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مقام معظم رهبری: 
خدمات متنوع در ش�هرها و روستاها از جمله ساختمان سازی ها، 
احداث خيابان ها، نامگذاری ها و زيباسازی ها بايد ضمن همخوانی 
ب�ا پيش�رفت های روز، با معم�اری ايرانی، اعتق�ادات دينی، بافت 

اجتماعی و شرايط آب و هوايی هر منطقه نيز متناسب باشند.
ديدار اعضاي شوراي عالي استان ها و شهرداران مراكز استان ها با رهبر انقالب)1390/2/10(
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بی ش��ک ش��أن و جايگاه سیاسی و تاريخی کش��ور در عرصه ی بین الملل، 
برخورداری از س��اختارهای توس��عه يافته و با ثبات در تمام��ی حوزه ها از جمله 
حوزه ی بسیار مهم اقتصاد را اقتضا دارد. در همین راستا رهبر معظم انقالب در 
چند س��ال اخیر با پرداختن به موضوعات اقتصادی مهم و نام گذاری سال های 
گذش��ته به “اصالح الگوی مصرف”، “هم��ت مضاعف، کار مضاعف” و “جهاد 
اقتص��ادی” ب��ه ضرورت کار ج��دی و بنیادی در زمینه ی اقتص��ادی و اولويت 
پیگی��ری آن تاکی��د نموده و تالش برای رس��یدن به اين هدف را س��رلوحه ی 
برنامه های مسئولین نظام در قوای سه گانه قرار داده اند. ايشان، نه تنها تحوالت 
اقتصادی را در صدر اصالحات کش��ور در س��ال های اخیر قرار داده اند، بلکه در 
س��ال جديد حمايت از تولید، کار و سرمايه ی ملی را مورد تاکید جدی قرار داده 
و سال 1391 را به عنوان “سال تولید ملی و حمايت از کار و سرمايه ی ايرانی” 

نام گذاری فرمودند.
در مديري��ت کالن جامعه، تمام عرصه ها اعم  از فرهنگ، سیاس��ت، اقتصاد، 
اجتماع، هنر و روابط بین الملل به هم پیوسته اند و چنان چه يکی از اين عرصه ها 
ضعیف باشد ساير بخش ها را دچار آسیب می کند؛ اما در بیان پیشوايان معصوم 
علیهم الس��الم و همچنین گواه انديشمندان جامعه شناس��ی، زيربنای پیشرفت 
همه جانبه؛ پیش��رفت اقتصادی يا همان فقرزدايی اس��ت. بی��ان نورانی پیامبر 
گرامی  اس��الم )ص( که می فرمايند: “کاد الفقر ان يکون  کفرا” به روشنی اهمیت 

و  محوريت اقتصاد در پیشرفت فرهنگ و اجتماع را بیان می کند.
ام��روزه يک��ی از چالش های ج��دی دنیا اعم  از مردم و حکومت ها و ش��ايد 
اصلی ترين چالش ها، مس��ئله ی اقتصاد جهانی اس��ت و چه بس��یار درگیری ها، 
فتنه ها و تجاوزات به حقوق ملت ها و کش��ورها ريش��ه در مشکالت اقتصادی 
داشته باشد که مدعیان حقوق بشر و مديريت جهانی نتوانسته اند پاسخی منطقی 
و علمی ارائه دهند که در آن حقوق همه ی انس��ان ها و کشورها رعايت شده و 

پیشرفت و عدالت را به همراه داشته باشد.
هرچند تحول اقتصادی امری نیست که در برنامه های کوتاه مدت يک يا چند 
س��اله تحقق يابد اما با دقت در اهداف نظام در س��ند چشم انداز، اوضاع سیاسی 
منطقه و تحوالت پیش رو، عمق اهمیت ديدگاه های معظم له در رويه های فوق 
به روشنی قابل درک اس��ت. اکنون نوبت مردم، نهادهای دولتی و سازمان های 
مردم نهاد اس��ت که فعاالنه، دلسوزانه و با برنامه ی مشخص وارد میدان شده و 
عرصه را برای درخش��ش تولید ملی با حمايت از س��رمايه و کار ايرانی فراهم 

آورند.
بی شک حمايت از تولید، کار و سرمايه ی ملی همانند هر سیاست کلی ديگر، 
لوازم و مقدماتی را می طلبد. بسترس��ازی و توسعه ی زيرساخت های الزم برای 
ورود دهیاری ها به فعالیت های اقتصادی از جمله ملزومات اساس��ی است که با 
هم انديشی صاحب نظران و صاحبان تجربه، ارائه ی راهکارهای اجرايی، شناسايی 

و رفع موانع قانونی و ... بايد به صورت بنیادين نسبت به آن اقدام نمود.
يکی از مهم ترين ضروريات تحقق ش��عار امسال، گسترش فرهنگ تولید و 
کار و سرمايه گذاری، ارتقای روحیه ی ابتکار، خالقیت، کارآفرينی، خودباوری و ... 
است که نهاد دهیاری به عنوان ارتباط نزديک و بی واسطه با جامعه ی روستايی 

می تواند در اين زمینه بسیار تاثیرگذار باشد.
به طور کلی مهم ترين وظايف دهیاری ها در سال “تولید ملی و حمايت از کار 

و سرمايه ی ايرانی” عبارتند از:
 گسترش فرهنگ تولید و کار و سرمايه گذاری در جامعه ی روستايی.

