روس��تایی و همچنین این که متولد 
این روس��تا هم هستیم و این روستا هم مشکالت و معضالت فراوان 
خاص خودش را دارد پا در این عرصه گذاشتیم. به لطف خدای بزرگ 
بس��یاری از مشکالت از زمان تاسیس دهیاری حل شده است. با یک 
عالق��ه ی وافر به این که داریم مش��کالت مردم و خودمان را برطرف 

می کنیم مشغول خدمت هستیم.
دهیاریها:آقایراستگویانلطفابخشیازفعالیتهایدهیاری

قمصرکهدراینمدتصورتگرفتهاستراذکرکنید.
ما و دوستان شورا ابتدا با این شعار آمدیم که می خواهیم روستایی 
داش��ته باشیم با امکانات ش��هری و با همین شعار هم پیش رفتیم و 
توانس��تیم برای روستای قمصر هفت دس��تگاه اتوبوس تهیه کنیم تا 
از روس��تای قمصر تا متروی ش��هرری به مردم خدمات رسانی کنند. 
روس��تاهای درس��ون آباد و دهنو هم در این طرح مشارکت کردند و 
ما هم اکنون روس��تاهای پایین دست قمصر را هم تحت پوشش قرار 
داده ایم. این خطوط از ساعت پنج و نیم صبح تا هشت و نیم شب مثل 
س��ایر خطوط اتوبوس رانی تهران مشغول خدمت می باشند تا مردم از 
نعمت اتوبوس برخوردار شوند. از دیگر فعالیت ها بحث بانک است که 
از ملزومات روس��تا است. مردم روستا تا قبل از این می بایست چندین 
ساعت از وقت خودشان را صرف پرداخت قبوض و سایر کارهای بانکی 
می کردند و باید به شهرستان ری، باقرشهر یا بخش کهریزک مراجعه 
می کردند. ما با اخذ مجوز از شورا، ساختمان بانکی را ساختیم و تحویل 
پس��ت بانک دادیم و با مذاکره با مدیر عامل پست بانک توانستیم در 
هم��ان اوایل کار دهیاری، بانک را راه ان��دازی کنیم و مردم از نعمت 
بانک برخوردار ش��دند و االن دیگر نیاز نیست مردم طی طریق کنند 
و در این مس��یر برای انجام عملیات بانکی خود صرف وقت و هزینه 
کنند. مردم در این بانک س��پرده گذاشته اند. این بانک آنالین است و 
 همچنین یکی از اهالی هم مبلغ یک میلیون تومان برنده شده است.

ما در بحث آموزش��ی ارتباط تنگاتنگی با مدیران مدرسه داشته ایم. به 
این نتیجه رسیدیم که یکی از کارهای مهمی که می توانیم انجام دهیم 
تقویت بنیه ی علمی دانش آموزان است. در این خصوص آموزشگاهی 
را دای��ر کردیم. در حال حاضر کالس های زبان و کامپیوتر در مکانی 
که مالکیت آن برای دهیاری اس��ت دایر ش��ده است و اساتید مجربی 
مش��غول آموزش به بچه های روستایی هستند. بچه های دبیرستانی، 
راهنمایی؛ دختر، پس��ر؛ خوشبختانه اس��تقبال خوبی هم شده است و 
ای��ن فرزندان بعد از گذران��دن دوره، برای اخذ مدرک فنی و حرفه ای 
ب��ه مراکز فنی و حرفه ای معرفی می ش��وند. این آموزش��گاه زیر نظر 
دهیاری است و ما با ارتباط تنگاتنگی که با مدیران مدارس داریم سعی 
می کنیم نیازهای دانش آموزان را پاسخ دهیم و بیشتر این کارهای ما 
بیشتر با مشارکت مردمی انجام می شود. ما بیش از 7500 نفر جمعیت 
داریم و اعتباری که س��ال پیش از محل درآمدهای دهیاری کس��ب 
کردیم حدود یک میلیارد و صد میلیون تومان بوده اس��ت. پیش��نهاد 
بودجه ی سال 90 را که داده ایم بالغ بر یک میلیارد و چهارصد میلیون 
تومان اس��ت. همچنین ما به توسعه ی فضای سبز اهمیت دادیم و با 
مجوز ش��ورای روس��تا اقدام به ایجاد یک گلخانه کردیم و دست به 
پ��رورش گل و گیاه زدی��م تا درآمدهای حاصل��ه را صرف خرید گل 
و گی��اه نکنیم. در ح��ال حاضر انواع گونه ها را که با ش��رایط اقلیمی 
منطقه س��ازگار باشد پرورش می دهیم و از همین گونه ها برای ایجاد 
و توسعه ی فضای س��بز در روستا استفاده می کنیم و مازاد آن هم به 

فروش دهیاری های هم جوار می رسد.
روستاهای به که فرمودید نقل و حمل بحث در دهیاریها:
همجوارهمخدماترسانیمیکنید،تعاملیکهصورتگرفت

راتوضیحمیفرمایید.
از نظر موقعیت جغرافیایی روستاهای دورسون آباد و دهنو در شرق 
و غرب روستای ما قرار دارند. این روستاها دارای جمعیت کمی هستند 
و از نظر رفت و آمد مشکل دارند. لذا دوستان شورا و دهیاری این دو 
روستا را دعوت کردیم و تعاملی با آن ها داشتیم و از آن ها دعوت کردیم 
که در این طرح مشارکت کنند و از این خدمات استفاده کنند. لذا مقرر 
شد که در خرید اتوبوس ها سهیم شوند تا در صورت تغییر دهیار، این 
خدمات همچنان در روس��تا باقی بماند. لذا دوستان از این پیشنهاد با 
اشتیاق اس��تقبال کردند. در نتیجه بخشی از مبلغ خرید اتوبوس ها را 
دوس��تان ما در این روس��تاها پرداخت کردند و امروز مبدا ما روستای 
دورسون آباد است که در ضلع شرق روستای قمصر قرار دارد و مقصد 
هم متروی شهرستان ری می باشد. با این کار در خصوص بحث های 
ادامه تحصیل و علم اندوزی بس��ترهایی ایجاد ش��د و دانش جویان و 
دانش آموزان ما که می توانس��تند در مراکز دیگر ادامه تحصیل دهند، 
اما به دلیل مش��کالت حمل و نقل از آن چشم پوشی و ترک تحصیل 
می کردند، امکان ادامه تحصیل یافتند. اهالی روستا این اطمینان را دارند 
که در ساعت پنج و نیم صبح با امنیت کافی و هزینه ی ناچیزی می توانند 
 به متروی شهرستان ری و از آن جا هم به مقصد مورد نظرشان برسند.

ابتدا عرض کردم خدمت تان ما می خواهیم روس��تایی داشته باشیم با 
امکانات ش��هری. اگر ما به دنبال نیازهای اساس��ی روستایی برویم و 
کارهای ماندگار انجام دهیم روس��تایی هیچ وقت به ش��هر مهاجرت 
نمی کند. آن چیزی که باعث مهاجرت روس��تایی از روس��تا به ش��هر 
می ش��ود، نبود چنین امکاناتی اس��ت. در حال حاضر در حال ساخت 
استادیومی در روستا هستیم که چیزی در حدود 2 میلیارد تومان برای 
این پروژه اعتبار پیش بینی کرده ایم. زمین چمن آن آماده اس��ت و ما 
فاز به فاز پیش می رویم. س��ال 1389 در زمینی به مس��احت 20000 
متر مربع که مالکیت آن در اختیار دهیاری است، دیوار کشی را انجام 
دادیم. در س��ال گذشته فاز اول آن انجام شده و حصار کشی صورت 
گرفته است. امسال زمین چمن آن آماده شده است و در فازهای بعدی 
 سکوی تماشاچی، استخر و سونا به مرحله ی اجرا گذاشته خواهد شد.

منظورم این است که ما دنبال این موضوع هستیم که مردم ما بی نیاز 
از شهر شوند. این هم باعث ثابت ماندن جمعیت روستا می شود و هم 
از جاهای دیگر به روس��تای ما مهاج��رت می کنند. تا به حال که این 
امر اتفاق افتاده اس��ت و از بدو تاس��یس دهیاری، هر ساله شاهد رشد 

مثبت جمعیت بوده ایم.
دهیاریها:واماموضوعاصلیگفتگو...طرحیکهشماارائه
کردیدوبهعنوانطرحبرگزیدهانتخابشدومقامدومرادر
جشنوارهیطرحهایبرگزیدهیروستاییکسبکرد.چهطور
شدکهاینطرحراپیشنهاددادیدودرموردچگونگیاجرای

آنتوضیحاتیبفرمایید.
باید عرض کنم که روس��تای ما دارای افرادی مومن و با کماالت 
اس��ت که همگی اهل علم هستند. این روستا تعداد ده طلبه دارد که 
بعض��ی از آن ها همچن��ان در حال تحصیل در قم هس��تند و عده ای 
هم تحصیالت خود را تمام کرده اند و مش��غول انجام وظیفه اند. بحث 
تصفیه ی آب از این جا آغاز ش��د که ما یک ش��ب برای دیدار دوستان 
روحان��ی که ارتباط تنگاتنگی با آن ها داش��تیم به قم رفتیم. در آن جا 
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متوجه شدیم که این دوستان کارت قابل شارژی دارند و برای گرفتن 
آب از این کارت اعتباری اس��تفاده می کنند. این ایده در آن جا ش��کل 
گرفت. ما هم این ایده را با دوس��تان شورا مطرح کردیم که ما در هر 
کوچه لوله های آب بگذاریم تا روستاییان بتوانند از آن استفاده کنند. در 
آن زمان در فکر هزینه ی پروژه بودیم و بعد از رفت و آمدها به موارد 
و مشکالت احتمالی دیگری فکر کردیم. به عنوان مثال این که شاید 
برای برخی از اهالی سخت باشد که از بیرون از خانه آب بردارند و یا 
این که برداش��تن آب مورد نیاز خانواده در س��اعات نیمه شب موجب 
به وجود آمدن احس��اس ناامنی می شود. پیشنهاد اولیه، پیشنهاد خوبی 
بود. اما ما گفتیم جهت رفاه بیش تر مردم، بین خوب و خوب تر، خوب تر 
را انتخاب کنیم. مردم تا پیش از این از تانکرها آب خریداری می کردند. 
این آب، آب س��المی نب��ود ولی به دلیل این که طعم و مزه نداش��ت 
اس��تفاده می ش��د. این آب از چاه های اطراف پر می شد و سختی آب 
داشت، منتهی از آب لوله کشی منطقه بهتر بود. ما تصمیم گرفتیم آب 
شرب را از طریق لوله کشی وارد منزل روستاییان کنیم. در همان زمان 
نمایشگاهی در تهران دایر شده بود در رابطه با تجهیزات تصفیه ی آب؛ 

که ما به اتفاق یکی از دوستان مراجعه کردیم و در همان جا با شرکتی 
که در این حوزه فعالیت می کرد آشنا شدیم. در همان روز با مدیر عامل 
ش��رکت در این رابطه مذاکره کردیم. دفتر مرکزی این شرکت در قم 
مستقر بود و ما به همراه رییس شورا و یکی از اعضای شورا، به  دفعات 
به قم رفتیم و تمام جوانب کار را با مش��اوره هایی که گرفتیم بررسی 
کردیم. بررسی ها و برآورد هزینه انجام شد و بنده به عنوان دهیار باید 
این طرح را به شورا پیشنهاد می دادم و مصوبه ی شورا را می گرفتم. لذا 
طرح را در قالب پیشنهاد تقدیم شورای اسالمی روستا کردم. طرح در 
شورا مطرح شد و با استقبال دوستان در شورای اسالمی مواجه شد و 
 پیشنهاد دهیاری مبنی بر تصفیه ی آب شرب روستا به تصویب رسید.

س��پس کار را آغ��از کردی��م. ابت��دا 14 کیلومت��ر در س��طح روس��تا 
لوله گذاری کردیم. روس��تای قمصر روس��تای وسیعی است. مساحت 
روس��تا در داخل بافت روس��تا بالغ بر 50 هکتار می باش��د. با توجه به 
این ک��ه مصوبه ی ش��ورا را گرفته بودی��م و همچنین تامی��ن اعتبار 
هم کرده بودیم، از ابتدای کار، پروژه با مش��ارکت روس��تاییان انجام 
ش��د. مردم روس��تا در بخش ه��ای مختلف کار از جمل��ه حفر زمین، 
 لوله گ��ذاری، پرک��ردن زمین و ... به طور گس��ترده مش��ارکت کردند.
در ادامه با یک پیمانکار جهت نصب انشعابات قرارداد بستیم و تجهیزات 
م��ورد نیاز را به صورت امانی در اختیار آنان قرار دادیم. به این صورت 
هزینه های کار بس��یار کاهش پیدا کرد. ما این انش��عابات را تا درون 
منزل بردیم. س��ال 1387 شروع عملیات بود. بعد از نصب انشعابات و 
مذاکره با ش��رکت سرمایه گذار زمینی به مساحت 400 مترمربع برای 
ای��ن کار در نظ��ر گرفتیم ک��ه از این 400 مترمرب��ع نزدیک به 150 
 متر زیربنا مربوط به تاسیس��ات تصفیه و مخزن های مورد نیاز است. 
کل هزینه ی این دس��تگاه 450 میلیون تومان ش��د که 320 میلیون 
تومان از محل درآمدهای دهیاری هزینه شد و 130 میلیون تومان هم 

از طرف شرکت سازنده ی دستگاه تامین شد.
داشتند. گستردهای مشارکت مردم که فرمودید دهیاریها:
اینمشارکتچهجنبههاییداشت؟یعنیازنظرمالیکمک

میکردندیادرفرآینداجراخودواردمیشدند؟
مردم به صورت فیزیکی کمک زیادی کردند و در فرآیند اجرا حضور 
داشتند، که در غیر این صورت هزینه ی زیادی را باید متحمل می شدیم. 
این طرح در سال گذشته -سال 89- همزمان با میالد هشتمین امام 
معصوم با حضور مسئولین به بهره برداری رسید و امروز دیگر در روستای 
قمصر نیاز نیست که مردم از تانکر آب استفاده کنند. خوشبختانه بسیاری 
از روستاها در شهرستان و استان از این طرح الگوبرداری کرده اند. برای 
مثال روس��تای محمودآباد در محدوده ی خاوران و روستای دورسون 
آباد که االن در حال انجام و اجرای چنین پروژه ای هس��تند. البته ما 
به روس��تاهای همجوار اعالم کردیم که به اندازه ی کافی آب تصفیه 
 ش��ده موجود است و ما می توانیم از این آب در اختیار شما قرار دهیم.

همان ط��ور که عرض کردم این پروژه در س��ال 89 ب��ه بهره برداری 
رس��ید. جمعیت روستا نزدیک به 8000 نفر است و این دستگاه برای 
15000 نفر طراحی شده است. سرانه ی مصرف روزانه ی آب برای هر 
 نفر 10 لیتر در نظر گرفته شده است و به اعتقاد بنده این دستگاه توان 
پاس��خ گویی به 30000 نفر را هم داراس��ت، چون کم تر کسی در روز 
10لیتر آب مصرف می کند. فکر می کنم روستای قمصر اولین روستایی 
باش��د که در کش��ور این کار را کرده اس��ت. درحال حاضر روستاییان 
دارای دو کنتور آب هس��تند. یک کنتور آب مصرفی و یک کنتور آب 
شرب تصفیه شده ی روستا. در گذشته مردم مبالغ بیشتری برای تامین 
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آب پرداخ��ت می کردند و حمل آن هم تا درب منزل مش��کل بود؛ در 
حال حاضر مردم می توانند در منزل خود به راحتی و با هزینه ی کم تر 
آب ش��رب  مصرف کنند. هر یک مترمکعب از این آب 5000 تومان 
هزینه در بر دارد که اگر حس��اب کنید می ش��ود لیتری 50 ریال. حاال 
ش��ما این آب را مقایس��ه کنید با آب معدنی های 1/5 لیتری که 300 
تومان فروخته می ش��ود و با این حساب متوجه تفاوت قیمت خواهید 

شد. در ضمن این دستگاه قادر است آب مقطر هم تولید کند.
دهیاریها:سوالبندهایناستکهاالنهمینمیزانکهشما
بهعنوانآببهاازمردمروستامیگیریدبرایحفظاینپروژه

کافیاستوهزینههایدستگاهراپوششمیدهد؟
بله کفایت می کند. البته ممکن است سال های بعد با توجه به تورم 
و همچنی��ن وضعیت اقتصادی مردم، مقدار ناچیزی افزایش پیدا کند. 
اما االن کفایت می کند. ما به دنبال ارائه ی خدمات به مردم هستیم و 
از پ��ول خود مردم برای آن ها هزینه کرده ایم. من دلیلی نمی بینم که 
افزایش قیمت زیادی داش��ته باشیم، ما بنگاه اقتصادی نیستیم که در 
پی کسب سود باشیم، ما درصدد ارائه ی خدمت به مردم روستا هستیم. 
مگر وقتی 100 یا 200 میلیون تومان خرج آسفالت خیابان ها می کنیم، 
مردم باید به ما برگردانند، مسلما نباید برگردانند. با توجه به عوارضی 

که مردم می پردازند، دهیاری موظف به ارائه ی خدمات به آن هاست.
دهیاریها:فرمودیدکه450میلیونتومانهزینهیکلطرح
را تومان میلیون 320 حدود در مقدار این از و است شده
دهیاریتامینکردهاست.توضیحمیفرماییدکهایناعتبار
بهچهنحویتامینشدهاستوهمچنینمشارکتشرکت
تومان میلیون 130 که کردید جلب چگونه را سرمایهگذار

هزینهرامتحملشدهاست؟
مبلغ 50 میلیون توم��ان از فرمانداری کمک گرفتیم. مابقی آن از 
محل درآمدهای دهیاری بوده است. دهیاری در سال گذشته 1میلیارد و 
100میلیون تومان از محل عوارض، اخذ پروانه ی ساختمان ها، عوارض 
صنوف و ... درآمد داشت. در رابطه با شرکت سرمایه گذار عرض کنم 
که چون این ش��رکت پیش از این تجربه ی این کار را داش��ت، قبول 
کردند که به مدت 10سال خدمات را با یک نرخ مشخصی که شورا هم 
تایید کردند ارائه دهند تا به مردم هم فشار نیاید؛ مقرر شد که شرکت 
 در این مدت زمان از دستگاه با نرخ لیتری 50 ریال بهره برداری کنند.

در این رهگذر چون ما یک حلقه چاه خام هم در اختیار این ش��رکت 
قرار دادیم تا آب را تصفیه کند، س��االنه در حدود 100 میلیون تومان 
ه��م برای دهیاری ایجاد درآمد کرده اس��ت. در این پروژه چیزی که 

برای ما اهمیت داشت، سالمت مردم بود.
فرمودید، که ریال 50 لیتری همان از یعنی دهیاریها:

100میلیونتومانبرایدهیاریایجاددرآمدمیشود؟
بله، شرکت سرمایه گذار 35 ریال و دهیاری 15 ریال از هر لیتر کسب 
درآمد می کنند. که چیزی در حدود 100 میلیون تومان در س��ال برای 
دهیاری ایجاد اعتبار می کند که البته بستگی به اشتراک پذیری دارد. 
تا حال حاضر بیش از 700 خانوار اشتراک دارند و چیزی در حدود 300 
الی 400 خانوار هنوز مشترک نشده اند که به دلیل این است که هنوز 
از همان دستگاه های آب شیرین کن که در منزل نصب می شود استفاده 
می کنند. البته آن ها هم کم کم دارند مشترک می شوند، چون این آب 
 نسبت به خروجی دس��تگاه های خانگی دارای کیفیت باالتری است. 
م��ا کار دیگ��ری هم انج��ام دادی��م. 50 درصد آبی ک��ه از چاه برای 
تصفیه اس��تخراج می ش��ود، توسط دس��تگاه از چرخه خارج می شود. 

ما اس��تخری را درس��ت کردیم که ای��ن آب را در آن جمع می کنیم 
 و از این آب برای فضای س��بز روس��تا و کشاورزی استفاده می کنیم.
این دس��تگاه در هر س��اعت 6000 لیتر آب را تصفی��ه می کند و وارد 
6 مخزن  ک��ه تعبیه کرده ایم می کند. این مخازن برای 1200 خانوار 
پیش بینی ش��ده است که حتی توان پاسخ به نیاز بیش از این تعداد را 

هم دارد.
دهیاریها:اینپروژهچهنتایجیداشتهونظرمردمدررابطه

باپروژهونتایجآنچهبودهاست؟
اولین نظر مثبت را ش��بکه ی بهداشت و درمان روستا به ما اعالم 
کرده اس��ت. از بدو راه اندازی این دستگاه بسیاری از بیماری هایی که 
در روس��تا شایع بود، از بین رفتند. این پروژه اولین تاثیر را بر سالمت 
مردم روس��تا گذاشته است. ما یک انش��عاب هم به صورت رایگان در 
اختیار درمانگاه روس��تا گذاش��تیم. چرا که آن ج��ا یک مکان عمومی 
اس��ت و مردم روستا از این آب استفاده می کنند و در مقابل آن ها هم 
قب��ول کردند تا روزانه این آب را از تمام جهات، میکروبی، ش��یمیایی 
و کیفی��ت از ه��ر نظر آزمایش کنند و گ��زارش آزمایش را در صورت 
منف��ی بودن به م��ا اعالم کنند. خوش��بختانه بعد از گذش��ت 8 ماه، 
 هنوز یک  مورد منفی هم از س��وی درمانگاه گزارش نش��ده اس��ت.
در اج��رای این پروژه، س��المت مردم برای ما مه��م بود و همچنین 
س��هولت دسترس��ی آن ها ب��ه آب س��الم. خانواده ها تا قب��ل از این 
بای��د آب م��ورد نیازش��ان را از تانک��ر و ب��ا هزینه ی ح��دودا لیتری 
75 ری��ال خری��داری می کردن��د و با س��ختی آن را ت��ا منزل حمل 
 می کردن��د. بع��د از ای��ن هم��ه زحم��ت ب��از ه��م آب س��الم نبود.

این مس��ائل باعث شد تا ما این خدمت را در روستا برای مردم روستا 
با هزینه ی کم تر ارائه دهیم تا هر زمانی که نیاز داش��تند، دسترس��ی 
آس��ان به آب آشامیدنی وجود داشته باشد. مردم معتقدند که پروژه ی 
آب آشامیدنی با تمام خدمات دهیاری برابری می کند. سخن آخر بنده 
این اس��ت که در ایران اسالمی در روس��تایی از توابع شهرستان ری، 
-روستای قمصر- در هر خانه دو کنتور وجود دارد و آب شرب مصرفی 
از آب معمولی تفکیک شده است. در حال حاضر این آب سالم با این 
سازو کار به راحتی در دسترس می باشد. به تمام روستاهایی که از آب 
ناسالم استفاده می کنند پیش��نهاد می کنم که به اجرای این پروژه در 

روستای خودشان فکر کنند.
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اهمی��ت و نقش به س��زای تعامل بین ش��ورا و دهیاری و 
بررسی ابعاد این امر ما را بر آن داشت تا در این شماره به 
ای��ن موض��وع بپردازیم. امروز بعد از گذش��ت بیش از ده س��ال از 
تاسیس نهاد دهیاری و شوراهای اسالمی روستا انتظار می رود که 
ای��ن دو نه��اد هر کدام با توج��ه به وظایفش��ان و تعامالتی که با 
یکدیگر دارند در جهت مدیریت کارآمد روستا گام بردارند. الزمه و 
پیش نیاز حرکت در مس��یر توسعه و دستیابی به اهداف آن نیازمند 
وجود نهادهایی برای مدیریت و تمشیت امور می باشد. در حوزه ی 
مدیریت روس��تایی نی��ز بحث به همین صورت اس��ت. وجود نهاد 
دهیاری و ش��وراهای اسالمی روس��تا تدبیری است برای پاسخ به 
ای��ن نیاز، دهیاری به عن��وان مجری و بازوی اجرایی ش��ورا عمل 
می کند و عالوه بر انج��ام وظایف مدیریتی خود موظف به اجرای 
مصوبات شورا است و شورای اسالمی روستا نیز به عنوان نماینده ی 
م��ردم و نهادی تصمیم س��از ایف��ای نقش می کن��د. تصمیمات و 
برنامه ری��زی در خال صورت نمی گی��رد. همان طور که هیچ عملی 
نمی ش��ود. اج��را  و  نمی رس��د  مقص��ود  ب��ه  برنام��ه   ب��دون 

ش��ورای اسالمی روس��تا، دهیاری و مردم س��ه ضلع مثلث توسعه 

هس��تند. توس��عه ی پایدار زمانی محقق می ش��ود که این س��ه با 
یکدیگر در تعاملی س��ازنده قرار گیرند: دهیاری با ش��ورا، ش��ورا با 
مردم و دهیاری با مردم؛ ممکن است این شائبه پیش آید که عدم 
وجود اداره و مدیریت واحد در امور روس��تا موجبات کند شدن و یا 
حتی متوقف ش��دن حرکت در این مس��یر را فراهم می کند و قرار 
گرفت��ن این دو نهاد در کنار یکدیگر نه تنها کاری از پیش نمی برد 
بلکه تهدیدی اس��ت ب��رای مدیریت واحد روس��تایی. اما این طور 
نیست چرا که مدیریت روستا تلفیقی از دهیاری و شورا است. شورا 
ب��رای اجرا نیازمند دهیاری و دهیاری برای تمش��یت امور نیازمند 
تصمیمات شوراس��ت و قان��ون برای تحقق اص��ل مدیریت واحد 
حدود وظایف و اختیارات هر یک از این دو نهاد را مش��خص کرده 
است و حرکت توسعه را تسریع بخشیده است. در گذشته این تفکر 
رایج بود که “کار برای مردم” اما امروزه اندیشمندان به این نتیجه 
رس��یده اند که “ کار با مردم”. این نکته اشاره به اهمیت مشارکت 
اجتماعی روس��تاییان در امور عمومی دارد و بدیهی است که برای 
ج��ذب مش��ارکت روس��تاییان، نیازمند تعاملی مس��تمر میان نهاد 
تصمیم س��از و نه��اد مجری ک��ه همان ش��ورا و دهیاری اس��ت 
می باش��یم. لذا با توجه ب��ه اهمیت این موض��وع در ادامه به ابعاد 

تعامل، ضرورت و راه کارهای آن می پردازیم.

بسترهای تعاملی شورا و دهیاری

آموزش
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 ضرورت و ابعاد تعامل:
 همان طور که پیش تر گفتیم، برای رسیدن به اهداف توسعه ی 
پایدار وجود تعامالت مستمر میان دهیاری و شورا اجتناب ناپذیر و 
چه بس��ا ضروری است. این تعامل در بعضی مواقع انتقادی سازنده 
اس��ت، زمانی حمایت کننده و زمانی مشاوره ای کارشناسانه است. 
در یک تقس��یم بندی کلی می توانیم این تعامالت را به دو دسته ی 

تعامالت رسمی و تعامالت غیر رسمی تقسیم بندی کنیم.
در قان��ون ح��دود اختی��ارات و وظایف دهیاری ها و ش��وراهای 
اسالمی به دقت تبیین شده اس��ت که هریک از این دو نهاد برای 
انجام وظایف خود نیازمند ایجاد تعامل هس��تند و یا به عبارت دیگر 
قانون در برخی مواقع خود بس��تری برای ایجاد تعامل است که در 
 بخش تعامالت رسمی با ذکر قوانین به تشریح این مهم می پردازیم.

 این که هر کاری با مش��ورت و همکاری بهتر انجام می شود امری 
بدیهی و واضح اس��ت. ممکن اس��ت در بعضی مواقع تعامل میان 
شورا و دهیاری به تسهیل امور کمک کند، اما ساز و کار مناسب و 
مربوط به آن در قانون در نظر گرفته نش��ده باشد. در اینجا با توجه 
به این مهم که تعامل ایجاد ش��ده نباید با قوانین موضوعه در این 
حوزه تقابل داش��ته باش��د ایجاد تعامل نه تنها منفی نیست، بلکه 
امری تس��هیل بخش خواهد بود و در س��رعت بخشیدن به کارها 
نقش پررنگی را ایفا خواهد نمود. در مجموع منظور این اس��ت که 
در پاره ای اوقات ضرورت ایجاد تعامل مابین شورا و دهیاری توسط 
قانون گذار درک ش��ده و به وضع قوانین در این حوزه منجر ش��ده 
اس��ت. این تعامالت دارای لزوم قانونی هس��تند و شکل دهنده ی 
تعامالت رسمی می باشند. مانند تمام قوانینی که به انحاء مختلف 
ضرورت برقراری ارتباط بین دهیاری و ش��ورا را بیان می کنند. اما 
در برخی اوقات ممکن اس��ت در قانون مستقیما به آن اشاره نشده 
باش��د و این ضرورت توسط ش��ورا یا دهیار احساس شود. در اینجا 
برقراری تعامل در صورتی که با قوانین منافاتی نداشته باشد مثبت و 
کارآمد ارزیابی می شود که این گونه تعامالت را تعامالت غیررسمی 
می گوییم. در ادامه ابتدا به شرح تعامالت رسمی و سپس تعامالت 

غیر رسمی می پردازیم.
 تعامالت رسمی )بسترهای قانونی(

 همان طور که قبال گفتیم در قوانین و آیین نامه های اجرایی ساز 
و کارهای ارتباط میان این دو نهاد تبیین شده است. در برخی مواقع 
این ارتباط شکل نظارت دارد )نظارت شورا بر دهیاری( و در مواقعی 
دیگر ش��کل معاضدت و همکاری دارد و منعطف اس��ت و گاهی 
اوقات به مانند ضمانت اجرا عمل می کند؛ که همگی چون در قانون 
 مستقیما به آن ها اذعان شده است تعامالت رسمی را شکل می دهند.
اشاره به برخی از بندهای ماده ی 68 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور که به طور مستقیم اشاره به تعامل دهیار و 
 شورا دارد، می تواند در جهت روشن کردن موضوع مفید واقع شود.
 ماده ی 68� وظایف و اختیارات شورای اسالمی روستا عبارتست از:
الف � نظارت بر حسن اجرای تصمیم های شورای اسالمی روستا.

ه��� - نظارت و پیگی��ری اجرای طرح ه��ا و پروژه های عمرانی 
اختصاص یافته به روستا. 

و � هم��کاری ب��ا مس��ئوالن ذی رب��ط ب��رای اح��داث، اداره، 
نگه��داری و بهره ب��رداری از تأسیس��ات عموم��ی، اقتص��ادی، 
 اجتماع��ی و رفاه��ی م��ورد نی��از روس��تا در ح��دود امکان��ات. 

م � انتخاب فردی ذی صالح به سمت دهیار برای مدت چهار سال 
 براساس آیین نامه ی مربوطه و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم. 
تبص��ره � ع��زل دهی��ار ب��ا رأی اکثری��ت اعض��ای ش��ورای 
اس��المی روس��تا بر اس��اس آیین نامه ی مربوطه انجام می ش��ود 
 و ب��ه بخش��دار جه��ت ص��دور حکم ع��زل اع��الم می گ��ردد.
ن - )الحاقی 1382/7/6( ایجاد زمینه ی مناسب برای توسعه ی اشتغال 
 و جلب مشارکت های عمومی در جهت گسترش فعالیت های تولیدی.
س - )الحاقی 1382/7/6( مش��ارکت در طرح های هادی روستا، 
 بهس��ازی بافت های فرس��وده و ضوابط و مقررات س��اخت و ساز.
ع - )الحاق��ی 1382/7/6( نظ��ارت ب��ر حس��ن اج��رای مقررات 
مرب��وط ب��ه حفاظ��ت و بهس��ازی محی��ط زیس��ت روس��تا و 
بهره ب��رداری از مناب��ع طبیع��ی و جلوگی��ری از فرس��ایش خاک 
و حف��ظ عمران م��زارع، باغ ها، مرات��ع، جنگل ه��ا، محدوده های 
زیس��ت محیطی، احی��ا و الی روبی قن��وات و نهره��ای متروکه 
 و ارائ��ه ی طرح و پیش��نهاد در ای��ن زمینه ها به ش��ورای بخش.

پیش��نهادی  برنامه ه��ای  بررس��ی  )الحاق��ی 1382/7/6(   - ف 
ارگان های اجرای��ی در زمینه های اقتص��ادی، اجتماعی، عمرانی، 
بهداش��تی، فرهنگی، آموزشی و س��ایر امور رفاهی از نظر تطبیق 
ب��ا ضرورت های موج��ود در ح��وزه ی انتخابیه ی ش��ورا و ارائه ی 
 گزارش نارس��ایی ها به ش��ورای مافوق و مراج��ع اجرایی ذی ربط.
ص - )الحاق��ی 1382/7/6( نظ��ارت ب��ر حف��ظ و نگه��داری 
 تاسیس��ات عموم��ی و عمران��ی و ام��وال و دارایی های روس��تا.
در این م��اده همان طور که مالحظه کردید بعضی از بندها مربوط 
ب��ه نظارت ش��ورا بر دهیاری اس��ت که خ��ود مس��تلزم برقراری 
ارتباط اس��ت، تع��دادی از بنده��ا در خصوص هم��کاری این دو 
نه��اد برای انج��ام وظیفه ای ب��ا یکدیگر اس��ت و در برخی دیگر 
به ضرورت برقراری رابطه ای مش��ورتی اش��اره ش��ده است. برای 
درک بهتر و آش��نایی بیش��تر، به مواد مرتبط با تعامالت ش��ورا و 
دهیاری ک��ه در “آیین نامه اجرایی تش��کیالت، انتخابات داخلی و 
امور مالی ش��وراهای اس��المی روس��تا و نحوه ی انتخاب دهیار” 
به آن اذعان ش��ده اس��ت می پردازیم و همچنین توجه به وظایف 
 تفصیل��ی دهی��ار که در ادام��ه می آید خالی از فای��ده نخواهد بود:

 ماده ی 19: شورا موظف است در پایان هر جلسه نسخه ای از کلیه ی 
مصوبات خود در آن جلس��ه و در صورت نیاز به پیوس��ت سوابق و 
مطالب مفید دیگر را جهت اطالع بخشدار و شورای اسالمی بخش 
ذی ربط ارس��ال دارد. همچنین نسخه ای از مصوباتی که مربوط به 

دستگاه های دیگر است را به آن دستگاه ارسال نماید.
م��اده ی 26: در ص��ورت نی��از به حض��ور دهیار در جلس��ات، 
ش��ورا می توان��د ط��ی دعوت نام��ه ی کتب��ی و با تعیی��ن زمان و 
دس��تور کار جلس��ه از او جه��ت ش��رکت دعوت به عم��ل آورده 
 و دهی��ار موظ��ف ب��ه ش��رکت در جلس��ه ی مزب��ور می باش��د.

ماده ی 27: در صورت خودداری دهیار از ش��رکت در جلس��ه، شورا 
می توان��د به دهی��ار تذکر کتبی ده��د و در صورت تک��رار مجدد 
 توبی��خ و یا بر طبق ضوابط و مق��ررات مربوطه وی را عزل نماید.

ماده ی 28: در صورت درخواست کتبی دهیار و بخشدار و فرماندار 
ذی ربط برای تشکیل جلسه مشتمل بر زمان، دستور کار و ضرورت 
 تشکیل جلسه، شورا موظف به برگزاری جلسه ی فوق العاده می باشد.
م��اده ی 29: ش��ورا در صورت نیاز و با مس��ئولیت خ��ود می تواند 
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به منظور مش��ورت در زمینه ی موضوع یا موضوعاتی که در دستور 
کار خ��ود قرار داده اس��ت، از نمایندگان دس��تگاه های ذی ربط در 
 روستا و یا شخص و اشخاص غیر عضو دعوت به همکاری نماید.
م��اده ی 38: ش��ورا و دهی��ار موظفند به منظور حف��ظ و نگهداری 
کلی��ه ی وج��وه دریافت��ی و درآمدهای��ی ک��ه در طول ه��ر دوره 
فعالی��ت قانون��ی تحصی��ل می نماین��د، حس��ابی را ن��زد یکی از 
نزدیک ترین ش��عب بانک های کشور به نام ش��ورا افتتاح نمایند و 
 تمام��ی وجوه نق��د را به محض وصول به آن حس��اب واریز کنند.
ماده ی 40: ش��ورا مکلف اس��ت کلیه ی فعالیت ه��ای مالی خود و 
دهیاری، اعم از درآمد، مخارج و مانده حساب ها را به طور نوبه ای و 
 بر طبق فرم های دریافتی به اطالع شورای اسالمی بخش برساند. 
م��اده ی 41: ش��ورا بای��د در پای��ان هر س��ال مال��ی، ترازنامه ی 
مال��ی خ��ود و دهی��اری را طب��ق فرم ه��ای دریافت��ی جه��ت 
ده��د.  انتش��ار  ممک��ن  طری��ق  ب��ه  اهال��ی  عم��وم   اط��الع 
ماده ی 42: شورا موظف است در پایان هر سال شمسی و با توجه 
به برنامه های چهارساله ی دوره ی خود و برآورد عواید و درآمدهای 
سال آتی، بودجه ی جاری و عمرانی شورا برای سال آینده را در سه 
نسخه تنظیم نماید و در اولین روز اسفند همان سال نسخه ی اصل 
را برای بخشدار مربوطه و نسخه ی دوم را به شورای اسالمی بخش 
 ارسال و نسخه ی سوم را به عنوان سابقه در دفاتر شورا بایگانی نماید.
م��اده ی 43: تمام��ی اموال دهی��اری اعم از منق��ول و غیرمنقول 
به ترتی��ب تحوی��ل اعضای ش��ورا و دهی��ار می باش��د و اعضای 
 ش��ورا و دهیار در مقابل حفظ و نگهداری آن مس��ئول می باش��ند. 
ماده ی 46: دهیار موظف اس��ت در پای��ان دوره ی فعالیت قانونی 
خود، صورت کاملی از کلیه ی اموال و دارایی های ش��ورا و دهیاری 
را تنظیم و در اولین روز شروع به کار رسمی دهیار جدید، آن را به 
وی، طبق صورت جلسه ی جدید تحویل نماید و نسخه هایی از آن را 
 به شورای اسالمی روستا، بخش و بخشداری ذی ربط ارسال نماید. 
م��اده ی 50: ش��ورا حق نظارت بر حس��ن اداره ی دهیاری، اجرای 
مصوب��ات ش��ورا و حف��ظ و نگه��داری س��رمایه ها و دارایی های 
نق��دی، جنس��ی، منق��ول و غیرمنق��ول ک��ه در اختی��ار دهیاری 
 می باش��د، همچنی��ن حس��اب درآم��د و هزین��ه ی آن را دارد.
م��اده ی 55: چنان چه یک یا چند نفر از اعضای ش��ورا نس��بت به 
عملکرد دهیار یا عملیات دهیاری اعتراض و یا ایرادی داشته باشند، 
ابتدا توس��ط رییس ش��ورا، موارد را به صورت واضح به دهیار تذکر 
کتبی خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع 
به صورت س��وال مطرح خواهد شد که در این صورت رییس شورا 
سوال را کتباً به دهیار ابالغ خواهد کرد و حداکثر ظرف ده روز پس از 
ابالغ، دهیار موظف به حضور در جلسه ی عادی یا فوق العاده ی شورا 
و پاسخ به سوال می باشد. چنان چه دهیار از حضور استنکاف ورزیده 
و یا پاسخ، قانع کننده تش��خیص داده نشود، طی جلسه ی دیگری 
موضوع مورد بررس��ی قرار می گیرد و شورا می تواند با رای اکثریت 
 مطلق اعضا، دهیار را برکن��ار کند و فرد جدیدی را انتخاب نماید. 
م��اده ی 56: دهی��ار موظف اس��ت گزارش های مورد درخواس��ت 
ش��ورا را تهی��ه و در موع��د مقرر ب��رای آن ها ارس��ال نماید و در 
ص��ورت تقاضای ش��ورا مبنی ب��ر حض��ور دهیار و پاس��خ گویی 
 ب��ه س��واالت در راس موع��د و مح��ل مق��رر اق��دام نمای��د.
م��اده ی 57: دهیار موظف اس��ت گزارش ماهان��ه ی فعالیت های 

دهیاری را برای ش��ورا و رونوش��ت آن را برای بخش��داری به طور 
مکتوب ارسال نماید. 