 ارتقای س��طح خودباوری، خالقیت و ابتکار در جامعه ی روس��تايی به ويژه 
در جوانان روستايی.

 اهتمام نهاد دهی��اری در بهره گیری اين نهاد از تولیدات داخلی و ملی )از 
قبیل ماشین آالت، تجهیزات و تدارکات(.

 انعکاس سیاست ها و اهداف نظام در اين خصوص و تشريح آن ها.
 تشويق و ترغیب اهالی به مصرف کاالهای داخلی.

 تشويق و ترغیب اهالی به تولید و سرمايه گذاری بیشتر.
 تش��ويق و ترغیب اهالی و جوانان به توس��عه ی بخش تعاونی در مناطق 

روستايی.
 همکاری با دس��تگاه های ذی ربط در راس��تای افزايش بهره وری تولیدات 

روستايی.
 کمک به بازاريابی محصوالت کشاورزی و تولیدات روستايی.

 برنامه ريزی جهت بهره گیری از اعتبارات خرد روس��تايیان و هدايت آن ها 
به سمت تولید، کارآفرينی، سرمايه گذاری و ...

 جلب توجه سرمايه گذاران به سرمايه گذاری در مناطق روستايی.
در راس��تای تحقق اين وظايف، حوزه ی معاونت امور دهیاری ها نیز اقدامات 
ذي��ل را در صدر برنامه های کاری خود در س��ال “تولید ملی و حمايت از کار و 

سرمايه ی ايرانی” قرار داده است:
 تش��کیل و راه اندازی کمیته ی “تولید ملی و حمايت از کار و س��رمايه ی 
ايرانی” در حوزه ی معاونت امور دهیاری ها با حضور تمامی دستگاه ها، سازمان ها 

و نهادهای متولی، اساتید، صاحب نظران و کارشناسان ذی ربط.
 برنامه ريزی و سیاست گذاری برای توسعه ی بازارچه های محلی، بازارهای 

روز و بازارچه های مرزی در مناطق روستايی سراسر کشور.
 برنامه ريزی و سیاس��ت گذاری ب��رای ايجاد بازار مج��ازی محصوالت و 

تولیدات روستايی با بهره گیری از ظرفیت شرکت های تعاونی دهیاری ها.
 برنامه ريزی و سیاس��ت گذاری برای حمايت و تقويت شرکت های تعاونی 

دهیاری ها.
 برنامه ريزی و سیاست گذاری برای توسعه ی مهارت های شغلی در مناطق 

روستايی کشور با همکاری سازمان ذی ربط.
 برنامه ريزی و سیاس��ت گذاری برای تقويت بخش کشاورزی با همکاری 

دستگاه ذی ربط.
 برنامه ريزی و سیاس��ت گذاری ب��رای ايجاد صندوق ه��ای اعتبارات خرد 

روستايی.
امید می رود با نام گذاری امسال به عنوان تولید ملی، حمايت از کار و سرمايه ی 
ايران��ی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و مس��یر تصمیم��ات و برنامه های 
اقتصادی کش��ور در همان راهی تنظیم ش��ود که مقام معظ��م رهبری در پیام 
نوروزی ترس��یم فرمودند. شکی در اين نیست که “ما می توانیم”، اما تحقق آن 
اراده ای می خواهد آهنین که کش��وری بس��ازيم چون سرو سربلند و چون کوه 
مس��تحکم؛ تا دشمنان بدانند اين س��رو سربلند در برابر تبرها، کمر خم نخواهد 

کرد. ان شاء ا...

ت 
يادداش

دهياری ها و حمایت از توليد ملی
منوچهر فراقی

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
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جامعه شناس��ی  دکت��ری  دانش��جوی 

دانشگاه تهران
alireza.karimi@ut.ac.ir

چکیده
پروژه ه��ای عمران��ی ابزارهاي��ی برای 
توسعه روستايی هستند. اجرای صحیح 
اين پروژه ها می تواند عاملی برای توسعه مناطق 
روستايی باشد و عدم اجرای درست اين پروژه ها 
به مانعی در راه توس��عه روستايی تبديل می شود. 
انواع مختلفی از عمران روس��تايی وجود دارد که 
به واس��طه ی پروژه های عمرانی محقق می شود 
ک��ه می ت��وان آن ه��ا را در 5 دس��ته ی کل��ی 
طبقه بن��دی نمود ک��ه عبارتن��د از: عمران های 
زيربنايی روستايی، عمران کشاورزی، عمران در 
امور مربوط ب��ه دامپروری، عم��ران در زمینه ی 
اصالح ام��ور اجتماعی روس��تاها و عم��ران در 
زمین��ه ی صناي��ع روس��تايی. اج��رای صحی��ح 
پروژه های روس��تايی زمینه ساز توسعه ی مناطق 
روس��تايی است. با اين وجود در بعضی از مناطق 
روستايی کشور عدم اجرای صحیح اين پروژه ها 
ن��ه تنها باعث توس��عه نش��ده بلک��ه مهاجرت 

روس��تايیان به شهر را تس��هیل و تسريع نموده 
است. به منظور افزايش اثرات پروژه های عمرانی 
در مناطق روس��تايی بايد مشارکت روستايیان و 
نهاده��ای موج��ود در جامعه ی روس��تايی مانند 
ش��ورای روس��تا و ب��ازوی اجراي��ی آن يعن��ی 
دهیاری ها را مورد توجه ق��رار داد. بدون در نظر 
گرفتن اين امر نمی توان توس��عه يافتگی روستاها 
را از طري��ق اجرای پروژه ه��ای عمرانی محقق 
س��اخت. انتظار می رود که روس��تاها ب��ا اجرای 
صحیح پروژه های عمرانی به واسطه ی برخورداری 
از ي��ک مديري��ت محل��ی ق��وی و مش��ارکت 
روس��تايیان بتوانند توس��عه نیافتگی موجود را تا 
اندازه ی زيادی به س��مت توس��عه يافتگی هدايت 

کنند. 
واژگان کلی��دی: پروژه های عمرانی، توس��عه 
روستايی، توسعه پايدار، مديريت محلی، دهیاری 

مقدمه
روستا از ارکان اصلی توسعه ی کشور می باشد. 
با اين وجود آن چنان که الزم اس��ت به روستاها 
توجه نمی شود. اين کم توجهی از يک سو تمايل 
روستايیان به ماندن در روستا را کاهش داده و از 
س��وی ديگر مهاجرت آن ها به ش��هر و تخلیه ی 
روس��تاها باعث رشد سريع و نامتوازن شهر شده 

و مش��کالت و آس��یب های ش��هری را به همراه 
آورده اس��ت. هنگامی که روس��تايیان امکانات و 
زيرساخت های روستا را با شهر مقايسه می کنند 
ب��ه وضوح به نابراب��ری و تفاوت های موجود پی 
می برند. لذا در جهت دستیابی به يک زندگی بهتر 
و برخورداری بیشتر از امکانات به شهرها مهاجرت 
می کنند. اغلب روستايیان مهاجر به شهر به دلیل 
نداش��تن توان مالی الزم جهت اس��کان در نقاط 
شهری به حاشیه های شهر پناه می آورند. اسکان 
در حاش��یه ی شهر و گس��ترش حاشیه نشینی نه 
تنها جامعه ی روستايی را تضعیف می کند بلکه به 
جامعه ی ش��هری نیز  آسیب می رساند. مهاجرت 
روستايیان به شهر داليل زيادی دارد که يکی از 
آن ه��ا کمبود امکانات و خدمات زيربنايی موجود 
در جامعه ی روس��تايی اس��ت. وضعیت نامطلوب 
بهداش��تی، عدم وجود امکانات آموزشی مناسب، 
ع��دم وجود راه های ارتباط��ی قابل قبول و ده ها 
مش��کل و کمبود ديگر، رغبت ماندن در روستا را 

برای روستايی از بین می برد. 
با توجه به اين امر و در راس��تای شعار انقالب 
اس��المی که حمايت از مس��تضعفان می باش��د، 
در س��ال های پ��س از پیروزی انق��الب تاکنون 
سازمان ها و نهادهای مختلفی که متولی عمران 

اهمیت مشارکت نهادهای محلی 
در پروژه های عمرانی
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و توسعه روستايی می باشند پروژه ها و طرح های 
عمران��ی مختلف��ی را در مناطق روس��تايی اجرا 
نموده ان��د. طرح های مختل��ف عمرانی با اهداف 
متع��ددی به اجرا در آمده ان��د که در نهايت هدف 
اين طرح ها را می توان ايجاد زمینه های مناس��ب 
برای توسعه اقتصادی-اجتماعی نواحی روستايی 
دانس��ت. درواقع توسعه ی مناطق روستايی بدون 
اجرای طرح ه��ا و پروژه های عمرانی امکان پذير 
نیست. طرح ها و پروژه های عمرانی به شیوه های 
مختلفی بر توس��عه پاي��دار روس��تايی تاثیرگذار 
هستند. لذا توجه به اين طرح ها و شناسايی اثرات 
آن ها در توسعه پايدار روستايی ضرورت دارد. يکی 
از نکاتی که در بسیاری از اين طرح ها وجود دارد 
کم توجهی به نقش مديريت محلی و مش��ارکت 
روس��تايیان در پروژه های عمرانی می باشد. اين 
مقاله به دنبال شناسايی اثرات پروژه های عمرانی 
در توس��عه روس��تايی و نقش مديريت محلی و 
دهیاری ها و مشارکت روستايیان در اين طرح ها 