ذکر برخی از وظایف دهیار که با ش��ورا در ارتباط اس��ت خالی 
از فای��ده نیس��ت. با قدری تامل می توان این نکت��ه را دریافت که 
بس��یاری از وظایف دهیاری و شورای اس��المی روستا با یکدیگر 
ارتب��اط دارن��د و مکمل یکدیگرن��د. برقراری تعام��ل و ارتباط در 
مواردی که قانون مس��تقیما به آن اش��اره کرده اس��ت الزم االجرا 
اس��ت و ای��ن ضرورتی اس��ت که توس��ط قانون گذار درک ش��ده 
اس��ت. در قس��مت پایانی این بخ��ش به برخ��ی از وظایف دهیار 
 که به طور مس��تقیم با شورای روس��تا در ارتباط است می پردازیم:

م��اده ی 10- وظای��ف تفصیل��ی دهی��ار و دهیاری جه��ت اداره 
و حف��ظ توس��عه ی پای��دار روس��تا ب��ر اس��اس قان��ون ش��وراها 
 و ب��ا رعای��ت قوانی��ن و مق��ررات مرب��وط به ش��رح زیر اس��ت: 
1- کم��ک به ش��ورا در خصوص بررس��ی و ش��ناخت کمبودها، 
نیازه��ا و نارس��ایی های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداش��تی، 
فرهنگ��ی، آموزش��ی و ام��ور رفاهی روس��تا و تهی��ه ی طرح ها و 
پیش��نهادهای اصلی و عملی در زمینه های یاد ش��ده و ارائه ی آن 
 به مس��ئوالن ذی ربط جه��ت اطالع و برنامه ری��زی و اقدام الزم

2- مشارکت و همکاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرح های 
عمرانی اختصاص یافته به روستا 3- اجرای مصوبات شورا 4- ارسال 
گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار 5- 
حضور دهیار در زمان و مکان مقرر و پاس��خ گویی به س��واالت در 
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صورت تقاضای شورا 6- ارسال گزارش ماهانه فعالیت های دهیاری 
برای شورا و رونوشت آن به بخشداری 7- تهیه ی تعرفه ی عوارض 
با همکاری ش��ورا و ارائه ی آن به شورای اسالمی بخش به منظور 
تصویب و طی س��ایر مراحل قانونی 8- ب��رآورد، تنظیم و ارائه ی 
بودجه ی س��االنه ی دهیاری و متمم و اصالح آن به ش��ورا جهت 
تصویب 9- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا با تصویب شورا 
10- گزارش پیش��رفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح ها به شورا و 
بخشدار و پیشنهاد راه کارهای مناسب برای تسریع در اجرای آن ها 
در جهت اجرای بند )ه( ماده ی )68( قانون ش��وراها 11-پیش��نهاد 
نام گذاری معابر و اماکن و تاسیس��ات روستا به شورا جهت بررسی 
 و ارائه ی آن ها به ش��ورای اسالمی بخش جهت سیر مراحل الزم.

مواردی که ذکر شد به جنبه هایی از تعامل اشاره داشت که مستقیما 
به لزوم برقراری ارتباط در آن ها اذعان ش��ده بود، اما توجه به این 
جنبه ه��ا مبنی بر این نیس��ت که قانون بس��ترهای تعامل این دو 
نهاد را تنها در همین موارد محدود کرده اس��ت. واضح اس��ت که 
اگ��ر تعامالت صورت نگی��رد و هر یک از نهاده��ا بدون توجه به 
تکالیف متقابل عمل نماید، دهیاری و شورا هر دو در انجام وظایف 
خود دچار مش��کل می شوند و بس��یاری از امور انجام نخواهد شد. 
به عبارت دیگر مدیریت روس��تا دچار خلل می شود. در این بخش 
ما س��عی کردیم دهیاران و اعضای محترم شورای روستا را با ابعاد 
تعامل در قانون آشنا کنیم و ضرورت برقراری این ارتباط را از منظر 
قانون تبیین کنیم. در بخش بعد به تعامالت غیر رسمی و ضرورت 

آن می پردازیم.
 تعامالت غیر رسمی

تعامالت غیر رسمی در تعامالت رسمی بستر ایجاد تعامل توسط 
قانون مشخص ش��ده بود. در حالی که در تعامالت غیررسمی این 
س��از و کار ممکن است مستقیما در قانون مورد اشاره قرار نگرفته 
باشد، اما ضرورت برقراری چنین تعاملی برای بهبود امور و تسهیل 
روند انجام وظایف توس��ط دهیار یا ش��ورای روس��تا احساس شده 
باشد. تعامالت غیر رسمی به هیچ وجه با قوانین و وظایف شورا و 
دهیاری که پیش تر بخش��ی از آن را بررسی کردیم تضادی ندارد 
و در واق��ع به انحاء مختلف به اداره ی ام��ور و انجام وظایف مقرر 
شده کمک می کند و این فرآیند را بیش از پیش آسان می کند. در 
برخی مواقع نقشی که تعامالت غیر رسمی ایفا می کنند به مراتب 
پررنگ تر و کارآمد تر از روندهای رسمی است و نمی توان از اهمیت 
ای��ن نوع تعامالت غافل ش��د و یا این که نق��ش آن را کم اهمیت 
قلمداد کرد. گاه این نوع تعامالت به اندازه ی تعامالت رسمی و یا 
حتی بیش از آن ها اهمیت پیدا می کنند؛ که اگر موجب پیشبرد امور 
شود و مغایرتی با قوانین نداشته باشد تعاملی سازنده و مثبت است. 
تعامالت غیر رسمی اعتماد اجتماعی را تقویت می کند و مشارکت 
اجتماع��ی را افزایش می دهد. زمانی که امور به صورت مش��ورتی 
و تعامل��ی مورد بررس��ی قرار می گیرن��د و تصمیم گیری ها روندی 
مستبدانه ندارد، میل به مشارکت توسط گروه های مختلف افزایش 
می یاب��د و افراد خود را در مورد نتیجه ی امور مس��ئول می دانند و 
احساس رضایت بیشتری خواهند داشت و همچنین مشارکت باعث 

می شود تا اعتماد اجتماعی افزایش یابد. 
مش��ارکت و اعتماد اجتماعی با یکدیگر رابطه ای دو طرفه دارند 
که اگر یکی از آنان تقویت ش��ود دیگری نیز افزایش می یابد. پس 
زمانی که اعتماد اجتماعی افزایش یابد به تبع آن مشارکت افزایش 
خواهد یافت و در این هنگام است که روستا با تمام قوا و منسجم 
به سمت اهدافش حرکت می کند. تعامالت غیر رسمی در مدیریت 
روس��تا ضروری است و در پیش��برد اهداف کمک شایانی می کند. 
ای��ن تعام��الت در عرصه های مختلف رخ می دهد. ممکن اس��ت 
حت��ی در خارج از محی��ط کار این اتفاق بیافت��د و یا حتی ممکن 
است دهیاری و ش��ورا برای هماهنگی بیشتر جلساتی غیر رسمی 
در محیط��ی تفریحی ب��ا یکدیگر برگزار کنن��د و در رابطه با امور 
روستا در آن جا با هم تبادل نظر کنند. تعامالت غیر رسمی می تواند 
در قالب نقد، مش��اوره، هم فکری و ... باش��د، ام��ا این تعامل نباید 
مغایرتی با قوانین موضوعه داشته باشد و یا حتی موجب کند شدن 
اجرای وظایف گردد. در آخر این که دهیاری و شورا در جهت انجام 
وظایفش��ان که در راستای اهدافی تعیین ش��ده می باشد، ملزم به 
برقراری تعامل هس��تند. دس��ته ای از این تعامالت در قانون بیان 
شده است و در جهت حرکت روستا به سمت توسعه اجتناب ناپذیر 
اس��ت و دس��ته ای دیگر در جهت تس��هیل انجام وظایف محوله 
می باش��د که ممکن است غیر مستقیم در قانون به آن اشاره شده 
 باش��د، اما در مجم��وع جنبه ای بهبودبخش و تس��ریع کننده دارد.

در اینجا س��عی شد تا به اهمیت تعامل در فرآیند مدیریت و اجرای 
ام��ور بپردازی��م و در جهت بهبود روزاف��زون ارتباطات و تعامالت 
س��ازنده ی این دو نهاد گامی برداریم. امید است که در آینده شاهد 

تجربیاتی موفق در این عرصه باشیم.
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کشاورزی نقش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی ایفا 
می کند و با توجه به قابلیت هایی که بخش کش��اورزی در 
کشور ما دارد، به یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور تبدیل 
گش��ته اس��ت. اما به دلیل عدم تمرکز در مدیریت ام��ور مربوط به 
بخش کش��اورزی، تداخل وظای��ف در این ح��وزه و گاهی موازی 
کاری هایی که صورت می گرفت، موجب پدید آمدن نابسامانی هایی 
در مدیریت این بخش ش��د که مانع از حرکت مطلوب آن به سمت 
توسعه می ش��د؛ در همین راستا دولت مکلف شد برای رفع موانع و 
نابس��امانی ها دست به کار شود و برای تجمیع امور کشاورزي، دام، 
توسعه و عمران روس��تایي و ایجاد مدیریتی متمرکز تدابیر الزم را 
بیاندیشد. تش��کیل وزارت جهاد کشاورزی با هدف توسعه ی پایدار 
کش��اورزی و عم��ران و آبادان��ی روس��تایی صورت گرف��ت. این 
وزارت خان��ه در جه��ت انجام وظایف خود در عرصه های یاد ش��ده 
اقدام به ارائه ی برخی خدمات در حوزه های مختلف کش��اورزی به 
مردم به ویژه جامعه ی روس��تایی کش��ور نموده و تالش های قابل 

توجهی در پیشبرد این بخش مهم در کشور نموده است. 
در س��ال های اخیر ش��اهد موفقیت های ش��گرفی در این حوزه 
هستیم که حاصل تالش سازمان ها و معاونت های این وزارت خانه 
می باش��د. در این ش��ماره برای آشنایی بیش��تر دهیاران و اعضای 
محترم شوراهای اسالمی روستاها به معرفی بخشی از خدمات این 

وزارت خانه می پردازیم:
1-اص�الحروشدرمدیریتزراعت– س�یبزمینی،

دانههایروغنی،برنج،نخود،علوفه،ذرت،گندم 
یک��ی از خدماتی که توس��ط مراک��ز خدمات جهاد کش��اورزی 
شهرستان ها به کشاورزان ارائه می شود، هدایت و راهنمایی زارعین 
در جهت بهبود زرع در محصوالت مذکور می باش��د. کشاورزانی که 
دارای زمین زراعی هستند می توانند رایگان از این خدمات بهره مند 
ش��وند. آموزش و راهنمای��ی به صورت حضوری، تلفنی، نش��ریات 
ترویجی و از طریق شرکت های خدمات مشاوره ای قابل دسترسی 
است. همه ی کش��اورزان می توانند با در دست داشتن نسق یا سند 
زراعی و یا اجاره نامه ی معتبر به مراکز جهاد کش��اورزی شهرستان 
مربوطه مراجعه نمایند و برای دریافت خدمات اقدام نمایند. میانگین 

زمانی انجام این طرح از زمان شروع تا پایان آن به مدت یک فصل 
زراعی تخمین زده شده است.

2-بیمهیمحصوالتزراعی 
یکی دیگر از خدماتی که توس��ط معاونت بهبود تولیدات گیاهی 
اس��تان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارائه می شود، بیمه ی 
محصوالت زراعی اس��ت. کش��اورزان برای دریاف��ت این خدمات 
می توانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه و 
پر کردن فرم های مربوط به بیمه ی محصوالت زراعی، محصوالت 
خود را بیمه کنند. کش��اورزان باید س��ند زمین زراعی یا اجاره نامه و 
همچنین شناسنامه ی زراعی را به همراه داشته باشند. ضمنا هزینه ها 
و شماره حساب واریز وجه جهت دریافت خدمات از طریق صندوق 
بیمه ی محص��والت صورت می گیرد.  میانگین زمانی برای ارائه ی 

خدمت 2 الی 3 روز کاری خواهد بود. 

آشنايی با خدمات جهاد کشاورزی در بخش 
کشاورزی و باغبانی

*N35*6
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تخصص�ی ادوات بانک�ی تس�هیالت ارائ�هی -3
کشاورزی

ارائه ی تس��هیالت بانکی ادوات تخصصی کش��اورزی از دیگر 
خدماتی اس��ت که توس��ط معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان و 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارائه می گردد. متقاضیان استفاده 
از این تس��هیالت باید دارای قراردادنامه ی کشت و همچنین زمین 
کافی باش��ند. این افراد می توانند با در دس��ت داشتن مدارک زیر به 
مدیریت جهاد کش��اورزی شهرس��تان مراجعه کنند و از تسهیالت 

استفاده نمایند. میانگین زمانی انجام خدمت 60 روز می باشد.
4-انعق�ادق�راردادکش�تگن�دم،س�ویا،کل�زاب�ا

کشاورزان

یکی دیگر از خدماتی که با هدف حمایت از کش��اورزان توسط 
معاونت بهبود تولیدات گیاهی اس��تان، مدیریت جهاد کش��اورزی 
شهرستان مربوطه و مراکز خدمات کشاورزی صورت می گیرد انعقاد 
قرارداد کشت در محصوالت فوق می باشد. کشاورزانی که متقاضی 
انعقاد قرارداد هستند می توانند با به همراه داشتن شناسنامه ی زراعی 
به مدیریت جهاد کش��اورزی شهرس��تان مربوط��ه مراجعه کرده و 
فرم های الزم را تکمیل نمایند. میانگین زمانی ارائه ی خدمت 1الی 

2 روز می باشد. 
5-صدورمجوزتاسیسواحدگلخانهسبزیوصیفی

افرادی که دارای زمین هستند می توانند با به همراه داشتن مدارک 
ذیل به مدیریت جهاد کش��اورزی شهرستان مربوطه مراجعه نمایند 
 و مراح��ل اداری جهت اخذ مجوز تاس��یس گلخان��ه را طی نمایند.

مدارک الزم:
کپی سند زمین، کپی شناسنامه

کپی مجوز آب
ارائه ی طرح توجیهی و فنی

اخذ استعالمات از ادارات ذی ربط 
اجرت تایید طرح توجیهی که از طرف نظام مهندسی اعالم 
می ش��ود و حق تمبر از هزینه های اخذ مجوز جهت تاسیس گلخانه 

می باشد. میانگین زمانی اخذ مجوز 40روز می باشد.

6-صدورپروانهیبهرهبرداری
واحدگلخانهسبزیوصیفی

افرادی که دارای مجوز تاسیس واحد گلخانه هستند می توانند با 
در دست داشتن اصل و رونوشت مجوز تاسیس گلخانه به مدیریت 
جهاد کش��اورزی شهرس��تان مربوطه مراجعه نمایند و پس از طی 
مراح��ل اداری پروان��ه ی بهره برداری از گلخان��ه را دریافت نمایند. 

میانگین زمانی اخذ پروانه ی بهره  برداری گلخانه 15 روز می باشد.
7-شناسنامهدارکردنباغات 

یک��ی از خدماتی که توس��ط مدیریت باغبان��ی و معاونت تولیدات 
گیاه��ی ارائه می ش��ود شناس��نامه دار ک��ردن باغ  ها می باش��د. ارائه ی 
ای��ن خدم��ت به ص��ورت رای��گان می باش��د و کلی��ه ی باغدارانی که 
متقاضی این خدمات هس��تند می توانند با در دس��ت داش��تن مدارک 
زی��ر به مدیریت جهاد کش��اورزی شهرس��تان مربوط��ه مراجعه کنند 
 و در جه��ت شناس��نامه دار کردن باغ اقدام��ات الزم را انج��ام دهند.

مدارک مورد نیاز:
تصویر مدارک ش��خصی متقاضی )شناس��نامه کارت پایان 

خدمت- کارت ملی(
تصویر سند زمین

 تاییدیه شورای محل
ارئه ی نقشه ی جانمایی زمین

 میانگین زمانی برای ارائه ی این خدمات 2 الی 3 روز می باشد.
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پرسش های 
حقوقی 

را ذیصالح فردی روستا اسالمی شورای کنیم فرض
انتخابکند.آیاپسازانجامانتخاباتوتشکیلشورای
بهسمت را اینشورامیتواندفرددیگری جدیدروستا،
سال 4 مدت برای است مکلف یا نماید انتخاب دهیار

همانفردمنتخبشورایقبلیرابپذیرد؟
قانون شوراها... مصوب 1375/3/1  ماده ی 68  )م(  بند 
دهیار  به سمت  ذی صالح  فردی  »انتخاب  می دارد:  مقرر 
به  معرفی  و  مربوط  آیین نامه ی  اساس  بر  سال   4 برای 
بخشدار جهت صدور حکم...« با توجه به ماده ی 17 قانون 
شوراها... که مقرر می دارد: »انتخاب اعضای شورای روستا 
و شهر و شهرک به صورت مستقیم، با رای مخفی و اکثریت 
نسبی آرا خواهد بود« و همچنین ماده ی 2 قانون مذکور که 
تصریح نموده »دوره ی فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل 4 
انتخاب مجدد آنان بالمانع است« این  سال خواهد بود و 
نتیجه حاصل می شود که پس از انجام هر انتخابات برای 
مدت 4 سال و طی تشریفات مقرر، شوراها در هر دوره ی 
مقرر  وظایف  برابر  و  است  جدیدی  ترکیب  دارای  فعالیت 
انجام وظیفه می کنند. از جمله وظایف و اختیارات  قانونی 
مذکور، انتخاب فردی ذی صالح به سمت دهیار برای مدت 
از تشکیل  با این وصف شورای روستا پس  4 سال است. 
این  در  لذا  نماید.  اقدام  دهیار  انتخاب  به  نسبت  می تواند 
خصوص مکلف به قبول تصمیم شورای قبلی نیست، بلکه 
شورای جدید مخیر است به این که تصمیم شورای قبلی را 
در مورد انتخاب دهیار بپذیرد و آن را تنفیذ کرده و برای 
صدور حکم تنفیذی به بخشدار معرفی کند و یا این که فرد 
جدیدی را به عنوان دهیار انتخاب نماید. قرینه و آمار قانونی 
دیگر قانون استفساریه ی ماده ی 71 قانون شوراهاست که 
به موجب آن شوراهای اسالمی شهر در هر دوره باید پس 
از رسمیت یافتن اعم از این که دوره ی چهار ساله ی شهردار 
شهردار  انتخاب  به  نسبت  خیر،  یا  باشد  یافته  پایان  قبلی 

اقدام کنند.

آیااعضایشوراحقدخالتدرامورجاریدهیاریوعزل
ونصبکارکنانرادارند؟

مصوب  شوراها  قانون  اصالح  قانون   34 ماده ی  در 
1382/7/6 چنین آمده است: »شوراهای موضوع این قانون 
)قانون اصالح قانون شوراها، که شورای اسالمی روستا نیز 
از آن جمله است.( یا هر یک از اعضای آن ها حق ندارند در 
عزل و نصب کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها 
و مؤسسات وابسته به آن ها دخالت کنند یا به آن ها دستور 
بدهند؛ و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره 

و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها، 
شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع است.« 
نظارتی  وظایف  تداخل  عدم  به خاطر  قانون گذار  این حکم 
ناظر  مرجع  شورا  قانون،  اساس  بر  است.  بوده  اجرایی  و 
محسوب می شود و فقط در چارچوب اختیاراتی که قانون 
برای آن معین کرده است حق اظهار نظر دارد. مسئولیت 
اداری و مالی و مدیریت کارکنان دهیاری با شخص دهیار 
است و اعضای شورا نمی توانند در عزل و نصب کارکنان 

دهیاری دخالت کنند.

آیاشوراهایاسالمیروستامیتوانندبدوناطالعدهیاری
از را آن اعتبار سپس و برسانند تصویب به را طرحی

دهیاریدرخواستکنند؟
بر اساس ماده ی 29 آیین نامه ی مالی دهیاری ها بودجه ی 
سالیانه ی دهیاری عبارت است از یک برنامه ی جامع مالی 
باید  اقداماتی که  که در آن کلیه ی خدمات و فعالیت ها و 
میزان  و  مبلغ  برآورد  با  همراه  شود  انجام  مالی  سال  در 
آن  انجام  هزینه ی  تامین  برای  درآمدهای الزم  و  مخارج 
پیش بینی شده و پس از تصویب شورای اسالمی روستا اجرا 
می شود. با این تعریف و با نگرش بر سایر مقررات حاکم 
که  است  مشخص  دهیاری ها  حقوقی  و  مالی  وضعیت  بر 
تصویب و اجرای هرگونه طرح، چنان چه الزم باشد منابع 
آن از اعتبارات دهیاری تامین شود، باید در قالب بودجه ی 
سالیانه ی دهیاری و پس از تامین اعتبار الزم باشد. تحمیل 
مصوب  بودجه ی  از  خارج  دهیاری  بر  هزینه ای  هرگونه 

محمل حقوقی ندارد.

آیادهیارمیتواندابتدااقدامیراانجامدهدوسپساز
شوراتقاضایمجوزکند؟

روستا  در  خود  وظایف  حیطه ی  در  دهیار  که  اقداماتی 
دسته  یک  می شوند:  تقسیم  دسته  دو  به  می دهد  انجام 
حدود  در  و  قانونی  وظایف  چارچوب  در  دهیار  اقدامات  از 
بودجه ی مصوب ساالنه بدون نیاز به مصوبه ی شورا انجام 
می شود، که این اقدامات با توجه به اساسنامه ی دهیاری ها 
مقررات مشخص  سایر  و  معامالتی  و  مالی  آیین نامه ی  و 
هستند؛ اما برخی از اقدامات دهیار قبل از انجام حتما نیاز 
به مجوز و مصوبه ی شورای اسالمی دارند و دهیار مکلف 
است قبل از انجام و اجرای طرح حتما مجوز شورا را دریافت 
و  بندهای 21  در  مقرر  اجرای وظایف  مثال  به طور  نماید. 
22 ماده ی 10 اساسنامه دهیاری ها یعنی برآورد و تنظیم و 
اجرای بودجه ی سالیانه ی دهیاری و اهدا و قبول اعانات و 

هدایا حتما نیاز به مصوبه ی شورای اسالمی روستا دارد و 
دهیار نمی تواند بدون تصویب شورا هدایایی را بپذیرد یا اهدا 
ماهانه ی کارمندان  پرداخت حقوق  اما وظایفی چون  کند. 
دهیاری یا انتخاب و عزل کارمندان به مشاغل مشخص و 
سایر امور اداری نیازی به مصوبه  ی شورا ندارد و اساسا شورا 

حق دخالت در این امور را ندارد.

امکانپذیر شرایطی چه تحت و چگونه دهیار برکناری
است؟

قانون   68 ماده ی  )م(  بند  ذیل  تبصره ی  اساس  بر 
مصوب  اسالمی  شوراهای  انتخابات  و  وظایف  تشکیالت 
1375، شورای اسالمی روستا می تواند دهیار را با اکثریت 
و  برکنار  خود  مقام  از  مرتبط،  آیین نامه ی  اساس  بر  آرا، 
برای صدور حکم عزل به بخشدار معرفی کند. ماده ی 54 
آیین نامه ی اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی 
انتخاب دهیار مصوب  شوراهای اسالمی روستا و نحوه ی 
1378 شرایط پایان یافتن خدمت دهیار و برکناری وی را 
با  دهیار  عزل  به   54 ماده ی   4 بند  در  است.  داشته  بیان 
رعایت مقررات مرتبط اشاره شده است که به نظر همان 
شرایط مربوط به نحوه ی استیضاح بیان شده در ماده ی 55 
همین آیین نامه است. یعنی شورا باید در صورت اعتراض 
به عملکرد دهیار یا دهیاری موارد را ابتدا تذکر دهد و در 
و  کتبی  توضیحات  جلسه  تشکیل  با  رعایت  عدم  صورت 
شفاهی دهیار را دریافت کند و در صورت قانع نشدن نسبت 
به برکناری وی اقدام نماید. عزل دهیار باید با رای اکثریت 
محقق اعضا باشد؛ یعنی رای نصف به عالوه یک اعضای 
شورای اسالمی روستا برای برکناری دهیار ضروری است.

با همزمان میتواند روستا اسالمی شورای عضو آیا
عضویتدرشورامسئولامورمالیدهیارینیزباشد؟

بر اساس ماده ی 41 آیین نامه ی مالی دهیاری ها مسئول 
امور مالی )ذی حساب دهیاری( بنا به پیشنهاد دهیار و تایید 
شورای اسالمی روستا منصوب می شود و به اتفاق دهیار در 
مشترک  مسئولیت  دارای  وی  مالی  اقدامات  کلیه ی  قبال 
است. اگر به مفاد ماده ی 68 قانون اصالح قانون شوراها 
مصوب 1382/7/6 در تعیین وظایف شورای اسالمی روستا 
برای  شده  بیان  اختیارات  و  وظایف  تمامی  کنیم،  دقت 
اعضای  به کرات  و  دارند  نظارتی  وجهه ای  روستا  شورای 
شورای اسالمی از دخالت در امر اجرا منع شده اند. بدیهی 
است واگذاری مسئولیت امور مالی دهیاری به عضو شورای 
اسالمی روستا به معنای تداخل وظایف نظارت و اجرا و از 
نام شوراست.  بین رفتن فلسفه ی وجودی نهاد ناظری به 
نظارتی  جنبه ی  یعنی   – واقعیت  این  درک  با  قانون گذار 
 74 ماده ی  در   – اسالمی  شوراهای  وظایف  و  عملکرد 
بیان می دارد: »شوراهای  به صراحت  قانون شورا  اصالحی 
موضوع این قانون یا هر یک از اعضای آن ها حق ندارند در 

نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها 
و مؤسسات وابسته به آن ها دخالت کنند یا به آن ها دستور 
بدهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره 
و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها، 
شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع است«. 
تبصره ی ماده ی 74 نیز اظهار می نماید: »اعضای شوراهای 
مذکور و بستگان درجه یک آن ها به هیچ عنوان حق انجام 
شرکت های  و  سازمان ها  شهرداری،  دهیاری،  با  معامله 
وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با 

آن ها ممنوع است.«

درصورتانحاللشورایاسالمیروستا،وضعیتحقوقی
دهیاریبهچهصورتیخواهدبود؟

روستا منحل می گردد،  اسالمی  مواردی که شورای  در 
وظایف  ایفای  به  و  انتخاب  مقررات  مطابق  که  دهیاری 
داده  ادامه  خود  فعالیت  به  کماکان  دارد،  اشتغال  دهیاری 
و مواردی که بر عهده ی شورای اسالمی روستا می باشد، 

شورای اسالمی بخش به عنوان جانشین انجام می دهد.

آیاانتخابدهیارتوسطشورایروستاموکولبهتاسیس
سازماندهیاریاست؟

»انتخاب  شوراها،  قانون   68 ماده ی  )م(  بند  براساس 
فردی ذی صالح به سمت دهیار برای مدت 4 سال بر اساس 
آیین نامه ی مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم« 
از وظایف شورای روستاست. با توجه به این که شوراها در 
محدوده ای که قانون به عنوان وظایف شوراها تعیین کرده 
روستا  بنابراین وظیفه ی شورای  نمایند،  انجام وظیفه  باید 
برابر قانون صرفا منحصر و مقید به »انتخاب ... و معرفی به 
بخشدار« است. لذا زمانی پیشنهاد شورا برای انتخاب دهیار 
محقق می گردد و سمت دهیار از لحاظ اداری تکمیل می شود 
که حکم دهیاری توسط بخشدار صادر گردد. به عبارت دیگر 
سمت  نکند  صادر  را  دهیاری  حکم  بخشدار،  که  مادامی 
دهیاری اعتبار قانونی نخواهد داشت. متعاقب قانون شوراها 
خودکفا  دهیاری های  تاسیس  قانون   )1375/3/1 )مصوب 
مجلس  تصویب  به   1377 سال  در  کشور  روستاهای  در 
به موجب آن، سازمان دهیاری  شورای اسالمی رسیده که 
با شخصیت حقوقی مستقل در روستا تاسیس می گردد. این 
امر در ماده ی 2 اساسنامه ی تشکیالت و سازمان دهیاری ها 
)مصوب 1380/11/21 هیات وزیران( مورد تاکید مجدد قرار 
گرفته و حسب مفاد ماده ی مذکور »دهیاری نهاد عمومی 
دارای  دهیاری  سازمان  می شود«  محسوب  غیردولتی 
اداره  خود کفا  به صورت  و  است  مستقل  حقوقی  شخصیت 
می شود. با عنایت به مورد اخیر، قانون تاسیس دهیاری های 
خودکفا موخر بر قانون شوراهاست و در محدوده ی خود و 
قانون  ولیکن  است.  نیز مالک عمل  آن  در  مقرر  وظایف 
اخیر تعارضی با قانون شوراها ندارد، بلکه قابل جمع است. 

بررسی روابط شورا و دهیاری 
از منظر قانونی
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پرسش های 
حقوقی 

را ذیصالح فردی روستا اسالمی شورای کنیم فرض
انتخابکند.آیاپسازانجامانتخاباتوتشکیلشورای
بهسمت را اینشورامیتواندفرددیگری جدیدروستا،
سال 4 مدت برای است مکلف یا نماید انتخاب دهیار

همانفردمنتخبشورایقبلیرابپذیرد؟
قانون شوراها... مصوب 1375/3/1  ماده ی 68  )م(  بند 
دهیار  به سمت  ذی صالح  فردی  »انتخاب  می دارد:  مقرر 
به  معرفی  و  مربوط  آیین نامه ی  اساس  بر  سال   4 برای 
بخشدار جهت صدور حکم...« با توجه به ماده ی 17 قانون 
شوراها... که مقرر می دارد: »انتخاب اعضای شورای روستا 
و شهر و شهرک به صورت مستقیم، با رای مخفی و اکثریت 
نسبی آرا خواهد بود« و همچنین ماده ی 2 قانون مذکور که 
تصریح نموده »دوره ی فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل 4 
انتخاب مجدد آنان بالمانع است« این  سال خواهد بود و 
نتیجه حاصل می شود که پس از انجام هر انتخابات برای 
مدت 4 سال و طی تشریفات مقرر، شوراها در هر دوره ی 
مقرر  وظایف  برابر  و  است  جدیدی  ترکیب  دارای  فعالیت 
انجام وظیفه می کنند. از جمله وظایف و اختیارات  قانونی 
مذکور، انتخاب فردی ذی صالح به سمت دهیار برای مدت 
از تشکیل  با این وصف شورای روستا پس  4 سال است. 
این  در  لذا  نماید.  اقدام  دهیار  انتخاب  به  نسبت  می تواند 
خصوص مکلف به قبول تصمیم شورای قبلی نیست، بلکه 
شورای جدید مخیر است به این که تصمیم شورای قبلی را 
در مورد انتخاب دهیار بپذیرد و آن را تنفیذ کرده و برای 
صدور حکم تنفیذی به بخشدار معرفی کند و یا این که فرد 
جدیدی را به عنوان دهیار انتخاب نماید. قرینه و آمار قانونی 
دیگر قانون استفساریه ی ماده ی 71 قانون شوراهاست که 
به موجب آن شوراهای اسالمی شهر در هر دوره باید پس 
از رسمیت یافتن اعم از این که دوره ی چهار ساله ی شهردار 
شهردار  انتخاب  به  نسبت  خیر،  یا  باشد  یافته  پایان  قبلی 

اقدام کنند.

آیااعضایشوراحقدخالتدرامورجاریدهیاریوعزل
ونصبکارکنانرادارند؟

مصوب  شوراها  قانون  اصالح  قانون   34 ماده ی  در 
1382/7/6 چنین آمده است: »شوراهای موضوع این قانون 
)قانون اصالح قانون شوراها، که شورای اسالمی روستا نیز 
از آن جمله است.( یا هر یک از اعضای آن ها حق ندارند در 
عزل و نصب کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها 
و مؤسسات وابسته به آن ها دخالت کنند یا به آن ها دستور 
بدهند؛ و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره 

و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها، 
شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع است.« 
نظارتی  وظایف  تداخل  عدم  به خاطر  قانون گذار  این حکم 
ناظر  مرجع  شورا  قانون،  اساس  بر  است.  بوده  اجرایی  و 
محسوب می شود و فقط در چارچوب اختیاراتی که قانون 
برای آن معین کرده است حق اظهار نظر دارد. مسئولیت 
اداری و مالی و مدیریت کارکنان دهیاری با شخص دهیار 
است و اعضای شورا نمی توانند در عزل و نصب کارکنان 

دهیاری دخالت کنند.

آیاشوراهایاسالمیروستامیتوانندبدوناطالعدهیاری
از را آن اعتبار سپس و برسانند تصویب به را طرحی

دهیاریدرخواستکنند؟
بر اساس ماده ی 29 آیین نامه ی مالی دهیاری ها بودجه ی 
سالیانه ی دهیاری عبارت است از یک برنامه ی جامع مالی 
باید  اقداماتی که  که در آن کلیه ی خدمات و فعالیت ها و 
میزان  و  مبلغ  برآورد  با  همراه  شود  انجام  مالی  سال  در 
آن  انجام  هزینه ی  تامین  برای  درآمدهای الزم  و  مخارج 
پیش بینی شده و پس از تصویب شورای اسالمی روستا اجرا 
می شود. با این تعریف و با نگرش بر سایر مقررات حاکم 
که  است  مشخص  دهیاری ها  حقوقی  و  مالی  وضعیت  بر 
تصویب و اجرای هرگونه طرح، چنان چه الزم باشد منابع 
آن از اعتبارات دهیاری تامین شود، باید در قالب بودجه ی 
سالیانه ی دهیاری و پس از تامین اعتبار الزم باشد. تحمیل 
مصوب  بودجه ی  از  خارج  دهیاری  بر  هزینه ای  هرگونه 

محمل حقوقی ندارد.

آیادهیارمیتواندابتدااقدامیراانجامدهدوسپساز
شوراتقاضایمجوزکند؟

روستا  در  خود  وظایف  حیطه ی  در  دهیار  که  اقداماتی 
دسته  یک  می شوند:  تقسیم  دسته  دو  به  می دهد  انجام 
حدود  در  و  قانونی  وظایف  چارچوب  در  دهیار  اقدامات  از 
بودجه ی مصوب ساالنه بدون نیاز به مصوبه ی شورا انجام 
می شود، که این اقدامات با توجه به اساسنامه ی دهیاری ها 
مقررات مشخص  سایر  و  معامالتی  و  مالی  آیین نامه ی  و 
هستند؛ اما برخی از اقدامات دهیار قبل از انجام حتما نیاز 
به مجوز و مصوبه ی شورای اسالمی دارند و دهیار مکلف 
است قبل از انجام و اجرای طرح حتما مجوز شورا را دریافت 
و  بندهای 21  در  مقرر  اجرای وظایف  مثال  به طور  نماید. 
22 ماده ی 10 اساسنامه دهیاری ها یعنی برآورد و تنظیم و 
اجرای بودجه ی سالیانه ی دهیاری و اهدا و قبول اعانات و 

هدایا حتما نیاز به مصوبه ی شورای اسالمی روستا دارد و 
دهیار نمی تواند بدون تصویب شورا هدایایی را بپذیرد یا اهدا 
ماهانه ی کارمندان  پرداخت حقوق  اما وظایفی چون  کند. 
دهیاری یا انتخاب و عزل کارمندان به مشاغل مشخص و 
سایر امور اداری نیازی به مصوبه  ی شورا ندارد و اساسا شورا 

حق دخالت در این امور را ندارد.

امکانپذیر شرایطی چه تحت و چگونه دهیار برکناری
است؟

قانون   68 ماده ی  )م(  بند  ذیل  تبصره ی  اساس  بر 
مصوب  اسالمی  شوراهای  انتخابات  و  وظایف  تشکیالت 
1375، شورای اسالمی روستا می تواند دهیار را با اکثریت 
و  برکنار  خود  مقام  از  مرتبط،  آیین نامه ی  اساس  بر  آرا، 
برای صدور حکم عزل به بخشدار معرفی کند. ماده ی 54 
آیین نامه ی اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی 
انتخاب دهیار مصوب  شوراهای اسالمی روستا و نحوه ی 
1378 شرایط پایان یافتن خدمت دهیار و برکناری وی را 
با  دهیار  عزل  به   54 ماده ی   4 بند  در  است.  داشته  بیان 
رعایت مقررات مرتبط اشاره شده است که به نظر همان 
شرایط مربوط به نحوه ی استیضاح بیان شده در ماده ی 55 
همین آیین نامه است. یعنی شورا باید در صورت اعتراض 
به عملکرد دهیار یا دهیاری موارد را ابتدا تذکر دهد و در 
و  کتبی  توضیحات  جلسه  تشکیل  با  رعایت  عدم  صورت 
شفاهی دهیار را دریافت کند و در صورت قانع نشدن نسبت 
به برکناری وی اقدام نماید. عزل دهیار باید با رای اکثریت 
محقق اعضا باشد؛ یعنی رای نصف به عالوه یک اعضای 
شورای اسالمی روستا برای برکناری دهیار ضروری است.

با همزمان میتواند روستا اسالمی شورای عضو آیا
عضویتدرشورامسئولامورمالیدهیارینیزباشد؟

بر اساس ماده ی 41 آیین نامه ی مالی دهیاری ها مسئول 
امور مالی )ذی حساب دهیاری( بنا به پیشنهاد دهیار و تایید 
شورای اسالمی روستا منصوب می شود و به اتفاق دهیار در 
مشترک  مسئولیت  دارای  وی  مالی  اقدامات  کلیه ی  قبال 
است. اگر به مفاد ماده ی 68 قانون اصالح قانون شوراها 
مصوب 1382/7/6 در تعیین وظایف شورای اسالمی روستا 
برای  شده  بیان  اختیارات  و  وظایف  تمامی  کنیم،  دقت 
اعضای  به کرات  و  دارند  نظارتی  وجهه ای  روستا  شورای 
شورای اسالمی از دخالت در امر اجرا منع شده اند. بدیهی 
است واگذاری مسئولیت امور مالی دهیاری به عضو شورای 
اسالمی روستا به معنای تداخل وظایف نظارت و اجرا و از 
نام شوراست.  بین رفتن فلسفه ی وجودی نهاد ناظری به 
نظارتی  جنبه ی  یعنی   – واقعیت  این  درک  با  قانون گذار 
 74 ماده ی  در   – اسالمی  شوراهای  وظایف  و  عملکرد 
بیان می دارد: »شوراهای  به صراحت  قانون شورا  اصالحی 
موضوع این قانون یا هر یک از اعضای آن ها حق ندارند در 

نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها 
و مؤسسات وابسته به آن ها دخالت کنند یا به آن ها دستور 
بدهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره 
و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها، 
شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع است«. 
تبصره ی ماده ی 74 نیز اظهار می نماید: »اعضای شوراهای 
مذکور و بستگان درجه یک آن ها به هیچ عنوان حق انجام 
شرکت های  و  سازمان ها  شهرداری،  دهیاری،  با  معامله 
وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با 

آن ها ممنوع است.«

درصورتانحاللشورایاسالمیروستا،وضعیتحقوقی
دهیاریبهچهصورتیخواهدبود؟

روستا منحل می گردد،  اسالمی  مواردی که شورای  در 
وظایف  ایفای  به  و  انتخاب  مقررات  مطابق  که  دهیاری 
داده  ادامه  خود  فعالیت  به  کماکان  دارد،  اشتغال  دهیاری 
و مواردی که بر عهده ی شورای اسالمی روستا می باشد، 

شورای اسالمی بخش به عنوان جانشین انجام می دهد.

آیاانتخابدهیارتوسطشورایروستاموکولبهتاسیس
سازماندهیاریاست؟

»انتخاب  شوراها،  قانون   68 ماده ی  )م(  بند  براساس 
فردی ذی صالح به سمت دهیار برای مدت 4 سال بر اساس 
آیین نامه ی مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم« 
از وظایف شورای روستاست. با توجه به این که شوراها در 
محدوده ای که قانون به عنوان وظایف شوراها تعیین کرده 
روستا  بنابراین وظیفه ی شورای  نمایند،  انجام وظیفه  باید 
برابر قانون صرفا منحصر و مقید به »انتخاب ... و معرفی به 
بخشدار« است. لذا زمانی پیشنهاد شورا برای انتخاب دهیار 
محقق می گردد و سمت دهیار از لحاظ اداری تکمیل می شود 
که حکم دهیاری توسط بخشدار صادر گردد. به عبارت دیگر 
سمت  نکند  صادر  را  دهیاری  حکم  بخشدار،  که  مادامی 
دهیاری اعتبار قانونی نخواهد داشت. متعاقب قانون شوراها 
خودکفا  دهیاری های  تاسیس  قانون   )1375/3/1 )مصوب 
مجلس  تصویب  به   1377 سال  در  کشور  روستاهای  در 
به موجب آن، سازمان دهیاری  شورای اسالمی رسیده که 
با شخصیت حقوقی مستقل در روستا تاسیس می گردد. این 
امر در ماده ی 2 اساسنامه ی تشکیالت و سازمان دهیاری ها 
)مصوب 1380/11/21 هیات وزیران( مورد تاکید مجدد قرار 
گرفته و حسب مفاد ماده ی مذکور »دهیاری نهاد عمومی 
دارای  دهیاری  سازمان  می شود«  محسوب  غیردولتی 
اداره  خود کفا  به صورت  و  است  مستقل  حقوقی  شخصیت 
می شود. با عنایت به مورد اخیر، قانون تاسیس دهیاری های 
خودکفا موخر بر قانون شوراهاست و در محدوده ی خود و 
قانون  ولیکن  است.  نیز مالک عمل  آن  در  مقرر  وظایف 
اخیر تعارضی با قانون شوراها ندارد، بلکه قابل جمع است. 