و پروژه ها می باشد.
  عمران روستایی و پروژه های 

عمرانی
تعاريف مختلفی از عمران روستايی ارائه شده 
اس��ت. بعضی از اين تعاريف بر جنبه ای خاص از 
عمران روستايی مانند اقتصادی، اجتماعی و موارد 
ديگر تاکید دارد. گاهی اوقات عمران روس��تايی 
را بخشی از توسعه روستايی تعريف می کنند که 
پروژه های زيرس��اختی مناطق روستايی از قبیل 
راه س��ازی، آب رسانی، برق رسانی، بهسازی بافت 
فیزيکی و تاسیس��ات رفاهی و خدماتی را شامل 
گردي��ده و زمینه را برای توس��عه ی اقتصادی-

اجتماعی فراهم می آورد. در تعريفی ديگر، عمران 
روس��تايی را فرآيند تبديل روستاها به مکان های 
قابل زيس��ت و متناسب با رشد و تعالی انسان ها 
تعريف کرده اند. يکی از مناسب ترين و جامع ترين 
تعاريف موجود در زمینه ی عمران روستايی مربوط 
به آسايش )1374( می باشد. وی معتقد است که 
عمران روستايی بخشی از توسعه روستايی است 
که پروژه های زيرس��اختی مناطق روس��تايی از 
قبیل راه س��ازی، آب رسانی، برق رسانی، بهسازی 
باف��ت فیزيکی و تاسیس��ات رفاهی و خدماتی را 
شامل گرديده و زمینه را برای توسعه اقتصادی-

اجتماعی فراهم می آورد. 
با توج��ه به تعاري��ف ارائه ش��ده در زمینه ی 
عم��ران روس��تايی می ت��وان گفت ک��ه عمران 
روستايی دامنه ی وس��یعی از فعالیت ها را شامل 
می ش��ود و س��ازمان ها و نهاده��ای مختلفی در 
روس��تا متولی پروژه های عمرانی هستند. به طور 
کلی فعالیت های عمران روس��تايی را می توان به 

پنج دسته تقسیم کرد:
1- عمران ه��ای زيربنايی روس��تايی: در اين 

قبی��ل عمران ها، فعالیت های موث��ر در آبادانی و 
نوس��ازی روس��تا از قبیل تامین آب آشامیدنی و 
لوله کشی، ايجاد تاسیسات سالم سازی و بهسازی 
محیط روس��تا، تامین وس��ايل تس��هیل زندگی 
روس��تايیان، کمک به خانه س��ازی روستايیان و 

احداث راه ها انجام می گیرد. 
2- عمران کشاورزی )عمران زراعی(: عمران 
کش��اورزی عبارتس��ت از حاصل خی��ز گرداندن 
محیط های زراعی کم حاصل به مدد ابزار زراعی 
و تکنیک نويی که انس��ان ها می توانند در اختیار 
خود بگیرند. چنین عمرانی مش��کالت اقتصادی 
و اجتماعی ناش��ی از اضاف��ه جمعیتی را کاهش 
داده و ب��ه تولی��د زياد در جه��ت جواب گويی به 
نیازه��ای غذاي��ی و حت��ی صنعت��ی جمعیت ها 
می انجام��د. در اي��ن بخش از عمران روس��تايی 
توجه ب��ه فعالیت ه��ای مفید در افزاي��ش تولید 
کش��اورزی و بهبود معیشت روس��تايیان مطرح 
اس��ت و برنامه های مربوط به اين نوع فعالیت ها 
ش��امل عملیاتی از قبی��ل اين موارد می باش��د: 
تهیه ی آب ب��رای مصارف کش��اورزی، تهیه ی 
زمین های قابل کشت، تهیه ی وسايل کشاورزی، 
تهیه ی عوامل افزايش دهنده ی محصوالت مانند 
کودهای ش��یمیايی، ايجاد عوامل و وسايل حفظ 
کننده ی نباتات و دام ها، ايجاد وسايل دامپروری 
و مرغداری و پرورش زنبور عسل و انواع ماهی، 
ايجاد تاسیسات کشاورزی، تامین اعتبارات نقدی 
و جنسی و نظارت در مصرف اين اعتبارات، ايجاد 
و توسعه ی صنايع روستايی در روستا و... . به طور 
کل��ی عمران زراعی مطالعه ی مس��تقیم بر روی 
زمین است؛ چرا که مطالعات انجام شده در اغلب 
کشورهای کمتر توس��عه يافته و در حال توسعه، 
شناس��ايی مسائل مربوط به کش��اورزی را روی 