بررسی روابط شورا و دهیاری 
از منظر قانونی
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به عنوان دهیار  را  این صورت که شورای روستا فردی  به 
می نماید.  معرفی  بخشدار  به  برای صدور حکم  و  انتخاب 
طبعا در پی آن سازمان دهیاری باید تاسیس و شخصیت 
توسط  حکم  صدور  اوال  تا  باشد  شده  محقق  آن  حقوقی 
قرار گرفتن در  با  ثانیا دهیار  و  باشد  بخشدار معنی داشته 
اساسنامه ی  در  مقرر  وظایف  بتواند  دهیاری  سازمان  راس 
سازمان را به مورد اجرا گذارد. در غیر این صورت تعیین 
دهیار قبل از تاسیس سازمان دهیاری اقدام ناقصی است 
که انجام وظیفه ی دهیاری را با مشکالت جدی اداری و 
حقوقی مواجه می سازد و بالطبع به علت نداشتن شخصیت 
حقوقی، تصمیمات دهیار اعتبار قانونی نخواهد داشت. پس 
از آن جا که برابر بند )م( ماده ی 68 صدور حکم از وظایف 
بخشدار تلقی شده شایسته است بخشداران قبل از تاسیس 
سازمان دهیاری اصوال حکمی را صادر ننمایند تا مشکالت 

بعدی حادث نشود.

باتوجهبهاینکهدهیارراشورایاسالمیروستابرای
مدتچهارسالانتخابمیکند،چگونهمیتواندهیاررا
استخدامکرد؟چراکهممکناستشورایدورهیبعد

فرددیگریرابهعنواندهیارانتخابنماید.
براساس بند )م( ماده ی 68 قانون تشکیالت و وظایف 
 1375 مصوب  شهر داران  انتخاب  و  اسالمی  شوراهای 
دهیار یک سمت است و پست سازمانی مشخصی تحت 
در  فرد  گرفتن یک  به خدمت  ندارد.  وجود  دهیار  عنوان 
پیش بینی  رعایت شرایط  با  و  استخدامی  اشکال  از  یکی 
شده در آیین نامه تصدی سمت دهیار و یا تصویب و تایید 
امکان  عدم  به معنای  مربوطه  روستای  اسالمی  شورای 
برکناری و پایان دادن به خدمت دهیار با رعایت مقررات 
قانونی نیست. )درباره ی سمت شهردار و سایر سمت های 
است شرایط  بدیهی  دارد(  این وضعیت وجود  نیز  قانونی 
به کارگیری افراد در دهیاری ها تابع آیین نامه ی استخدامی 
دهیاری های کشور مصوب 1383/4/7 می باشد. ماده ی 1 
این آیین نامه به کار گیری افراد در دهیاری ها را به صورت 
استخدام موقت و به موجب قراردادهای حداکثر 50 ماهه 
دانسته است. البته این وضعیت در ارتباط با افرادی است 
که هیچ گونه استخدامی با دستگاه های دیگر ندارند و صرفا در 
چارچوب آیین نامه ی استخدامی موصوف به خدمت دهیاری در 
می آیند. بدیهی است ادامه ی خدمت در دهیاری ضمن رعایت 
اصل اختیار شوراهای اسالمی روستا منوط به رضایت مندی 
و  بهره وری، عالقه مندی  بودجه ی الزم،  از عملکرد، وجود 
توانایی فرد است. دهیاری های کشور به عنوان بخش عمده ای 
از نظام غیر حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی از خدمات 

نیروهای کار فعال استقبال خواهند کرد.

ادامهی به مایل استعفا بهدلیل دهیار صورتیکه در
خدمتدردهیارینباشدوشورایاسالمیروستابااین

امرمخالفتورزدوخواستارادامهیخدمتباشدتکلیف
چیست؟

و  تشکیالت  اساسنامه ی   6 ماده ی   3 بند  اساس  بر 
پایان  موارد  از  یکی   1380 مصوب  دهیاری ها  سازمان 
یافتن خدمت دهیار، قبول استعفای دهیار از سوی شورای 
اسالمی روستاست. اما بر اساس تبصره ی همین ماده در 
صورت رد استعفا از طرف شورا، دهیار می تواند بعد از پانزده 
بخشداری  دفتر  به  را  خود  استعفای  اعالم،  تاریخ  از  روز 
ارسال کند و شورا موظف است حداکثر قبل از اتمام مدت، 
بخشدار  به  حکم  صدور  برای  و  انتخاب  را  جدید  دهیار 
استعفا  تحویل  زمان  از  دهیار  است  بدیهی  کند.  معرفی 
تا قبول استعفا و انتخاب دهیار جدید با تعیین سرپرست 
است  مکلف  دهیاری  امور  نماندن  معطل  برای  دهیاری، 
به خدمت خود ادامه دهد. شورا نیز مکلف شده است در 
با  ادامه ی خدمت  به  دهیار  تمایل  عدم  و  استعفا  صورت 
استعفای او موافقت کند. منظور از »قبل از اتمام مدت« 
در تبصره  ی ماده ی 6 مدت مقرر در ماده ی 8 اساسنامه ی 
دهیاری هاست. ماده ی 8 مقرر می دارد: »در فاصله ی بین 
برکناری دهیار یا استعفا یا خاتمه ی خدمت او تا انتخاب 
دهیار جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی 
سرپرست  به عنوان  شورا  انتخاب  به  دهیاری  کارکنان  از 
است  موظف  شورا  پس  می کند«  وظیفه  انجام  دهیاری 
حداکثر قبل از اتمام مهلت سه ماه ی مقرر در ماده ی 8 
نسبت به انتخاب دهیار جدید به جای دهیاری که استعفا 

داده است، اقدام کند.

روحیالزم و تواناییجسمی از فرد برخورداری مالک
(مادهی49 )ه بند انجاموظایفدهیار؛موضوع برای
امور و داخلی انتخابات تشکیالت اجرایی آییننامهی
انتخابدهیار، مالیشوراهایاسالمیروستاونحوهی
مصوب1378/1/11چیست؟مرجعصالحبرایاعالم

رسمیوجوداینشرایطدرفردکجاست؟
برخورداری از توانایی جسمی و روحی الزم برای انجام 
وظایف دهیار یکی از شرایط الزم برای احراز سمت دهیار 
یا فقدان این توانایی  است. مالک و مبنای تعیین وجود 
از  و  عرفا  چنان چه  که  معنی  بدین  است.  عرف  فرد،  در 
دیدگاه اکثریت اعضای شورا فردی واجد توانایی روحی و 
جسمی کافی و الزم برای انجام وظایف دهیاری باشد، وی 
می تواند به شرط وجود سایر شرایط متصدی سمت دهیار 
نامزد تصدی  و جسمی  روحی  توانایی  در  چنان چه  شود. 
سمت دهیار شک وجود داشته باشد یا شورای روستا نتواند 
به نتیجه ی مشخصی در این زمینه برسد، می باید فرد را 
به  جسمی  و  روحی  توانایی  فقدان  یا  وجود  تعیین  برای 
مراکز بهداشتی و درمانی معرفی کند تا این مرجع در این 
زمینه اعالم نظر کند. پس از وصول نتیجه، شورا با توجه 

به نظر ابراز شده تصمیم می گیرد.

32
شماره 35 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



به عنوان دهیار  را  این صورت که شورای روستا فردی  به 
می نماید.  معرفی  بخشدار  به  برای صدور حکم  و  انتخاب 
طبعا در پی آن سازمان دهیاری باید تاسیس و شخصیت 
توسط  حکم  صدور  اوال  تا  باشد  شده  محقق  آن  حقوقی 
قرار گرفتن در  با  ثانیا دهیار  و  باشد  بخشدار معنی داشته 
اساسنامه ی  در  مقرر  وظایف  بتواند  دهیاری  سازمان  راس 
سازمان را به مورد اجرا گذارد. در غیر این صورت تعیین 
دهیار قبل از تاسیس سازمان دهیاری اقدام ناقصی است 
که انجام وظیفه ی دهیاری را با مشکالت جدی اداری و 
حقوقی مواجه می سازد و بالطبع به علت نداشتن شخصیت 
حقوقی، تصمیمات دهیار اعتبار قانونی نخواهد داشت. پس 
از آن جا که برابر بند )م( ماده ی 68 صدور حکم از وظایف 
بخشدار تلقی شده شایسته است بخشداران قبل از تاسیس 
سازمان دهیاری اصوال حکمی را صادر ننمایند تا مشکالت 

بعدی حادث نشود.

باتوجهبهاینکهدهیارراشورایاسالمیروستابرای
مدتچهارسالانتخابمیکند،چگونهمیتواندهیاررا
استخدامکرد؟چراکهممکناستشورایدورهیبعد

فرددیگریرابهعنواندهیارانتخابنماید.
براساس بند )م( ماده ی 68 قانون تشکیالت و وظایف 
 1375 مصوب  شهر داران  انتخاب  و  اسالمی  شوراهای 
دهیار یک سمت است و پست سازمانی مشخصی تحت 
در  فرد  گرفتن یک  به خدمت  ندارد.  وجود  دهیار  عنوان 
پیش بینی  رعایت شرایط  با  و  استخدامی  اشکال  از  یکی 
شده در آیین نامه تصدی سمت دهیار و یا تصویب و تایید 
امکان  عدم  به معنای  مربوطه  روستای  اسالمی  شورای 
برکناری و پایان دادن به خدمت دهیار با رعایت مقررات 
قانونی نیست. )درباره ی سمت شهردار و سایر سمت های 
است شرایط  بدیهی  دارد(  این وضعیت وجود  نیز  قانونی 
به کارگیری افراد در دهیاری ها تابع آیین نامه ی استخدامی 
دهیاری های کشور مصوب 1383/4/7 می باشد. ماده ی 1 
این آیین نامه به کار گیری افراد در دهیاری ها را به صورت 
استخدام موقت و به موجب قراردادهای حداکثر 50 ماهه 
دانسته است. البته این وضعیت در ارتباط با افرادی است 
که هیچ گونه استخدامی با دستگاه های دیگر ندارند و صرفا در 
چارچوب آیین نامه ی استخدامی موصوف به خدمت دهیاری در 
می آیند. بدیهی است ادامه ی خدمت در دهیاری ضمن رعایت 
اصل اختیار شوراهای اسالمی روستا منوط به رضایت مندی 
و  بهره وری، عالقه مندی  بودجه ی الزم،  از عملکرد، وجود 
توانایی فرد است. دهیاری های کشور به عنوان بخش عمده ای 
از نظام غیر حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی از خدمات 

نیروهای کار فعال استقبال خواهند کرد.

ادامهی به مایل استعفا بهدلیل دهیار صورتیکه در
خدمتدردهیارینباشدوشورایاسالمیروستابااین

امرمخالفتورزدوخواستارادامهیخدمتباشدتکلیف
چیست؟

و  تشکیالت  اساسنامه ی   6 ماده ی   3 بند  اساس  بر 
پایان  موارد  از  یکی   1380 مصوب  دهیاری ها  سازمان 
یافتن خدمت دهیار، قبول استعفای دهیار از سوی شورای 
اسالمی روستاست. اما بر اساس تبصره ی همین ماده در 
صورت رد استعفا از طرف شورا، دهیار می تواند بعد از پانزده 
بخشداری  دفتر  به  را  خود  استعفای  اعالم،  تاریخ  از  روز 
ارسال کند و شورا موظف است حداکثر قبل از اتمام مدت، 
بخشدار  به  حکم  صدور  برای  و  انتخاب  را  جدید  دهیار 
استعفا  تحویل  زمان  از  دهیار  است  بدیهی  کند.  معرفی 
تا قبول استعفا و انتخاب دهیار جدید با تعیین سرپرست 
است  مکلف  دهیاری  امور  نماندن  معطل  برای  دهیاری، 
به خدمت خود ادامه دهد. شورا نیز مکلف شده است در 
با  ادامه ی خدمت  به  دهیار  تمایل  عدم  و  استعفا  صورت 
استعفای او موافقت کند. منظور از »قبل از اتمام مدت« 
در تبصره  ی ماده ی 6 مدت مقرر در ماده ی 8 اساسنامه ی 
دهیاری هاست. ماده ی 8 مقرر می دارد: »در فاصله ی بین 
برکناری دهیار یا استعفا یا خاتمه ی خدمت او تا انتخاب 
دهیار جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی 
سرپرست  به عنوان  شورا  انتخاب  به  دهیاری  کارکنان  از 
است  موظف  شورا  پس  می کند«  وظیفه  انجام  دهیاری 
حداکثر قبل از اتمام مهلت سه ماه ی مقرر در ماده ی 8 
نسبت به انتخاب دهیار جدید به جای دهیاری که استعفا 

داده است، اقدام کند.

روحیالزم و تواناییجسمی از فرد برخورداری مالک
(مادهی49 )ه بند انجاموظایفدهیار؛موضوع برای
امور و داخلی انتخابات تشکیالت اجرایی آییننامهی
انتخابدهیار، مالیشوراهایاسالمیروستاونحوهی
مصوب1378/1/11چیست؟مرجعصالحبرایاعالم

رسمیوجوداینشرایطدرفردکجاست؟
برخورداری از توانایی جسمی و روحی الزم برای انجام 
وظایف دهیار یکی از شرایط الزم برای احراز سمت دهیار 
یا فقدان این توانایی  است. مالک و مبنای تعیین وجود 
از  و  عرفا  چنان چه  که  معنی  بدین  است.  عرف  فرد،  در 
دیدگاه اکثریت اعضای شورا فردی واجد توانایی روحی و 
جسمی کافی و الزم برای انجام وظایف دهیاری باشد، وی 
می تواند به شرط وجود سایر شرایط متصدی سمت دهیار 
نامزد تصدی  و جسمی  روحی  توانایی  در  چنان چه  شود. 
سمت دهیار شک وجود داشته باشد یا شورای روستا نتواند 
به نتیجه ی مشخصی در این زمینه برسد، می باید فرد را 
به  جسمی  و  روحی  توانایی  فقدان  یا  وجود  تعیین  برای 
مراکز بهداشتی و درمانی معرفی کند تا این مرجع در این 
زمینه اعالم نظر کند. پس از وصول نتیجه، شورا با توجه 

به نظر ابراز شده تصمیم می گیرد.

بررسی وضعیت آموزش دهیاران

پرونده ویژه:

نقش و تناسب آموزش و توانمندسازي دهیاران در توسعه ی 
مدیریت نوین روستایي

آموزش ضمن خدمت از منظر دهیاران



بررسی وضعیت آموزش دهیاران
درگفتگو با مهندس رجب صالحی، معاونت آموزشي پژوهشکده ي مدیریت شهري و روستایي 

سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور

دهیاریها:امروزهضرورتآموزشوکسبمهارتوتوانمندیهابرکمترکسیپوشیدهاستوبهندرتفردیراپیدا
میکنیمکهبهضرورتاینامرمهممعترفنباشد.افراددرطولزندگیخوددائمادرحالیادگیریهستند،پیشازورود
بههرحوزهایآموزشخاصآنرامیبینندوباجوانبکارآشنامیشوندوتمامیاینتمهیداتدرجهتاجرایکاملو
صحیحامورودرنهایترسیدنبهنتایجمطلوباست.درحوزهیمدیریتروستانیزبههمینصورتاست.دهیارانبهعنوان
مدیراجراییروستانیازمندآموزشهاییدراینحوزههستندوبعدازسپریکردناینآموزشهاستکهانتظارمیروددهیار
بهعنوانمدیریکارآمدوپویاواردعملشودوچرختوسعهیروستارابهحرکتدرآورد.آموزشنقطهیاولومحلتولدیک
دهیاربهمعنایواقعیاستکهخوشبختانهدرسالهایاخیردرحوزهیآموزشاینمدیرانشاهدتغییراتمهمیهستیم.
آموزشدهیاراندرقالبهایمختلفازآموزشمکاتبهایگرفتهتابرگزاریکارگاههایآموزشیازجملهوظایفیاستکهبرای
معاونتآموزشیپژوهشکدهسازمانشهرداریهاودهیاریهامقررشدهاست.اخیرادرموردبرگزاریدورههایآموزشیسواالت
زیادیازسویدهیارانبرایماارسالشدهاستونگرانیآناندرموردنحوهیارزیابیآزمونهایبرگزارشدهوهمچنین
کنجکاویدرموردبرنامههاوکارگاههایآموزشیجدید،سببشدتامادراینشمارهبرایآشناسازیدهیارانباوظایفوعملکرد
معاونتآموزشیبهسراغمهندسرجبصالحیمعاونمحترمآموزشیپژوهشکدهیمدیریتشهریوروستاییبرویمواز
ایشاندرموردعملکردمعاونتدرسالهایگذشتهوبرنامههایآیندهپرسوجوکنیم.متنیکهمیخوانیدحاصلگفتگوییک

ساعتونیمیماباایشاناست.
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دهیاریه�ا:جنابمهندسرجبصالحیقب�لازاینکهواردبحث
ریزعملک�ردمعاونتآموزشدرس�الهایگذش�تهبش�ویم،ابتدا
راجعبهپژوهشکدهوبهصورتخاصمعاونتآموزشووظایفیکه
درحوزهیروس�تاییبرعهدهیاینمعاونتمیباشدتوضیحاتی

بفرمایید.
بس��م ا.. الرحمن الرحیم. پژوهشکده حدودا شش سالی است که 
ش��روع به کار کرده است. پیش از این، کار پژوهشکده توسط مرکز 
مطالعات س��ازمان که از س��ال 1372 آغاز به کار کرده بود صورت 
می گرفت.  پژوهش��کده با ش��کل موجود س��ه چهار سالی است که 
با س��ه معاون��ت در حال کار می باش��د: معاونت آموزش��ی، معاونت 
پژوهش��ی و معاونت پشتیبانی که در واقع کلیه ی موضوعات مربوط 
به آموزش ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور در معاونت آموزشی 
سازمان خالصه می ش��ود. قبل از تشکیل این معاونت، امور مربوط 
به آموزش توسط دفتر آموزش و مطالعات کاربردی سازمان به عنوان 
یک اداره کل زیر مجموعه ی معاونت برنامه ریزی  و توسعه فعالیت 
می کرد تا این که سازمان به این نتیجه رسید که کلیه ی کارها تجمیع 
ش��ود و آموزش و پژوهش با هم در یک راستا قرار گیرند. بر همین 
اساس معاونت آموزش در پژوهشکده شکل گرفت و فرآیند کلیه ی 
آموزش های مربوط به شهرداری ها و دهیاری ها و تهیه ی محتوا در 

این معاونت خالصه شد. 
دهیاریها:دررابطهباآموزشدربحثبودجه،نیرویانسانیو...
معاونتبهچهنحویاینتقس�یمراانجامدادهاست؟اینتقسیم
کارب�هچ�هنحویص�ورتگرفتهاس�ت؟اینتوانبیش�ترصرف

دهیاریهامیشودیاشهرداریها؟
نه ما س��عی کردیم در واقع به یک اندازه در نظر بگیریم. از یک 
جهت ش��ما باید ب��ه این نکته توجه کنید که تعداد پرس��نلی که در 
شهرداری ها مشغول اند به نسبت بیشتر از دهیاری ها هستند. درست 
اس��ت که ما حدود 24000 دهیاری داریم، اما در مقابل آن س��یصد 
الی چهارصد هزار پرسنل شهرداری در کشور مشغول به کار هستند. 
قطعا توان بیشتری صرف شهرداری ها می شود. ما در دهیاری ها سه 
الی چهار ش��غل غیر مصوب بیشتر نداریم. اما در شهرداری هفتصد 
الی هش��تصد مورد ش��غلی داریم که هر کدام فرآیند خاص خود را 
دارن��د. جلوتر در نظ��ام جامع آموزش در مورد این فرآیندها بیش��تر 

توضیح خواهم داد. 
دهیاریها:درفرآیندآموزشباتوجهبهاینکهدهیارییکنهادنو
پااستوهمچنیندهیارانمعموالافرادیهستندکهممکناست
باوظایفخودآش�نانباش�ند،باتوجهبهاینشرایطچهساختاری
برایآموزشیکدهیارتعریفش�دهاس�تودرخصوصفرآیند
آموزشیودورههاییکهیکدهیاربایدآنهارابگذراندچهتدبیری

اندیشیدهشدهاست؟
کار جدیدی که از س��ال گذشته خاص دهیاری ها شروع کردیم، 
تهیه ی نظام جامع آموزش است که سه چهار سال پیش در خصوص 
شهرداری ها انجام شده است. ما در سال های گذشته پانصد شغل را 
در شهرداری ها تحلیل کردیم که در نظام جامع آموزش مورد استفاده 
قرار گرفت. اما جای دهیاری ها در این نظام خالی است. سال گذشته 
تحلیل مشاغل شهرداری را به هشتصد تا نهصد شغل رساندیم. عالوه 
بر این مشاغل، پست های مرتبط با دهیاری را شناسایی کردیم. برای 
هر یک از مشاغل شرح شغل تهیه شده و توانمندی های الزم برای 

هر ش��غل استخراج خواهد شد و براس��اس آن، دوره و پودمان های 
مورد نیاز نیز در نظر گرفته می شود؛ به صورتی که در این نظام جامع 
آموزش مشخص می شود که هر دهیار چه میزان، چه دوره هایی و با 
چه سرفصل هایی را در طول فرآیند خدمت باید بگذراند. به طورکلی 

تمام مسیر در نظام جامع آموزش قابل رؤیت خواهد بود.
دهیاریها:ممکناستدرموردسرفصلهابیشترتوضیحبدهید.

س��رفصل ها به قس��مت های مختلفی تقس��یم ش��ده اس��ت. از 
بحث ه��ای مدیریت��ی مورد نی��از دهیار که در بخ��ش آموزش های 
ICDL  ،مدیریتی قرار گرفته تا آموزش های عمومی مثل کامپیوتر
و ... سرفصل های مدیریت مالی، حقوقی، قوانین و مقررات روستا از 
جمله بخش های مختلف آموزش هس��تند. ما براساس شرح وظایف 
دهیار که شاید بالغ بر پانزده الی بیست شرح وظیفه ی خاص موجود 
باشد، تک تک توانمندی ها را استخراج و برای هر یک دوره و پودمان 
موردنی��از را در نظر گرفتیم که کلی��ه ی این فرآیندها در نظام جامع 

آموزش لحاظ شده است.
دهیاریها:آیادرحالحاضرمش�خصاس�تکههردهیاردراین

نظامتاچهمیزانبایددورهیآموزشیسپریکند؟
ح��دودا 70 الی 80 درصد این نظام تکمیل ش��ده اما هنوز کامل 
نیس��ت. در واقع ما کلیت را داریم اما هنوز چارچوب دقیقی برای آن 

موجود نیست و حدودا تا یک ماه دیگر آماده می شود.  
دهیاریها:آیادرآموزشهایپیشبینیش�ده،آموزشهایبدو
خدمتهملحاظش�دهاس�ت،بهعبارت�یدورههایپیشبینی
شدهتوسطاینمعاونتضمنخدمتهستندیابدوخدمت؟

ما رشته ای تحت عنوان مدیریت دهیاری نداریم. در شهرداری هم 
همین مش��کل وجود دارد. رشته ی متناسب با بسیاری از شغل هایی 
که در پست های شهرداری وجود دارد را نداریم. مانند کارشناس طرح 
تفصیلی؛ رش��ته ای که خاص این شغل باشد وجود ندارد. یا در بحث 
پس��ماند کسی که فوق لیسانس پسماند داشته باشد نداریم. معموال 
افراد از رش��ته های محیط زیس��ت و عمران در این بخش مشغول 
می ش��وند. ما برای این که این خأل را جب��ران کنیم و افرادی که در 
این حوزه ها مش��غول انجام وظیفه ان��د را در ایفای نقش خود به حد 
مطلوب برس��انیم، آموزش های ضمن خدمت هم برای شهرداری ها 
و ه��م دهیاری ها در نظر می گیریم. ام��ا در حال حاضر آموزش بدو 
خدمت برای ش��هرداری ها صورت می گیرد و در رابطه با دهیاری ها 

هنوز آموزش های بدو خدمت عملیاتی نشده است.   
دهیاریها:آیااینامکانکهدهیارانپیشازتصدیمس�ئولیتاز
یکفیلترآموزش�یعبورکننددرنظامجامعلحاظش�دهاس�تیا

خیر؟
نه، هنوز این امکان در نظام شهرداری و دهیاری ما در نظر گرفته 
نشده است. ما حتی این پیشنهاد را به قائم مقام سازمان ارائه دادیم. 
به ش��کلی که در واقع آموزش ها با پست ها در سطحی قرار بگیرند 
که با هم ارتباط مس��تقیم داش��ته باشند. یعنی کسی بتواند پستی را 
بگیرد که آموزش های الزم را دیده باشد. ما طرح اولیه اش را خدمت 
آقای تابش فر فرستادیم و منتظر پاسخ هستیم. در طرح مورد نظر ما 
یک نمونه ی خاص، مثل نظام مهندس��ی است. االن رتبه هایی که 
مهندسان می گیرند به این شکل است که باید حتما دوره ی آموزشی 
گذرانده باش��ند، حتما باید در کارگاه آموزش��ی شرکت کرده باشند، 
امتیازاتی که گرفته اند موجود باش��د، همه ی این مسائل و همچنین 
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این که مقاله چقدر امتیاز دارد، ش��رکت در همایش چه امتیازی، که 
ش��ما باید حداقل امتیاز را کسب کرده باشید. ما همه ی این موارد را 
در طرحی که تنظیم ش��د و قائم مقام س��ازمان فرستاده شد لحاظ 
کردیم. البته ما در فاز اول برای ش��هرداری ها و فقط  شهردار را در 
نظر گرفتیم. در ش��هرداری 800 پس��ت وجود دارد که تک تک این 
پست ها باید تدوین شود که کار بسیار سختی است. پس از دریافت 
پاس��خ وارد فاز دوم که مسلما دهیاری خواهد بود می شویم. و چون 
دهیاری تعداد پست زیادی ندارد، کار خیلی ساده ای است و به مراتب 

سریع تر از شهرداری ها می شود آن را عملیاتی کرد.
دهیاریه�ا:ویژگ�یخاصیکهمعاونتراازمراکزدیگرآموزش�ی
متمایزمیکند،بحثسختافزاریاست.چراکهشمابامخاطبین
بس�یارپراکن�دهایمواجهیدکهبعضادرنقاطیهس�تندکهممکن
اس�تبرقرارکردنارتباطباآنانمش�کلباش�د.باتوجهبهاین
مس�ائلبهصورتکلیچهزیرساختهاوراهکارهاییمدنظرشما
اس�ت؟همچنیندرموردعملکردس�ال89وبرنامههایسال90

معاونتتوضیحاتیبفرمایید.
م��ا آموزش ه��ا را در دو محور ملی و اس��تانی در نظ��ر گرفتیم. 
مستحضر هستید که دهیاری ها در مقایسه با شهرداری ها با توجه به 
بعد مس��افتی آن ها فرآیند آموزش سخت تری دارند. ما آموزش های 
تخصص��ی را به صورت مل��ی برگزار می کنیم. مث��ال دوره ی دهیار 
همیار، کش��ور را به چند منطقه تقس��یم کردیم ک��ه یا ملی بوده یا 
منطقه ای. در آموزش منطقه ای سعی کردیم دهیاران در یک استان 
جمع ش��وند و در آموزش های استانی، اس��تان ها آموزش ها را یا در 
شهرستان و یا در مرکز استان برگزار می کنند. عالوه بر آموزش های 
حضوری حدود سه سال است که آموزش از راه دور دهیاران را آغاز 
کردیم. امس��ال سال سوم انجام آموزش های مکاتبه ای است که در 
این حوزه، در سال اول 8000 دهیار آموزش دیدند، سال گذشته که 
سال دوم آموزش های مکاتبه ای بود  13000 دهیار آموزش دیدند و 

امسال هدف ما آموزش 15000 دهیار است. 
دهیاریها:روشکاررادقیقترتوضیحمیدهید؟

در س��ال 88، 5 کتاب در موضوعات خاص چاپ کردیم و برای 
8000 دهیاری ارس��ال کردی��م. این عزیزان ش��روع به مطالعه ی 
کتاب ه��ا کردن��د. نح��وه ی عم��ل دقیقا مانن��د کنکور ب��ود. یک 
نرم اف��زار تخصص��ي هم تهی��ه کردیم که حدودا نتیج��ه ی آزمون 
مرب��وط ب��ه 1000 دهیاری را در یکی دو س��اعت ارائ��ه می داد. در 
س��ال 88 این کار را در 30 اس��تان به صورت خ��اص انجام دادیم. 
به این صورت که کارشناس��ان در روز تعیین ش��ده س��واالت را به 
 محل آزم��ون برده و آزم��ون را به صورت هم زمان برگ��زار کردند.
 8000 دهی��ار در فرآیند آزمون ش��رکت کردند ک��ه در آن دهیاران 
بای��د در 100 دقیقه به 100 س��وال پاس��خ می دادند. همان طور که 
مس��تحضر هستید در س��ال 86 فیلم س��الم دهیار را تهیه کردیم 
و در س��ال 89، چهل عن��وان فیلم در قال��ب 91 برنامه تهیه کرده 
و ب��رای 13000 دهیاری ارس��ال کردیم. طول ه��ر فیلم 20 تا 25 
دقیقه بود که در موضوعات مختلف مدیریت مالی، محیط زیس��ت 
و ... ب��ه توضیح��ات الزم می پرداخت. این فرآیند در س��ال 89، به 
دلیل اضافه شدن استان البرز، در 31 استان کشور انجام شد. نفرات 
برگزیده را انتخاب کرده و در انتهای س��ال در استان هرمزگان طی 
مراس��می جوایزی ب��ه دهیاران برتر اهدا نمودیم. امس��ال برنامه ی 

متفاوتی درنظر گرفته ایم. برگزاری آزمون در اس��تان ها کار دشواری 
است. سال گذشته برای این که سوال ها مشابه نباشند، 3 نوع سوال 
طرح کردیم که به صورت تصادفی به هر اس��تان ارسال می شد. ما 
امسال با همکاری دفتر روستایی و استانداری بوشهر، کتاب مدیریت 
روس��تایي ویژه ی آزمون مکاتبه اي سال 1390 برای 15000 دهیار 
ارس��ال نمودیم. در همین راستا دستورالعملی به استان ها دادیم که 
براس��اس آن، برنامه نسبت به سال های گذشته قدری متفاوت شده 
است. بدین صورت که استان ها آزمون را برگزار می کنند و برای هر 
استان 200 الی 250 نفر سهمیه اختصاص دادیم تا افرادی که قبول 
می ش��وند را انتخاب و به ما معرفی کنند و بدین ترتیب نفرات برتر 
هر استان مشخص می ش��وند و با اسامی نفرات برگزیده سال های 
گذش��ته که ما داریم جمع می کنیم. امس��ال تصمیم داریم در یک 
المپیاد کشوری در زمستان ان ش��اءا... در تهران همه ی برگزیدگان 
سال های گذش��ته با برگزیدگان امسال با یکدیگر در یک آزمون و 

یک مکان رقابت کنند.
دهیاریها:درموردعملکردمعاونتدرسال89بهصورتویژهدر
ح�وزهیآموزشدهیارانبهغیرازآم�وزشمکاتبهایاگرفعالیت

دیگریبودهآنرامعرفیبفرمایید؟
در این چهار ، پنج ساله به غیر از سال 90 چیزی بالغ بر 2275248 
نفر س��اعت آموزش دیده اند و در این فرآین��د بالغ بر 142 هزار نفر 
ش��رکت داش��تند که آموزش های خاص خود را دیدند. در “دهکده 
ایران” vil.ir که کاری ملی اس��ت ما قبل از اجرا در فرآیندی یکی 
دو ماهه در حوزه ی اطالعات سایت، نیازسنجی کردیم و با استفاده 
از تجارب استان ها و دفاتر تخصصی چارچوب های دفترچه را تنظیم 
کردیم و بعد از آن، دفترچه برای 22000 دهیاری ارس��ال شد. تمام 
اطالعات دفترچه در س��ایت موجود اس��ت. همچنین نام کاربری و 
رم��ز عبورهای خاصی هم برای مدیرکل های روس��تایی و دهیاران 
تعیین کردیم تا بتوانند وارد س��ایت بش��وند. با داشتن نام کاربری و 
رم��ز می توانند کل اطالعات از تلفنی که ی��ک دهیار در اتاق خود 
دارد تا ماش��ین آالت سبک و سنگین، ابنیه، کشاورزی، گردشگری، 
س��اختمان های تاریخی روس��تا، عکس پروژه های عمرانی روستا، 

شورای روستا و اطالعات خود دهیار را مشاهده کنند. 
دهیاریه�ا:درادامهگزارش�یازعملکردس�ال1389معاونترا

بفرمایید.
ما سال گذشته دو دوره ی تخصصی آتش نشانی برای دهیاری ها 
در آمل برگزار کردیم. همان طور که مس��تحضر هستید دهیاری ها 
به صورت منطقه ای ایستگاه آتش نشانی دارند. از آن جایی که این ها 
آتش نشان های متخصص نیستند، ابتدا بحث های مقدماتی را شروع 
کردیم. دو دوره ی ابتدایی برای آن ها داش��تیم که زحمت برگزاری 
این دوره ها با س��ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل 
بود. ایس��تگاه آمل یکی از ایس��تگاه های قدیمی ماست که چه در 
 خص��وص ش��هرداری ها چه دهیاری ه��ا به ما کمک کرده اس��ت.
 س��ال گذش��ته آموزش های متمرکز مل��ی در 10 دوره ی خاص به 
مرحله ی اجرا درآمد. دوره ی طرح هادی روستایی در استان گلستان 
به صورت ملی برای اس��تان های خراسان شمالی، مازندران، تهران، 
س��منان، خراس��ان رضوی و گلستان برگزار ش��د؛ دو تا سه دوره ی 
تخصص��ی زنان دهیار را داش��تیم. یکی در اس��تان فارس که برای 
استان های فارس، لرستان، اصفهان، هرمزگان، خوزستان، مرکزی 
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و یزد برگزار ش��د. دیگری در آذربایجان غربی که برای استان های 
س��مت غرب کشور برگزار ش��د و در استان مازندران که استان های 
ش��مالی را پوشش می داد، این دوره برگزار شد. دوره ی حفظ میراث 
فرهنگی و گردش��گری روس��تایی از دوره های دیگری است که در 
س��ال 1389 برگزار کردیم که این دوره هم برای استان ها به صورت 
منطقه ای در اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی انجام شد. همچنین 
در چابهار یک دوره برای زنان دهیار برنامه داش��تیم. در استان های 
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هم برای دهیاران زن همان 

دوره برگزار گردید.
دهیاریها:یعنیبیشاز700دهیارزنجمعشدندیااینکهبرنامه

ویژهیهمیناستانهابود؟
خی��ر، در این چهار برنامه ای که داش��تیم 35 زن دهیار از چابهار 
بودند و از سایر استان ها بین 45 تا 55 نفر شرکت کننده داشتیم. در 

کل در حدود 150 تا 200 نفر در این چهار دوره آموزش دیده اند.
دهیاریه�ا:یعنیچیزینزدیکبه25درصدزن�اندهیاردردوره

حضورداشتند؟
ای��ن کار در واق��ع کاری اس��ت ک��ه تکمیل��ی ب��وده و ادامه ی 
س��ال های گذشته اس��ت. مثال در آذربایجان غربی 10 دوره برگزار 
کردی��م ک��ه 1050 نف��ر دهیار ش��رکت کردند. دوره ی��ک دوره ی 
اس��تانی بود و در واقع اعتبار آن توس��ط ما تامین ش��د، اما توس��ط 
اس��تانداری استان مربوطه مدیریت می ش��د که با شرایط خاص در 
 فرمانداری یا در شهرس��تان یا در مرکز استان برگزار می شده است.
اما دوره های تخصصی را به صورت ملی برگزار می کنیم. دوره های 
ملی دارای محاسنی هستند، این دوره ها درواقع موقعیتی برای انتقال 
تجربه ها هستند. دهیاران با هم ارتباط برقرار کرده و تبادل اطالعات 
می کنند و از تجارب یکدیگر استفاده می کنند. عالوه بر این در این 
س��فرهای آموزشی دهیار فرصتی پیدا می کند تا روستاهای دیگر را 
ببیند و به صورت خاص الگوبرداری کند. خوب قطعا در اس��تان هایی 
که برنامه برگزار می ش��ود، اس��تان ها س��عی می کنند دهیاری های 
نمونه ی اس��تان را حتما در بازدی��د بگنجانند. پس دوره ها فقط یک 
کارگاه خاص نیس��تند، هم یک دوره ی آموزشی، هم سفر آموزشی 
و هم انتقال تجربه بین خود اعضا در کارگاه می باش��ند. از آن جایی 
که این آموزش ها کاربردی هستند، برای دهیاران مفیدترند. یکی از 
طرح هایی که س��ال گذشته اجرا شد، طرح دهیار همیار بود. در این 
طرح س��عی کردیم دهیارانی که قابلیت رشد دارند را انتخاب کنیم. 
سرمایه گذاری کنیم و به صورت تخصصی به آن ها آموزش های الزم 
را بدهیم تا به عنوان مربی در منطقه ی خودش��ان بقیه ی دهیاران را 
آموزش دهند. بس��یاری از دهیاران مدرک فوق لیسانس و لیسانس 
دارند. از آن ها اس��تفاده کردیم و دهیاران برگزیده ی استان ها را نیز 
در این طرح ش��رکت دادیم و بس��یاری از آموزش ها را به آن ها ارائه 
دادیم. مس��لما خود دهیار اگر آموزش بدهد خیلی راحت تر می تواند 
ارتباط برقرار کند. م��ا در طرح هادی دوره ای با عنوان دهیار همیار 
داش��تیم در اس��تان گلس��تان که به صورت منطقه ای در مازندران، 
سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و تهران بوده است. در این 
دوره 40 دهیار شرکت کردند. در بحث دفن بهداشتی و کمپوست در 
استان های گیالن، کرمان، خوزستان به صورت منطقه ای دوره برگزار 
کردیم که در اس��تان گیالن و کرمان هر کدام 60 نفر و در اس��تان 
 خوزس��تان 50 و خراسان شمالی 20 نفر در این دوره شرکت کردند.

 یکی از مشکالت عدم وجود منابع علمی چه در بحث شهرداری ها 
و چه در بحث دهیاری ها می باش��د. همان طور که رشته ی تحصیلی 
نداری��م، مناب��ع هم نداری��م. لذا کاری که از س��ال گذش��ته برای 
ش��هرداری ها ش��روع کردیم، تهیه ی 100 عنوان کتاب بوده که در 
دو سه ماه گذشته تمام شد و یک ماهی است که به همراه استان ها 
ش��روع به چاپ کتاب ها کرده ایم و ت��ا همین االن 16 عنوان کتاب 

چاپ شده است.
دهیاریها:چاپکتابهامس�تقلازسیس�تمسازماناست؟یعنی

100عنوانجداازکتابهایسازمانتهیهشدهاست؟
بله. ما در این فرآیند استان ها را هم مشارکت دادیم و آرم استانی 
که در چاپ کتابی مشارکت کرده است را بر روی کتاب می زنیم که 
تبلیغی خوب برای استان است. تعداد عناوین هر استان مشخص است. 
 12 عن��وان هرمزگان،10الی 12 عن��وان مازندران که در حال  چاپ 
می باشد و استان قم، یزد، چهار محال و بوشهر هم مشارکت می کنند. 
 کتاب آزمون دهیاری ها با همکاری اس��تان بوشهر چاپ شده است.

 این فرآیند در انجام کارها به ما خیلی کمک می کند. 
دهیاریها:آیادرحوزهیروس�تاییهمکتابیمنتش�رشدهاست؟

چهتعدادکتاب؟
کتاب آزم��ون مکاتبه ای که چاپ کردی��م، درواقع پنج کتاب در 
دل خ��ودش دارد که 15000 جل��د از آن چاپ کردیم. همچنین 20 
عن��وان دیگر هم در این ح��وزه داریم که در ح��ال انجام مذاکرات 
با اس��تان ها هس��تیم تا ای��ن کتاب ها را چ��اپ کنند. ان ش��اء ا... تا 
مه��ر و آب��ان این کتاب ها هم آماده ش��وند. س��عی کردیم کتاب ها 
کاربردی باش��د. االن ش��هرداری ها به دنبال کتاب ه��ای کاربردی 
هس��تند. دهیاری ه��ا ه��م همین ط��ور، دنب��ال کتاب ه��ای صرفا 
 تئوریک و بحث های علمی نیس��تند، به دنبال حل مش��کل هستند.

ب��ه غیر از ای��ن 16 جلد کتاب که عرض کردم، ما پنج ش��ش جلد 
کت��اب در چن��د ماه گذش��ته چاپ کردی��م که کتاب ه��ای اجرایی 
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هس��تند. مثال در بحث ع��وارض، نحوه ی محاس��به ی عوارض؛ یا 
بحث کمیس��یون ماده ی 100، کمیس��یون ماده ی 77 ش��هرداری، 
این ه��ا کتاب ه��ای کام��ال اجرایی هس��تند. همچنین م��ا در کنار 
این ها، بحث س��فرهای آموزش��ی دهیاران را داریم. برای این بحث 
یک اعتبار خاص به اس��تان ها اختص��اص می دهیم. همان طور که 
مستحضر هس��تید، آموزش های بصری تاثیر زیادی دارد. حاال چه 
س��فر داخلی باش��د چه خارجی. برای مثال خود شما اگر سفری به 
خارج از کش��ور داش��ته باشید، نقاط مثبت س��فر چه در بحث حمل 
و نقل، چه در بحث خدمات ش��هری برای همیش��ه در ذهن ش��ما 
می ماند و تاثیر می گ��ذارد. تا به حال برای دهیاران برنامه ی خارجی 
 نداش��تیم، اما در برنامه است و در آینده ان شاء ا... عملیاتی می کنیم.
در حال حاضر ما سفرهای داخلی داریم. استان ها گاهی تا دو سفر و 
در هر سفر حدودا 40 تا 100 نفر از دهیاران را به روستاهایی می برند 
که در آن ها کارهای جدیدی صورت گرفته است. همچنین سفرهای 
علم��ی که در واقع برای بازدید از پروژه های علمی مثال پروژه هایی 

که برگزیده و انتخاب شدند برنامه ریزی شده است.
دهیاریها:آیابازخوردیازاینس�فرهاوجودداردودرموردتاثیر

اینسفرهاارزیابیصورتگرفتهاست؟
گزارش هایی که از دهیاران برای ما ارس��ال شد مبنی بر این بود 
که س��فرها تاثیرات مثبتی بر آن ها داشته است. برای مثال پروژه ی 
خوبی که در روس��تای دیگری انجام ش��ده اس��ت به عنوان الگویی 
 برای دهیار می باش��د که بتواند آن را در روستای خودش انجام دهد.
کار دیگ��ری که ما یکی دو س��ال پیش انج��ام دادیم، تهیه ی یک 
نرم افزار با عنوان نظام جامع آموزش بود. ما نرم افزاری را به 30 استان 
ارس��ال کردیم و از طریق آن تمام اطالعات آموزشی دهیاران را در 
این نرم افزار جمع آوری کردیم. برای مثال مشخص است یک دهیار 
چه دوره هایی را گذرانده اس��ت، تمام دوره ها مکتوب شده، نمرات، 
گواهینامه ها، همه سیستمی شده و در نرم افزار ثبت شده است. برای 
مثال اگر مدیر کلی بخواهد ببیند یک دهیار چه برنامه هایی داش��ته 
و چه دوره هایی را گذرانده اس��ت، این امکان میسر خواهد بود. کار 
دیگری که در س��ال های گذشته انجام شد، تهیه ی کتب دیجیتالی 
بوده اس��ت. امس��ال هم در برنامه داریم که تمام کتاب هایی که در 
حوزه ی ش��هرداری ها و دهیاری ها وجود دارد را به صورت دیجیتالی 

در اختیار آن ها قرار دهیم.
دهیاریه�ا:اگرموافقباش�یدبرنامههایس�ال90راباهممرور

کنیم.
یکی از بحث های مهم، آزمون دهیاری هاست. 15000 دهیار در 
این کارگاه شرکت می کنند. حدودا 5 سرفصل داریم که هر کدام در 
حدود 14 ساعت آموزش نیاز دارند و در کل بیش از 72 ساعت آموزش 
برای 15000 نفر در نظر گرفته ش��ده اس��ت. اگر این اعداد را با هم 
ضرب کنید می بینید که چه رقم بزرگی نفرساعت آموزش خواهد شد 
که امسال در استان ها انجام می شود. اگر ما بخواهیم با 200 میلیون 
تومان کارگاه برگزار کنیم، تقریبا برای 10 دوره هر کدام به ظرفیت 
1000 نفر می توان دوره برگزار کرد، اما ش��ما همین آزمون 15000 
نفری را در نظر بگیرید. امسال فقط حدود 50 میلیون تومان هزینه 
برای چاپ کتاب صرف ش��د که ماندگار هم هست و بقیه ی پول را 
 هم استان ها بابت اجاره مکان برای آزمون و غیره دریافت می کنند.
 در ای��ن طرح خروجی چندی��ن برابر اس��ت. 15000 دهیار نه 16 

ساعت، بلکه هر کدام 72ساعت آموزش می بینند. اما در بحث های 
تخصصی به کارگاه های چهره به چهره نیاز داریم.

دهیاریها:ممکناس�تبفرماییدس�رانهیآم�وزشهردهیارچه
میزاناست؟

این مبلغ باید محاسبه شود. اعتبار ما هر سال تغییر می کند. سال 
گذشته نزدیک اسفند ماه به ما اعتبار دادند. این طور اقدامات موجب 
به هم ریختن برنامه ها می شود. در حال حاضر هم ما داریم از اعتبار 
سال گذش��ته برای انجام برنامه ها استفاده می کنیم. سه سال پیش 
اعتبار معاونت 14 میلیارد بود. س��ال گذش��ته شد 4 میلیارد، امسال 
معلوم نیس��ت. به همین دلیل یک عدد مشخص نمی توانیم تعیین 
کنیم. تعیین یک عدد مشخص برای سرانه زمانی تحقق می یابد که 
تیم ما ثابت باشد، تعداد دهیاری ها ثابت باشد. که این تعداد سال به 
سال در حال افزایش است و همچنین اعتبار معاونت هم ثابت باشد 

که این طور نیست.
دهیاریها:چندیپیشش�مایکس�خنرانیدرسازماندرجمع
مدیرکلهایروس�تاییداش�تیددرخصوصنتای�جآزمونونقاط
قوتوضعفشرکتکنندگان.درموردایننتایجونمرههایکسب

شدهتوضیحاتیبفرمایید.
در بحث های مدیریتی مش��کلی وجود نداشت؛ اما در بحث های 
مالی ضعف وجود داش��ت. روی مدیریت پ��روژه هم خیلی ضعیف 

بودند.
دهیاریه�ا:باتوجهبهاینکهاینضعفهااحس�اسش�دهاند،آیا
برنامههایآموزش�یبهس�متتمرکزرویاینموضوعاتحرکت

کردهاند؟
بل��ه. مثال ما در همی��ن دوره روی بح��ث بودجه ریزی و بودجه 
نویس��ی به طور خاص تمرک��ز کردیم. ما یک آزم��ون کلی برگزار 
می کنیم. در پایان این آزمون 20 س��وال نظرس��نجی قرار می دهیم 
که از طریق نرم افزار، خروجی آن را می گیریم. مثال استانی با توجه 
ب��ه آزمون در بودجه ریزی مش��کل دارد، این یک خروجی اس��ت و 
سواالت نظرسنجی هم یک خروجی دیگر. اغلب استان ها براساس 
این سرفصل ها انتخاب شده اند. به همین جهت ما سال گذشته کار 
را شروع کردیم که محتوایی با هماهنگی استان ها تنظیم کنیم. روی 
حدود 15 س��رفصل که بر اساس خروجی، اهم آن ها بحث پروژه ها 
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و بحث بودجه ریزی می باش��د و بر اساس نظرسنجی انتهای آزمون 
و ه��م نتایج آزمون، آزمون س��ال بعد را طراح��ی می کنیم. این طور 
نیس��ت که یک دوره برگزار کنیم و رها کنیم. ما امسال نظام جامع 
آموزش را که تکمیل کنیم، در آن تکالیف دهیاران مشخص تر دیده 

شده است.
دهیاریها:باتوجهبهسواالتیکهبرایماهنامهارسالمیشود،
مش�کلیکهازس�متدهیارانمطرحمیش�ودایناس�تکه
دهیارانتفکیکمیانوظایفاصلیومعاضدتیخودرانمیدانند.
مثالهمکاریبااداراتیاساختمسجدوحسینیهومهدکودک
و...راجزءوظایفاصلیخودمیدانند،کهش�ایدبهعلتعدم
آش�ناییآنهاباقوانینومقرراتباشد.یعنینمیدانندکهچه
کاریجزءوظایفاصلیاستوچهکاریمعاضدتیاست.شما

برایتبییناینوظایفچهبرنامهایدارید؟
وظایف دهیاران باید اولویت بندی شود. دهیاران 48 وظیفه دارند. 
مثال ش��هردار وظایف خاصی دارد، در کنار این وظایف ابهاماتی هم 
وج��ود دارد. ارتباط گرفتن با س��ازمان، س��ازمان های دیگر و از این 
 نوع مش��کالت. همین مش��کالت برای دهیار هم ایجاد می ش��ود.
دهیار می خواهد خروجی عملکردی برای خودش داش��ته باشد مانند 
احداث یک مهد کودک یا مسجد. همچنین مشکالتی برای وظایف 
دهیار هم وجود دارد. بر همین اس��اس، امسال در بحث دستور العمل 
چه در سفرها چه خود دستورالعمل ها، وظایف را اولویت بندی کردیم. 
اخیرا هر دستورالعملی که به استان ها ارسال می کنیم، اعالم می کنیم 
که چه دوره هایی اولویت شماست. در سفرها هم ما سفرهای آموزشی 
دهیاران را براس��اس عنوان های خاصی از جمله مشکالتی که خود 
دهیاران دارند، از پسماند گرفته تا پروژه های عمرانی تنظیم کرده ایم. 
در توضیح بحث تسهیل گری باید گفت نه تنها خود فرد، بلکه هر فرد 
دیگر نیاز به تس��هیل گر دارد تا کارها را روان و تسهیل کند. مفهوم 
اصلی تسهیل گر این است که ما چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم 
و مشارکت کنیم. یک مدیر چه در سطح کالن چه در سطوح پایین، 
نیاز به ابعاد مشارکت دارد. ما در وظایف دهیار 5 یا 6 وظیفه ی مهم 
دیدیم که مس��تلزم این اس��ت که دهیار با مردم ارتباط برقرار کند و 
مدیریت کند. همچنین یک ارتباط تقویت ش��ده ای با شورای روستا 
داش��ته باشد. مهم ترین وظیفه ی دهیار وظیفه ی شخصیتی خودش 

است. بعد با مردم و بعد با شورا و دولت می باشد. این دوره به دهیار 
آموزش می دهد که چگونه با این 3 اهرم مهم ارتباط برقرار کند. این 
دوره به صورت کارگاهی برگزار می شود و ظرفیت هر کارگاه به طور 
متوسط 25 نفر می باشد. دهیاران در این دوره ها روش های مشارکتی 
وPRA که مرتبط با وظایف دهیاری می باش��د را آموزش می بینند. 
این ابعاد سه گانه را یاد می گیرند. همچنین برخی از دهیاران را طی 

فرآیندی انتخاب می کنیم تا به بقیه ی دهیاران آموزش بدهند.
دهیاریها:تااالنچهتعداددورهبرگزارشدهاست؟

س��ال گذش��ته در استان خراس��ان ش��مالی دوره ای را به صورت 
آزمایش��ی انج��ام دادیم ت��ا خروج��ی را ببینیم. خوش��بختانه ما در 
ارزیابی ای که در اس��تان خراسان ش��مالی انجام دادیم، نتایج خوبی 
گرفتیم و به همین خاطر امسال 13 دوره برای کل کشور به صورت 
آزمایش��ی تنظی��م کردی��م و در برنامه قرار دادیم. ه��ر دوره به طور 
متوس��ط با 25 نفر تش��کیل می شود که بیش��تر از این تعداد در هر 
دوره عملی نیست. چون در این دوره ها باید خود دهیارها روش های 
 تعاملی را با بازی و به صورت کارگاهی و چهره به چهره تمرین کنند. 
موضوع دیگری که امس��ال بنا داری��م انجام دهیم، موضوع بیمه ی 
کش��اورزی می باشد که در حال انجام هماهنگی های الزم با وزارت 
جهاد کش��اورزی و بانک کشاورزی هستیم. ما امسال با این دیدگاه 
وارد ش��دیم که با توج��ه به این که بحث روس��تایی متولیان زیادی 
دارد، از پتانس��یل ارگان های دیگر هم استفاده کنیم. در همین راستا 
حدود س��ه ماه پیش با مدیریت آموزش��ی تعاملی ب��ا وزارت تعاون 
داش��تیم. با هماهنگی معاونت دهیاری ها توانستیم تفاهم نامه ای که 
از قبل موجود بود را احیا کنیم و بتوانیم در بحث آموزش مس��ئولین 
تعاونی های روستایی که بعضا خود دهیاران هستند، دوره هایی برگزار 
کنیم. طی ده دوره آموزش هایی با محتوای روستایی به صورت ملی 
برگزار کردیم تا در جهت توس��عه ی روستایی گامی برداشته باشیم. 
االن هم در کارگاه های آموزش��ی بحث بیمه ی کشاورزی، فواید آن 
و مزایایی که ب��رای دهیار دارد را مطرح می کنیم تا این که خیلی از 
دهیاران بتوانند خود کارگزاران بیمه در روستا شوند و از این طریق با 
درآمد حاصله بتوانند بسیاری از هزینه های دهیاری را خودشان تامین 
کنند. در حال حاضر ما اعالم آمادگی کردیم که کارگاه های آموزشی 
را برگزار کنیم و بیمه ی کشاورزی هم قرار شد برای تهیه ی محتوا و 
استاد اقدامات الزم را انجام دهد تا دوره در برخی استان ها به صورت 

ملی عملیاتی شود.
دهیاریها:شمادورههایآموزشیرابرچهاساسیتدوینمیکنید؟

آموزشهاباچهاهدافیبرگزارمیشوند؟
پایه ی اصلی کار ابتدا تهیه ی نظام جامع آموزش می باشد که این 
نظام بر اساس شرح وظایف و شرح شغل هایی است که ما استخراج 
کرده ایم. برای مثال ش��رح ش��غل دهیار را استخراج می کنیم و بعد 
با توجه به شرح ش��غل، توانمندی های مورد نیاز هر شغل استخراج 
می ش��ود و دوره و پودمان بر اس��اس آن تهیه می ش��ود. ما در اینجا 
ش��رح مش��اغل را نداریم، به همین دلیل با روش ه��ا و فرآیندهای 
خاصی اقدام به اس��تخراج شرح مشاغل می کنیم. بدین صورت که 
ابتدا مش��اغل را تجزیه و تحلیل می کنیم و س��پس سطح دشواری، 
درجه ی اهمی��ت، و در نهایت تخصص های مورد نیاز و تحصیالت 
الزم برای هر یک را در نظر می گیریم. طبیعی اس��ت هر چه ش��رح 
 وظایف دقیق تر باش��د، دوره ی بهتری هم می توانیم داش��ته باشیم.
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 یکی از مش��کالت اساس��ی م��ا این اس��ت که ما ش��رح وظایف 
مص��وب نداری��م. چ��ه در ح��وزه ی دهیاری ه��ا و چ��ه در حوزه ی 
ش��هرداری ها، و اس��تخراج این ش��رح وظایف کار ما نیس��ت. کار 
 دفت��ر تش��کیالت اس��ت و ما بای��د نظام جام��ع را تدوی��ن کنیم.
همچنین ما ش��رح مش��اغل را به صورت خاص نداریم. مثال در این 
معاونت ش��رح وظایف معاونت را داریم، اما برای معاون بنده و خود 
بنده به صورت خاص ش��رح وظایف وجود ن��دارد. و همین موضوع 
اس��ت که وقت گیر اس��ت. در حدود یک سال است که به ترتیب در 
حال جمع آوری شرح وظایف ها از دوستان هستیم. البته ما به تنهایی 
نمی توانی��م نظر بدهیم و بای��د نظرهای متفاوت را از اس��تان های 
مختلف دریافت کنیم. س��پس روی این نظرات کار مش��اوره انجام 

شده و درنهایت در کتابی آورده شود.
دهیاریه�ا:درخصوصفرآیندوروشآموزشوهمچنینرس�انه
مورداستفاده،آیاشماتفاوتیبینشهروروستاقائلشدهاید؟یعنی
اینکهآیاش�مابررسیوارزیابیایدرخصوصبازدهرسانههای
سمعی– بصریمثلفیلموسیدیورسانههایمکتوبمثلکتاب

وجزواتانجامدادهاید؟کدامیکموثرتربودهاست؟
بس��یاری از دهیاری ه��ا از تهی��ه ی فیلم اس��تقبال کرده اند ولی 
بعض��ی از دهیاری ه��ا می گفتن��د ک��ه تلویزی��ون در روس��تای ما 

ش��بکه ی یک و دو را هم به س��ختی می گیرد، چه برس��د به کانال 
 آموزش. چون این برنامه ها از ش��بکه ی آموزش پخش می ش��دند.
 ما س��عی کردیم همه ی این کارها را تست کنیم. ما این فیلم ها را 
به صورت بس��ته ی سبز برای روستاها ارسال کردیم که دیگر نیاز به 
تلویزیون نباش��د. اما در کل تاثیر کتاب خیلی بیش��تر است. چه در 
بحث ش��هرداری ها و چه در خصوص دهیاری ها. ما هم ابتدا کتاب 
فرس��تادیم و سپس فیلم. بعد از مش��اهده ی بازخورد این دو به این 
نتیجه رس��یدیم که کتاب تاثیر بیشتری داشته است. بنابراین ما هم 

تصمیم گرفتیم روی کتاب کار کنیم.   
دهیاریها:دهیارانیکهتازهآمدهاندیادهیاریروس�تایآنانتازه
تاس�یسش�دهچهطورمیتوانندبهاینمنابعآموزشیدسترسی

داشتهباشند؟
 ما منابع را به صورت دیجیتال در یک س��ی دی آماده کرده ایم و 
همچنین منتظر کار س��ازمان هس��تیم که این منابع را روی سایت 
بگذاریم تا عزیزان از آنجا بتوانند دانلود کنند. ما حتی بحث تشکیل 
یک ش��بکه ی اجتماعی مجازی هم داشتیم که امکانی فراهم شود 
تا دهیاران در این فضا با هم ارتباط برقرار کنند که هنوز در مراحل 
ابتدایی است. این هم جزیی از کارهای امسال است که چون هنوز 

به ما اعتبار نداده اند مجبور هستیم دست به عصا حرکت کنیم.

تعداد نفر ساعت آموزشآموزش

2482752آموزش حضوري

2590000آموزش غیر حضوري

5072752جمع

جمع کل آموزش حضوري
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1388800088704000

13891300062806000
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360002222590000جمع کل
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سید عارف موسوي 
مدیر آموزش پژوهشکده ی مدیریت ش��هري و روستایي سازمان 

شهرداري ها و دهیاري هاي کشور
الناز رزندي 

کارشناس علوم اجتماعي- پژوهشگري دانشگاه الزهراء 
تامین س��رمایه ی انس��اني مس��تلزم انجام فعالیت هاي 

 
 

آموزش��ي اس��ت، بنابراین انجام هرگونه سرمایه گذاري 
آموزش��ي، س��رمایه گذاري براي تامین س��رمایه ی انساني تلقي 
مي شود. بدون شک سرمایه گذاري هاي آموزشي، هم سبب ایجاد 
س��رمایه ی انس��اني مي گردد و هم ش��رایط بهب��ود کیفیت این 
س��رمایه ها را فراهم مي آورد. از اینجاس��ت که کشورهاي جهان 
به ویژه کشورهاي در حال توسعه مقادیر متنابهي از بودجه ی خود 
را ب��ه س��رمایه گذاري آموزش��ي اختصاص مي دهن��د. هزینه در 
زمینه ی آموزش فقط مصرف نیست، بلکه سرمایه گذاري زیربنایي 
و اساس��ي است. کوش��ش هاي انجام ش��ده براي سنجش تاثیر 
آموزش بر رشد اقتصادي نشان مي دهد که سهم قابل توجهي از 
رش��د درآمد ملي در کشورهاي در حال توس��عه ناشي از آموزش 
پایدار اس��ت. بر همین اس��اس آموزش دهیاران به عنوان مدیران 
روستایي نقش مهمي در توسعه ی روستا ها خواهد داشت و سبب 
مي ش��ود تا بتوانند متناسب با ش��رح وظایف محوله، به طور مؤثر 
فعالیت هایش��ان را ادامه داده و بر کارایي خود بیفزایند. همچنین 
توسعه ی آموزش دهیاران که به عنوان اصلي ترین ارکان مدیریت 
روس��تایي شناخته مي شوند مي تواند در ارتقاء سطح آگاهي شغلي 
ایش��ان موثر بوده و آموزش ه��اي مذکور را در محیط عمل به کار 
گیرند و از بروز مشکالت ناخواسته جلوگیري به عمل آورند. بدون 
شک ارتقاء دانش شغلي و توانمند سازي دهیاران کشور با توجه به 
تناسب آموزش ها طبق وظایف محوله دهیاران مي تواند در رشد و 

توسعه ی روستا هاي کشور موثر واقع گردد. 
کلی�دواژه: آم��وزش؛ آموزش ضمن خدمت؛ دهی��اران؛ توانمند 

سازي.  
 تعاریف و مفاهیم:

آموزش یکي از ضروریات زندگي بشري است، در پي این تحوالت،  
رفاه اجتماعي � اقتصادي بشر را مرهون خود ساخته است و بشر به 
واس��طه ی آموزش مداوم اس��ت که مي تواند خود را با این تحوالت 
هم گام سازد. اگر آدمي به دانش فرا گرفته شده ی گذشته ی خویش 
دل خوش کند و بخواهد به واسطه ی آن در هزاره ی جدید راه ترقي 
را بپیماید، به یقین ره به جایي نخواهد برد. الجرم نیاز آدمي به تازه 
کردن دانش و مهارت هاي خویش چه در زندگي شخصي، سازماني و 
اجتماعي ضرورتي انکار ناپذیر است. سازمان ها هم از این امر مستثني 
نبوده، چون که سازمان ها خود مجموعه اي از این اشخاص مي باشند 
و آموزش مداوم در س��ازمان ها اشکال گوناگوني به خود مي گیرد که 
آموزش ضمن خدمت یکي از آن هاس��ت. سازمان ها بایستي نیروي 
انس��اني جذب شده را که در حکم یک ماده ی خام مي باشد، با نظام 
آموزشي صحیح، به اشکال مناسب درآورده و نیازهاي خود را مرتفع 
س��ازند. آموزش کارکنان، فرآیندي اس��ت که انطباق و س��ازگاري 
کارکن��ان را با محیط متحول س��ازمان و انطباق بهتر س��ازمان را با 
محیط بیرون فراهم مي آورد )ابیلي،1377 : 68(. بنابراین س��ازمان ها 
به منظور رسیدن به حد مطلوب اقتصادي و صنعتي، بایستي آموزش 

نقش و تناسب 
آموزش و 
توانمندسازي 
دهیاران در 
توسعه ی مدیریت 
نوین روستایي
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نیروي انس��اني را در صدر اولویت هاي خود ق��رار داده و در زمینه ی 
تربیت مغزهاي متفکر و مبتکر س��رمایه گذاري کنند )ابیلي، 1376: 
165-78(. از ای��ن رو برنامه ریزي هاي بزرگ و فراگیر دولتي را باید 
بر پایه ی اندیشه هاي نو، آفریننده، پویا، پرتوان و نگرش هاي سازنده، 
دیدگاه هاي تازه و تعهد و دلبستگي ژرف منابع انساني در سازمان ها 
بنا نهاد. براي تحقق منظور فوق مي بایست همواره این نیروي پرتوان 
را در پرتو آموزش و پرورش مناس��ب و س��ازگار قرار داد )طوس��ي، 

.)27 :1369
 آموزش ضمن خدمت:

در ح��ال حاضر آموزش ضمن خدمت کارکنان در س��ازمان هاي 
مختل��ف از جایگاه خاصي برخوردار اس��ت. زیرا در چند دهه ی اخیر 
بی��ش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بش��ري، علوم و تکنولوژي 
پیشرفت نموده است. این تحول و دگرگوني به حدي است که عصر 
حاضر را عصر نیم عمر اطالعات نامیده اند. یعني دوراني که در هر 5 
س��ال، نیمي از اطالعات بشري منسوخ گردیده و اطالعات و دانش 

جدید جایگزین آن مي گردد.
بررس��ي ها نشان داده اس��ت که آموزش کارکنان منجر به حفظ 
تداوم و بقاي س��ازمان شده است. یک بررسي سه ساله در سنگاپور 
نش��ان داده است که 17 درصد ش��رکت هاي تجاري و صنعتي این 
کشور ورشکست شده اند. در حالي که این نسبت در مورد شرکت هایي 
که برنامه ی  آموزش کارکنان را انجام داده اند، کمتر از 1 درصد بوده 
اس��ت. همچنین طب��ق آمار انجمن مدیریت آمریکا تا س��ال 2000 
هفتاد و پنج درصد همه ی کارگران کنوني آن کشور نیاز به باز آموزي 
داشته اند. در کشور سوئد نیز براي پاسخ گویي به چنین دگرگوني هایي 
سیاس��ت فعال نگهداشتن نیروي انساني را در پیش گرفته و ساالنه 
2 ت��ا 3 درصد از تولید ویژه ی ملي خ��ود را براي بازآموزي صاحبان 
مش��اغل هزینه مي کند. از این رو پندار س��نتي که دوره ی کودکي، 
نوجواني و جواني را تنها براي آموختن مي داند منسوخ گردید و اکنون 
تنها با یادگیري پیوسته و پایدار مي توان با دگرگوني هاي فن شناختي 

و سرشت اشتغال در جامعه متحول سازگار و همراه شد.
برنامه ه��اي آموزش کارکن��ان در یک س��ازمان مي تواند نیاز به 
نیروي انس��اني متخصص در آین��ده را نیز رفع کند و تضمیني براي 
حل مشکالت کارکنان باشد. بنابراین چنان چه کارکنان یک سازمان 
خوب آموزش ببینند بهتر مي توانند در ارتقاء س��طح کارایي سازمان 
سهیم باشند و سرپرستان و مدیران به نظارت زیاد در مورد زیردستان 
خ��ود نیاز نخواهند داش��ت و در عین حال مي توانن��د آن ها را براي 
احراز مشاغل باالتر و پرمسئولیت آماده سازند، زیرا کارکنان در پرتو 
آموزش صحیح اس��ت که مي توانن��د وظایف خود را به نحو مطلوب 

انجام دهند.
حال که تعاریف آموزش ضمن خدمت مورد بررس��ي قرار گرفت، 
الزم اس��ت که مراحل برنامه ریزي آن نیز تش��ریح شود. این مراحل 

عبارتند از:
1.نیاز سنجي در سازمان؛

2.تدوین اهداف بر اساس فعالیت هاي نیاز سنجي؛
3.تدوی��ن برنامه ی عمل به منظور تحق��ق هدف هاي پیش بیني 

شده؛
4.اجراي برنامه ی آموزش ضمن خدمت و نظارت بر آن؛

5.ارزش یابي )فتحي واجارگاد،1376: 92(.

یک س��ازمان به منظور تحقق هدف ویژه اي ایجاد ش��ده اس��ت. 
بنابراین اثربخش��ي سازمان باید بر حسب تحقق اهداف آن سنجیده 
شود و استفاده از اهداف به عنوان معیار اثربخشي مستلزم مفروضاتي 

به شرح زیر است:
اواًل. سازمان ها باید اهداف نهایي داشته باشند.

ثانیاً. اهداف بایستي مشخص بوده و به خوبي تعریف شوند.
ثالثاً. پیشرفت به سوي این اهداف قابل اندازه گیري باشد.

به طور کلي مي ت��وان اهداف آموزش ضمن خدمت را چنین بیان 
کرد:

1.افزایش توانای��ي حرفه اي و پرورش توانایي ه��اي بالقوه براي 
انجام دادن امور؛

2.آماده ک��ردن کارکنان براي تصدي وظایف و مس��ئولیت هاي 
جدید؛

3.ارتقاي سطح دانش و آگاهي هاي کارکنان اداري و آموزشي؛
4.ارتقاي سطح مهارت هاي شغلي کارکنان؛

5.ایجاد رفتار مطلوب و متناس��ب با ارزش ه��اي پایدار جامعه در 
کارکنان؛

6.افزایش رضایت شغلي و بهبود روحیه ی کارکنان؛
7.افزایش قابلیت انعطاف در کارکنان نس��بت به روش هاي جدید 

و نو؛
8.استفاده ی صحیح از وسایل و تجهیزات مدرن؛

9.ایجاد روحیه ی همکاري در کارکنان؛
10.ایجاد زمینه هاي استفاده از حداکثر منابع موجود انساني؛

11.ب��ه روز ک��ردن اطالعات کارکن��ان و ایجاد زمینه هاي رش��د 
خالقیت و نو آوري )امام جمعه،1383: 45(.

بنابراین در مجموع مي توان گفت که منظور از اثربخشي و کارآیي، 
دس��ت یابي به نیازها، اهداف و مقاصد فردي و س��ازماني است که با 
نوع��ي رضایت فردي و س��ازماني همراه اس��ت. در نتیجه عالوه بر 
افزایش تولید، بازدهي و بهره وري سازمان، روحیه و مسئولیت افراد را 
باال برده و باعث مي شود آنان از کار و سازمان خود احساس رضایت، 

خشنودي و خوشبختي کنند. )میرکمالي،1377: 73(.
 دالیل نیاز به آموزش کارکنان

با توجه به آن چه ذکر شد، مي توان عواملي را که آموزش کارکنان 
را ضروري ساخته است، به قرار ذیل دسته بندي کرد:
شتاب فزاینده ی علوم بشري در تمام زمینه ها؛

پیشرفت روز افزون تکنولوژي؛
پیچیدگي سازمان به دلیل ماشیني شدن؛

تغییر شغل یا جابه جایي شغلي؛
روابط انساني و مشکالت انساني؛

ارتقاء و ترفیع کارکنان؛
اصالح عملکرد شغلي؛

کارکنان جدید االستخدام؛
بهره وري کاهش حوادث کاري؛

نیازهاي تخصصي و حرفه اي نیروي انساني.
واقعیت این اس��ت که در جهان ام��روز آن چه بیش از همه داراي 
اهمیت است، نیروي انساني است، به طوري که اقتصاددانان معتقدند 
آن چه در نهایت خصوصیت روند توسعه ی اقتصادي و اجتماعي یک 
کش��ور را تعیین مي کند، منابع انس��اني آن کش��ور است، نه سرمایه 
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و یا منابع مادي دیگر. این منابع انس��اني هس��تند که س��رمایه ها را 
متراکم مي سازند. از منابع طبیعي بهره برداري مي کنند، سازمان هاي 
اجتماعي و اقتصادي و سیاسي را به وجود مي آورند و توسعه ی ملي را 
پیش مي برند. کشوري که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه 
ده��د و از آن در اقتصاد ملي به نح��و مؤثري بهره برداري کند، قادر 
نیس��ت هیچ چیز دیگري را توسعه بخشد. بر همین اساس آموزش 
پایدار کارکنان از اهم ش��اخص هاي توسعه ی اقتصادي، اجتماعي و 

سیاسي یک کشور محسوب مي شود.
 ضرورت رویکرد به آموزش دهیاران

ضرورت رویک��رد به آموزش دهیاران را مي ت��وان در موارد ذیل 
خالصه نمود:

ام��روزه آموزش نیروي انس��اني به عنوان گام��ي موثر در جهت 
بهسازي و نوسازي توانمندي کارکنان مورد تایید سازمان ها خصوصا 
سازمان هاي یادگیرنده و پویاست. آموزش به عنوان فعالیتي حرفه اي 
به منظور افزایش کارایي و اثربخش��ي سازمان ها و ارتقاء کیفیت کار 
نیروي انساني و کسب مهارت هاي تخصصي به حساب مي آید و از 
قلمرو هزینه، به س��رمایه گذاري براي توس��عه ی سازماني وارد شده 
اس��ت. با توجه به این که ما در عصري زندگي مي کنیم که تغییرات 
و تحوالت س��ریع و روزاف��زون در حوزه هاي گوناگ��ون اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و سیاسي، دائما وضع موجود را در هم مي نوردند 
و موقعیتي جدید را به منصه ی ظهور مي نش��انند آموزش، جوابگوي 
این تغییرات بوده و نیاز س��ازمان ها را مرتفع خواهد س��اخت. نیروي 
کار ام��روز باید قادر به پردازش حجم وس��یعي از اطالعات در مدت 
زمان کوتاهي باشد. با کوتاه تر شدن دوره ی حیات و چرخه هاي تولید 
محصول، اطالعات و آموزش هاي قبلي به سرعت منسوخ مي شوند. 
از س��وي دیگر، افزایش س��رعت تولید محص��والت جدید، مدیران 
آموزش را ناگزیر به انتقال سریع و مؤثر دانش و مهارت به کارکنان 
خ��ود مي کند. در عصر تولیدات لحظه اي، آموزش هاي فوري عنصر 
اساسي براي کسب موفقیت سازمان ها محسوب مي شوند. با افزایش 
نرخ بیکاري و ایجاد شکاف رو به رشد بین مهارت هاي نیروهاي کار، 

سازمان ها به سرعت در جس��تجوي نیروي کار متخصص و کاردان 
هس��تند. سازمان هایي که سیاس��ت آموزش مداوم را براي کارکنان 
خود پیش مي گیرند، کارکنان بیش��تري را براي خود حفظ مي کنند 
ک��ه در آینده همین کارکنان مي توانن��د به عنوان نیروهاي کاردان و 

متخصص، به سازمان سود برسانند.
الف: باتوجه به اساس��نامه ی تش��کیالت و س��ازمان دهیاري ها 
)مصوب هی��ات وزیران( وظایف متنوعي بر عه��ده ی دهیاري ها و 
دهیاران واگذار ش��ده است. پیشبرد مطلوب و به ثمر رساندن اهداف 
مستمر در این مجموعه وظایف، مي طلبد تا دهیاران از توانمندي ها و 
آگاهي هاي الزم برخوردار بوده و درعین حال ابزار الزم جهت به روز 
نگهداري اطالعات حوزه ی کاري خود را  داشته باشند. دهیاران تنها 
هنگامي مي توانند نقش تعیین کننده ی خود را در بهبود امور روستاها 
به انجام رس��انند که نه تنها به اهداف بنیادي دهیاري ها آگاه باشند، 
بلکه به صورت مس��تمر وظایف متن��وع و متعدد مدیریتي اجتماعي، 

اقتصادي و توسعه اي را دریافت کنند.
ب: یکي ازمش��کالت اساس��ي در مدیریت روستایي کمبود و در 
برخي مواقع عدم آش��نایي و مهارت مدیران روس��تایي در خصوص 
آگاهي از وظایف خود در روس��تا مي باشد. توسعه و پیچیدگي جوامع 
روس��تایي به لحاظ تنوع در نیازهاي افراد و نیز محصوالت، مدیریت 
سنتي گذشته را غیر کارآمد ساخته و ساز و کارهاي قدیمي مدیریت 
در روستاها پاسخ گوي مدیریت پیچیده ی آن ها نیست. در این میان 
ایجاد و گسترش آموزش براي دهیاري ها مي تواند از مشخصه هاي 

گذار از مدیریت سنتي به مدیریت نوین روستایي باشد. 
ج: در اقتصاد نوین حتي کارکنان قدیمي که دوره ی بازنشستگي 
آن ها نزدیک است نیز به آموزش نیاز دارند. در برخي مواقع آموزش 
دهیاران، در زمان نزدیک ش��دن به انتخابات شوراها به دلیل این که 
آنان انگیزه ی کافي براي آموزش ندارند، برنامه هاي آموزش��ي مورد 
انتقاد قرار مي گیرد. در نگاه اولیه شاید این گونه به نظر آید، اما توجه به 
این که اوال تاثیر آموزش امري تدریجي و کند بوده و چه بسا بسیاري 
از دهیاران طي انتخابات در سمت خود باقي خواهند ماند یا در بدنه ی 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



کارشناسي، با توجه به آموزش هاي انجام شده نیروهاي متخصص و 
کارآمدي خواهند بود ضروري به نظر مي رس��د، ثانیا در صورت عدم 
آموزش در آن مقطع زماني سرمایه گذاري ها و برنامه ریزي هاي قبلي 

به هدر نخواهد رفت. )موسوي،75:1385(.
 د: کاهش بهره وري و کارایي و فقدان کارکنان متخصص سبب 
شده است که سیستم هاي آموزشي در پي شناسایي نیازهاي دوره هاي 
آموزشي بزرگساالن باشند، دهیاران نیز به عنوان مدیران بخشي سهم 
قابل توجهي در توسعه ی روستایي دارند و اجراي دوره هاي آموزشي 
متناسب با اهم وظایف محوله سطح آگاهي علمي و بهره وري شغلي 

آن ها را خواهد افزود.
ه�: به دس��ت آوردن موفقیت هاي کارایي و بهره وري دهیاران، به 
کیفیت عملکرد آنان وابس��ته است و این کیفیت بستگي به آموزش 

مداوم و متناسب دارد. مدیران ارشد در حوزه ی آموزش دهیاران کشور 
بای��د بدانند که کلید موفقیت آن��ان در افزایش دانش و مهارت هاي 

دهیاران است. 
آموزش و توانمندس��ازي دهیاران کشور مي تواند اهداف عمده ی 

زیر را تامین نماید:
بهبود کارایي و باال بردن بهره وري آموزشي؛

کمک به توانمند سازي دهیاران براي یادگیري مستقل؛
ایجاد زمینه ی مس��اعد براي چرخه ی دانش در دهیاري ها که 

امروز مهم تر از تولید و دانش تلقي مي شود؛
کم��ک به پرورش خالقیت هاي دهیاران از طریق خود آموزي 

و خود پژوهي؛
فراهم کردن زمینه ی مناس��ب گ��ذار از آموزش معلم محور به 

آموزش یادگیرنده محور از طریق سازماندهي فرآیند یادگیري؛
پوشش پاسخ تقاضاي آموزشي براي کل دهیاران؛

افزایش اختیارات دهیاران از طریق دسترس��ي به اطالعات و 
اداره ی موثرتر امور دولتي؛

ارائه ی آموزش هاي مبتني بر اهداف و نیازهاي دهیاران؛
بهبود ارتباطات میان دهیاران با تجارب سایر دهیاران؛

افزایش دقت و شفافیت در امور مربوط به دهیاران؛

رشد درآمدها و کاهش هزینه ها؛
ایجاد احس��اس بهتر در مش��ارکت با مردم، ش��وراي اسالمي 
روس��تا و دولت و اصالح تصمیم گیري ها و پیاده س��ازي برنامه هاي 

توسعه ی روستا
 ویژگي هاي دوره هاي آموزش دهیاران

در این نوشتار منظور از ویژگي هاي دوره، نیازسنجي)تعیین نیازهاي 
آموزش��ي(، اولویت بندي دوره هاي آموزش��ي، محتواي آموزش��ي، و 
ارزش یابي آموخته هاست. یعني با نظرخواهي از دهیاران و سرپرستان 
مس��تقیم آن ها مي خواهیم بدانیم که آیا پی��ش از برگزاري دوره ها، 
از دهیاران در مورد نیازهاي شغلي ش��ان نظرخواهي ش��ده است، آیا 
محتوي آموزشي دوره ها متناسب با نوع شغل و نیازهاي دهیاران بوده 
اس��ت، آیا در حین و پایان دوره ها از آموخته هاي دهیاران به درستي 

ارزش یابي به عمل آمده است؟
 نیازسنجي)تعیین نیازهاي آموزشي( دهیاران:          
براي آن که آموزش موثر و با ارزش باشد باید بر نیازهاي سازمان 
و فرد متمرکز باش��د )سینجر،1378: 258(. تعیین نیازهاي آموزشي، 
تعیین آغاز هر نوع آموزش است و مي توان همسو با اهداف سازماني 
باش��د. در فرآیند آموزش و بهسازي هیچ وظیفه اي مهم تر از تعیین 
نیازهاي آموزشي نیست )عباس زادگان،1379: 56(. بنابراین تعیین 
نیازهاي آموزشي عبارت است از شناسایي نیازها)فاصله ی میان آن چه 
هست و آن چه باید باش��د( و درجه بندي آن ها به ترتیب و اولویت و 
انتخاب نیازهایي که باید کاهش یافته یا حذف شود )کافمن و هرمن 

.)147 :1374،
پس در تعیین نیازهاي آموزش��ي دهی��اران باید به این ویژگي ها 

توجه شود:
نظرخواهي از فراگیران و سرپرس��تان آن ه��ا به منظور تعیین 

نیازها
اس��تفاده از توصیه هاي فراگیران و سرپرستان آن ها به منظور 

رفع نیازها
تحلیل وظایف شغلي فراگیران به منظور تعیین نیازها

بررس��ي دگرگوني هاي جاري در جهت تعیین نیازهاي جدید 
)شیمون و رندال ،1377: 256(.