زمین الزامی می نمايد. 
3- عم��ران در ام��ور مربوط ب��ه دامپروری: 
عمران دامپروری به دنبال اص��الح نژادهای دام 
و اس��تفاده از نژادهای خالص اس��ت. در عمران 
دامپروری نژادهايی از دام مورد توجه اس��ت که 
با شرايط اکولوژيکی محیط انطباق دارند. عمران 
دامپ��روری فقط معط��وف به دام نیس��ت، بلکه 
استفاده ی درس��ت و مناسب از مراتع را نیز مورد 
توج��ه قرار می دهد. مرات��ع طبیعی يکی از منابع 
اصلی تغذيه ی دام ها می باشند و بايد در حفاظت 
و نگه��داری آن ها کوش��ید و با توج��ه به قدرت 
تولیدی که دارند از آن ها بهره برداری نمود. ايجاد 
محل نگهداری طبق اص��ول علمی برای دام ها 
نظیر اصطبل های بهداش��تی، احداث سیلو برای 
خوراک زمستانی دام ها، دستگاه های شیردوشی، 
ايجاد تش��کیالت مجهز دامپزش��کی از کارهای 
ديگری اس��ت که در يک واحد دامپروری علمی 
و پیش��رفته الزم اس��ت. موارد ذکر شده همگی 
از جمل��ه برنامه های عمران��ی در امور مربوط به 

دامپروری می باشد.
4- عم��ران در زمینه ی اصالح امور اجتماعی 
روس��تاها: در اي��ن بخ��ش بیش��تر ب��ه آموزش 
روس��تايیان، رفاه و بهزيس��تی آن ه��ا، بیمه های 

روستايی و موارد مشابه تاکید می شود. 
5-  عم��ران در زمین��ه ی صنايع روس��تايی: 
ه��م گام ب��ا عمران ه��ای زراع��ی و دامپروری 
می بايس��ت در زمین��ه ی ايجاد صناي��ع به ويژه 
صناي��ع کوچ��ک روس��تايی و صنايع دس��تی از 
قبیل قالی بافی، گلیم باف��ی، جاجیم بافی، ظروف 
س��فالی و نظاي��ر آن در روس��تاها اقدامات الزم 
انجام گی��رد )زمردي��ان، 1370(. چنین صنايعی 
چون با ش��رايط جامعه ی روستايی سازگار بوده و 

عمران روستایی 
بخشی از توسعه 
روستایی است 
که پروژه های 
زیرساختی مناطق 
روستایی از 
قبیل راه سازی، 
آب رسانی، 
برق رسانی، 
بهسازی بافت 
فیزیکی و 
تاسیسات رفاهی 
و خدماتی را شامل 
گردیده و زمینه 
را برای توسعه 
اقتصادی-اجتماعی 
فراهم می آورد.

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي شماره 38  4

info@Dehyariha.com



روستايیان از حداقل آموزش های مناسب در اين 
زمینه برخوردارند لذا بهتر می توانند خود را با اين 
صنايع تطبیق دهند. در مقابل، صنايع سنگین و 
غیر خودج��وش مانند کارخانه های صنعتی چون 
با ش��رايط و ويژگی های روس��تايیان و جامعه ی 
روستايی سازگار نبوده لذا نمی توانند تاثیرگذاری 

الزم را داشته باشند )کريمی، 1389(.
می��زان مش��ارکت روس��تايیان و در راس آن 
مديري��ت محلی در مراحل طراحی، اجرا، ارزيابی 
و نگهداری پروژه های عمرانی می تواند پیش بینی 
نسبتا دقیقی را از میزان موفقیت اين پروژه ها ارائه 
نماي��د. به عبارت ديگر در هر ي��ک از پروژه های 
عمرانی مطرح ش��ده در باال اگر مديريت محلی 
فعاالن��ه در مراحل مختلف پروژه حضور داش��ته 
باش��د، اين پروژه بیشتر مورد استقبال روستايیان 
قرار گرفته و نسبت به آن احساس تعلق بیشتری 
نموده و بدي��ن صورت موفقی��ت آن را تضمین 
می نماين��د. اما هنگامی که پ��روژه ای عمرانی از 
س��وی مديريت محلی مورد استقبال قرار نگیرد، 
ب��ا وجود هزينه های زيادی که ب��رای اين پروژه 
صرف می ش��ود نمی توان انتظار کارآمدی آن را 
داش��ت لذا شکس��ت پروژه و اتالف هزينه های 
صرف ش��ده قابل پیش بینی می باش��د. در ادامه 
جاي��گاه و نق��ش مديري��ت محلی و مش��ارکت 
روس��تايیان در پروژه های عمرانی مورد بررس��ی 

قرار می گیرد.
  نقش مدیریت محلی در 

پروژه های عمرانی
مديريت محلی مفهوم نسبتا جديدی است که 
کاربرد آن در حوزه ی مس��ائل روستايی روزبه روز 
در حال افزايش اس��ت. امروزه مديريت محلی را 
از ارکان اصلی حل مس��ائل روس��تايی می دانند. 
به عبارت ديگر رفع مسائل و مشکالت جامعه ی 
روستايی بدون کمک مديريت محلی امکان پذير 
نمی باش��د. مديري��ت محلی می توان��د موجبات 
گسترش نهادهای غیر دولتی، افزايش مشارکت 
م��ردم در اداره ی ام��ور خود و پاس��خ گو نمودن 
نهاده��ای دولتی در قبال طرح ه��ا و پروژه های 
عمرانی را به همراه داشته باشد )ايمانی و کريمی، 