 اولویت بندي نیازهاي آموزشي دهیاران
اولویت بندي آموزشي منبع اطالعاتي مهمي به حساب مي آید. از 
آن جا که هر سازمان، اداره و موسسه ی آموزشي، اولویت هایي دارند 
و این اولویت ها براي طراحي برنامه ی آموزشي و آموزش هایي است 
که مي تواند آن س��ازمان را تحت تاثیر ق��رار دهد، باید آموزش ها را 
مش��خص و حتي تا حد ممکن در برنامه هاي آموزشي رعایت گردد. 
ای��ن اولویت ها موجب تمرکز بر یک قلم��رو ویژه یا نوعي برنامه ی 

خاص و عدم تمرکز و محوریت سایر قلمروها و برنامه ها مي شوند.
اولویت هاي آموزش��ي مناب��ع و نوع نگرش دهی��اران را در مورد 
موضوعات آموزشي مشخص مي کنند. همچنین اولویت بندي نیازهاي 
آموزش دهیاران، ذهن مدیران آموزش درس��طح ستاد و استان ها را 
درگیر مي س��ازد که کدام ی��ک از این موضوعات در س��رفصل هاي 
آموزشي از اولویت باالتري برخوردار مي باشد و آموزش را هدفمندتر 
مي کند. جهت اولویت بندي آموزش دهیاران ابتدا بایستي نیازسنجي 
آموزشي صورت گیرد. همان گونه که تاکید گردید نیازسنجی آموزشی، 
فعالیتی حیاتی و مهم برای آموزش و بهسازی عملکرد دهیاران است. 
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هدف از نیازسنجی آموزشی شناسایی ملزومات عملکرد یا نیازهای 
یک سازمان به منظور کمک به جهت دهی منابع در بخش هایی که 
نیاز بیش��تری وجود دارد، می باشد. یعنی نیازهایی مدنظر هستند که 
ارتباط نزدیکی با رضایت بخشی اهداف و فعالیت های سازمانی دارند 
و باعث بهبود بهره وری می ش��وند. نیازس��نجی مي تواند  اولین گام 
در اجرای برنامه های آموزش��ی دهیاران، بهبود و بهس��ازی عملکرد 
آنان  باش��د و از یافته های آن برای تعیین اهداف آموزشی، انتخاب و 
طراحی برنامه های آموزشی، اجرای برنامه ها و ارزش یابی از آن چه که 
آموزش به وجود آورده است استفاده نماید. براي نیازسنجي آموزشي 
دهیاران، مي توان دوره هاي آموزشي را به دوره هاي عمومي، حقوقي، 
خدماتي، عمراني، اقتصادي، زیست محیطي و مدیریتي تقسیم بندي 
نمود، که مي توان بر اساس پرسش نامه هاي هدفمند و توزیع در بین 

دهیاران  اولویت هاي آموزشي را از نیازهاي مذکور به دست آورد.
 محتواي آموزشي دهیاران:

محت��واي دوره، یعني مطالب و قضایایي که چه به صورت نظري 
و چه به شکل عملي باید در دوره هاي آموزشي گنجانده شود. باید از 
مجموع��ه منابع موجود براي هر چه غني تر کردن محتواي آموزش 
اس��تفاده کرد )گالبي،1369: 82(. با توجه به س��طح سواد دهیاران 
محت��وا باید دقیقا در جهت تحقق هدف هاي خ��اص دوره ها و اهم 
ش��رح وظایف دهیاران باشد. بهترین دوره ی آموزشي، دوره اي است 
که محتواي آن، متناس��ب با نیازهاي آموزش��ي دهی��اران، تدوین و 
تنظیم شده باش��د. بنابراین برنامه ریزان و تهیه کنندگان برنامه هاي 
آموزشي براي دهیاران در سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
و در سطح استانداري ها باید به این امر مهم توجه نمایند که محتواي 
برنامه هاي آموزش��ي باید در راس��تاي نظرات دهیاران بوده تا مورد 
استقبال ایشان قرار گیرد و بتواند میزان اطالعات و مهارت هاي آن ها 

را افزایش داده و اثربخشي الزم را به وجود بیاورد. 
به ط��ور کلي محت��واي آموزش ب��راي دهیاران بای��د داراي این 

ویژگي ها باشد: 
  تناسب محتوا با توانایي هاي دهیاران؛

تسلسل مطالب محتوا؛
انطباق محتوا بر اهداف دوره ها؛

انطباق محتوا با اهم شرح وظایف دهیار؛
جامعی��ت محتوا)توجه ب��ه همه ی زمینه ه��ا: دانش، نگرش، 
مهارت و توجه به همه ی س��طوح؛ یادگی��ري ،دانش، فهم، کاربرد، 

تجزیه، ترکیب، قضاوت(.
 ارزش یابي عبارت اس��ت از فرآیند تعیین و فراهم آوري اطالعات 
الزم درب��اره ی مطلوبی��ت اهداف، برنامه ه��اي عملیاتي، طرح هاي 
اجرای��ي و نتایج حاص��ل از آن ها به منظ��ور هدایت و تصمیم گیري 
جهت بهبود و پیشرفت براي کسب بازده مورد نظر. )بازرگان،1369: 
21(  بنابراین ارزش یابي آموزش��ي عبارت است از فرآیند جمع آوري 
و کارب��رد اطالعات به منظور تصمیم گیري درب��اره ی یک برنامه ی 
آموزش��ي )ول��ف،1375: 8(. در مورد ارزش یابي آموخته ها بایس��تي 
عالوه بر ارزش یابي پایاني از ارزش یابي تکویني هم اس��تفاده شود. 
ارزش یابي تکویني بر کس��ب دانش روزانه یا هفتگي و فرآیندهاي 
مرب��وط به آن ها تاثیر مي گذارد و نقاط ضع��ف و قوت یادگیرنده را 
در فرآیند یادگیري نشان مي دهد. آزمون ها )شفاهي، کتبي، عملي( 
به منظور ارزش یابي آموخته هاي ش��رکت کنندگان این دوره ها به کار 

مي روند. پس در نظر خواهي از ارزش یابي آموخته براي دهیاران باید 
به این ویژگي ها توجه شود:

استفاده از انواع ارزش یابي )تکویني، پایاني، ...(؛
تناسب شیوه ی ارزش یابي با اهداف دوره؛

تناسب ارزش یابي با شرح وظایفي که دهیار بر عهده دارد؛
تناسب شیوه ی ارزش یابي با محتواي دوره؛

جام��ع ب��ودن ارزش یاب��ي )س��نجش هم��ه ی آموخته هاي 
شرکت کنندگان( ؛

واضح بودن ارزش یابي )روشن بودن سواالت آزمون ها(.
 مقاصد آموزش دهیاران

مهم ترین مواردي که به عنوان مقاصد آموزش دهیاران قابل ذکر 
است به شرح زیر مي باشد:

بههن�گامس�ازيدان�شوتوانمندس�ازيدهی�اران:
ش��الوده ی افزایش بهره وري در س��ازمان ها مستلزم تاکید بر نیروي 
انساني از نظر کیفي و ممانعت از نابه هنگام شدن افراد در حرفه شان 
مي باش��د. بنا به تعریف، نابه هنگامي در حرفه عبارت است از تقلیل 
کارآیي در انجام کار در طول زمان و باالخره فقدان دانش یا مهارت 
نوین اس��ت. این مسئله باعث مي ش��ود که فرد به دالیل مختلف از 
لحاظ حرفه اي فرس��وده ش��ود و ق��ادر به انجام وظای��ف و تکالیف 
سازماني نباشد. اگرچه تمامي عوامل ایجاد  کننده ی نابه هنگامي در 
حرفه را نمي توان از طریق آموزش برطرف س��اخت، اما بدون شک 
آموزش دهیاران از طریق بهسازي و نوسازي دانش و توانایي افراد، 

نقش مهمي در به هنگام سازي آنان دارد. 
هماهنگوهمسونمودندهیارانبااهدافکالن: این امر 
از یک س��و براي تحقق اهداف سازمان و دست یابي به سیاست ها و 
خط مش��ي هاي تعیین ش��ده داراي اهمیت خاصي است و از سوي 
دیگر پیش��رفت ش��غلي و حرفه اي دهیاران در گ��رو آگاهي وي از 
انتظارات مقامات مافوق و نحوه ی انجام تکالیف و مس��ئولیت هاي 

شغلي است. 
افزای�شرضایتش�غليوبهب�ودروحی�هیدهیاران: 
مس��ئله ی برانگیختن دهی��اران براي انجام وظایف ش��غلي یکي از 
مهم ترین وظایف و مقاصد اساس��ي مي باشد. براي آن که روحیه ی 
کارکنان تقویت ش��ود و رضای��ت آنان از حرفه اش��ان افزایش یابد، 
نظریات گوناگوني ارائه شده است. از جمله ی این نظریات، نظریه ی 
هرم سلس��له مراتبي نیازهاي مازلو است. از نقطه نظر وي، برطرف 
کردن نیازهاي س��طوح باال نقش بسیار مهمي در انگیزش و فزوني 

رضایت شغلي افراد در جهت انجام وظایف شغلي دارد. 
انطباقباش�رایط،اوضاعواحوالاجتماعيدرروس�تا:
دهی��اران در محیطي فعالیت مي کنند ک��ه از لحاظ فرهنگي داراي 
ارزش ها و ایدئولوژي ویژه اي هس��تند. موفقیت بسیاري از آن ها در 
گرو ش��ناخت این چگونگي اجتماعي و انطباق بهینه با آن اس��ت. 
بنابراین ش��ناخت و تطبیق با فرهنگ روستا و درک عمیق آن براي 
تمامي دهیاران خصوصاً ارتباط موثر با مردم از اهمیت فوق العاده اي 

برخوردار است. 
تقوی�تروحی�هیهمدليوهمکاريدربی�ندهیاران،
مردموشوراهاياسالميروستا: در حقیقت توفیق در دستیابي 
ب��ه اهداف تعیین ش��ده تا ح��د زیادي تابع فضاي اعتم��اد و تفاهم 
متقابل در محی��ط کار، افزایش میزان همکاري دهی��اران با مردم، 
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شوراي اسالمي روستا و مردم است. به نظر مي رسد یکي از راه هاي 
ایجاد هماهنگي و همدلي، استفاده از آموزش مي باشد که از یک سو 
زمین��ه ی تماس متقابل دهیار با س��ایر دهیاران و اعضاي ش��وراي 
اسالمي روستا در محیط آموزشي را فراهم مي سازد و از سوي دیگر 
و از طریق افزایش دانش و اطالعات ش��غلي، برداش��ت ها و عالیق 

حرفه اي تقریباً یکساني را در آن ها ایجاد مي کند.
آن چه قابل ذکر اس��ت این اس��ت که تاکید بر هر یک از اهداف 
نامبرده بر حسب شرایط و ویژگي هاي زماني متفاوت خواهد بود. به 
این معني که در ش��رایط خاص ممکن است بر برخي از این اهداف 

نسبت به سایر اهداف اهمیت بیش تري قایل شد.
 مشکالت و چالش هاي پیش روي آموزش دهیاران

در فرآیند برنامه ریزي آموزش دهیاران مش��کالت و چالش هایي 
وج��ود دارد ک��ه به اهم آن ه��ا در ذیل اش��اره مي ش��ود )بدري  و 

موسوي،179:1388(:
ناکافي بودن تحقیقات بنیادي و کاربردي در حوزه ی مدیریت 

نوین روستایي؛
تازه تأس��یس بودن دهیاري ها، کم تجربگي برخي از دهیاران 

در حوزه ی وظایف شغلي؛
پراکندگي دهیاري ها در سطح استان ها و کشور؛

کمبود منابع آموزش��ي تخصصي براي سرفصل هاي آموزشي 
دهیاران؛

کمب��ود نیروه��اي متخص��ص  و مج��رب جه��ت تدریس 
سرفصل هاي آموزشي دهیاران؛

پایین بودن سطح سواد دهیاران و شورا هاي اسالمي روستا؛
محدودیت منابع اعتبار هاي ملي و استاني در حوزه ی آموزش 

دهیاران؛
پایین بودن انگیزه ی ش��غلي در بین برخ��ي دهیاران به دلیل 

عدم ثبات شغلي.
 راهکارهاي کاربردي 

همان گونه که برخي از مشکالت و چالش هاي پیش روي آموزش 

دهیاران ذکر گردید در ذیل جهت ارتقاء جایگاه آموزش و بهینه سازي 
نظ��ام آموزش دهی��اران راهکارهایي ذکر مي گردد ک��ه قابل توجه 

مي باشد )بدري  و موسوي،179:1388(:
بررس��ي و ارزیابي عملکرد آموزش ضمن خدمت دهیاران و   

کارکنان دهیاري ها و شوراي اسالمي روستا؛
تدوین و بازنگري نظام جامع آموزش دهیاران طبق س��اختار 

سازماني  و شرح وظایف محوله؛
تدوی��ن و تصویب س��اختار س��ازماني و چارت تش��کیالتي 

دهیاري ها و سوق دادن آموزش ها طبق ساختار و چارت مذکور؛
ایجاد سازوکار الزم جهت انتخاب دهیار، ارتقاء درجه دهیاري 

و ارتقاء شغلي دهیاران طبق آموزش هاي صورت گرفته؛
تجدیدنظ��ر در مت��ون آموزش��ي و تعری��ف محتوا  هاي جدید 
آموزش روس��تایي ب��ا روي کرد تقوی��ت آموزش  ه��اي کاربردي و 

تخصصي؛
تهیه ی ش��اخص  هاي توس��عه ی منابع انس��اني دهیاري ها و 

شوراي اسالمي روستا؛
حمایت از آموزش همگاني؛

تهیه ی وس��ایل کمک آموزش��ي براي آم��وزش دهیاري ها و 
شوراي اسالمي روستا )کتاب، سي دي، کامپیوتر و ...(

ارتقاء س��رانه ی آموزشي دهیاران و ش��وراي اسالمي روستا و 
افزایش سطح کیفي دوره  هاي آموزش؛

نیازسنجي مطالعاتي آموزش و مهارت  هاي فردي؛
برگزاري دوره  هاي آموزش��ي و س��فر هاي آموزشي مشترک 

دهیاري ها و شورا هاي اسالمي روستا به روستا هاي هدف؛
تأسیس مراکز آموزش مدیریت محلي؛
تقویت و گسترش آموزش از راه دور.

 نتیجه گیري و پیشنهاد
هدف از تشکیل دوره هاي آموزشي براي دهیاران، بهبود عملکرد 
دهیار براي انجام وظایف ش��غلي و ارتقاء احس��اس ارزشي است که 
آنان براي خود و روس��تاي محل خدمتش��ان قایل هس��تند. امروزه 
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مدیران س��ازمان هاي موف��ق بر این باورند که هم��ه ی کارکنان از 
س��طوح مدیریت تا افراد غیر ماهر و از آغاز ورود و استخدام تا قبل 
از بازنشس��تگي همگي باید در فرآیند آموزش و بهبود امور سازمان 
نقش مؤثر و مثبت داشته باشند. از همین رو است که این سازمان ها، 
بخش قابل توجهي از فعالیت و س��رمایه ی خ��ود را صرف آموزش 
کارکنان مي کنند. از سوي دیگر کارمندان هم زماني براي شرکت در 
دوره هاي آموزش��ي شور و عالقه نشان مي دهند که ببینند نیازهاي 
آموزش��ي آنان به درستي تعیین و مشخص شده و قوانین و مقررات 
نیز ب��ه گونه اي تدوین گردیده که هرگون��ه افزایش حقوق و مزایا، 
ارتقاء ش��غلي و جابه جایي و به طور کلي هر امتیازي مشروط به طي 
دوره هاي آموزشي و کسب مهارت هاي شغلي است. در این صورت 
اس��ت که نقش واقعي آموزش در توس��عه ی منابع انساني، افزایش 
بهره وري و بهبود عملکرد س��ازماني آش��کار مي شود. بنابراین براي 
س��نجش و ارزیابي میزان موفقیت برنامه هاي آموزشي ضروریست 
موضوع آموزش دهیاران به ویژه از دو منظر سازمان و دهیاران مورد 
توجه و بررسي قرار گیرد. نخستین منظر آن است که ببینیم دوره ی 
آموزشي براي سازمان چه مزایا و محاسني دارد. پرسش هایي که در 

این راستا مطرح مي شود بدین قرارند:
آیا آموزش، دان��ش، مهارت و توانایي هاي دهی��اران را براي 

انجام وظایف شغلي بهبود مي بخشد؟ 
آیا دوره ی  آموزش��ي موجب تغییر نگرش و روحیه ی مثبت در 

دهیاران مي شود؟ 
آیا حل مس��ئله و تصمیم گیري با اجراي برنامه ی آموزش��ي 

سهل تر مي شود؟ 
آیا دوره ی آموزش��ي به دهی��اران کمک مي کند تا هدف هاي 

سازماني را بهتر بشناسند؟ 
 از س��وي دیگر ه��ر یک از دهی��اران ش��رکت کننده در دوره ی 
آموزش��ي انتظاراتي دارن��د. چنان چه این انتظارات و خواس��ته ها در 
برنامه ریزي آموزش��ي مدنظر قرار گیرد مي توان امیدوار بود دوره ی 
آموزشي اثربخش باشد. این انتظارات و خواسته ها کدامند؟ به عبارت 
دیگر محاسن و مزایاي دوره ی آموزشي براي دهیاران چیست؟ باید 
از آنان سؤال شود آیا دوره توانسته است رضایت و مقبولیت شغلي را 

در آنان افزایش دهد؟ 
 باید یادآور شویم رضایت و مقبولیت شغلي زماني حاصل مي شود 
که دوره ی آموزش��ي بتواند خودب��اوري و اعتماد به نفس را در دهیار 

تقویت کرده و امکان دستیابي به این خصلت ها را فراهم نماید:
توانایي دهیار براي یادگیري مهارت هاي ش��غلي طبق ش��رح 

وظایف افزایش یافته و ترس ایشان از انجام وظایف کاهش یابد؛
زمینه ی رشد دهیار در آینده فراهم گردد؛

مهارت هاي گفتاري، ش��نیداري و رفت��اري آنان در مواجهه با 
امور تقویت گردد؛

نیازهاي شخصي دهیاران را تأمین کند.
این ش��اخص ها و عواملي نظیر آن مي تواند برنامه ریزان آموزشي 
را کمک نماید تا تصویري عیني و واقعي از دوره ی آموزشي و نتایج 
آن به دس��ت آورند. مطمئناً دس��تیابي به اهدافي ک��ه در فوق به آن 
اش��اره شد آموزش و بهس��ازي دهیاران را در مرتبه اي قرار مي دهد 
که براي رسیدن به آن تدابیر و اقدامات علمي متعدد و متنوعي نیاز 

دارد از جمله: 

طراحي دوره ی آموزش��ي توس��ط کارشناس��ان ورزیده انجام 
شود؛

نیازهاي آموزش��ي دهیاران براساس روش هاي مناسب نظیر 
تجزیه و تحلیل ش��غل، ارزیاب��ي عملکرد، نظرخواه��ي از مدیران، 
سرپرس��تان و کارکنان، برگزاري آزمون هاي مختلف و غیره تعیین 

شود؛
روش هاي آموزشي بر پایه ی قواعد یادگیري تدوین گردد؛

بودج��ه و امکانات مالي کافي براي کل فرآیند آموزش اختصاص 
داده شود؛

از ابزار و وسایل کمک آموزشي در حد وسیع استفاده شود؛
بهترین و مناسب ترین محل ها براي برگزاري دوره هاي آموزشي 

در نظر گرفته شود؛
از موفق تری��ن و کارآمدترین آموزش دهندگان و مربیان براي 

تدریس در دوره ی آموزشي دعوت به عمل آید.
 اتخاذ چنین اس��تراتژي موجب خواهد شد تا آموزش دهیاران 
به عنوان نوعي سرمایه گذاري مفید و عامل مؤثر در توسعه ی نیروي 
انس��اني مدیریت روس��تایي در کش��ور تلقي گردد به گونه اي که در 
سطح فردي باعث ارزشمندي جایگاه دهیار، در سطح روستا موجب 
بهبود و توس��عه ی پایدار روستا و در س��طح ملي و فراملي منجر به 

افزایش بهره وري و نتایج درخشان مدیریت نوین روستایي شود.
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دهیاریه�ا:خودتانرامعرفیکنیدوبفرماییدچندس�الاس�ت
بهعنواندهیارمشغولهستید؟

بنده علی مختاری متولد س��ال 1355 هس��تم و از بدو تاسیس 
دهی��اری یعنی مدت 3 س��ال و 2 ماه اس��ت که به عن��وان دهیار 
روس��تای یارمجه باغ مش��غول خدمت به مردم روستا هستم. این 
روس��تا از توابع اس��تان همدان، شهرس��تان رزن، بخش سردرود، 
دهس��تان بغراطی می باش��د و دارای 750 نفر جمعی��ت در قالب 
175 خانوار می باش��د. ش��غل اکثر افراد در این روس��تا کشاورزی 
 و دامداری می باش��د و 80 درصد زنان روس��تا به ش��غل قالی بافی 

اشتغال دارند. 
دهیاریها:برخیازخدماتیکهتاامروزدهیاریارائهکردهاست

رامیفرمایید.
م��ا در این م��دت محلی را به عنوان غس��الخانه احداث کردیم. 
همچنین با مش��ارکت م��ردم و همکاری و همراهی بخش��داری، 
سازمان اوقاف و امور خیریه توانستیم مسجدی را نیز احداث کنیم. 
از دیگر فعالیت هایی که انجام دادیم بازگش��ایی معابر و همچنین 

جمع آوری و دفن پسماندهای خانگی بود. 
من در این 3 س��ال در دوره هایی که از طرف معاونت آموزشی 
برگزار می شد ش��رکت کردم که می توان به دوره های منابع مالی 
دهیاری، توس��عه ی پایدار روس��تایی، مدیریت پس��ماند، آش��نایی 
ب��ا وظایف و تش��کیالت دهیاری ها، مدیریت بحران در روس��تا و 
بس��یاری دیگر اش��اره کرد که همگی به ص��ورت حضوری برگزار 

شده اند.
دهیاریه�ا:درم�وردتاثیرات�یک�های�ندورههادررون�دانجام
وظای�فدهی�اریداش�تهاس�تواینکهبع�دازگذران�دناین
دورههاچهتغییراتیدرمدیریتروس�تابهوجودآمد،توضیحاتی

میفرمایید.

دهیاری نهادی تازه تاس��یس اس��ت و با توجه به تنوع وظایفی 
ک��ه دهی��اران دارند، چی��زی در ح��دود 48 وظیفه، مس��لما نیاز 
ب��ه اج��رای آموزش های مس��تمر امری بدیهی اس��ت. فردی که 
به تازگی به این س��مت منصوب می ش��ود، به دلیل عدم توانمندی 
و آگاه��ی کافی، نیاز ب��ه دوره هایی دارد تا بتوان��د توانمندی ها و 
 آگاهی ه��ای الزم را کس��ب کن��د و وظایف خ��ود را انجام دهد.
ب��ه نظر من تمامی دوره هایی که برگزار ش��دند الزم بودند. برای 
مثال یکی از سرفصل های آموزش ها در مورد مدیریت پسماند در 
روستا و دفن مواد زائد بود. شاید افراد بگویند که جمع کردن زباله 
که آموزش نمی خواهد، اما این طور نیس��ت. این بحث، موضوعی 

دهیاریها:آموزشفرآیندیدوطرفهاستکهطرفیندرچهارچوبخاصیبهتبادلاطالعاتمیپردازندکهاین
تبادللزومامتوازننیست.درفرآیندآموزشدهیاراننیز،بحثبههمینصورتاستکهدریکسوسازمانودرسوی
دیگردهیارقراردارد.تدوینمحتواوانتخابروشیمناسببرایمخاطبیننیازمندشناختوآگاهیازنیازمندیهای
دهیاراناستکهسازمانباروشهایکارشناسانهبهاینمهماهتمامورزیدهاست.امادرسویدیگردهیارانقرار
دارندکهمخاطباینآموزشهامحسوبمیشوندومیزانتاثیرپذیریوبهرهگیریآنهاازاینامردررونداین
آموزشبسیارموثراست.مانیزنهدرجهتسنجشعلمیوکارشناسانه،بلکهباهدفمطرحکردننگرشیکیاز
اعضایاینمجموعهی24000نفریاقدامبهمصاحبهبایکیازدهیارانکردیم.متنیکهدرزیرمیخوانیدنتیجهی

گفتگویماهنامهیدهیاریهابادهیارروستاییارمجهباغمیباشد.

آموزش ضمن خدمت 
از منظر دهیاران
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تخصصی اس��ت که ش��رکت در دوره های آموزشی را می طلبد. در 
مورد تاثیراتی که دوره ها بر مدیریت روستا داشته است باید بگویم 
ک��ه روند اجرا و مدیری��ت امور قبل و بعد از آموزش ها به ش��دت 
متف��اوت اس��ت و این تغییر قابل درک اس��ت. ب��رای مثال من از 
مبحث دفن مواد زائد و قوانین و مقررات س��اخت و س��از در روستا 

خیلی استفاده کردم.
دهیاریها:بهنظرش�ماچهس�رفصلهاییهستندکهبیشترباید

موردتاکیدقراربگیرند؟
ب��ه نظر من ب��ا توجه به این که دهیاران دائم��ا با موضوعاتی از 
قبیل طرح های هادی روستایی سر و کار دارند و همچنین ساخت 
و ساز در روس��تا امری اجتناب ناپذیر اس��ت، آموزش های مربوط 
ب��ه این دو حوزه و همچنین آموزش ه��ای مربوط به منابع مالی و 
درآمدی دهیاری ها از جمله س��رفصل هایی هستند که به نظر من 
دهیاران در آن ها ضعیف هس��تند و توانمندی های الزم را ندارند و 
ب��ه علت درگیری دائمی دهیاران با این موضوعات نیاز اس��ت که 

بیشتر روی آن ها تمرکز شود.
دهیاریها:ش�ماسیدیهایس�المدهیاررامالحظهکردید؟اگر
پاس�خمثبتاس�تچهنتایجیداشتوبهنظرشماکدامروش
آموزش�یبازدهبیش�تریداردوتاثیرگذارتربودهاس�ت؛کتابیا

رسانههایسمعیوبصری؟
س��ی دی های س��الم دهیار روش متنوعی بود برای آموزش و 
یکی از محاس��ن آن این است که دهیاران در هر زمانی می توانند 
از آن اس��تفاده کنند و امکان یادگیری در هر زمانی فراهم اس��ت. 
اما به نظر من کتاب، یادگیری عمیق تری را فراهم می کند. به این 
معنا که وقتی از کتاب اس��تفاده می کنیم تمرکز بیش��تری داریم و 
به نظر من کتاب چون ذهن را بیشتر درگیر می کند بازده بیشتری 

نسبت به  سی دی دارد.
دهیاریها:همانطورکهمس�تحضرهس�تیدسفرهایآموزشیاز
طرفمعاونتآموزشبرگزارشدهاست.شماتابهحالسفرهای

آموزشیداشتهاید؟
من در طی این سه سال، در دو سفر آموزشی شرکت داشتم که 
یکی از آن ها در زمس��تان سال 89 بود که به اصفهان سفر کردم. 
در سال 90 فصل بهار هم به استان مرکزی سفر کردیم که برای 

من بسیار مفید بود.
دهیاریه�ا:ازتجربیات�یک�هدرای�نس�فرهاکس�بکردی�دو

ویژگیهاییکهدرروستاهانظرشماراجلبکردبفرمایید.
هر روس��تا دارای ویژگی خاصی بود که موجب ش��ده بود مورد 
بازدید قرار گیرد. در روس��تای دشتی در استان اصفهان، دهیار این 
روس��تا یک حم��ام قدیمی را که کاربردی نداش��ت به مهدکودک 
تبدی��ل ک��رده بود که به نظ��ر من جالب بود. ما هم در روس��تای 
خودمان یک حمام قدیمی داریم که بال اس��تفاده اس��ت و در حال 
حاض��ر در فکر تغیی��ر کاربری آن هس��تیم تا بتوانیم اس��تفاده ی 

بهینه ای از آن بکنیم.
در روستای شهسواران در استان مرکزی، در فضای بسیار کمی 
ی��ک دهیاری دو طبقه احداث ک��رده بودند. در داخل این دهیاری 
بخش های مختلفی وجود داشت و منظم تقسیم شده بود. نکته ی 

قابل توجه این بود که از کم ترین فضا بیش ترین اس��تفاده را کرده 
بودند. در مجموع، دیدن پروژه های اجرا شده توسط سایر دهیاران 
برای من جالب و مفید بود. روس��تای دیگری که رفتیم، روس��تای 
قلعه نو بود که در آن جا دهیاری فضای سبزی را ایجاد کرده بود و 

در این کار سلیقه ی خاصی به خرج داده بود.
دهیاریها:ش�ماازمجموعبازدیدهاییکهازروس�تاهایمختلف

داشتیددرروستایخودتانهماستفادهایکردید؟
ع��رض کردم ما هم در روس��تا ی��ک حمام قدیم��ی داریم که 
اس��تفاده ای ن��دارد و تصمیم داریم تا با هم فکری ش��ورا، آن را به 
کارگاه قالی باف��ی یا س��اختمان دهیاری و یا وضوخانه ی مس��جد 
تبدیل کنیم. چون مس��جد دقیقا در کنار حمام قرار گرفته است، و 

این ایده ها بعد از بازدید از روستاها به وجود آمده اند.
دهیاریه�ا:ب�هنظرش�ماک�دامروشآموزش�یموثرتراس�ت،
آموزشه�ایغیرحض�وریومکاتب�هایی�ابهص�ورتدورههای

حضوری؟
به نظر من برای برخی از س��رفصل ها، آموزش ها باید به صورت 
حضوری برگزار شوند و دهیاران در کالس شرکت کنند و سؤاالت 
خ��ود را در هر موضوع مطرح کنند و پاس��خ بگیرن��د؛ اما در مورد 
برخ��ی دیگر از س��رفصل ها مانند آیین نگارش ای��ن امکان وجود 
دارد ک��ه ف��رد در خانه، کت��اب را بخواند و بعد در آزمون ش��رکت 
کند. البته همه نوع دوره ی آموزش��ی باید وجود داش��ته باش��د، اما 
در مجم��وع به نظر م��ن دوره های حضوری تاثیرگذارتر هس��تند. 
ام��ا دوره ه��ای مکاتبه ای هم دارای محاس��نی هس��تند. از جمله 
این که اطالعات وس��یع تری در اختیار دهی��اران می گذارند، نیاز به 
 جا به جایی مکانی ندارند و غیره، که نمی توان اهمیت این دوره ها را 

نادیده گرفت. 
ام��ا در برخ��ی حوزه ه��ا مث��ال مدیریت س��اخت و س��ازهای 
روس��تایی، بعض��ی روس��تاها در مناط��ق پس��ت قرارگرفته اند و  
برخ��ی در مناطق کوهس��تانی و غیره که این آموزش نس��بت به 
منطق��ه ی قرارگیری روس��تا متفاوت اس��ت؛ مگ��ر این که حجم 
 زی��ادی از اطالعات در مورد تمامی مناط��ق را در کتابی بیاوریم. 
دهیار نباید فکر کند که دوره هایی که س��پری کرده است برای او 
کافی اس��ت و دیگر به هیچ دوره ای نیاز ندارد. دهیار باید همیشه 
تح��ت آموزش باش��د تا از تمامی امکانات برای پیش��برد روس��تا 

به سمت توسعه مدد گیرد. 
دهیاریها:آقایمختاریازوقتیکهدراختیارماگذاش�تیدتشکر

میکنیم.اگرنکتهیامطلبخاصیمدنظرداریدبفرمایید.
به نظر من س��فرهای اس��تانی که برای دهیاران در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت نه تنها موجب می ش��ود ت��ا دهی��اران از تجربه های 
روس��تاهای دیگ��ر اس��تفاده کنند، بلک��ه ایده ه��ای جدیدی هم 
ش��کل می گیرد. پیش��نهاد دیگ��ری ک��ه دارم این اس��ت که در 
ص��ورت ام��کان برای مس��ئول مالی دهی��اری و ناظ��ر فنی هم 
دوره ی آموزش��ی برگزار ش��ود ت��ا آن ها هم ب��ا وظایف و نحوه ی 
انجام امور آش��نا شوند. این کار در اس��تان مرکزی انجام شده بود 
 و ب��رای این افراد آموزش ب��دو خدمت از طرف دهی��اری برگزار 

شده بود.
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معرفي 
روستا

روس��تای بیزه از تواب��ع بخش داورزن شهرس��تان 
س��بزوار می باش��د که فاصله آن تا شهرس��تان 90 
کیلومت��ر اس��ت. روس��تا دارای جمعیتی بالغ ب��ر 1300 نفر 
می باش��د و به لحاظ جغرافیایی در منطقه کوهس��تانی واقع 
ش��ده است، کوه گر با ارتفاع 2977 متر در شمال روستا می 
درخش��د. روستای بیزه آب و هوایی معتدل دارد و اکثر مردم 
به شغل کشاورزی و کارگری مشغول می باشند. محصوالت 
کشاورزی روستا، شامل گردو، انار، گندم و جو و فلفل است.

بی��زه، اهالی مومن و متعهدی دارد همچنین بس��یاری از 
س��ادات به دلیل حوادثی که در تاریخ رخ داده اس��ت در این 
منطقه زندگی می کنند. اهالی روستا چند هیئت مذهبی تاسیس 
کرده ان��د و در ایام محرم و صفر  و مناس��بت های مختلف، 
مراسم های مذهبی و دینی خود را در آن ها برگزار می کنند و 
 همچنین دو مسجد چهارده معصوم علیهم السالم و مسجد 
نبی اکرم )ص( در این روستا واقع شده اند. از دیگر اماکن مذهبی 
روستا می توان به بارگاه امام زاده ابوطالب از نوادگان امام موسی 
 کاظم)ع( اش��اره کرد که فضای روستا را متبرک کرده است.
سید محمد بن حسن سبزواری از نوادگان امام حسن مجتبی 

)ع( بوده اند که از خدمات ایش��ان می توان به شرح فارسی بر 
ش��رایع االسالم محقق حلی اش��اره نمود. ایشان از عراق به 
ایران آمدند و پس از ارائه خدمات بسیاری به جهان اسالم در 
روس��تای اجدادی خود جان به جان آفرین تسلیم نمودند که 

بارگاه این عالم عالی مقام در این روستا قرار گرفته است.
 آثار طبیعی و دیدنی روستا 

سرو کهنسال
 س��الیان درازی اس��ت روستا همس��ایه ای دارد که از او؛ 
استواری، استقامت و سرافرازی را آموخته  است. هفتصد سالی 
از عمرش می گذرد و همچنان راست قامت و سخاوتمندانه از 
خس��تگان راه با س��ایبانی از تنومندیش پذیرایی می کند. در 
میان درختان مسن ترین و به مانند مردمان روستا بخشنده و 
مهربان است. منتسب به دوران صفویه می باشد و در شمال 
روستا سکنی گزیده است. بی نظیر بودن آن در منطقه مورد 
توجه گردش��گران و اهالی روستا قرار گرفته است و جزئي از 
جاذبه های گردشگری روستا می باشد. حدودا سه سال است 
که دهی��اری در صدد ثبت آن به عنوان آثار طبیعی روس��تا 
می باش��د و امید است با پیگیری س��ازمان میراث فرهنگی 

شهرستان جز آثار ملی استان ثبت گردد. 

روستای طالی سرخبیزه
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 قلعه هرموا 
نگهبان��ی  برج ه��ای  دارای  و  زمین��ی  زی��ر  قلع��ه ای   
زمی��ن  ک��ردن  قلعه هنگام هم��وار  ای��ن  می باش��د 
اس��ت.  ش��ده  ظاه��ر  خ��اک  زی��ر  از   کش��اورزی 
غ��ار اصحاف از دیگر جذابیت های طبیعی روستاس��ت، بین 
روستای کمیز و بیزه واقع شده است و جز آثار دیدنی روستا 

محسوب می گردد.
 فعالیت های فرهنگی روستا 

راه ان��دازی وبالگ دهیاری بیزه به منظور اطالع رس��انی 
و معرفی روس��تا صورت گرفت و همچنین تاس��یس کانون 
فرهنگی هنری ش��هدای بی��زه و دارالقرآن حضرت صاحب 
زمان ) عج( از فعالیت های دیگر روستاست. احداث و توسعه 
دو باب مس��جد و حسینیه با مش��ارکت اهالی و کمک های 
مالی آنان از پروژه هایی است که با هدف تقویت ارزش های 

دینی اسالمی در میان روستاییان صورت گرفته است.
 طالی سرخ 

فلفل قرمز از جمله محصوالتی است که در روستای بیزه و 
مناطق اطراف کشت می شود. کشت این محصول در روستا 
بص��ورت آبی صورت می گیرد و آبی��اری از محل قنات های 
کش��اورزی انجام می شود. بر اثر خشکسالی و کاهش سطح 
آب قنات های روس��تا چند سالی است که میزان کشت این 
محصول گران بها کاهش یافته و روستاهای همجوار از محل 
چاه های عمیق برای آبیاری زمین های زیرکش��ت  استفاده 

می کنند. زمان کش��ت فلفل اوایل بهار و زمان برداش��ت آن 
اواخر ش��هریور ماه است و تا اوایل زمستان و شروع سرمای 
هوا برداشت محصول ادامه خواهد داشت.  فلفل های مناطق 
دیگر از جمله فلفل دلمه ای اسالمش��هر، اصفهان، ورامین و 
همچنین فلفل جویبار، توس��ط روستا خریداری می شود و به 
کارگاه های فلفل کوبی انتقال می یابد. در کارگاه های کوچک، 
فلفل خش��ک شده سابیده می ش��ود و پس از بسته بندی به 

سراسر کشور و کشورهای همسایه صادر می گردد.
ع��الوه ب��ر ای��ن، مق��داری از محصول س��ابیده نش��ده 
ب��ه پاکس��تان و ترکی��ه ارس��ال می گ��ردد. س��االنه بیش 
از 700 ت��ن فلف��ل جه��ت مصرف به ش��هرهای مش��هد، 
ته��ران، زاه��دان، اصفهان و ش��یراز از این روس��تا منتقل 
 می ش��ود و موجب اش��تغال بس��یاری از اهالی ش��ده است.
 اکثر کارگاه های فلفل کوبی به صورت سنتی مشغول هستند 
و در مجاورت اماکن مس��کونی بنا ش��ده اند لذا مشکالتی را 
برای اهالی روس��تا به ب��ار آورده اند که دهی��اری با اعطای 
تسهیالت به کارگاه های فلفل کوبی جهت ساماندهی صنایع 
روس��تایی تالش می کند و تا امروز موفق شده است تا چند 
کارگاه فلفل کوب��ی را در مکانی به دور از اماکن مس��کونی 
س��امان دهد و در صدد انتق��ال کارگاه های دیگر به خارج از 
روس��تا می باشد تولید باالی فلفل و استفاده از صنعت در امر 
بس��ته بندی ، این روستا را به یکی از روستاهای الگو در این 

زمینه تبدیل نموده است.
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تجربیات
 جهانی

ترجمه: امیر تهرانی
tehrany@dehyariha.com

کشور انگلستان، روستای النگ ستنتون
اعضای شورای روستا از بین افراد محلی انتخاب شده 
و به مدت 4 سال در این پست خدمت می کنند. شورای 
و  حقوقی  هویتی  دارای  و  بوده  کرسی   11 دارای  روستا  این 
رای  مقابل  در  شورا  این  می باشد.  اعضایش  از  مستقل  کامال 
یک  به عنوان  لزوم  صورت  در  و  بوده  پاسخ گو  دهندگان 

شخصیت حقوقی می تواند به دادگاه فراخوانده شود.
به منظور تامین مخارج و هزینه های شورا، ساکنان روستا هر 
می گردد،  تعیین  شورا  توسط  که  را،  خود  موظف اند سهم  سال 
مالیات  از محل  این سهم در حقیقت  نمایند.  پرداخت  به شورا 
پرداختی روستانشینان به دولت برداشت می شود. بخش اعظم 
کارمندان،  )حقوق  مدیریتی  هزینه های  صرف  شورا  بودجه 
هزینه  های حسابرسی، حق عضویت ها، بیمه، اجاره و...( می شود.  
صرف  محل  و  چگونگی  سال  هر  آغاز  در  است  موظف  شورا 
مورد  در  تصمیم گیری  کند:  منتشر  رسمی  طور  به  را  بودجه 
حضور  در  و  شورا  عمومی  جلسه  در  آتی  سال  بودجه  تصویب 
مردم برگزار شده و تصمیمات اتخاذ شده صورتجلسه می شوند.

دارای  شورا  مجلس،  در  مصوب  قانونی  مواد  موجب  به 
اختیارات قانونی جهت انجام وظایف محوله است. در انگلستان 
“شوراهای  و  “شوراهای شهر”  با  مقایسه  در  روستایی  شورای 
بخش” وظایف کمتری برعهده دارد. لیکن در عوض از آزادی 
روستا  جاری  مسایل  پیرامون  تصمیم گیری  در  بیشتری  عمل 

برخوردارند.
گام نهادن در مسیر تامین منافع عموم جامعه، وظیفه اصلی 
شوراهای روستایی محسوب می شود. اتخاذ تصمیمات گروهی 

تجربه جهانی در تشکیل 
شوراهای روستایی
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در جهت بهبود کیفیت زندگی و محیط زیست از جمله وظایف 
کامال  به شکلی  باید  که  روستایی محسوب می شود  شوراهای 

شفاف و مسوالنه انجام پذیرد. 
برای  روستاییان  درخواست  به  دادن  گوش  و  مشاوره  ارایه 
درک نیازها، آرزوها و نگرانی های آنان بخش اصلی کار اعضای 

شورای روستایی را تشکیل می دهد.
گوشه ای از اختیارات و وظایف شواری روستایی عبارتند از:

ساخت و نگهداری از گورستان های عمومی
نصب و نگهداری از بناهای بزرگداشت و یادبود
مشارکت در تامین هزینه  گورستان های عمومی

تاسیسات و مکان های عمومی نظیر:  از  ساخت و نگهداری 
اتوبوس  ایستگاه های  دوچرخه سواری،  پارک  بازی،  زمین های 

و...
مشارکت در امور خیریه و عام المنفعه

زیباسازی و تزیین مکان های عمومی در اعیاد مذهبی و 
جشن های ملی

پشتیبانی و حمایت از برگزاری اجتماعات عمومی 
نظیر  اجتماعی  مراکز  از  نگهداری  و  تجهیز  ساخت، 

سالن های ورزشی، آموزشی و...
صرف هزینه در زمینه پیش گیری از جرائم
ساخت و  تعمیر و نگهداری معابر عمومی
تامین روشنایی راه ها و مکان های عمومی

تامین مکان پارک برای خودرو، موتور و دوچرخه ها
نصب و حفاظت از عالئم رانندگی و هشدار دهنده

کاشت درخت و ایجاد فضای سبز
سرمایه گذاری در طرح های عمومی

توسعه حمل و نقل عمومی
نگهدای، تامین و حفاظت از بناهای یادبود جنگ

طرح شکایت در جهت حفظ منافع عمومی
 کشور ایاالت متحده، روستای ویلمت

روستاها  مدیریت  متحده  ایاالت  در  انگلستان،  برخالف 
بر عهده ی  روستا  قانونگذاری  دارند.  مدیره ای  هیات  ساختاری 
هیاتی متشکل از مدیر)شهردار( و معموال 4 عضو  دیگر ) گاهی 
هم 6 یا 7 عضو(  گذاشته شده است. مدیر و اعضای این هیات 
برای دوره های 4 ساله انتخاب می شوند و طبق قانون حداکثر 
درآیند.  هیات  این  به عضویت  متوالی  دوره  دو  برای  می توانند 

هیات مدیره روستا وظیفه مدیریت مالی، تصویب بودجه و اتخاذ 
تصمیمات مربوط به امور جاری روستا را بر عهده دارد. به طور 
معمول مدیر حق وتو ندارد، مگر این که قانون محلی این حق 

را به رسمیت شمرده باشد. 
هیات مدیره روستای ویلمت بابت این شغل وجهی دریافت 
نمی کنند و  جلسات این هیات در سه شنبه های دوم و چهارم هر 
ماه برگزار شده و تصاویر مربوط به این جلسات به طور زنده در 
تلویزیون محلی پخش می شود. به منظور تصمیم گیری  شبکه 
را  مدیره  هیات  نیز  ثابت  تخصصی  کمیته   6 نظام مند،  و  بهتر 
عضو  سه  از  کمیته ها  این  می کنند.  همراهی  تصمیم گیری  در 
هیات مدیره روستا تشکیل یافته که یک نفر از آنها به انتخاب 
مدیر روستا )شهردار(، سمت ریاست را عهده دار می شود.  این 

کمیته ها بر حسب نیاز تشکیل جلسه داده و عبارتند از:
کمیته مدیریتی

کمیته مالی
کمیته قضایی

کمیته ساخت و ساز
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کمیته تاسیسات
کمیته امنیت عمومی

طبق مواد مندرج در قوانین ایالتی، وظایف و حیطه ی اختیارات 
مدیر روستا به طور خالصه عبارتست از :

داخل  در  دولتی  مقررات  و  قوانین  تمام  اجرای  تضمین 
روستا

شرکت در تمامی جلسات هیات مدیره روستا و در صورت 
لزوم شرکت در بحث و گفتگوها.

روستا  برای  که  عملی  هر  انجام  به  توصیه  و  پیشنهاد 
ضروری بوده و یا به مصلحت رفاه روستاییان باشد.

انتصاب یا عزل تمامی کارمندان روستا
نظارت و اعمال مدیریت بر تمامی بخش های روستا

برای  روستا  مدیره  هیات  به  بودجه  ارائه  و  سازی  آماده 
سال جاری

صدور دستور خرید کلیه تجهیزات، خدمات و... که ارزش 
با ارزش مالی  باشند. اقالم  از 10 هزار دالر داشته  مالی کمتر 
باالتر باید به تایید هیات مدیره روستا رسیده و از طریق مناقصه 

خریداری شود.
وظایف  شرح  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  کلیه  تنظیم 

کارمندان روستا
قوانین  مصوبات  اساس  بر  که  دیگر  ماموریت  هر  انجام 
هیات  توسط  یا  و  روستاها  اداره  به  مربوط  قوانین  یا  ایالتی، 

مدیره روستا بر عهده مدیر )شهردار( گذاشته شده باشد.

 کشور پاکستان
نام  به  محلی  زبان  در  که  روستا  شورای  یا  وحدت  شورای 
“شروان” خوانده می شود،  بخشی از دولت محلی است که از 
طریق انتخابات و با 21 عضو تشکیل می شود.  هر شورا بوسیله 
ناظم”  “نایب  و  رییس(  )به عنوان  “ناظم”  به  شخصی موسوم 
پنجمین  روستایی  مدیریت می شود. شورای  و  )معاون( هدایت 

سطح و در حقیقت آخرین سطح از دولت پاکستان است. 

 کشور فلسطین
تشکیل  روستاهایی  در  فلسطین  کشور  در  روستا  شورای 
می گردد که حداقل 800 نفر جمعیت داشته باشند و طبق آمار 
فلسطین  خاک  در  شورا   220 از  بیش  حاضر  حال  در  موجود 

مشغول به فعالیت اند. 
و  رییس   1 عضو،   11 تا   3 بین  می توانند  روستا  شوراهای 
برخالف شورای شهر، جهت  باشد.  داشته  منشی  و   معاون   1
انتخاب رییس شورا هیچ انتخاباتی برگزار نمی شود. نمایندگان 
قبایل بزرگ دور هم جمع شده و یک نفر را به عنوان رییس 
می بایست  شخص  این  ریاست  حکم  البته  برمی گزینند.  شورا 
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تشکیل جلسه کارگروه 
فرهنگي،اجتماعي و نیروي 

انساني دهیاري ها 
دوازدهمی��ن جلس��ه کارگ��روه فرهنگ��ي، اجتماع��ي و 
نیروي انساني از س��وي معاونت امور دهیاري هاي سازمان 
ش��هرداري ها و دهیاري هاي کشور در استانداري آذربایجان 

غربي در ارومیه تشکیل شد.
این نشس��ت با حضور مدیران کل دفاتر امور روس��تایي 
اس��تانداري هاي ف��ارس، کهکیلوی��ه و بویراحم��د، ی��زد، 
هرم��زگان، آذربایج��ان غرب��ي و اصفهان و دبی��ري دفتر 
مطالعات و برنامه ریزي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کش��ور تشکیل شد، در این نشست ،ش��یوه نامه تهیه برنامه 
پنج س��اله دهیاري ها که ب��ا همکاري دفتر امور روس��تایي 
استانداري اصفهان تهیه و تدوین شده است توسط مدیرکل 
آن دفتر ارایه و مورد بررس��ي و هم اندیشي قرار گرفت. این 
ش��یوه نامه با رویکرد بودجه ری��زي عملیاتي و بهره گیري از 
روش برنامه ریزي اس��تراتژیک تهیه و تدوین ش��ده است و 
مي توان��د گام موثري در راس��تاي قانونمندي و برنامه محور 

شدن فعالیت دهیاري ها باشد.
در ادام��ه، نظام نامه جدید جش��نواره طرح هاي برگزیده 
دهیاري ها ارایه و مورد بررس��ي قرار گرفت. بر اس��اس این 
نظام نامه، جش��نواره طرح هاي برگزیده دهیاري ها در سطح 
ملي به جاي هر دو سال، به صورت ساالنه برگزار مي شود. 
همچنین از امس��ال در سطح استاني نیز جشنواره طرح هاي 
برگزیده دهیاري هاي هر استان در بهمن ماه برگزار مي شود 
و منتخبین آن براي حضور در جشنواره ملي به معاونت امور 

دهیاري ها معرفي مي شوند.
در پایان این نشست، شیوه نامه سنجش تعامل دفاتر امور 
روستایي استانداري ها با حوزه معاونت امور دهیاري ها ارایه 

و مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفت.
 این ش��یوه نامه ک��ه مي تواند نقش به س��زایي در بهبود 
تعامالت في مابین و شناس��ایي و تقدیر از دفاتر فعال و پویا 
داش��ته باشد در قالب چهار ش��اخص کلیدي اعم از استقرار 
مدیریت روس��تایي، عمران و خدمات روس��تایي، مدیریت 
مالي و تعامالت اجتماعي مي باشد که از طریق 31 شاخص 

سنجش مورد ارزیابي قرار مي گیرند.

توسعه عمراني روستاها، عامل 
کاهش مهاجرت به شهرهاي 

بزرگ 
مع��اون ام��ور دهیاري ه��اي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهیاري هاي کشور گفت: توسعه عمراني روستاها عامل اصلي 

کاهش مهاجرت به شهرهاي بزرگ و کالن شهرهاست.
منوچهر فراق��ي درهمایش ش��هرداران و دهیاران نمونه 
آذربایجان غربي افزود: پارس��ال 125 میلیارد ریال در اختیار 
دهیاري ه��اي این اس��تان ق��رار گرفت که نش��ان از توجه 

روزافزون دولت به روستاها دارد. 
وي با اشاره به امکانات دولتي ارایه شده به دهیاري هاي 
آذربایجان غربي اظهار کرد: پارسال 50 دستگاه جمع آوري 

پسماند به روستاهاي این استان اختصاص یافت .
فراقي، از تکمیل پروژه هاي نیمه تمام و اجراي طرح هاي 
جدید به فراخور مناطق روس��تایي خبر داد و گفت: این روند 
مي تواند در کاهش تمایل روستاییان به مهاجرت به شهرها 

و مقابله با کاهش جمعیت مولد روستایي موثر باشد. 
وي، بر جذب مشارکت روستاییان در اجراي پروژه ها تاکید 
کرد واف��زود: در این صورت مي ت��وان موجبات خودکفایي 

دهیاري ها را فراهم کرد.

دوره آموزشي اصول و فنون 
تسهیل گري ویژه دهیاران سه 

استان در تبریز آغاز شد 
هش��تمین دوره آموزش��ي اصول و فنون تس��هیل گري 
براي دهیاران از مجموعه دوره هاي آموزش��ي دهیار همیار 
طي روزهاي 9 ال��ي 11مهرماه با حضور 25 دهیار منتخب 
استان هاي اردبیل، زنجان، آذربایجان شرقي از سوي سازمان 

شهرداري ها و دهیاري هاي کشور در تبریز آغاز شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي س��ازمان ش��هرداري ها 
ودهیاري ه��اي کش��ور، دوره آموزش��ي اص��ول و فن��ون 
تسهیل گري با هدف تقویت ارتباط میان دهیار با روستائیان 
و س��ازمان هاي اجرایي مرتبط با روس��تا و تس��هیل نمودن 
روش ه��ا و س��ازوکارهاي امور اجرایي ب��راي فراهم آوردن 

اخبار 
دهیاری ها
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زمینه مش��ارکت م��ردم در فعالیت ها و امور داخلي روس��تا 
از س��وي معاونت آموزشي پژوهش��کده مدیریت شهري و 
روستایي س��ازمان ش��هرداري ها و دهیاري هاي کشور و با 
همکاري دفتر امور روستایي اس��تانداري آذربایجان شرقي 

برگزار شد.
برخي عناوین آموزشي این دوره عبارتست از: "شیوه هاي 
جدید در مقابل ش��یوه هاي سنتي" ،"مزیت شیوه هاي جدید 
و مفه��وم مش��ارکت"،"اصول کار مش��ارکتي"،"اعتماد و 
ویژگي ه��اي افراد مورد اعتماد" و"رفت��ار و نگرش ، روابط 

باالیي ها و پاییني ها در سیکل قدرت".
"تکنیک هاي مورد استفاده در تسهیل گري"،"تسهیل گري 
اصول و روش ها و ارزیابي مشارکتي"، "کارگروهي،موانع و 
مش��کالت"و"معرفي و آش��نایي،ضوابط و انتظارات" دیگر 

عناوین آموزشي است که دراین دوره ارایه خواهد شد.
این دوره آموزشي پیش از این در دي ماه 89 با حضور20 
دهیار منتخب استان هاي خراسان رضوي، خراسان شمالي، 
گلس��تان و مازندران در خراسان ش��مالي، 14 الي16 تیرماه 
ب��ا حضور 35 دهی��ار منتخب اس��تان تهران در دانش��گاه 
صنعتي شریف، 16 الي20 تیرماه با حضور 30 دهیار منتخب 
استان هاي فارس، خوزستان،  بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد 
درش��یراز، 27 ال��ي 29 تیرماه با حض��ور 30 دهیار منتخب 
استان هاي مازندران و البرز  در مازندران، 4 الي 6 مردادماه 
ب��ا حضور دهیاران منتخب اس��تان هاي ایالم،کردس��تان و 
آذربایجان غربي در ارومیه، 16 الي 18 شهریورماه با حضور 
25 دهیار منتخب استان سیستان و بلوچستان و 26 الي 28 
ش��هریورماه با حضور 25 نفر از دهیاران منتخب استان هاي 
گی��الن، تهران، قزوین و قم در گیالن از س��وي س��ازمان 

شهرداري ها و دهیاري هاي کشور برگزار شده است .
 
 

روز آتش نشاني و ایمني در 
دهیاري هاي داراي پایگاه آتش 

نشاني گرامي داشته شد 
معاون��ت ام��ور دهیاري ه��اي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهیاري هاي کش��ور برنامه هاي پیشنهادي روز آتش نشاني 
و ایمني جهت گرامیداشت هفتم مهر در دهیاري هاي داراي 
پایگاه هاي آتش نشاني و خدمات ایمني روستایي را به دفاتر 

امور روستایي استانداري ها ابالغ کرد.
برنامه هاي پیشنهادي و اجرا شده به این شرح است :

برگزاري مراس��م وی��ژه بص��ورت اس��تاني و افتتاح 
پروژه ه��اي مرتب��ط با آتش نش��اني دهیاري هاي اس��تان، 

)پایگاه هاي آتش نشاني و ...(
 اطالع رس��اني مناسب اقدامات یک  س��ال گذشته در 

زمینه آتش نشاني و امور ایمني در سطح دهیاري هاي استان.
انجام امور تبلیغي گس��ترده از طریق اطالع رس��اني 

محیطي و رسانه اي
برگزاري برنامه آموزشي مقابله با آتش سوزي و حوادث 

در سطح مدارس روستایي با همکاري آموزش و پرورش
باالبردن سطح اطالعات ش��هروندان از طریق چاپ 
پوس��تر و بروش��ور و همچنین تهیه تیزره��اي تبلیغاتي با 

موضوعات مختلف ایمني به مناسبت هفتم مهر 
برگزاري مس��ابقات نقاش��ي و انشانویس��ي در سطح 
مدارس روس��تایي با موضوعات مختل��ف مرتبط با وظایف 

آتش نشاني و اهداء جوایز به برترین ها . 
هماهنگ��ي با آم��وزش و پرورش جهت ب��ه صدا در 
آمدن زن��گ ایمن��ي در م��دارس روس��تایي و پایگاه هاي 

آتش نشاني ، راس ساعت 9 صبح هفتم مهر ماه.
هماهنگ��ي الزم جه��ت اطالع رس��اني برنامه ه��اي 
بزرگداش��ت روز آتش نش��اني و ایمني از طریق رسانه هاي 
جمعي استان )صدا و سیما ، روزنامه ها و ... ( جهت بازتاب 

تالش و فداکاري هاي آتش نشانان در بین مردم.

نتایج اجراي طرح نظام ارزیابي 
عملکرد دهیاري هاي استان 

همدان اعالم شد 
دفتر بازرسي و نظارت سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کش��ور از اجراي طرح نظام ارزیاب��ي عملکرد دهیاري هاي 
اس��تان همدان خبرداد که بر اس��اس آن عملکرد 85درصد 
دهیاري هاي اس��تان خوب و 15درصد بسیار خوب ارزیابي 

شده است.
طرح "نظام ارزیابي عملکرد شهرداري ها و دهیاري ها"براي 
اولین بار در تاریخ تاسیس شهرداري ها و دهیاري ها در سطح 
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ملي توس��ط دفتر بازرس��ي و نظارت سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور انجام گرفته است.

نظام مذک��ور براي دهیاري ها براس��اس ش��اخص هاي 
فني و علمي تعیین ش��ده براي ارزیابي عملکرد دهیاري ها 
مشتمل بر 52 شاخص تهیه و تنظیم شده است. حوزه هاي 
عملکردي دهیاري ها که مش��مول ارزیابي ق��رار گرفته اند 
عبارتند از: طرح هادي روستا، خدمات روستایي، امور اداري، 

فرهنگي، اجتماعي و امور مالي. 
براس��اس نظام ارزیابي عملک��رد دهیاري ها،  عملکرد هر 
دهی��اري در هر ش��اخص به صورت کمي با تقس��یم بندي 
پنج گانه اي مورد ارزیابي قرار مي گیرد. چنانچه نتیجه ارزیابي 
بین صفر تا 20 باش��د عملکرد بسیار ضعیف، بین 21 تا 40 
ضعیف ، بین 41 تا 60 متوس��ط، بین 61 تا 85 خوب و بین 

86 تا 100 بسیار خوب است.
ب��ا توجه به ارزیابي انجام ش��ده از مجموع 519 دهیاري 
اس��تان هم��دان 443 دهی��اري ک��ه 85 درص��د مجموع 
دهیاري هاي اس��تان را در برمي گیرد، داراي عملکرد خوب 
و 76 دهیاري معادل 15 درصد دهیاري هاي اس��تان داراي 

عملکرد بسیار خوب مي باشند.
دفتر بازرس��ي و نظارت برخي نتای��ج اجراي این طرح را 
تش��کیل بانک اطالعات عملکرد دهیاري ها براي نخستین 
بار در کشور، شناس��ایي دهیاري هاي برتر در سطح استان، 
ایجاد انگیزه خدمات رس��اني و ایجاد فضاي رقابت سالم در 
س��طح دهیاري ها و شناسایي نقاط قوت و ضعف دهیاري ها 
و در پي آن آس��یب شناس��ي و برنامه ری��زي در جهت رفع 

مشکالت و چالش ها عنوان نموده است.

36 دهیاري دیگر در استان 
آذربایجان شرقي تاسیس 

مي شود 
در پي درخواس��ت استانداري آذربایجان شرقي با تاسیس 
دهیاري در تعدادي از روس��تاهاي این استان مراتب بالمانع 
بودن تاس��یس دهیاري در 36 روس��تا از سوي وزیر کشور 

ابالغ شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهیاري هاي کش��ور، مهندس مصطفي محم��د نجار وزیر 
کش��ور با توجه به ماده واحده قانون تاس��یس دهیاري هاي 
خودکفا در روس��تاهاي کش��ور مصوب 77/4/14 با تاسیس 
36 دهیاري در استان آذربایجان شرقي در صورتي که خارج 
از محدوده ش��هرهاي همجوار باش��د موافق��ت و مراتب به 

استانداري این استان ابالغ شد.
در این ابالغیه از استانداري آذربایجان شرقي خواسته شده 
که طبق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تاسیس دهیاري 
در روس��تاهاي مذکور اقدام و ش��روع ب��ه کار دهیاري هاي 

مذکور را به س��ازمان ش��هرداري ها و دهیاري هاي کش��ور 
اعالم نماید.

بر اساس اعالم دفتر مطالعات و برنامه ریزي روستایي سازمان 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور درحال حاضر شاخص اصلي 
صدور مجوز تاس��یس دهیاري براي روس��تاهاي کش��ور، دارا 
بودن250 نفر جمعیت یا 50 خانوار و باالتر مي باشد و در صورتي 
که روستایي واجد شرایط جمعیتي براي تاسیس دهیاري باشد، 
شوراي اسالمي روستا باید به نمایندگي از اهالي روستا براي این 

امر اعالم آمادگي کند.

توزیع پاسخنامه هاي کدبندي 
شده آزمون مکاتبه اي دهیاري ها 

در کشور 

معاونت آموزشي پژوهشکده مدیریت شهري و روستایي 
سازمان ش��هرداري ها و دهیاري هاي کش��ور از آغاز توزیع 
پاس��خنامه هاي کدبن��دي ش��ده وی��ژه  س��ومین آزم��ون 
مکاتبه اي دهیاران که امس��ال در تمامي اس��تان ها برگزار 

مي شود،خبرداد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهیاري هاي کش��ور، برگزاري س��ومین آزم��ون مکاتبه اي 
دهیاران کشور از آبان ماه امسال با حضور بیش از 15 هزار 
دهیار به صورت غیر متمرکز در سراس��ر کشور آغاز مي شود 
ک��ه بخش های��ي از اجراي این آزمون از س��وي س��ازمان 
ش��هرداري ها و دهیاري هاي کشور به استانداري ها تفویض 

شده است.
با توجه ب��ه تجربیات حاصل از برگزاري دو دوره آزمون، 
طراحي سواالت و برگزاري آزمون برعهده استانداري هاست 
و س��ازمان ش��هرداري ها و دهیاري هاي کش��ور تنها منابع 
آزمون را که کتاب مدیریت نوین روستایي است تهیه نموده 
و بر فرآیند کلي کار نظ��ارت خواهد کرد. آزمون مکاتبه اي 
غیر متمرکز)اس��تاني( دهیاران توس��ط دفاتر امور روستایي 
اس��تانداري ها از آبان م��اه آغاز و تا پایان بهمن ماه س��ال 

جاري به اتمام مي رسد. 
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معاونت آموزشي پژوهشکده مدیریت شهري و روستایي 
سازمان ش��هرداري ها و دهیاري هاي کشور جهت برگزاري 
آزم��ون مذک��ور بص��ورت غیرمتمرک��ز در س��طح کش��ور 
دستورالعمل مربوطه را به منظور تعیین چارچوب هاي اجراي 
مطلوب برنامه هاي آموزش��ي غیر حضوری در سطح کشور 

تهیه و ابالغ نموده است.
معاونت آموزش��ي همچنین پاسخنامه هاي کدبندي شده 
ویژه درج پاس��خ هاي آزمون را که این قابلیت را دارد که از 
طریق نرم افزار مربوطه به سرعت تصحیح و نمره داوطلب 
را مش��خص نماید تهیه و بین10 استاني که زمان برگزاري 

آزمون در آن ها مشخص شده، توزیع کرده است.
 این استان ها عبارتند از: لرستان، تهران، خراسان جنوبي، 
خراس��ان رضوي، آذربایجان ش��رقي، اردبیل، چهارمحال و 

بختیاري، فارس، آذربایجان غربي.
ش��ایان ذکر است پاس��خ هاي سواالت س��ومین آزمون 
مکاتبه اي دهیاران فقط مي بایستي در پاسخ نامه هاي ارسال 
شده از س��وي سازمان ش��هرداري ها و دهیاري هاي کشور 
درج شود و سایر پاسخنامه هاي کپي شده فاقد اعتبار خواهد 
بود.ب��ا تمهیدات به عمل آمده از س��وي معاونت آموزش��ي 
پژوهشکده مدیریت شهري و روستایي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور پاسخنامه هاي آزمون پس از برگزاري 
به این معاونت ارسال و نتیجه آزمون ها با استفاده از نرم افزار 

ویژه به سرعت مشخص و اعالم مي شود.

یك هزار و 200 دهیاري جدیدتا 
پایان امسال در کشور ایجاد 

مي شود 
مع��اون ام��ور دهیاري ه��اي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهیاري هاي کشور در حاش��یه سفر استاني هیات دولت به 
استان اردبیل گفت: تا پایان امسال یک هزار و 200 دهیاري 

جدید در کشور ایجاد مي شود.  
منوچهر فراقي درگف��ت و گوي اختصاصي با خبرگزاري 
جمهوري اس��المي اف��زود: در کل کش��ور 24 هزار و 240 
دهیاري وجود دارد و براساس قانون در روستاهایي دهیاري 
ایجاد مي ش��ود که در آن ها باالي 50 خانوار وجود داش��ته 

باشد. 
وي اظهار کرد: اگر روس��تاهایي در استان اردبیل هستند 
که باالي 50 خانوار جمعیت دارند مسووالن مربوط فهرست 
آن ها را بفرس��تند تا در اسرع وقت درباره ایجاد دهیاري در 

آن ها اقدام شود. 
معاون دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کش��ور افزود: براس��اس بند دو قانون بودجه س��ال 1389 

دهیاران مي توانند دستگاه اجرایي شوند. 
وي ب��ا اش��اره به این که بیش��تر اداره ها و دس��تگاه هاي 

اجرایي مایلند که ب��ا دهیاري ها همکاري کنند توضیح داد: 
21 تفاهم نامه تاکنون با دستگاه هاي اجرایي در کشور امضا 

شده است. 
فراق��ي یادآوري کرد: از این جمله مي توان به تفاهم نامه 
با وزارت راه و شهرسازي براي نگهداري جاده هاي روستایي 

و برف روبي راه ها اشاره کرد. 
معاون دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کش��ور گفت: در استان هایي مانند اردبیل که برف گیر است 
مي توان مبلغي را که قرار اس��ت به منظور برف روبي هزینه 
ش��ود با پرداخ��ت به دهیاري ه��ا انج��ام داد. وي ادامه داد 
دهی��اران نیز مانند هر یک از اداره هاي کل یک کد اجرایي 

دارند و دهیار مي تواند به شکل مستقیم قرارداد ببندد. 

دوره آموزشي مدیران عامل 
تعاوني هاي دهیاري ها در استان 

آذربایجان شرقي آغاز شد 
چهارمین دوره آموزشي دهیار همیار در سال 90 با عنوان 
آموزش مدیران عامل تعاوني ه��اي دهیاري ها با حضور40 
نفر از دهیاران استان هاي اردبیل، زنجان و آذربایجان شرقي 
از سوي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور در تبریز 

آغاز شد.
این دوره آموزش��ي از سوي معاونت آموزشي پژوهشکده 
مدیریت ش��هري و روستایي در راس��تاي آموزش دهیاران 
کش��ور از طریق دهی��اران صاحب تجرب��ه وتحصیل کرده 
استان هاي کشور و براي سهولت انتقال تجارب دهیاري ها 
به س��ایر دهیاران ، و همچنین کاهش هزینه هاي  آموزشي 

برگزار مي شود.
این دوره  که از نهم مهر ماه آغاز شده به مدت 3 روز در 

24 ساعت آموزشي در  شهر تبریز برگزار مي شود .
دهیاران ش��رکت کننده در این دوره آموزش��ي بیشتر با 

موضوعات زیر آشنا خواهند شد:
راهکاره��اي ارتق��اء روحیه و به س��ازي محیط کار و 

شرایط اجتماعي
اس��تفاده از مفاهیم ارزش��ي براي روحیه، بهره وري و 

امنیت شغلي کارکنان
اس��تفاده از فن��ون مدیریت با نش��اط ب��راي افزایش 

خالقیت و کاهش ضایعات
ضوابط مربوط به عضویت در تعاوني ها

ضوابط مربوط به سرمایه و نحوه تامین آن
ارکان تعاون، حدود وظایف و اختیارات مجمع عمومي 

و مدیریت در تعاوني ها
تفاوت هاي مدیریت و رهبري

سازمان هاي تعاوني و حدود و اختیارات هرکدام
نحوه ادغام و انحالل تعاوني ها
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سومین جلسه ی کارگروه ملی 
جهاد اقتصادی در دهیاری ها 

تشکیل شد 
س��ومین جلس��ه ی کارگ��روه مل��ی جهاد اقتص��ادی در 
دهیاری ها از س��وی معاون��ت امور دهیاری های س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور با حض��ور نمایندگان 

دستگاه های عضو در این سازمان تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان ش��هرداری ها و 
دهیاری های کش��ور، در این جلس��ه پارس��ائیان معاون دفتر 
آموزش روس��تایی س��ازمان آم��وزش فنی و حرفه ای کش��ور 
اهداف، وظایف و برنامه های آتی این معاونت را بیان نمود و در 
ادامه به پرسش های حاضران پاسخ داد. در این جلسه مقرر شد 
اقدامات و پی گیری های الزم در خصوص انعقاد تفاهم نامه بین 
س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور به منظور توسعه ی مهارت های شغلی در 

روستاها با محوریت دهیاری ها به عمل آید.
در ادامه مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی روس��تایی 
سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور توضیحاتی در 
زمینه ی انعقاد تفاهم نامه فی مابین س��ازمان ش��هرداری ها 
و دهیاری ه��ای کش��ور با صن��دوق حمایت از توس��عه ی 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور و پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه فی مابین سازمان 
صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران با س��ازمان 
فنی و حرفه ای کش��ور بیان نمود. در این جلس��ه پیش��نهاد 
آموزش رش��ته ی مدیریت روستایی در دانشگاه جامع علمی 
و کارب��ردی با توجه به اهمیت صنایع دس��تی روس��تایی و 

آموزش روستاییان ساکن در شهرها، مطرح شد.

تاکید وزیر کشور بر توسعه ی 
ورزش در مناطق روستایی و 
حفظ و توسعه ی ورزش های 

سنتی و بومی با محوریت 
دهیاری ها 

وزیر کش��ور در نامه ای به وزیر ورزش و جوانان با اشاره 
به تاسیس بیش از 24 هزار دهیاری در کشور که بالغ بر 80 
درصد جمعیت روستایی را تحت پوشش قرار می دهند ضمن 
تاکید بر استفاده ی بهینه از ظرفیت دهیاری ها برای توسعه ی 
ورزش در مناطق روس��تایی و حفظ و توسعه ی ورزش های 
س��نتی و بومی از آمادگی ب��رای انعقاد تفاهم نامه ای در این 

موضوع خبر داد.

مصطف��ی محمدنجار در نامه ی خود به محمد عباس��ی 
ضمن اش��اره به موفقیت ه��ای دهیاری ه��ا در عرصه های 
مختل��ف توس��عه ی پایدار ش��امل امور عمران��ی، خدماتی، 
فرهنگی، اجتماعی و ورزش��ی خاطرنشان ساخت: در مدت 
کوتاهی که از راه اندازی دهیاری ها می گذرد شاهد تغییرات 
زیادی در چهره ی روستاهای کشور بوده ایم که این تغییرات 
در راس��تای سیاس��ت های کالن نظام مق��دس جمهوری 
اس��المی ایران و سیاست های اجرایی دولت خدمتگزار نهم 
و دهم بوده و ب��ه عدالت محوری و مهرورزی برای همه ی 
اقش��ار کشور، کاهش شکاف میان شهر و روستا و توسعه ی 

پایدار روستایی کمک شایان توجهی نموده است.
وزیر کشور در ادامه با بیان این که عرصه های فرهنگی-
ورزش��ی یک��ی از زمینه های بس��یار مهم فعالی��ت مناطق 
روس��تایی است که با توجه به ش��رایط حال حاضر توجهی 
بی��ش از پی��ش را به مقوله ی مبارزه ب��ا اعتیاد و جنگ نرم 
می طلبد، تاکید کرد: دهیاران به عنوان پاسداران نظام مقدس 
جمهوری اس��المی به دلیل موقعیت استراتژیکی که دارند و 
اقصی نقاط ایران اس��المی من جمله دورافتاده ترین مناطق 
کش��ور و نیز نقاط مرزی را پوش��ش می دهند در عرصه ی 
فرهنگ��ی، و همچنین در کمک به اس��تعدادیابی و حفظ و 
توسعه ی ورزش های سنتی و بومی نقشی انکارناپذیر و حائز 
اهمی��ت دارند که این امر توجه بی��ش از پیش برنامه ریزان 
نظ��ام را برای اس��تفاده ی بهینه از ظرفیت ه��ای آنان و نیز 
کم��ک به این تالش گران عرصه ی توس��عه ی پایدار طلب 

می کند.
وزیر کشور در ادامه با اعالم پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه ی 
مش��ترکی با موضوع توسعه ی ورزش و تندرستی در مناطق 
روس��تایی کش��ور با محوریت دهیاری ها به وزیر ورزش و 
جوانان، ابراز امی��دواری نموده که انعقاد این تفاهم نامه گام 
موثری در راستای هم افزایی ظرفیت های بالقوه ی موجود با 
هدف کمک به پیشرفت و توسعه ی مناطق روستایی کشور 

باشد.
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جلسه طرح تفکیك زباله از مبدا 
در استانداری مازندران 

جلس��ه ی طرح تفکیک زباله از مبدا ب��ا حضور جناب آقای 
مهندس هاش��می معاون ام��ور عمرانی اس��تانداری مازندران، 
زارعی مدیرکل امور روس��تایی اس��تانداری مازن��دران، معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزش��کی مازندران، نمایندگان مجری 
طرح تفکیک زباله از مبدا و دهیاران روس��تاهای پایلوت طرح 
بازیافت برگزار گردید. در ابتدای جلس��ه زارعی مدیر کل امور 
روس��تایی ، بر عزم جدی استانداری مازندران برای ساماندهی 
نرم اف��زاری، آموزش و فرهنگ س��ازی تفکیک زبال��ه از مبدا 
اش��اراتی داش��تند. همچنین مدیرکل امور روستایی استانداری 
مازن��دران از فعالی��ت برجس��ته ی دهیاری راج��وب از بخش 
مرکزی شهرستان رامس��ر در خصوص مدیریت پسماند تقدیر 
نمودند. مدیرکل امور روس��تایی استانداری مازندران همچنین 
اظهار کرد: جلس��ه ی اول ، جلس��ه ی توجیهی طرح، جلسه ی 
دوم بعد از 50 درصد پیش��رفت، مهندسی و هدایت طرح و در 
جلس��ه ی سوم نسبت به ارزیابی کلی طرح اقدام خواهد گردید. 
در ادامه آقای مهندس هاشمی معاون امور عمرانی استانداری 
مازن��دران ضمن بی��ان فعالیت های انجام گرفت��ه در حوزه ی 
مدیریت پس��ماند استان از ایجاد چهار کارخانه ی کمپوست که 
در آینده به بهره برداری می رس��د و دو کارخانه ی زباله س��وز در 
ش��هر ساری و نوشهر خبر دادند. همچنین معاون امور عمرانی 
اس��تانداری مازندران ضمن تایید طرح تفکیک زباله از مبدا بر 
اتخاذ روش هایی که به توس��عه ی پایدار روستایی و ساماندهی 
پس��ماندها منجر می گردد تاکید کردند و اشاره نمودند: موضوع 
پس��ماند به گونه ای فرهنگ سازی گردد که زباله های تر، کاغذ، 
شیشه، پالستیک و ... در مبدا تولید تفکیک گردند. الزم به ذکر 
اس��ت 49 دهیاری به عنوان پایلوت طرح تفکیک زباله از مبدا 

تحت پوشش قرار می گیرند.

450 پارک کودک در روستاهای 
کردستان احداث می شود 

رضا شاملی مدیر کل دفتر امور روستایی استان کردستان 
اظهار داش��ت: ب��رای تکمیل و راه اندازی ای��ن تعداد پارک 
ک��ودک در اس��تان بیش از 25 میلیارد ری��ال اعتبار در نظر 

گرفته شده است.
وی هدف از احداث این پارک ها را ایجاد ش��ور و نشاط، 
بازی و سرگرمی در بین کودکان روستایی و در نهایت ارتقاء 

سطح سالمت روحی و روانی اهالی  روستا برشمرد.
ش��املی ادام��ه داد: نصب وس��ایل ب��ازی و تفریح برای 
کودکان و توجه به زیباس��ازی این پارک ها به منظور فراهم 
س��اختن مکانی برای گذراندن اوقات فراغت اقشار مختلف 

روستایی از دیگر اهداف این طرح است.
وی تاکید کرد: با توجه به عملکرد مناس��ب این دفتر در 
رفع محرومیت از روستاهای دور افتاده و کم تر توسعه یافته ی 
اس��تان کردستان ، از سوی دفتر امور مناطق محروم کشور، 
کردستان در س��ال جاری در جمع اس��تان های برتر کشور 
قرار گرفت. ش��املی خاطر نش��ان کرد: اجرای طرح هادی 
روستایی، جمع آوری بهداشتی زباله در روستاها، ساماندهی 
فاضالب روس��تایی و دیگ��ر برنامه های متن��وع فرهنگی، 
عمرانی در روستاها از مهم ترین برنامه های اجرایی این دفتر 

در سطح روستاهای استان به شمار می رود.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس
به مناس��بت هفته ی دفاع مقدس، مراس��م گرامیداشت 
هفته ی دفاع مقدس ویژه ی بانوان روس��تایی در روس��تای 

خلف از توابع شهرستان درمیان برگزار گردید.
در ابتدای جلس��ه آقای حسن پور بخشدار مرکزی ضمن 
خیر مقدم به بانوان روس��تا، هفته ی دفاع مقدس را به آنان 
تبری��ک گف��ت.  وی عنوان کرد این جلس��ه فرصتی برای 
یادآوری دالوری ها و رش��ادت رزمندگان و ش��هدای دوران 
دفاع مقدس است. وی در ادامه به نقش واال و با ارزش زنان 
در صدر اسالم اش��اره و عنوان نمود بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی نیز فرصت و زمینه ی بسیار خوبی برای ارتقاء جایگاه 
زنان در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و … فراهم 
گردید به طوری که امروز ما ش��اهد فعالیت تعدادی از بانوان 
در س��طح دولت هس��تیم. زنان و مادران با تربیت صحیح و 
اسالمی فرزندان نقش به س��زایی در پیروزی و به سرانجام 
رسیدن انقالب ش��کوه مند اسالمی و همچنین دوران دفاع 
مق��دس ایفا نموده ان��د. در مقطع کنونی دش��منان درصدد 
اس��تحاله ی فرهنگی کشورمان هستند و با تهاجم فرهنگی 
سعی در تضعیف نهاد خانواده و از بین بردن فرهنگ عفاف 
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و حجاب می کنند.  وظیفه ی ما اس��ت که درک درس��تی از 
انقالب اسالمی داشته باشیم و آگاهی خود را در زمینه های 

مختلف باال ببریم. 
در ادامه جلس��ه بانوان روستا مسائل و مشکالت مربوط 
به خود را در روس��تا عنوان نمودند که با مساعدت بخشدار 
راه کارهایی برای رفع مشکالت عنوان شد. در پایان به چند 

نفر از بانوان فعال و نمونه ی روستا هدایایی تقدیم گردید.

143  دهیاری دیگر در استان 
گیالن تاسیس می شود

در پی درخواس��ت اس��تانداری گیالن با تاسیس دهیاری در 
تعدادی از روس��تاهای این استان مراتب بالمانع بودن تاسیس 

دهیاری در 143 روستا از سوی وزیر کشور ابالغ شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان ش��هرداری ها و 
دهیاری های کش��ور، مهندس مصطفی محمدنجار وزیر کشور 
با توجه به ماده واحده ی قانون تاس��یس دهیاری های خودکفا 
در روستاهای کشور مصوب 77/4/14 با تاسیس143 دهیاری 
در اس��تان گیالن در صورتی که خارج از محدوده ی ش��هرهای 
هم جوار باش��ند موافقت کرده و مراتب به استانداری این استان 
ابالغ ش��د.در این ابالغیه از استانداری گیالن خواسته شد که 
طبق قوانین و مقررات مربوطه نس��بت به تاسیس دهیاری در 
روس��تاهای مذکور اقدام و شروع به کار دهیاری های مذکور را 

به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعالم نماید.

نشست بررسي وضعیت توسعه 
فضاي سبز روستایي برگزار 

مي شود 
نشست بررسي وضعیت توسعه فضاي سبز روستایي شامل 
بررسي پیش نویس شیوه نامه ایجاد بوستان روستایي و اصالح 
مفاد تفاهم نامه همکاري مشترک با سازمان جنگل ها ، مراتع 

و آبخیزداري از س��وي معاون��ت امور دهیاري هاي س��ازمان 
ش��هرداري ها و دهیاري هاي کش��ور در این سازمان تشکیل 

مي شود.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهیاري هاي کشور، شیوه نامه ایجاد بوستان هاي روستایي سال 
83 براي نخس��تین بار در کشور از سوي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کش��ور تهیه و تدوین و به اس��تانداري ها ابالغ 
ش��د و پس از گذش��ت هفت س��ال از این موض��وع، معاونت 
اموردهیاري ها با توجه به ضرورت بازنگري و اصالح این شیوه 
نام��ه، پیش نویس جدید را به اس��تانداري ها جهت اعالم نظر 
کارشناس��ي ارسال نمود و در این جلس��ه نظرات اصالحي به 
منظور نهایي ش��دن با حضور نمایندگان دفاتر امور روس��تایي 

استانداري ها ارزیابي مي شود.
همچنین با توجه به اتمام زمان تفاهم نامه مشترک همکاري 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور و سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداري در زمینه توس��عه فضاي س��بز در مناطق 
روس��تایي در جلس��ه ای که از س��وي دفتر عمران و توس��عه 
روس��تایي تشکیل مي شود، موارد پیشنهادي براي اصالح این 

تفاهم نامه نیز ارزیابي خواهد شد.