.)1388
شورای  اسالمی روس��تا و دهیار در کنار هم 
پايه ه��ای مديريت محلی را تش��کیل می دهند. 
روس��تايیان با انتخاب ش��وراهای روستايی اين 
انتظ��ار را دارند که اين نهاد به نمايندگی از آن ها 
در حل مسائل روس��تايی تالش نمايد و در واقع 
نظرات ش��ورای روس��تا را می ت��وان بازنمايی از 
نظرات روس��تايیان دانست. ش��ورای روستا پس 
از انتخاب شدن توس��ط روستايیان امور مختلف 
روس��تا را با هم فکری مورد بررس��ی قرار داده و 
برای حل آن ها تدابیری می انديش��د. اجرای اين 

تدابیر از س��وی ش��ورای روس��تا به دهیار واگذار 
می شود. به عبارت ديگر دهیار در مديريت محلی 
به عنوان بازوی اجرايی ش��ورا ش��ناخته می شود. 
يکی از زمینه هايی که دهیار بايد در آن مشارکت 
فعال داشته باش��د، مربوط به پروژه های عمرانی 
روستا می باش��د. اين امر در اساس��نامه تشکیل 

دهیاری ها نیز آمده است.
اين اساس��نامه يک��ی از وظاي��ف دهیاری ها 
را هم��کاری با ش��ورا در جه��ت پیگیری اجرای 
طرح ه��ای عمران��ی اختصاص يافته به روس��تا 
می دان��د. عالوه ب��ر اين در بخش ه��ای مختلف 
اساس��نامه از دهیار خواس��ته ش��ده که با کمک 
ش��ورا به بررس��ی و ش��ناخت کمبوده��ا، نیازها 
و نارس��ايی های عمران��ی روس��تا بپ��ردازد و با 
تهی��ه ی طرح ها و پیش��نهادهای اصلی و عملی 
در زمین��ه ی  نیازها و کمبودهای عمرانی روس��تا 
و ارائه ی آن به مس��ئوالن ذی رب��ط در رفع اين 
مس��ائل تالش نمايد. مروری بر اين اساس��نامه 
نش��ان می دهد که جايگاه دهیار به عنوان بخشی 
از مديريت محلی به لحاظ قانونی بس��یار مهم و 
حايز اهمیت می باشد. در قانون از دهیار خواسته 
ش��ده که در مراحل مختل��ف طرح های عمرانی 
همکاری موثری با ش��ورای روستا، روستايیان و 
نهادهای ذی ربط جهت طراح��ی، اجرا، نظارت، 
ارزياب��ی و نگهداری پروژه های عمرانی داش��ته 
باشد )اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها 

مصوب 1380/11/21(.
ب��ه همان اندازه که در قانون برای دهیاری ها 

جاي��گاه مهم��ی در پروژه ه��ای عمرانی تعريف 
ش��ده بايد نقش اين نهاد در پروژه های عمرانی 
نی��ز پ��ر رن��گ و تاثیرگذار باش��د. روس��تاهايی 
می توانند بیش��تر توس��عه پیدا کنند و ماندگاری 
روس��تايیان در آن بیش��تر باش��د که دارای يک 
دهیاری قوی باش��ند که نقش خ��ود را به خوبی 
اجرا نم��وده و پروژه های عمرانی مناس��بی را بر 
اس��اس نیازهای روس��تا طراحی و نظر دولت و 
روستايیان را برای همکاری در اين پروژه ها جلب 
نمايد. تحقیقاتی که در اين زمینه صورت گرفته 
)لهس��ايی زاده و ماجدی، 1383؛ چمبرز، 1387؛ 
بان��ک جهانی، 1384( نش��ان می دهد که هرچه 
میزان اجرای طرح های عمرانی موثر در روس��تا 
بیشتر باشد روستا توسعه يافته تر است و روستای 
توسعه يافته تر بیشتر مورد توجه نهادهای مختلف 
قرار می گیرد و روستايیان نیز دارای شاخص های 
توس��عه انسانی باالتری هس��تند. همان گونه که 
گفته ش��د همه ی اين موارد نیازمند اين است که 
روس��تا دارای يک مديريت محلی قوی و کارآمد 
باشد. مديريت محلی در کنار مشارکت روستايیان 
در پروژه های عمرانی می تواند زمینه س��از توسعه 
روستايی باش��د. لذا در بحث پروژه های عمرانی 
مديريت محلی نیازمند توجه به مش��ارکت مردم 
می باشد و مش��ارکت روستايیان بخش مهمی از 