جمعیت روستایي تحت پوشش 
خدمات ایمني و آتش نشاني 

افزایش یافت 
معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کش��ور اعالم کرد: با حمایت هاي صورت گرفته از پایگاه هاي 
آتش نشاني روستایي، شاخص جمعیت روستایي تحت پوشش 
خدمات ایمني و آتش نش��اني از 6/3 در س��ال 88 به 8/7 در 

شش ماهه اول سال 90 افزایش یافته است.
منوچهرفراقي با بیان مطلب فوق گفت : با توجه به پراکندگي 
نقاط روستایي کشور و کمبود تجهیزات مقابله باحوادث ؛ ایجاد 
تشکیالت مناسب مدیریت بحران براي کاهش خسارات ناشي 
از وقوع حوادث و بالیاي مختلف را الزامي مي سازد که باتوجه 
به ضرورت اس��تفاده از ظرفیت دهیاري ها در توس��عه خدمات 
ایمن��ي و تحقق وظایف دهیاري ها جهت حفظ ایمني و اطفاء 
حریق در روستاهاي کشور، موضوع بندهاي 30 و 39 ماده 10 
اساسنامه تشکیالت وسازمان دهیاري ها مصوب 80/11/21، 
ح��وزه معاونت امور دهیاري ها جهت حمایت از روس��تاییان و 
ایجاد امکانات الزم در این زمینه، برنامه ریزي و هماهنگي هاي 
الزم را ب��ه عمل آورده و اقدامات مختلفي در این حوزه انجام 

شده است.
وي در ادامه اظهار کرد : تاکنون س��ه برنامه براي س��اخت 
و تجهیز پایگاه آتش نش��اني در روستاهاي کشور تنظیم و اجرا 
شده است که نخستین برنامه در سال 1383 با ساخت و تجهیز 
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121 پایگاه آتش نش��اني و دومین برنامه در سال 1387 براي 
تجهیز 120 پایگاه آتش نش��اني و س��ومین برنامه سال 1389 
براي تجهیز 90 پایگاه آتش نشاني در روستاهاي کشور طراحي 
ش��ده اس��ت. فراقي افزود : بر این اساس دهیاري هاي تجهیز 
شده در سطح کشور به تجهیزات آتش نشاني طي سه مرحله به 
330 دهیاري رسیده و  مطابق مصوبه شوراي عالي معماري و 
شهرسازي کشور در زمینه ضوابط ایجاد پایگاه هاي آتش نشاني 
روس��تایي ، هریک از این پایگاه ها 10 روستاي اطراف خود را 

نیز تحت پوشش قرار مي دهند.
معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کش��ور در ادامه اعالم کرد:  ب��ا توجه به وضع موجود و تحت 
پوشش بودن 3300 روس��تا، شاخص جمعیت روستایي تحت 
پوشش خدمات ایمني و آتش نشاني از 6/3 در سال 88 به 8/7 

در شش ماهه اول سال 90 افزایش یافته است.
فراق��ي در خاتمه با بی��ان این که ارتقاي س��طح ایمني در 
روستاهاي کشور از اولویت هاي کاري معاونت امور دهیاري ها 
مي باشد،ابراز امیدواري نمود که این معاونت بتواند با همکاري 
معاونت هاي عمراني اس��تانداري ها، این شاخص را به گونه اي 
برنامه ریزي نماید که بخش عمده اي از روستاهاي کشور تحت 

پوشش خدمات آتش نشاني و ایمني قرار گیرند.

سفر آموزشي و دومین نشست 
مشترک مدیران عامل شرکت هاي 
تعاوني دهیاري هاي استان اصفهان 

برگزار شد
اولین سفر آموزشي و دومین نشست مشترک مدیران عامل 
ش��رکت هاي تعاوني دهیاري هاي اس��تان اصفه��ان با هدف 
بررس��ي مس��ائل و مشکالت و موضوع اش��تغال زایي و ایجاد 
منابع درآمدي پایدار براي شرکت هاي تعاوني و کمک به حل 

معضالت روستاهاي استان اصفهان برگزار گردید.   
در این برنامه که مدیر کل و کارشناسان دفتر امور روستایي 

اس��تانداري اصفهان نیز حضور داش��تند ابتدا از شرکت تعاوني 
دهیاري هاي بخش مرکزي شهرس��تان تیران و کرون و چند 
پروژه س��اماندهي روستایي که توسط این شرکت اجرا گردیده 
بود بازدید شد و  در جریان این بازدید فرماندار شهرستان تیران 
و کرون طي س��خناني ضمن بیان اهمیت کار در شرکت هاي 
تعاوني دهیاري ها گفت خدمت رس��اني به مردم روستاها که از 
مفیدترین اقش��ار مردم مي باش��ند خود توفیقي شایسته است. 
س��پس مدیرعامل شرکت تعاوني دهیاري هاي بخش مرکزي 
شهرس��تان مذکور  نیز طي گزارشي فعالیت ها و عملکرد این 

شرکت را تشریح نمود .
مدیران عامل ش��رکت هاي تعاوني سپس راهي شهرستان 
فریدونش��هر ش��ده و در محل ش��رکت تعاوني دهیاري هاي 
این شهرس��تان مورد اس��تقبال فرماندار، امام جمعه و بخشدار 

فریدون شهر قرار گرفتند. 
در دومی��ن نشس��ت مدیران عام��ل ش��رکت هاي تعاوني 
دهیاري هاي استان مسائل و مشکالت شرکت هاي تعاوني از 
جمله درخواس��ت اجراي پروژه هاي عمراني در روستا توسط 
ش��رکت هاي تعاوني دهیاري ها، معافیت مالیاتي شرکت هاي 
تعاوني و لزوم حمایت همه جانبه مس��ئولین شهرس��تان ها از 
شرکت هاي تعاوني به عنوان نهادي نوپا که در راستاي کمک 
به دهیاري ها براي خدمت به مردم روس��تا تش��کیل شده اند و 
منافع آن صرفاً در جهت آباداني هر چه بیش��تر روس��تاها بکار 
گرفته مي ش��ود، مطرح گردید. در ادامه کارشناسان دفتر امور 
روستایي ضمن پاسخ گویی به سئواالت حاضرین بر برنامه ریزي 
و اش��تغال زایي و ایجاد منابع درآمدي پایدار در تعامل با دیگر 

دستگاه هاي اجرایي استان و شهرستان تأکید نمودند. 

مجوز تاسیس 10 دهیاري دیگر در 
خراسان شمالي صادر شد 

در پي درخواس��ت اس��تانداري خراسان ش��مالي با تاسیس 
دهیاري در تعدادي از روس��تاهاي این اس��تان مراتب بالمانع 
بودن تاسیس دهیاري در 10 روستا از سوي وزیر کشور ابالغ 

شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور، مهندس مصطفي محمد نجار وزیر کشور با توجه به ماده 
واحده قانون تاسیس دهیاري هاي خودکفا در روستاهاي کشور 
مصوب 77/4/14 با تاس��یس10 دهیاري در اس��تان خراسان 
شمالي در صورتي که خارج از محدوده شهرهاي هم جوار باشد 

موافقت و مراتب به استانداري این استان ابالغ شد.
در این ابالغیه از استانداري خراسان شمالي خواسته شده که 
طبق قوانین و مقررات مربوطه نس��بت به تاسیس دهیاري در 
روس��تاهاي مذکور اقدام و شروع به کار دهیاري هاي مذکور را 

به سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور اعالم نماید.
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خشکسالي بي سابقه در 900 
روستاي استان یزد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی )آبفار( استان 
یزد با بیان این که 900 روس��تای اس��تان تحت تاثیر شدید 
خشکس��الی قرار دارند، از آب رس��انی سیار به 523 روستای 

استان خبر داد.
محمدرض��ا حاتمی با بیان این که روس��تاهای اس��تان با 
مش��کالت کمی و کیفی آب مواجه اند، دلیل آب رس��انی با 

تانکر به این روستاها را کمبود آب اعالم کرد.
وی با اش��اره به این که 400 منبع آبی شامل 330 حلقه 
چاه، 30 چش��مه و 40 رش��ته قنات در اس��تان وجود دارد، 
تصری��ح کرد: از هر منبع آبی، کم ت��ر از 2 لیتر در ثانیه آب 
برداش��ت می ش��ود و میزان افت منابع آبی اس��تان از 50 تا 

100 درصد است.
حاتمی، بیش ترین خس��ارت وارده ناش��ی از خشکسالی 
را در شهرس��تان های تف��ت و مهریز عنوان ک��رد و گفت: 
زیرساخت های آب ش��رب و بهداشت که قبال توسط دولت 
در روس��تاها ایجاد شده اس��ت، به علت خشکسالی و بدون 

استفاده ماندن تاسیسات، در حال از بین رفتن است.
وی عنوان کرد: در ایام تعطیل خیل عظیمی از مردم یزد 
به روستاهای ییالقی مسافرت می کنند و بسیاری از صاحبان 
باغات از آب شرب و بهداشتی لوله کشی برای آبیاری باغات 
خود استفاده می کنند، بنابراین به دلیل افزایش مصرف ناشی 
از افزایش جمعیت، آب لوله کشی در ایام تعطیل در روستاها 

قطع می شود.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی استان یزد با 
اشاره به حفر چاه های غیرمجاز روستایی، اظهار داشت: افت 
سطح آب چاه های منابع آبی می تواند ناشی از حفر چاه های 

غیرمجاز باشد.
 

14 روستاي کوهرنگ از برق  
خورشیدي بهره مند مي شود

مدیرعام��ل ش��رکت توزیع نی��روی ب��رق چهارمحال و 
بختیاری گفت: اجرای پروژه ی برق رس��انی خورش��یدی به 
14 روستای شهرس��تان کوهرنگ نیازمند 14 میلیارد ریال 

اعتبار است.
رحمت اهلل حمامیان اظهار داشت: با توجه به صعب العبور بودن 
روستاهای شهرستان کوهرنگ، اجرای شبکه ی برق رسانی 
 در این روس��تاها را با مش��کالت بس��یار مواجه کرده است.
وی هزینه ی برق رسانی به ازای هر خانوار روستایی از طریق 
انرژی خورش��یدی را 80 میلیون ریال اعالم کرد و گفت: با 
توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته برق رسانی خورشیدی 

به روس��تاهای دره ت��وت، دره بید، دره هندو، کنگرس��تان، 
بنو اس��تکی و الکی سفلی در دس��تور کار قرار گرفته است 
 که ب��ا تأمین اعتبارات الزم این پروژه اجرایی خواهد ش��د.
حمامی��ان بازده باال و س��هولت در نصب را از عمده مزایای 
استفاده از انرژی خورشیدی در راستای صیانت از محیط زیست 
برشمرد و گفت: نگهداری و بهره برداری، عدم ایجاد آلودگی 
صوتی و جایگزینی این نیروگاه ها به جای نیروگاه های سوخت 
فس��یلی در کاهش آلودگی محیط زیست در سطح محلی و 
 منطقه ای از دیگر مزایای استفاده از انرژی خورشیدی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری 
تأمی��ن امکانات زیربنای��ی در روس��تاها را در جلوگیری از 
مهاجرت روس��تاییان به شهرها موثر دانست و گفت: کمک 
به تولی��د، افزایش بهره وری و اس��تفاده ی بهینه از منابع و 

امکانات از دیگر اثرات سازنده ی این طرح با برکت است.

آب شرب حسینیه هاي روستایي 
رایگان است

ریی��س اداره ی آب روس��تایی درمیان گفت: حس��ینیه ها 
و دارالقرآن ه��ا در روس��تاها از پرداخت حق انش��عاب آب و 

فاضالب معاف هستند.
مهدی نسیمی در بازدید از شبکه های آب روستایی درمیان 
اظهار داش��ت: به استناد مفاد تبصره ی 112 قانون بودجه ی 
سال 90 کل کشور، کلیه ی مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی 
وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه ی آن و حوزه های 
 علمیه از پرداخت حق انشعاب آب و فاضالب معاف هستند.
وی ادامه داد: مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی 
مشمول بخشودگی فوق نیستند. رییس اداره ی آب روستایی 
درمیان گفت: به اس��تناد تبصره ی 66 قانون بودجه ی سال 
90 کل کش��ور نی��ز حس��ینیه ها و دارالق��رآن در روس��تاها 
 از پرداخ��ت ح��ق انش��عاب آب و فاضالب معاف هس��تند.

روستا 
در آئینه 

مطبوعات
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آئینه 
مطبوعات

نس��یمی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب در روستاها 
تصریح کرد: هزینه ی آب رس��انی برای هر خانوار روستایی 

به دلیل پراکندگی چندین میلیون تومان است.

 رشد جمعيت روستايي ايران
منفي شد

رش��د جمعیت روس��تایی کش��ور طی 20 س��ال گذشته 
کاه��ش یافته و از 1/21 درصد ب��ه منهای 0/44 درصد در 
بازه ی زمانی س��ال های 75 تا 85 رس��یده است. به گزارش 
خبرگ��زاری اقتصادی ایران  )econews.ir(رش��د منفی 
جمعی��ت در تمام مناطق روس��تایی کش��ور ط��ی دو دهه 
مشاهده می شود؛ به طوری که فقط پنج استان کشور با رشد 

مثبت جمعیت مواجه بوده اند.
مناطق روستایی استان های سیستان و بلوچستان، فارس، 
کهکیلویه و بویراحمد، کرم��ان و هرمزگان با این که دارای 
رشد مثبت جمعیت بوده اند، اما طی سال های یاد شده رشد 
جمعیت هم در آن مناطق نسبت به دوره های گذشته افول 

کرده است.
رش��د جمعیت طی س��ال های یاد ش��ده در اس��تان های 
سیس��تان و بلوچس��تان از 3/05 به 2/71 درصد، فارس از 
0/91 ب��ه 0/18، کهکیلویه و بویراحم��د از 2/83 به 0/04، 
کرم��ان از 1/83 ب��ه 1/54 و هرم��زگان از 3/08 به 1/85 

درصد کاهش یافته است.
به عبارتی جمعیت مناطق روستایی کشور به طور عام روند 
منفی جمعیتی را سپری کرده است که بخشی از این کاهش 
می توان��د به علت کاهش زاد و ولد و بخش��ی دیگر به علت 

مهاجرت و جست وجوی کار باشد.
استان های یزد، تهران و چهار محال و بختیاری از جمله 

استان هایی هستند که کاهش رشد جمعیت مناطق روستایی 
در آن ها بسیار محسوس است. به طوری که رشد جمعیت در 
مناطق روس��تایی این استان ها به ترتیب از 4/15 به منهای 
0/92، از 2/26 ب��ه منهای 2/07 و از 3/2 به منهای 0/61 

درصد رسیده است.
بر اس��اس گزارش مرکز آم��ار ایران، تع��داد آبادی های 
کش��ور در سال 1365 برابر با 65 هزار و 349 آبادی بود که 
در س��ال 1385 این تعداد به 63هزار و 904 آبادی رس��یده 
است. کاهش تعداد آبادی های کشور در حالی است که تعداد 
ش��هرهای کشور از 494 شهر در سال 1365 به یک هزار و 

12 شهر در سال 1385 رسیده است.
تعامل هر چه بیش تر مناطق شهری و روستایی، افزایش 
س��واد در میان زنان روس��تایی، وجود خانه های بهداش��ت 
در جه��ت دادن آگاه��ی ب��ه جمعیت زنان روس��تایی برای 
پیش گیری از حاملگی های ناخواس��ته، ع��دم رونق بخش 
کشاورزی و مهاجرت که به دلیل توزیع ناعادالنه ی امکانات 
رخ می دهد و منجر به ماندگاری جمعیت روستایی در شهرها 
شده است، می تواند مهم ترین علل کاهش جمعیت روستایی 

کشور باشد.

ايجاد دهکده هاي تخصصي صنايع 
دستي در روستاهاي استان مرکزي

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
اس��تان مرکزی گفت: ایجاد دهکده های تخصصی صنایع 
دس��تی در دستور کار این س��ازمان قرار گرفته و جشنواره و 
نمایشگاه چوب و منبت س��مقاور نخستین تجربه ی استان 
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مرک��زی در خصوص ایجاد دهکده ه��ای تخصصی صنایع 
دستی است.

مجتبی رضوانی با تأکید بر این که سیاس��ت س��ازمان بر 
حمایت از این دهکده ها متمرکز است، اظهار کرد: امیدواریم 
بتوانیم با احیا و توس��عه ی کارگاه های خانگی، اشتغال زایی 
را در س��طح خانواده ها گس��ترش دهیم تا با ارتقای س��طح 
خالقیت، بازارهای جدیدی برای محصوالت این دهکده ها 

پیدا شده و زمینه توسعه اشتغال در این حوزه فراهم شود. 
رضوان��ی تصری��ح ک��رد: آث��ار و تولی��دات هنرمندان و 
صنعتگران س��مقاور علی رغم اینکه بس��یار حرفه ای تولید 
می ش��وند در بازارهای استان هایی هم چون تهران، اصفهان 
و هم��دان و حتی در اراک تحت عنوان س��مقاور ش��ناخته 
نمی ش��وند و پتانسیل موجود در س��مقاور در ایران شناخته 

شده نیست. 
وی اف��زود: معرفی این روس��تا به عن��وان الگوی موفق 
کارآفرینی و ایجاد زمینه شناس��ایی دیگر روس��تاهایی که 
دارای این پتانس��یل هس��تند از جمله اهداف برگزاری این 

جشنواره بوده است. 
رضوانی هویت بخشی به صنایع دستی سمقاور و حرکت 
به سمت برندس��ازی در صنایع دستی و همچنین برقراری 
ارتباط میان هنرمندان این روس��تا ب��ا هنرمندان منبت کار 
سراس��ر کش��ور را از دیگر اهداف برگزاری جشنواره منبت 

عنوان کرد. 
وی همچنی��ن افزایش کیفیت، تن��وع و افزایش فضای 
رقاب��ت را از انگیزه های برگزاری این جش��نواره دانس��ت و 
اظهار کرد: براساس تماس هایی که از طرف تولیدکنندگان 
و صنعتگران دریافت کرده ایم به نظر می رس��د که ظرفیت 

این روستا تا حدودی معرفی شده است .

همایش ارتقاي فرهنگ ایمني 
تردد موتورسواران برگزار مي شود

مدی��ر کل حم��ل و نق��ل و پایانه های گلس��تان گفت: 
همای��ش ارتقای فرهن��گ ایمنی تردد موتورس��واران در 9 

روستای پرتردد استان برگزار می شود.
علی میقانی افزود: اولین همایش ارتقای فرهنگ ایمنی 
ب��ه دلیل حجم باالی تردد و حوادث ترافیکی در روس��تای 

القجر برگزار می شود.
مدی��رکل حم��ل و نق��ل و پایانه های گلس��تان در این 
خصوص افزود: موتورس��یکلت به دلیل ارزان بودن قیمت، 
دسترس��ی سریع و آسان، کشاورزی بودن منطقه و نزدیکی 
روستاها به شهرها به صورت چشمگیری مورد استفاده قرار 
می گیرد. وی عنوان کرد: بخش عمده ای از تلفات جاده ای 
استان را موتورس��واران و عابران پیاده تشکیل می دهند که 

ای��ن اداره کل ب��ا ارائه برنامه ای م��دون در بخش آموزش 
و ارتق��ای فرهنگ ایمنی این همایش را اجرا کرده اس��ت. 
میقانی گفت: مش��ابه این همایش در نه روستای پر حادثه 

دیگر استان در سال جاری به اجرا در خواهد آمد.

تا پایان امسال مقاوم 
سازي1/3میلیون واحد روستایي 

به پایان مي رسد

رییس بنیاد مس��کن کش��ور گفت: تا پایان امسال مقاوم 
س��ازی یک میلیون و300 هزار واحد مسکونی روستایی در 

کشور به اتمام می رسد.
مهندس علیرضا تابش گفت: خوشبختانه طی سال های 
اخیر بنیاد مس��کن در بخش مقاوم سازی مسکن روستایی 

توفیقات خوبی داشته و این روند ادامه خواهد یافت. 
وی با بیان اینکه مقاوم س��ازی 200 هزار واحد روستایی 
در سال شعار محوری بنیاد مسکن شده، عنوان کرد: سهمیه 
امسال هم مشخص شده و با بانک ها به توافق رسیده ایم. 

تابش تصریح ک��رد: تاکنون مقاوم س��ازی یک میلیون 
و100 هزار واحد به پایان رسیده و تا پایان سال این رقم به 

یک میلیون و300 هزار واحد می رسد. 
تابش با اش��اره به اینکه 30 درصد جمعیت ایران ساکن 
روس��تاها هس��تند، خاطر نش��ان کرد: به دنبال این هستیم 
با توس��عه و آماده کردن روستاها ش��رایط را برای مهاجرت 

معکوس از شهر به روستا آماده کنیم. 
این مقام مس��ئول در خصوص طرح های هادی روستایی 
هم یادآور شد: باید تحولی بنیادی در این حوزه ایجاد کنیم 
و به یاد داش��ته باشیم اصول و مبانی طرح های روستایی با 

عمران شهری بسیار متفاوت است. 
رییس بنیاد مسکن کشور گفت: امسال اعتبار خوبی برای 

طرح های هادی روستایی در نظر گرفته شده است. 
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به عنوان یک روش غیر مستقیم  آموزش هاي غیر حضوري 
آموزشي در کنار روش هاي حضوري نقش موثري در توسعه و 
آموزشي که  این شیوه ی  دارد. در  انساني  منابع  آموزش  تعمیم 
فراگیران خود  آن که  به جاي  انجام مي شود،  به شکل خودآموز 
را با ضوابط انعطاف ناپذیر آموزش هاي حضوري هماهنگ سازند 
درس  کالس  همچون  معیني  مکاني  و  زماني  درمحدوده ی  و 
دستور العمل هاي  به همراه  درسي  محتواي  و  مواد  یابند،  حضور 
با  متناسب  فراگیران  تا  مي شود  داده  قرار  آنان  اختیار  در  الزم 
از  خودآموز  شیوه ی  به  شغلي  وضعیت  و  شخصي  ویژگي هاي 

آموزش هاي مورد نیاز بهره مند گردند.
معاونت آموزشي پژوهشکده مدیریت شهري و روستایي در 
دهیاري ها  پرسنل  عملي  و  علمي  آگاهي  سطح  ارتقاء  راستاي 
را   خود  آموزشي  مهم  محورهاي  از  یکي  اخیر  سال هاي  طي 
“آموزش مکاتبه اي دهیاران”  قرار داده است و بر همین اساس 
در سال 1389، 13000  و  دهیار  تعداد 8000  در سال 1388، 
نیز  جاري  سال  در  و  دیده اند  آموزش  شیوه  همین  به  دهیار  
در نظر دارد سومین دوره ی آموزش مکاتبه اي را براي 15000 

دهیار کشور به صورت متمرکز  و غیر متمرکز برگزار نماید.
مجلد حاضر که منبع آموزشي سومین آزمون غیر حضوري 
دهیاران کشور در سال 1390 مي باشد، بر اساس نیازسنجي و 
ارزیابي صورت گرفته از دو دوره ی پیشین آزمون غیر حضوري 

 5 بر  مشتمل  مجموعه  این  است.  گردیده  استخراج  دهیاران 
روستا  در  مدیریت  و  برنامه ریزي   .1 شامل:  آموزشي،  عنوان 
و  مفاهیم   .3 روستایي  تعاون  و  مشارکت  جلب  شیوه هاي   .2
و  بودجه ریزي    .4 روستا  توسعه ی  در  روستایي  صنایع  مباني 
بودجه نویسي در روستا و 5. امالک و اراضي روستایي مي باشد. 
این کتاب با همکاري استانداري هاي بوشهر، گلستان و مرکزي 
مجلد  این  انتشار  با  است  امید  است.  گردیده  تدوین  و  تهیه 
امکان ارائه ی یافته ها و دستاوردهاي علمي و شغلي به مدیران 
رهگذر  این  در  و  فراهم  محترم  دهیاران  به خصوص  روستایي 
گامي در جهت توسعه ی مدیریت روستایي کشور برداشته شود.

مديريت روستايی

مدیریت  پژوهشکده  آموزشی  معاونت  تنظیم:  و تهیه
استانداری  روستایی  امور  دفتر  همکاری  با  روستایی  و  شهری 

بوشهر
نوبتچاپ: چاپ اول

تاریخچاپ: تابستان 1390
شمارگان: 15000 نسخه

تلفنمرکزپخش:021-88986398

نمایه
 نشر
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در هر یک از کشورها انعقاد قرارداد بر پایه ی قانون مدنی 
گفت  می توان  کلی  به طور  و  است  شده  نهاده  بنا  کشور  آن 
عهد، پیمان و قرارداد ناشی از هم سویی اراده ی اشخاص طرف 
معاهده می باشد و لذا قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی 
جمع آوری  این رو  از  است.  متفاوت  کرده اند  منعقد  را  آن  که 
تمامی قراردادها مقدور نبوده و در این کتاب فقط نمونه هایی از 

قراردادها جمع آوری شده است.
از آن جایی که تهیه و تنظیم یک قرارداد یکی از موارد مهمی 
است که در زندگی تمامی اشخاص –اعم از حقیقی یا حقوقی- 
نقش مهمی را داراست، لذا این مجموعه تنها به منظور ارائه ی 

نمونه هایی از انواع قراردادها تهیه گردیده است. 
این مجموعه فقط یک راهنما برای تهیه و تنظیم بعضی از 
از  این کتاب به مواردی خاص  اول  قراردادها می باشد. فصل 
قانون مدنی و همچنین متن کامل قانون مسئولیت مدنی که 
قراردادها،  عقود،  معامالت،  مختص  ویژگی های  با  ارتباط  در 
می باشد  قرارداد  طرفین  مسئولیت های  و  الزامات  و  تعهدات 

اختصاص یافته است.
تالش اصلی در تهیه و تنظیم مطالب این کتاب روی نمونه 
قراردادهایی است که بیش تر مورد استفاده ی اشخاص است. 
به  سهولت  به  می توان  کتاب  مطالب  فهرست  به  مراجعه  با 
از  تعدادی  فهرست  این  در  یافت.  دسترسی  موردنظر  مطالب 
مفیدترین و مورد استفاده ترین نمونه ها از انواع قرارداد که در 
جامعه کاربرد بیش تری دارد ارایه گردیده است که از آن جمله 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نمونه قراردادهای کار مصوب وزارت کار و امور اجتماعی 
نمونه قراردادهای دریافت تسهیالت بانکی از بانک های 

مختلف کشور 
موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها 

و مقررات مربوط به آن ها
نمونه ی بعضی از انواع قراردادهای بیمه

اجاره نامه،  قولنامه،  قبیل  از  حقوقی  قراردادهای  نمونه 
خرید اتومبیل، خرید آپارتمان یا خانه ی مسکونی، قرارداد اجاره 
پیش  قرارداد  ساخت،  در  مشارکت  قرارداد  تملیک،  شرط  به 

فروش ملک و ...
تنظیم  در  دهیاران  به  شایانی  کمک  می تواند  کتاب  این 
کتاب  این  از  استفاده  با  دهیاران  و  بنماید  قراردادها  درست 
می توانند به سهولت پیش نویس قراردادهای مورد نیازشان را 

تنظیم نمایند. 

نمونه قراردادها
پدیدآورنده: امیرهوشنگ ساسان نژاد

ناشر: انتشارات فردوسی
تیراژ: 2000 جلد

نوبتچاپ: نوزدهم
چاپ: اتحاد88

قیمت: 17000 تومان
تلفنپخش:33111951
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WWW.iranabadi.com
پایگاه
 اطالع رسانی

 WWW.iranabadi.com سایت ایران آبادی به آدرس
یک سایت خبری تحلیلی و اطالع رسانی است که به 
همت موسسه ی توسعه روستایی ایران راه اندازی شده و مطالب 
و اخبار جامعه ی روستایی، عشایری و مباحث کشاورزی را ارائه 
آن  مختلف  بخش های  معرفی  به  زیر  در  که  می نماید 

می پردازیم:
 بخش اخبار

در صفحه ی اصلی سایت ایران آبادی، اخبار مربوط به مسائل 
کشاورزی و روستایی قرار داده شده است. این بخش هم اخبار 
داخلی و هم اخبار سایر کشورهای جهان را در بر دارد. در کنار 
متن هر کدام از خبرها، منبع خبر، تاریخ خبر و عکس مرتبط 
با خبر قرار گرفته است. الزم به ذکر است که خوانندگان خبر 
می توانند پس از ثبت نام در سایت، نظر خود را در رابطه با هر 

خبر نوشته و برای مسئولین سایت ارسال نمایند.
 بخش گزیده اخبار

در قسمت باالی خبرها، خبرهای برگزیده به صورت عمودی 
عناوین  این  از  هرکدام  روی  کردن  کلیک  با  می کنند.  حرکت 
در  کنیم.  مالحظه  را  خبر  قسمت های  سایر  و  متن  می توانیم 
این بخش نیز مانند بخش خبرها، امکان ثبت امتیاز، ثبت نظر 
و همچنین مشاهده ی نظرات سایر خوانندگان فراهم می باشد. 
از  را  گزینه  این  باید  اخبار  گزیده ی  آرشیو  به  دسترسی  جهت 
آرشیو  این  در  نماییم.  انتخاب  صفحه  راست  سمت  فهرست 

خبرها به ترتیب تاریخ قرار گرفته اند.
 بخش خبر روز

در هر روز عنوان جدیدترین خبر مرتبط با موضوع توسعه ی 
به  الزم  می گیرد.  قرار  قسمت  این  در  کشاورزی  و  روستایی 
ذکر است که خبر روز فاقد متن است و فقط به صورت تیتر در 

باالترین قسمت صفحه ی اصلی سایت مشاهده می شود.
 صفحات اختصاصی موسسه ی توسعه 

روستایی
آرم  سایت،  اصلی  صفحه ی  چپ  سمت  و  باال  قسمت  در 

موسسه ی توسعه روستایی ایران قابل مشاهده است. می توانیم 
به  برده و صفحات مربوط  این تصویر  را روی  نمایشگر موس 
موسسه ی توسعه روستایی را مشاهده نماییم. این بخش شامل 
اخبار  موسسه،  اداری  تشکیالت  موسسه،  معرفی  قسمت های 
فراخوان ها،  و  اطالعیه ها  موسسه،  عملکرد  گزارش  موسسه، 
و  انتشارات  توسط  شده  چاپ  نشریات  موسسه،  بیانیه های 
همچنین بخش عضویت در موسسه می باشد. از بخش عضویت 
در موسسه می توانیم صفحات اعضای موسسه، اعضای جدید، 
پذیرش عضو، اطالعیه، پیام، اخبار مربوط به اعضاء و صفحه ی 
گفتگو با اعضاء را مشاهده نماییم. در صفحه ی گفتگو، مصاحبه 
با اساتید و متخصصین توسعه ی روستایی کشورمان قرار دارد که 
عالقه مندان می توانند این بخش را مطالعه نمایند. در صفحه ی 
پذیرش عضو، شرایط عضویت در موسسه و چگونگی درخواست 
عضویت توضیح داده شده است و فایل متنی برگه ی عضویت 
قرار گرفته است تا عالقه مندانی که مایل به عضویت در موسسه 
هستند مراحل عضویت را مطالعه کرده و به راحتی عضو موسسه 
و  اعضاء  بین  سویه  دو  ارتباط  برای  پلی  پیام  شوند. صفحه ی 
موسسه است. موسسه و اعضاء می توانند پیام های گوناگون برای 
یکدیگر داشته باشند. اعضاء می توانند پیام های خود را به آدرس 

webmaster@iranabadi.ir ارسال نمایند. 
 بخش معرفی کتاب

در بخش معرفی کتاب، جدیدترین کتاب ها و نشریات منتشر 
شده توسط انتشارات موسسه معرفی شده اند. همچنین در بخش 
توسعه  همایش  دومین  الکترونیک  کتاب  الکترونیک،  کتاب 

روستایی ایران در اختیار کاربران سایت قرار گرفته است.
 بخش کتاب

در این قسمت جدیدترین کتاب های روستایی و کشاورزی با 
ذکر نام کتاب، نام نویسنده، مترجم و انتشارات معرفی شده اند. 
در قسمت آرشیو این بخش کتاب های منتشر شده در سال های 

قبل به تفکیک سال لیست شده اند. 
 بخش گزیده ی آمار روستایی و کشاورزی

روستای آباد ، ايران آباد 
ايران آبادیمعرفي پايگاه اطالع رسانی
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پایگاه
 اطالع رسانی

از قسمت های موجود در فهرست اصلی، بخش گزیده ی  یکی 
آمار روستایی و کشاورزی می باشد. این بخش آماری را از جامعه ی 
روستایی در اختیار قرار می دهد. مانند آمار تعداد شهرستان، بخش، 
شهر و دهستان بر اساس تقسیمات کشوری، طبقه بندی جمعیتی 
آبادی های دارای سکنه ی کشور، تغییرات جمعیتی نقاط روستایی 
اقتصادی  فعالیت های  اشتغال در بخش های عمده ی  کشور، سهم 
به تفکیک نقاط شهری و روستایی، درصد باسوادان در جمعیت 6 
ساله و بیش تر در نقاط شهری و روستایی، بررسی تغییرات سطح 
زیر کشت، تولید و عملکرد محصوالت زراعی طی سال های 1370 

تا 1385 و بسیاری موارد دیگر.
 بخش پیوند با مجالت تخصصی

در این بخش مجالت مرتبط با موضوع کشاورزی و روستایی 
معرفی شده اند و آدرس سایت این مجالت در اختیار کاربران سایت 
قرار گرفته است. اطالعات هر مجله مانند نام مجله، موضوع و 
صاحب امتیاز مجله در اینجا معرفی شده است. با کلیک روی 
نام هر یک از نشریات معرفی شده، می توان به سایت آن نشریه 
مراجعه کرده و مطالب آن را مالحظه کرد. الزم به ذکر است که در 
این صفحه امکان جستجوی موضوعی برای کاربران فراهم شده 
است و آن ها می توانند با وارد کردن عبارت موردنظر در قسمت 
جستجو، سریع تر و راحت تر به نشریات مرتبط با موضوع دسترسی 

داشته باشند.
 بخش پیوند با سازمان ها

در بخش پیوند با سازمان ها امکان اتصال به وب سایت هر 

یک از سازمان ها و مراکزی که به نحوی با مباحث توسعه ی 
روستایی و همچنین بخش کشاورزی در ارتباط هستند فراهم 
کشاورزی،  بانک  مانند  مراکزی  و  سازمان ها  است.  شده 
کشور،  اقتصادی  و  برنامه ریزی  پژوهش های  موسسه ی 
روستایی،  تعاون  مرکزی  سازمان  کشاورزی،  جهاد  وزارت 

سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی و ...
 بخش مقاله، گزارش و مصاحبه

حاوی  پیداست  آن   عنوان  از  که  همان طور  بخش  این 
گزارشات و مصاحبه های صورت گرفته با فعاالن امر توسعه ی 
روستایی می باشد. همچنین مقاالت منتشر شده در روزنامه ها 
روستایی  توسعه ی  و  با کشاورزی  ارتباط  در  که  نشریاتی  و 

هستند نیز در اینجا گردآوری شده اند. 
 دانلود

در این قسمت فایل ها و مطالبی که برای کاربران سایت 
داده شده است. کاربران  قرار  اختیار آن ها  مفید می باشد در 
خود  موردنظر  فایل های  بخش،  این  به  مراجعه  با  می توانند 

را دانلود نمایند. 
 تماس با ما

در بخش تماس با ما کلیه ی راه های ارتباطی با مسئولین 
سایت ایران آبادی در اختیار کاربران سایت قرار گرفته است. 
و  روستایی  توسعه  موسسه ی  فکس  و  تلفن  شماره  آدرس، 
سواالت،  ارسال  جهت  الکترونیکی  پست  آدرس  همچنین 

نظرات، پیشنهادات و انتقادات در این صفحه وجود دارد.
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مرتضی رجبی
ما  کشور  در  آبیاری  و  کشاورزی  عملیات  امروزه 
در  که  می آید  حساب  به  عادی  به قدری  ایران 
بسیاری از موارد کشاورزان فاقد تحصیالت کشاورزی بوده 
در  و   نکرده  استفاده  مربوط  فنی  کارشناسان  نظر  از  یا  و 
به  نسبت  قدیم  سنتی  شیوه ی  از  استفاده  با  زیادی  موارد 

اجرای پروژه های کشاورزی اقدام می نمایند.
حال  در  کشاورزی  آب  نیاز  که  مطلب  این  به  توجه  با 
شامل  را  کشور  آب  مصارف  درصد   93 از  بیش  حاضر 
زیاد  بسیار  تلفات  باعث  آبیاری  پایین  راندمان  می گردد، 
آبیاری  مقادیر  در  که  است  آن  امر  این  دلیل  و  شده  آب 
تقریبا  و  شده  تعرق  و  تبخیر  صرف  آب  عمده ی  قسمت 
اضافه  آب  مقدار  به  هرچه  اما  ندارد؛  وجود  عمقی  تلفات 
تلفات  و  نفوذ عمقی و روان آب  از آن صرف  شود بخشی 
جمعیت  افزون  روز  رشد  گرفتن  نظر  در  با  می شود.  دیگر 
و  جغرافیایی  شرایط  به  توجه  با  و  آب  مصرف  افزایش  و 
ایران و همچنین کاهش نزوالت جوی  اقلیمی کشورمان 

تحقیقات  براساس  پی درپی،  خشک سالی های  به واسطه ی 
یک کمیته ی بین المللی، تا سال 2025 میالدی حدود 1/8 
میلیارد نفر در کشورها و مناطقی زندگی خواهند کرد که 
وخیم ترین وضعیت آبی را داشته و اصطالحا دچار “کمبود 
و  آفریقا  اغلب کشورهای شمال  آب” خواهند شد.  مطلق 
خاورمیانه در این دسته بندی قرار می گیرند و این بدان معنی 
است که تا سال 2025 این کشورها منابع آب کافی برای 
دستیابی به محصوالت کشاورزی خود توسط آبیاری حتی 
با راندمان های باال را نخواهند داشت. این کشورها ناچارند 
برای تامین نیازهای خود آب را از بخش کشاورزی به دیگر 
به  پیش  از  بیش  ترتیب  این  به  و  نموده  منتقل  بخش ها 
واردات مواد غذایی وابسته خواهند شد. متاسفانه کشور عزیز 
ما ایران نیز در زمره ی کشورهای با کمبود مطلق آب قرار 
دارد. در حال حاضر شاهد محدودیت منابع آب سطحی در 
بعضی از مناطق کشور هستیم و این امر باعث شده که این 
منابع به راحتی در دسترس مصرف کنندگان قرار نگیرد. در 
از طریق منابع آب  این مناطق مصرف کنندگان  نتیجه در 

 بهینه از آب

با مخاطبین

بخش با مخاطبین 
آماده درج مقاالت، 

نظرات و پیشنهادات 
خوانندگان محترم 

می باشد.

*N35*15
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زیر زمینی نیاز خود را مرتفع نموده اند. نهایتا در این زمینه 
تقریبا آن چه توان بالقوه بوده به فعل درآمده است و حتی در 
بسیاری از دشت های مهم کشور با بیالن منفی این منابع 
مواجه هستیم. از جمله در مناطق جنوب شرق کشور مانند 
استان های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان این موضوع 

حادتر می باشد.
بنابراین در این موقعیت تنها راه برای حل معضل آب، 
توجه جدی به مدیریت مصرف آب در بخش های مختلف 
و استفاده ی بهینه از این ماده ی حیاتی در بخش کشاورزی 

است.
به عبارت دیگر در شرایط کنونی مدیریت مصرف آب، راه 
مقابله با کم آبی بوده و در این راستا راندمان آبیاری مهم ترین 
معیار در سنجش نحوه ی مصرف آب کشاورزی می باشد. در 
این مقاله به راندمان آبیاری و مدیریت صحیح استفاده از 

آب آبیاری اشاره شده و مورد بحث قرار می گیرد.
 روش های آبیاری و راندمان آبیاری:

اصلی ترین روش های آبیاری به سه نوع آبیاری سطحی، 

می شوند.  تقسیم بندی  بارانی  آبیاری  و  قطره ای  آبیاری 
قابل  آبیاری  روش های  از  تعدادی  است  ذکر  شایان 
روش  سه  این  بندی های  مرز  از  زیرا  نیستند.  دسته بندی 

پیروی نمی کنند.
روش های آبیاری سطحی قدیمی ترین روش برای تولید 
محصوالت کشاورزی بوده و در مقیاس وسیع در نزدیک به 
سه چهارم زمین های کشاورزی کشور از روش های آبیاری 
سطحی استفاده می شود که این روش ها  دارای پایین ترین 
برای  اکثرا  قطره ای  آبیاری  می باشند.  نیز  آبیاری  راندمان 
باغات استفاده شده و باالترین راندمان آبیاری را، در بین 
برای  عمدتا  بارانی  آبیاری  و  داراست  آبیاری  روش های 
محصوالت زراعی با راندمان تقریبی مابین دو روش قبل 

مورداستفاده قرار می گیرد.
بر  جریان  طریق  از  آب  سطحی  آبیاری  روش های  در 
روی سطح مزرعه توزیع می شود ولی در مقابل در آبیاری 
لوله ها  توسط  آب  توزیع  بارانی بخش عمده ی  و  قطره ای 
صورت می گیرد و به همین دلیل راندمان این دو روش به 

مراتب باالتر از روش های آبیاری سطحی می باشد. 
 راندمانآبیاری:

گیاه  واقعی  مصرف  به  که  آبیاری  آب  از  درصدی  به 
در  مقدار  این  گویند.  آبیاری  راندمان  می رسد  مزرعه  در 
تمام  می باشد.  متفاوت  تا مصرف  منبع  از  مختلف  مراحل 
سیستم های آبیاری ذاتا غیر یکنواخت هستند، لذا مدیریت 
مزرعه باید برای هر نوبت آبیاری بین مقدار کل آب داده 
اکثر  لیکن  کند.  برقرار  توازنی  مجاز  کمبود  مقدار  و  شده 
کشاورزان به علت عدم آشنایی چنین تصمیماتی را براساس 
تجزیه و تحلیل و مشاوره اتخاذ نمی کنند، بلکه با محاسبات 
سرانگشتی تصمیمی می گیرند که متناسب با نیازهای خاص 
خودشان است و بر همین اساس به زمین آب می دهند. به 
استناد  به  در کشور  آبیاری  راندمان  که  است  دلیل  همین 
آمار و اطالعات منتشر شده به طور متوسط حدود 30 تا 35 
درصد عنوان می گردد. این رقم مبتنی بر محاسبات مصارف 
و نیازهای آب کشاورزی بوده و مبین مصرف آب کشاورزی 
در کشور می باشد. البته در این روش جزییات تلفات آب در 
مناطق مختلف و مراحل متفاوت استفاده از آب مشخص 
نمی گردد. یعنی این که مناطقی از کشور به دلیل کمبود آب 
محصوالت زراعی را در شرایط تنش آبی تولید می نمایند و 
در مقابل مناطقی در کشور به دلیل مصرف بی رویه ی آب، 
مقدار زیادی آب را در هر آبیاری تلف می نمایند. به عبارت 
دیگر مشخص نیست که 65 تا 70 درصد آب به چه نسبت 
در مراحل انتقال، توزیع و مصرف در مزرعه تلف می شود. 
به همین دلیل ارایه ی راه کار برای بهبود راندمان آبیاری به 
اقدامی اثربخش در این زمینه منتهی نمی گردد. لذا مناسب 
آبیاری و کاهش تلفات در  است برای محاسبه ی راندمان 

کشور موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
یا دشت در سطح  برای هر منطقه  آبیاری  راندمان   -1
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برای   شود  سعی  آید.  به دست  جداگانه  به طور  کشور 
گروه های محصوالت زراعی و باغی مشابه، این رقم به طور 
مجزا محاسبه گردد. مثال برای باغات پسته، باغات نخیالت 

و غالت و ..... 
و  توزیع  انتقال،  آبیاری،  عملیات  از  مرحله  هر  در   -2
در  مثال  شود.  محاسبه  جداگانه  به طور  راندمان  مصرف، 
خصوص شبکه های آبیاری برای شبکه ی اصلی تا نقطه ی 
تحویل آب به کشاورزان و شبکه ی فرعی توزیع در محل 
به طور  راندمان  و  تلفات هر مرحله مشخص شده  مزرعه، 

جداگانه محاسبه شود.
از  یک  هر  با  متناسب  راندمان،  محاسبه ی  برای   -3
مراحل آبیاری و در هر فصل از روش هایی استفاده شود که 
تمام تلفات آب را به دقت مورد توجه قرار دهد، به نحوی که 

نتایج به دست آمده دقیق باشند.
 مدیریتآب:

بخش قابل توجهی از تلفات آب در سیستم های آبیاری و 
شبکه های آبیاری مدرن مربوط به مدیریت مصرف آب در 
مزرعه می باشد. در صورتی که بتوان پس از اجرای پروژه های 
و  مزرعه  در  آب  مصرف  مدیریت  از  ناشی  تلفات  آبیاری 
راه های کاهش آن را دقیق شناسایی و مورد بررسی قرار 
داد، به میزان بسیار زیادی تلفات آب کاهش یافته و مصرف 

آب بهینه می گردد که تعدادی از این موارد عبارتند از:
 برنامهریزیمناسبآبیاری

برنامه ریزی  به  مربوط  مزارع  در  آب  تلفات  از  بخشی 
نامناسب آبیاری می باشند. یعنی این که باید مشخص شود 
که چه موقع و چه مقدار آب به زمین داده شود. برنامه ریزی  

آبیاری از این جهت اهمیت دارد که عالوه بر صرفه جویی 
در میزان آب، زارع می تواند هماهنگ با آن سایر عملیات 
کشاورزی مانند سم پاشی، کود دهی و ... را نیز تنظیم نماید 
و از مصرف زیاد آب یا مصرف کم آب جلوگیری نماید تا 

نیازهای آبیاری برآورده شود.
 انتخابروشآبیاریمناسب:

آبیاری  روش  به  مربوط  مزارع  در  آب  تلفات  از  بخشی 
می باشد. به عنوان مثال تلفاتی که به لحاظ  انتخاب روش 
حاصل  فشار  تحت  یا  فاروئی  روش  با  مقایسه  در  کرتی 
می گردد باعث تلفات بسیار زیاد آب در مزرعه خواهد شد. 
برای مقابله با این گونه تلفات معموال به سیستم های آبیاری 
تحت فشار توجه می شود. حتی در صورت حداقل نمودن 
مدیریت  در  بهتری  گزینه ی  است  ممکن  تلفات  نوع  این 
مصرف آب در مزارع وجود داشته باشد  که مصرف آب را 

کاهش دهد.
 یکسانسازیاراضیکشاورزیکوچک:

تعداد کشاورزان بهره بردار از اراضی آبخور یک دریچه ی 
شراکتی آب یا یک حلقه  چاه آب شراکتی در کشور زیاد بوده 
تلفات آب  افزایش  اراضی کوچک موجب  نوبتی  آبیاری  و 
در مزرعه می گردد. که یکسان سازی اراضی در این زمینه 

کمک بزرگی به کاهش تلفات آب می نماید.
 انتخابالگویکشتمناسبباشرایطآب

وهواییمنطقه:
و  هوایی  و  آب  شرایط  با  نامتناسب  کشت  الگوی  اگر 
خاک منطقه کشت شود. درصورتی که اگر اراضی با دقت 
زیاد هم آبیاری گردد، به هرحال موجب اتالف زیاد آب شده 
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مثال کشت  به عنوان  نمی آید.  به دست  مطلوب  عملکرد  و 
گیاهان ریشه افشان مانند گندم و جو در خاک های سبک 
یا کشت درختانی مانند پسته در مناطقی که زمستان گرم 
دارند نتیجه ی مطلوب را نداشته و  این امر باعث افزایش 

تلفات آبیاری خواهد شد. 
 انتخابزمانکشتمناسب:

عدم توجه به انتخاب زمان کشت مناسب در هر منطقه 
هماهنگ با درجه حرارت و رطوبت نیز موجب افزایش نیاز 
آبی و به عبارت دیگر تلفات آب می گردد. افزایش نیاز آبی 
گیاه می تواند باعث عملیات نامناسب داشت نیز شود مانند 

رشد علف های هرز و ...
 نوعکشتمناسب:

عدم استفاده از نوع کشت مناسب و سازگار با شرایط آب 
و هوایی منطقه برای یک محصول می تواند باعث افزایش 
آب مصرفی توسط گیاه گردد. برای مثال استفاده از  گندم 
ناسازگار با شرایط اقلیمی  منطقه می تواند موجب طوالنی 

شدن زمان داشت و در نتیجه افزایش مصرف آب شود.
 آبیاریدرهنگامشب:

گرم  ماه های  در  علی الخصوص  هنگام شب  در  آبیاری 
روز  در  آبیاری  به  نسبت  مناسب تری  راندمان  دارای  سال 
می باشد و قطع آبیاری در شب و یا سرکشی نکردن آبیار 
تلفات آب در  از مهم ترین عوامل  آبیاری شبانه  در هنگام 
اکثر شبکه های آبیاری به حساب می آید. تلفات آبیاری در 
مزارع، که به تعدادی از آن ها اشاره شد، مواردی هستند که 
می توان  مزرعه  در  آب  مدیریت مصرف  اعمال صحیح  با 
آن ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد و افزایش راندمان 

آبیاری را موجب گردید.
و  آبیاری  طرح های  در  شد  ذکر  که  مواردی  از  برخی 
زهکشی معموال در مرحله ی مطالعات طرح ها مورد بررسی 
برنامه ی  و  کشت  الگوی  اساس  همین  بر  می گیرند.  قرار 

متعددی  به دالیل  لیکن  می گردد.  پیشنهاد   .... و  آبی  نیاز 
مانند آشنا بودن کشاورز با سیستم های آبیاری، عدم آموزش 
صحیح برای بهره برداری از سیستم و تحصیالت غیرمرتبط 
با کشاورزی، تحصیالت ناکافی برای مدیریت صحیح مطابق 
با دستورالعمل های پیشنهاد شده مشاورین باعث تلفات زیاد 
آب و حتی در مواردی باعث شکست طرح های آبیاری شده 
است. به همین دلیل مدیریت صحیح بهره برداری یا به روز 
نمودن مطالعات و تطبیق دستورالعمل ها با شرایط موجود 

می تواند راندمان آبیاری را بهبود بخشد.
 نتیجه گیری

در  دریافت  می توان  فوق  مطالب  مجموع  به  توجه  با 
و  انتقال  مدیریت  از  ناشی  تلفات  آب،  تلفات  شناخت 
توزیع مصرف آب در مزرعه بسیار مهم بوده و برای بهبود 
راندمان های آبیاری در کنار پیشنهادات بهبود ساختارهای 
از فن آوری های  با استفاده  توزیع و مصرف آب در مزرعه 
آبیاری نوین در مزارع می توان به افزایش راندمان از طریق 
اعمال مدیریت اثربخش در امر مصرف آب کشاورزی رسید. 
که دهیاران و شوراهای اسالمی روستا با توجه به جایگاه 
خود در روستا ، می توانند سهم بسیار مهمی در روند آموزش 
و توان افزایی روستاییان در این زمینه و نیز تغییر روش های 

انتقال و آبیاری  داشته باشند. 
منابع:

مجید،  سید  نیا،  هاشمی  کشاورزی،  در  آب  مدیریت   -
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

امین،  علیزاده،  آبیاری،  سیستم های  طراحی  اصول   -
آستان قدس، دانشگاه امام رضا

- راندمان آبیاری و روش های مدیریت آب، برای کاهش 
تلفات آبیاری، رجبی، مرتضی پایان نامه کارشناسی ارشد 

- آبیاری عمومی، اجاللی، فرید، دانشگاه پیام نور
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مسابقات نشریه شماره 35 نیز مانند شماره هاي قبل در سه بخش طراحی شده است که دهیاران گرامی حداکثر تا 30 
آبان ماه فرصت دارند پاسخ های خود را برای ما ارسال نمایند  :

بخش اول : مسابقه ی پیامکی 
در این بخش 5 سئوال چهارگزینه ای مطرح می گردد که کافیست پاسخ های صحیح خود را به صورت زیر  برای ما 

ارسال نمایید :
اگر پاسخ سوال مثال به صورت ذیل باشد:  

شما می باید پاسخ خود را به صورت پیامک )sms(  به شماره 30006271 و به شکل زیر ارسال فرمایید :
M35*34112*:روشارسالپاسخ
یعنی بعد از زدن کلید ستاره و نوشتن  حرف M  ، شماره ماهنامه یعنی عدد 35 را وارد می کنید و پس از آن دوباره یک 

ستاره وارد می کنید و پس از این ستاره پاسخ ها را به ترتیب وارد می نمایید
اما سوال های  این شماره :

1-طبققانونشوراهادرسال1375درروستاهایزیر1500نفرچندنفرعضوشورامیباشند؟
1- سه نفر

2- بین سه تا پنج نفر
3- چهار نفر
4- پنج نفر

2.تعدادآبادیهایکشوردرسال85چهتعدادبودهاست؟
1-  64900 آبادی
2-  63904 آبادی
3- 63900 آبادی
4- 64904 آبادی

مثال: جواب های صحیح بخش مسابقه ی پیامکی :  

سوال پنجمسوال چهارمسوال سومسوال دومسوال اول

34112پاسخ صحیح
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3-درسال89چهتعداددهیاردربرنامهآموزشهایغیرحضوریسازمانشرکتکردند؟
1- 8700 نفر

2- 13000 نفر
3- 15000 نفر
4- 12700 نفر

4-درجشنوارهطرحهایبرگزیدهدهیاریهاچهتعدادطرحپذیرفتهوموردتقدیرقرارگرفتند؟
1-  73 طرح 
2-  20 طرح
3-  37 طرح 
4-  5 طرح 

5-قانونتشکیلدهیاریهایخودکفادرچهسالیبهتصویبمجلسشورایاسالمیرسید؟
1373 -1
1377 -2
1379 -3
1367 -4

 بخش دوم : مسابقه ی کتبی
در بخش مسابقه کتبی کلیه ی مخاطبین محترم نشریه 
می توانند مطالب خود و نیز تجربیات دهیاری ها و شوراهای 
 اسالمی در این موارد را در قالب مقاله ،عکس ،  اخبار  برای 

نشریه ارسال نمایند .
موضوعات :

مدیریت پسماند روستایي 
اجراي طرح هادي روستایي

حمل و نقل روستایی
کلیه آثار دریافتی در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد 
و جوایزی به آنها تعلق خواهد گرفت هم چنین مطالبی که 
از نظر کمیته کارشناسی قابل استفاده باشد در شماره های 

آتی نشریه منتشر خواهند شد . 
شما آثار خود را به یکی از روش های زیر می توانید برای 

ما ارسال فرمائید :
ارسال از طریق پست  به آدرس تهران – صندوق پستی 

 14565 -169
تلفن  شماره  به  ) فاکس (  نمابر  طریق  از  ارسال 

02144056848
ارسال از طریق پست الکترونیکی به آدرس:  

info@dehyariha.com 

 بخش سوم: نظر سنجی همراه با جایزه !
توسط مخاطبین محترم  نشریه  ارزیابی محتوای  جهت 
شده  گرفته  در نظر  مطلب  هر  برای  ویژه ای  نظرسنجی   ،

است . کافی است شما بهترین مطلب این شماره که از آن 
بیش ترین استفاده را نموده اید انتخاب کرده ،  کد ویژه پیامک 
آن را برای ما ارسال نمایید.  این کد ویژه در کنار برخی از 
به  را  کد  آن  شما  می شود . کافی است  دیده  نشریه  مطالب 
شماره 30006271 ارسال فرمایید تا شماره همراه   شما  نیز 
در قرعه کشی شرکت داده شود .  به عنوان مثال اگر کد ویژه 
مطلب مورد نظر شما، N35*10*  باشد شما می بایست عین 
این کد را به شماره اعالم شده ارسال فرمایید. به منتخبین 

این نظر سنجی نیز جوایز نفیسی اهدا خواهد شد .

 نتایج مسابقه شماره 32
نفرات برگزیده مسابقه 33 به شرح زیر مي باشند . مالکان 
محترم شماره تلفن هاي مذکور منحصرا با همان شماره خط 
با دفتر نشریه تماس بگیرند تا هماهنگي هاي الزم جهت 

ارسال هدایا صورت پذیرد: 
هدیه روستا شماره خطردیف

10914625...32
حمامالر – آذربایجان 

غربی
کمك هزینه سفر به عتبات 

عالیات

یك عدد گوشي تلفن همراه امیر آباد - اصفهان13....20913744

30916322....64
ابوشانك - 
خوزستان

کارت هدیه بانکي 50 هزار 
توماني

مومن آباد سمنان53.....40912367
کارت هدیه بانکي 40 هزار 

توماني

50911377.....44
شریعت آباد 

-مازندران
کارت هدیه بانکي 30 

هزارتوماني
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پای صحبت شما 
سارال  بخش  گالنه  روستاي  دهیار   -918....6335
دهستان کوله شهر دیواندره از استان کردستان مي باشم. 
با دویست وبیست  این روستا بزرگترین روستاي بخش 
خانوار و 1200 نفر جمعیت، مي باشد و در 15کیلومتري 
شهر قرار دارد. اما هنوز از امکانات رفاهي از جمله گاز و 
دبیرستان و طرح هادی و ... محروم است.لطفأ به گوش 

مسئوالن محترم برسانید.
روستاي  دهیار  رضاحیدري  باسالم   -913....5971
آیا  هستم.  کرمان  استان  فاریاب،  شهرستان  خشکار، 
فرماندار و بخشدار مي توانند درخصوص طرح ها و بودجه ي 

دهیاري ها تعیین تکلیف کنند؟
اساس  بر  سالیانه  بودجه  گرامی  دوست  دهیاری ها: 
روستا  اسالمی  شورای  تصویب  و  دهیاری  پیشنهاد 
بسته می شود و بخشداری و فرمانداری بر حسن اجرای 
نظارت  بودجه  کرد  هزینه  نحوه  و  دهیاری  فعالیت های 

خواهند داشت .
1778.....912- سالم مطالب ماهنامه برای این دهیاری 
خیلی مفید وآموزنده بوده است. سپاسگزاریم.  استان زنجان، 

شهرستان طارم،بخش مرکزی، روستای ده بهار
 3504....918 - باسالم دهیار روستاي ساوجي ازتوابع 
کردستان  استان  مریوان  شهرستان  میراباد  خاو  بخش 
هستم تا امروز تنها دو شماره از ماهنامه دهیاری ها به 

دست ما رسیده است . مشکل چیست؟
دهیاری ها:دوستان گرامی همان طور که در شماره های 
پیشین مطرح شد این ماهنامه برای استفاده هر چه بهتر 
و بیشتر دهیاران عزیز به صورت رایگان و از طریق پست 
به آدرس دهیاران محترم ارسال می گردد. اما گاهی اوقات 
به دلیل سهل انگاری برخی از مامورین پست در برخی 
از شهرستان ها مجله با تاخیر به دست دهیاران می رسد 
و بعضا به دلیل عدم حضور مخاطبین محترم در محل 
از  لذا  می شود  داده  برگشت  دهیاری مجالت  ساختمان 
پستی  صندوق  اوال  می خواهیم  عزیز  دهیاران  همه ی 
تا  نمایند  نصب  دهیاری  ساختمان  محل  در  را  مناسبی 

در مواقع عدم حضور، بسته های پستی به داخل صندوق 
ثانیا در صورتی که مجله به دست شما  انداخته شود و 
نرسید، ما را حتما از طریق پیامک مطلع فرمایید تا نسبت 

به پیگیری موضوع اقدام نماییم.
 5025....917 - باسالم متأسفانه شوراهاي اسالمي با 
قوانین و وظایف خود آشنا نیستند و در کار دهیار مشکل 
هم  شورا  اعضای  برای  است  امید  می آورند.  وجود  به 

دوره های آموزشی برگزار شود. 
به عنوان دهیار،  تاکنون  از سال 82   - 917....8617
مشغول هستم. آیا باتوجه به رضایت و درخواست مردم 
مي توانم مجددا در دوره چهارم شوراها به عنوان دهیار 

انتخاب شوم؟ 
این  ادامه ی خدمت در  دهیاری ها : عالقه شما برای 
جایگاه ستودنی است و رضایت مردم نیز بیانگر خدمت 
خالصانه شما در این مدت بوده است. منع قانونی وجود 
ندارد و در صورت انتخاب مجدد از سوی شورای روستا 

می توانید به عنوان دهیار به خدمت رسانی ادامه دهید. 
پل  این  از  تشکر  ضمن  و  باسالم   -  912....3529
ارتباطي بکارگیري بازنشستگان فرهنگي به عنوان دهیار 
با توجه به اینکه دهیاري نهادعمومي وغیردولتي است منع 
قانوني داردیاخیر ؟ درصورت بکارگیري مشمول بندهاي 

دستورالعمل پرداخت حقوق دهیاران مي شودیا خیر؟ 
نیروهای  کارگیری  به  گرامی،  دوست  دهیاری ها: 
بازنشسته آموزش و پرورش به عنوان دهیار منع خاصی 
ندارد و در خصوص پرداخت حق الزحمه هم شرایط مانند 

سایر دهیاران است
روستاي  دهیار  محمودعبدي  سالم   -  911....3818
چهره ازشهرستان بابل هستم. فاضالب شهرک صنعتي 
درازکال روستاي چهره رابصورت فاجعه آمیز دچارآلودگي 
ساخته است ولي متاسفانه محیط زیست شهرستان بابل 

توجهی نمی کند 
0324....911 - سالم،خواهشمندیم مامسئولین فني را 
آگاه سازیدکه آینده کاري ماچه طور است؟ آیااین پست 
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پای صحبت شما 
پای صحبت شما 

پای صحبت شما 
پایدار است یا آزمایشي؟

دهیاری ها: اگر منظور شما از آینده کاری استخدام به 
دهیاری  نهاد  که  این  به  توجه  با  است  آن  رایج  معنای 
یک نهاد عمومی و غیر دولتی است بحث استخدام در 
آن منتفی است اما دهیاری ها می توانند بر اساس نیاز و 
اعتبارات موجود خود نیروهایی را به کار گیرند که وضعیت 

قراردادی این نیروها تابع قوانین کار می باشد . 
9744....935 - با سالم خدمت شما؛ متاسفانه به دلیل 
عدم وجود آموزش هاي کافي اکثر دهیاران؛ به ویژه دهیارانی 
که تازه به این سمت منصوب شده اند؛ با مشکالت زیادي 
مواجه هستند؛ لذا خواهشمند است منبعي را معرفي نمایید که 
درآن توضیحات مفصلی پیرامون وظایف و اختیارات دهیار 

ارائه شده باشد. از لطف شما سپاسگزارم.
دهیاری ها : همانطور که می دانید در رابطه با وظایف 
می باشد.  موضوعه  قوانین  منبع،  معتبرترین  دهیاری 
شما دوست عزیز برای اطالع از شرح تفصیلی وظایف 
و  اساسنامه،تشکیالت   10 ماده  به  می توانید  دهیاری ها 
کنید.  رجوع  وزیران  هیات  مصوب  دهیاری ها   سازمان 
همچنین اخیرا کتابی با عنوان مدیریت روستایی از طرف 
معاونت آموزشی پژوهشکده سازمان به چاپ رسیده است 
که در آن توضیحات جامعی در رابطه با وظایف مختلف 
دهیاری ها ارایه گردیده است، این کتاب که منبع آزمون 
سال جاری دهیاری ها می باشد به تعداد 15000 جلد در 
میان دهیاری ها پخش گردیده و در بخش نمایه نشر این 
نیز معرفی شده است که می تواند منبع مناسبی  شماره 

برای راهنمایی دهیاران باشد.
روستاي  دهیار  رضاخلیلي  باسالم   -  915.....1471
هستم  رضوي  خراسان  قوچان  شهرستان  کلوخي 
درمورداجراي طرح هادي در روستاها هیچ ارگاني جوابگو 
تا  برسانید  مسئولین  اطالع  به  است  خواهشمند  نیست 

اینکه اجراي این طرح دچارمشکل نشود باتشکر
6360......911 - با سالم آقاجاني هستم، دهیار روستاي 
گیالن؛  استان  املش،  رانکوي  بخش  کیش،  سوخته 

روستای ما از سال 82 داراي طرح هادي مي باشد ولي 
تاکنون هیچ اقدامي صورت نگرفته است. با تشکر 

0422.......918 - باسالم وادب و عرض خسته نباشید 
بنده دهیار زنگنه استان کرمانشاه شهرستان سنقر هستم 
این روستا با شصت خانوار جمعیت آب شرب مناسب ندارد 
تامین  روستا  تانکر سیار آب  توسط  تابستان  و هر سال 
مي شود وحدودا پنج سال است که یک حلقه چاه حفر 

نموده اند اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. 
8851 .....916 -  باسالم،روستاي رومیاني شهرستان 
آب  فاقد  جمعیت،  باچهارهزارنفر  درلرستان  کوهدشت 
اما  بارها به مسئولین مراجعه کردیم  آشامیدني مي باشد 
برای روستای ما کاری نکردند به طوری که عدم وجود 
اهالی  از  بسیاری  باعث مهاجرت  آشامیدنی مناسب  آب 

روستای ما به شهر شده است.
0258......916 -  دهیار  روستاي نثاره هستم از توابع 
شهرستان شادگان دهستان دارخوین از نشریه شما لذت 
دستمان  به  دیر  متاسفانه  ولي  رابردم  الزم  استفاده  و 

مي رسد.
همکاران،  تمامي  خدمت  باسالم   -  912....3844
هستم  قزوین  استان  طزرک  روستای  دهیار  یوسفي 
است  درست  داشتم:  عرضی  دهیار  دوستان  به  .خطاب 
مشکالت وکمبودها در روستا بسیار زیاد است اما باید به 
این موضوع هم توجه کرد که پس از تشکیل دهیاري ها 
اقدامات بسیاري در روستاها انجام شده و شرایط بهتر شده 
است.  ضمنا ازماهنامه دهیاري ها هم برای ارائه مطالب 

مفید سپاسگزاریم.
4737....910 - باسالم دهیار روستا کالو، احمد غیبي 
ضمن  رضوی.  نادرخراسان  کالت  شهرستان  از  هستم 
ارتقا  در  دهیاری ها  ماهنامه  مسئوالن  تالش  از  سپاس 
سطح آگاهي دهیاران، لطفا براي درآمدزایی دهیاری های 
مناطق محروم خصوصا دهیاري هاي کم درآمد و درجه 
پایین  امکاناتی از جمله ماشین آالت عمرانی و حمل و 

نقل در اختیار دهیاری ها قراردهید.
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با گذش��ت چند دهه از ورود و تولید انواع کود و س��موم 
ش��یمیایی در کش��ور و پی ب��ردن به نق��ش نهاده های 
کش��اورزی در افزایش تولیدات کش��اورزی و حمایت دولت ها از 
گسترش تولید و مصرف نهاده های یاد شده در دهه های گذشته 
ل��زوم تامی��ن و توزیع انواع کود، س��م، بذر، نهال، ماش��ین ها و 
ادوات کشاورزی همواره مورد توجه مسئوالن و دست اندرکاران 
این بخش بوده اس��ت. پس از تاسیس بنگاه شیمیایی وابسته به 
وزارت کش��اورزی وق��ت در س��ال 1325، رواج تولید و مصرف 
انواع کود ش��یمیایی در کش��ور به تدریج ش��کل گرفته و پس از 
حضور بخش های خصوصی از رش��د فزاینده ای برخوردار ش��د، 
ای��ن امر منجر به ادغام ش��رکت س��هامی پخش ک��ود با بنگاه 
شیمیایی در س��ال 1354، به منظور خرید، فروش، حمل و نقل 
کودهای شیمیایی برای مصارف داخلی و خریدهای خارجی شد 
و متعاقب آن این ش��رکت در س��ال 1359، با ش��رکت سم ساز 
ادغام و به » ش��رکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم« 
تغییر نام داد. همچنین پس از تاس��یس ش��رکت »تولید، تهیه و 
توزیع بذر و نهال« وابس��ته به وزارت کشاورزی در سال 1367 

ک��ه با هدف بهب��ود کمی و کیفی تولید محصوالت کش��اورزی 
تش��کیل ش��ده بود و ادغ��ام با »ش��رکت س��هامی پخش کود 
ش��یمیایی و تولید سم« در س��ال 1373 شرکت سهامی خدمات 
حمایتی کش��اورزی تاس��یس ش��د. الزم به ذکر اس��ت پس از 
تشکیل ش��رکت های مادر تخصصی این شرکت در سال 1382 
در گروه »شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی« قرار گرفته 
و در نهایت با انحالل بنگاه توس��عه ماش��ین های کشاورزی، از 

ابتدای سال 1384 وظایف آن به این شرکت واگذار شد.
اهداف و وظایف ش��رکت خدم��ات حمایت��ی به عنوان یکی 
از تش��کیالت گس��ترده و فعال اجرایی وزارت جهاد کش��اورزی 
در مجموع��ه ي دولت و ب��ا هماهنگی و هم��کاری تنگاتنگ با 
معاونت ها، مدیریت ها، سازمان ها و بخش های ستادی و اجرایی 
وزارت متبوع با داش��تن 33 مرکز در سراس��ر کشور، با امکانات 
مجهز آزمایش��گاهی و تحقیقاتی،متولی قانونی و بازوی اجرایی 
دول��ت در امر تولید، تهیه، ت��دارک، توزیع، حمل و نقل، خرید و 
فروش انواع بذر و نهال اصالح ش��ده، مواد و س��موم دفع آفات 
نباتی و بیماری های گیاهی، کودهای ش��یمیایی و آلی، کودهای 
شیمیایی مخلوط، هورمون ها و مواد غذایی گیاهان و ماشین ها و 

سازمان ها
 و نهادها
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ادوات کشاورزی است که “نهاده” نامیده می شود. 
  نقش نهاده های کشاورزی 

در افزایش تولیدات کشاورزی
بر اساس یافته ها و تحقیقات به عمل آمده توسط کارشناسان، 
نهاده های کشاورزی در ایجاد زمینه های مناسب و مساعد برای 
افزای��ش کمی و کیفی تولیدات محصوالت کش��اورزی در کنار 
عواملی همچون آب و خاک، نقش حیاتی داش��ته و رش��د کیفی 
و کمی تولیدات این بخش را می تواند تا 50 درصد ارتقا بخش��د. 
لذا با توجه به حساسیت امر، تامین و توزیع به موقع و با کیفیت 
و قیمت مناس��ب، رکن اصلی سیاس��ت ها و فعالیت های شرکت 
خدم��ات حمایتی کش��اورزی در ارائه ی خدمات به کش��اورزان 

پرتالش و عزیز می باشد.
 رویکردهای جاری سازمان

اص��الح ش��بکه ي توزی��ع و بهره گیری از سیس��تم های 
پیش��رفته حمل و نقل و جابه جایی نهاده ه��ا از مبادی ورودی و 

مراکز تولید داخلی.
برنامه ری��زی جام��ع تولی��د و تامین و توزی��ع نهاده ها بر 

مبنای سطح زیر کشت، نیاز سنجی خاک و برنامه توسعه.
توجه به عضویت ش��رکت در مجامع بین المللی و استفاده 

از فرصت های علمی در کشورهای پیشرفته.
بازس��ازی، افزایش ظرفیت و تجمی��ع انبارهای نگهداری 
نهاده ه��ا در قطب های مورد نظر به منظ��ور کاهش هزینه ها و 

بهبود نگهداری و توزیع نهاده ها.
واگذاری بخش عمده اختیارات به 

مدیریت های استان 
در اختی��ار داش��تن ش��بکه توزیع 
کارامد و توانا ب��ه منظور افزایش ضریب 
اطمینان توزیع به موقع نهاده ها بر اساس 

اولویت نیازمندی مناطق مختلف کشور.
تعیی��ن جدول زمان��ی و میزان نیاز 
هریک از استان های کشور به نهاده ها بر 

اساس مصرف ماهانه آن ها.
ت��الش در کاهش مصرف س��موم 
شیمیایی، استفاده از کودهای شیمیایی بر 
اس��اس نیاز واقعی و حرکت به سوی گسترش مصرف کودهای 

آلی و غیر شیمیایی.
ایجاد بازارچه، نمایشگاه و فروشگاه های دائمی نهاده های 
کش��اورزی در سراسر کشور به منظور دسترسی آسان کشاورزان 
ب��ه نهاده ه��ای کش��اورزی و ایج��اد انگیزه ه��ای رقابتی بین 

تولید کنندگان داخلی.
فعال س��ازی مب��ادی و بنادر غیر فعال، بر حس��ب مبادی 

واردات کاال و اولویت توزیع منطقه ای نهاده های وارداتی.
اصالح ش��رایط مناقصات خرید انواع کود و س��م با هدف 
جایگزین��ی خری��د ریالی و همچنین واگ��ذاری تامین مواد اولیه 

تولید کود به تولید کنندگان. 
 خط مشی های اجرایی

بهینه س��ازی ، اصالح و بهبود کیفیت کود و س��موم تولید 
داخل.

افزایش تولید کود و سم و انتقال دانش فنی به کشور.
اصالح ساختار تامین، تولید و توزیع نهاده ها .

جذب س��رمایه گذاری و جلب مشارکت مردمی در تولید و 
توزیع بذر.

اص��الح س��اختار تولید و توزی��ع نهال در راس��تای بهینه 
سازی باغات کشور.

تولید بذرهای مادر محصوالت راهبردی.
تامین بذر گواهی ش��ده و اس��تاندارد متناسب با نیاز بخش 
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کشاورزی .
تامین و تدارک انواع ادوات و ماش��ین های کش��اورزی با 

استانداردهای الزم.
 شرح وظایف اجرایی و عملیاتی 

ال��ف( معاون��ت بازرگانی: بخش بازرگانی یک��ی از ارکان اصلی 
شرکت است که مسئولیت تهیه و توزیع نهاده ها را در سراسر کشور 
ب��ه عهده دارد. این معاونت در قالب چهار مدیریت بازرگانی داخلی، 
بازرگانی خارجی، هماهنگی و برنامه ریزی امور حمل و نقل و توزیع و 
نگهداری چگونگی تامین و تهیه نهاده ها را از منابع داخلی و خارجی 
و همچنی��ن جابجایی و توزیع آن ه��ا را از مبادی ورودی به مقاصد 

تعیین شده انجام می دهد. 
ب( معاونت امور تولیدی و فنی: تهیه و تامین نهاده ها با کیفیت 
مطلوب و در زمان مناس��ب با توجه به پیچیدگی های آن از اهمیت 
 به س��زایی برخوردار بوده اس��ت و از وظایف این شرکت محسوب 
می ش��ود، در حالت کلی به غیر از بذر و نهال که دارای ویژگی های 
بازتولیدی می باشند، سایر نهاده های کشاورزی تصنعی بوده و غالبا 
از انواع تکنولوژی شیمیایی برخوردار هستند لذا اعمال کنترل های 
نظارتی و رعایت استاندارد ها و معیارهای فنی و کارشناسی در تولید 
و مصرف ه��ر یک از آن ها نقش ویژه ای در تامین نیازهای غذایی 
گیاهان، بهداش��ت مزارع، حفظ محیط زیس��ت و سالمت جامعه به 

همراه دارد.
ج( معاونت امور ماشین های کشاورزی:کاربرد ماشین آالت و نقش 
مکانیزاسیون در توسعه بخش کشاورزی از چنان اهمیتی برخوردار 
است که امروزه کاربرد تکنولوژی تعریف شده و هدفمند جهت افزایش 
 بازدهی تولید در واحد سطح و ارزش افزوده تولید ملی امکان ناپذیر است.

یکپارچه س��ازی اراضی و استفاده مطلوب از متغیرهای اقتصادی و 
مدیریت صحیح زراعی با ایجاد ش��رایط مناسب تولید محصوالت 
 راهبردی، به طور یقین نمود و تاثیرات استفاده از فناوری های جدید و 
 ماش��ین آالت پیش��رفته را در کاهش هزینه های تولید مش��هودتر 

خواهد  ساخت. 
با واگذاری وظایف بنگاه توس��عه ماش��ین های کشاورزی سابق 
به ش��رکت خدم��ات حمایت��ی کش��اورزی در س��ال 84، رویکرد 
جدی��دی در امر مکانیزاس��یون به ویژه در تامی��ن و توزیع ادوات و 
قطعات ماش��ین های کش��اورزی با کیفیت و اس��تاندارد مقبول در 
این ش��رکت ایجاد ش��ده است که نیازمند مش��ارکت و هم فکری 
واحدهای مس��ئول، صاحبنظران و حض��ور مؤثر بخش خصوصی 
در این مقطع می باش��د. در همین راستا این معاونت با دو مدیریت 
ام��ور حمایت از صنایع داخلی و عرضه ماش��ین های کش��اورزی، 
 امور کش��اورزی و خدمات پس از فروش در تحقق اهداف یاد شده 

تالش دارد.
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دهيار گرامي 
حاوي  که  ايران  روستايي  دانشنامه ی  بزرگ ترين  است  نظر  در  آن جاکه  از 
و طبيعي  فرهنگي، سياسي  اقتصادي،  اجتماعي،  به وضعيت  مربوط  اطالعات 
حال حاضر روستاهای کشور در فضاي مجازي شبکه ی جهاني اينترنت معرفي گردد، از شما 
دهياران،  طرح  اين  فرماييد.در  مشارکت  طرح  اين  در  تا  مي شود  دعوت  فرهيخته  دهيار 
اعضاي شوراهاي اسالمي روستا، دانشجويان، فرهيختگان و عموم عالقمندان به حوزه ی 
اين  روستا مي توانند اطالعات روستاي خود را براي ما ارسال نمايند. کيفيت همراهي در 

طرح به شرح زير مي باشد: 
الف – کيفيت و نوع مطالب ارسالي:

مطالب ارسالي که در قالب مقاله، عکس، بانک اطالعاتي، کتاب، فيلم کوتاه و... ارسال 
مي شود،  مي تواند شامل موضوعات متنوعي همچون جاذبه های گردشگري روستا، طبيعت 
و چشم انداز کامل روستا، ابنيه ی قديمی و سنتی روستا، پوشش محلي، بازی ها و آداب و 
رسوم محلی، اماکن مذهبی و امامزاده ها، زبان و گويش محلي، تاريخچه ی روستا، گونه های 
جانوری و گياهی، سوغات و صنايع دستی،  محيط عمومي روستا، آداب و رسوم و جشن ها و 

مراسم عزاداري در روستا، معرفي محصوالت کشاورزي و دامپروري و... باشد.
نکته ی حائز اهميت اين است که بسياري از مناظر و موضوعات فوق که ممکن است براي 
شما کامال تکراري و عادي باشد، براي بسياري از کساني که آن ها را نديده اند بسيار زيبا، 

جذاب و ديدني خواهد بود.
ب- قالب هاي ارسال مطلب:

 عکس 
عکس يکي از بهترين قالب هايي است که شما مي توانيد با آن به معرفي روستاي خود 

بپردازيد. در ارسال تصوير مي بايست به نکات زير توجه نماييد:
تصاوير را نام گذاري نماييد.

مکان  مانند  توضيحاتي  نماييد.  درج  را  کاملي  توضيحات  مورد هر عکس  در  حتما 
عکس برداري و شرح آن، تاريخ عکس برداري و...

و  باشد  ديجيتال عکس برداري شده  دوربين عکاسي  با  ارسالي  ترجيحا عکس هاي 
تصاوير کيفيت مناسب داشته باشند.

ارسال تصاوير قديمي از روستا امتياز ويژه اي براي فرستنده ی تصوير خواهد داشت.
 مقاله و دست نوشته 

دهياران گرامي مي توانند در موضوعات ذکر شده مطالب خود را به صورت مقاله و دست نوشته 
ارسال نمايند. در اين بخش هيچ گونه محدوديتي در حجم و کيفيت نوشته ها و مطالب وجود ندارد.

 کتاب 
يا نوشته های مکتوبي که قبال در مورد روستاي شما  اين بخش می توانيد کتاب و  در 
منتشر گرديده است را معرفي نماييد و می بايد نسخه اي از آن را جهت درج در دانشنامه 

ارسال فرماييد.

 بانک اطالعاتي
در اين بخش شما مي توانيد اطالعاتي از روستايتان را که مي تواند تبديل به يک بانک 
اطالعاتي شود، ارسال نماييد. به عنوان مثال کلماتي که در زبان محلي شما استفاده مي شود 
را با ذکر معناي آن ها مي توانيد در قالب يک بانک اطالعاتي گويش محلي براي ما ارسال 

نماييد.  
 فيلم کوتاه 

در بخش فيلم کوتاه شما مي توانيد از موضوعاتي که در باال به آن ها اشاره شد، فيلم تهيه 
نموده و براي ما ارسال فرماييد. اين فيلم ها مي تواند با دوربين هاي فيلم برداري و يا حتي با 
دوربين هاي تلفن همراه تهيه شده باشد. امابه هر ميزان که کيفيت فيلم ارسالي مناسب تر 

باشد،  فرستنده ی آن از امتيازات بيشتري برخوردار خواهد شد.
ج- امتيازات شرکت در اين طرح 

شرکت کنندگان و روستاهاي حاضر در اين طرح از مزاياي متعددي بهره مند خواهند شد 
که اهم اين امتيازات به شرح زير مي باشد:

ثبت شده و  و فرستنده  نام روستا  به  اينترنت  ارسالي در شبکه ی جهاني  اطالعات 
ميليون ها مخاطب اينترنتي به اين اطالعات دسترسي پيدا مي کنند.

کليه ی اطالعات ارسالي به صورت اختصاصي در سامانه ی ملي شهر و روستا متعلق 
به سازمان شهرداري ها و دهياري ها منتشر خواهد شد.

اطالعات ارسالي در ساير آثار مانند دايره المعارف، کتاب و سي دي که به تدريج منتشر 
مي شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تمامي مطالب ارسالي در تمامي رسانه ها اعم از اينترنت، کتاب و سي دي و... با نام 
فرستنده و تهيه کننده ی آن منتشر خواهد شد.

مطالب ارسالي برتر در نشريه ی دهياري ها با ذکر نام تهيه کننده ی آن مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت.

براي کليه ی دهياري هاي حاضر در اين طرح، سايت هاي اينترنتي مستقل و رايگان 
راه اندازي خواهد شد.

به سه نفر اول هر بخش که بهترين مطالب را ارسال کرده باشند، جوايز نفيسي تعلق 
خواهد گرفت.

د- شيوه هاي ارسال مطالب:
براي شرکت در اين طرح مي توانيد مطالب و آثار خود را به يکي از دو روش زير براي ما 

ارسال نماييد:
1- ارسال از طريق پست مطالب به آدرس تهران صندوق پستي 169-14565. لطفا روي 

پاکت بنويسيد مربوط به طرح روستاي ايراني در دنياي مجازي.
2- ارسال از طريق پست الکترونيکي به آدرس

info@dehyariha.com 

طرح ملي روستاي ايراني در دنياي مجازي



35