هر طرح عمرانی است. 
  نقش مشارکت روستایيان در 

پروژه های عمرانی
هدف پروژه های عمرانی در نهايت توسعه ی 

در بخش های 
مختلف اساسنامه 
از دهیار خواسته 

شده که با 
کمک شورا به 

بررسی و شناخت 
کمبودها، نیازها 

و نارسایی های 
عمرانی روستا 

بپردازد و با 
تهیه ی طرح ها 

و پیشنهادهای 
اصلی و عملی در 
زمینه ی  نیازها و 

کمبودهای عمرانی 
روستا و ارائه ی 
آن به مسئوالن 
ذی ربط در رفع 

این مسائل تالش 
نماید.
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مناطق روستايی است. الزمه ی توسعه روستايی 
پاي��دار اس��تفاده از نهادها و منابع درونی روس��تا 
می باش��د که نه تنها میزان هزين��ه ی پروژه های 
عمران��ی را کاهش می دهد بلک��ه پايداری آن ها 
را تضمین می نمايد. دولت ها به تنهايی نمی توانند 
پروژه های عمران روس��تايی را اجرا کنند، دولت 
تنها می تواند عمران روس��تايی را تسهیل نمايد 
و انج��ام آن را امکان پذير س��ازد. نقش دولت در 
پروژه های عمرانی روستا بايد سازماندهی پروژه 
و کم��ک و راهنمايی باش��د و بازيگ��ران اصلی 
روس��تايیان هستند. دولت  بايد حداقل نقش را در 
مراحل مختلف پروژه های عمرانی داش��ته باشد. 
پروژه های عمرانی به دنبال توسعه و ترقی مردم و 
زندگی آن ها هس��تند لذا اگر مردم قدرتی نداشته 
باش��ند تغییر چندانی در زندگی آن ها به واسطه ی 
اين پروژه ه��ا حاصل نمی ش��ود. به عبارت ديگر 
توفی��ق کام��ل در اج��رای پروژه ه��ای عمرانی 
هنگامی میس��ر اس��ت که خود روستايیان نقش 
اولیه را در اجرای آن ايفا کنند و اين امر هنگامی 
محقق می گردد که پروژه ی عمرانی مطابق با نیاز 

آنان طراحی و اجرا شده باشد. 
ع��دم مش��ارکت عموم م��ردم روس��تايی در 
برنامه های توسعه منجر به شکست اين برنامه ها 
خواه��د ش��د )ازکی��ا و ايمان��ی، 1387: 229(. 
مش��ارکت روس��تايیان در طراحی، اجرا و نظارت 
پروژه های توسعه روستايی، می تواند فرآيند خلق 
زيرس��اخت های مورد نیاز در مناطق روستايی را 
تس��ريع و تس��هیل کند و در عین حال به ايجاد 
فرصت های ش��غلی و کاهش فقر ياری رس��اند. 
به عبارت ديگر پروژه های عمرانی اجرا ش��ده در 
روستا هنگامی می تواند به توسعه روستايی منجر 
ش��ود که اوال اين پروژه ه��ا به گونه ای طراحی و 
اجرا شوند که امکان استفاده ی کامل از امکانات 
و توانايی های بالقوه ی روس��تايیان را دارا باش��د. 
ثانیا پیشرفت و توسعه ی اين پروژه ها با مشارکت 
کام��ل و موثر روس��تايیان همراه باش��د. در اين 
پروژه ها نبايد دولت جايگاه مس��لط را دارا باش��د 
و جاي��گاه اصلی در اين پروژه ه��ا بايد در اختیار 
روس��تايیان ق��رار گیرد. بر همین اس��اس هدف 
اصلی پروژه های عمران روس��تايی را می توان در 
پرورش افکار و انديش��ه های روستايیان خالصه 
کرد تا بدين وسیله روستايیان بتوانند در طراحی 
برنامه های عمرانی مربوط به خود عمال مشارکت 
نموده و توانايی و دانايی اجرای آن را داشته باشند 
و بدين ترتیب از کلی��ه ی امکانات مالی و منابع 
طبیعی موجود در روس��تا به طور کامل اس��تفاده 

نمايند.       
پیامد های مثبت حاصل از مشارکت روستايیان 
در طراح��ی، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی 
عبارتند از: احس��اس مالکیت، افزايش ش��فافیت 

فرآينده��ا، افزايش دسترس��ی م��ردم محلی به 
مس��ئولین ارائه ی خدم��ات، نگه��داری بهتر از 
زيرس��اخت ها و شبکه هايی مانند آب، برق، جاده 
و...، افزايش بهره  وری کشاورزان، تعرض کمتر به 
منابع موجود و توجه به حقوق نس��ل های آتی در 
استفاده از اين منابع، دخالت کمتر کارکنان دولتی 
در امور اجرايی، پذيرش مس��ئولیت های جديد از 
س��وی مردم محلی، کم  ش��دن فرصت ها برای 
رانت جوي��ی، کاهش کارکنان بخش دولتی برای 
بهره برداری و نگه��داری از تجهیزات و امکانات 
موج��ود، کاه��ش هزينه های دول��ت و افزايش 

رضايت روستايیان.

  جمع بندی، نتيجه گيری
 و پيشنهادات

پروژه ه��ای عمرانی ابزاری برای توس��عه ی 
مناطق روستايی هس��تند. اگرچه اين پروژه ها را 
عامل توس��عه می دانند اما ع��دم اجرای صحیح 
آن ها نه تنها می تواند عامل توس��عه نباشد، بلکه 
به مانعی در جهت توس��عه روستايی تبديل شود. 
اين امر از يک س��و هزينه های دولتی صرف شده 
برای پروژه را به هدر می دهد و از سوی ديگر به 
معضلی برای جامعه ی روستايی تبديل می شود. 
لذا نوع پ��روژه ی عمرانی و نح��وه ی اجرای آن 
نیازمن��د مطالع��ات دقیقی اس��ت ک��ه نتیجه ی 

روستاهایی 
می توانند بیشتر 
توسعه پیدا 
کنند و ماندگاری 
روستاییان در آن 
بیشتر باشد که 
دارای یک دهیاری 
قوی باشند که 
نقش خود را 
به خوبی اجرا 
نموده و پروژه های 
عمرانی مناسبی را 
بر اساس نیازهای 
روستا طراحی 
و نظر دولت و 
روستاییان را 
برای همکاری در 
این پروژه ها جلب 
نماید.
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نهايی پروژه ی عمرانی بتواند جامعه ی روستايی 
را به س��وی اهداف از پیش تعیین ش��ده هدايت 
نمايد. آن چه که می تواند اين فرآيند را تس��هیل 
کن��د دخالت دادن مديريت محلی و روس��تايیان 
در مراحل مختلف پروژه های عمرانی می باش��د. 
اين امر پايداری پروژه ها، پذيرش آن ها و کاهش 
هزينه ی طرح های عمرانی را تضمین می نمايد. 

جامعه ی روستايی ما در وضعیت کنونی بیش از 
هر زمان ديگری نیازمند اجرای درست پروژه های 
عمرانی اس��ت. بسیاری از روستايیان به دلیل فقر 
امکانات و تس��هیالت زيربنايی موجود در روستا 
يا روس��تاهای مجاور به شهر مهاجرت می کنند. 

مهاجرت به شهر در طلب بهزيستی و تسهیالت 
رفاهی منجر به رش��د سريع و بدقواره ی شهرها 
شده که اين امر نه تنها آرامش روستايیان مهاجر 
را از آن ه��ا می گیرد، بلکه آس��ايش مورد انتظار 
آن ها را نیز محقق نمی سازد. با اين وجود بسیاری 
از روس��تايیان مهاجر، حاشیه نش��ینی در شهر و 
مش��کالت ناش��ی از آن را به زندگی در روستای 
بدون امکانات و تس��هیالت ترجیح داده و حاضر 
به بازگش��ت نیس��تند. اجرای صحیح پروژه های 
عمرانی در روستا می تواند فاصله ی شهر و روستا 
را تعديل نموده و باعث شود که عمران روستاها و 
شهرها متناسب و هم گام پیش برود. نتیجه ی اين 
امر ايجاد تعادل اقتصادی و اجتماعی اس��ت که 
مانع مهاجرت های بی رويه از روستا به شهر شده 
و از رشد ش��هرهای ناموزون جلوگیری می کند. 
پروژه ی  عمرانی هنگامی به صورت صحیح اجرا 
خواهد ش��د که از حداقل اص��ول الزم برخوردار 
باش��د. اصولی ک��ه بدون لحاظ ک��ردن آن ها در 
پروژه های عمران��ی نمی توان انتظار اثرگذاری از 
اين پروژه ها را داش��ت. اصولی ک��ه در زير ارائه 
می شود، می تواند پیش��نهاداتی باشد برای اجرا و 
بهره برداری صحیح از پروژه های عمرانی با هدف 

نیل به توسعه ی پايدار روستايی. 
1- در پروژه ه��ای عمران��ی روس��تايی بايد 
قب��ل از اجرا به لح��اظ تامین هزينه ه��ای مالی، 
پیش بینی های الزم  صورت گرفته باش��د. عدم 
پیش بین��ی و تامین هزينه ها باعث می ش��ود که 
پ��روژه به صورت ناتم��ام رها ش��ده و دل زدگی 
روس��تايیان را از آن به هم��راه دارد. نمونه ه��ای 
مختلف��ی از اين پروژه ه��ا را در مناطق مختلف 
روس��تايی ايران به وفور می توان يافت. عالوه بر 

اي��ن پروژه هايی که برای روس��تايیان به صورت 
مس��تقیم و غیر مستقیم ايجاد اش��تغال نموده و 
درآمدزا باش��د مقبولیت بیش��تری در میان آن ها 

خواهد داشت.
2- پروژه ه��ای عمرانی بايد دسترس��ی برابر 
همه ی روس��تايیان به منافع حاص��ل از پروژه را 
به همراه داشته باشد. توزيع عادالنه تر منافع مادی 
و غیر مادی حاصل از پروژه ها شکاف موجود میان 
روس��تايیان فقیر و غنی را تعديل نموده و مانع از 

طرد گروه های فقیر جامعه ی روستايی می شود.
3- پروژه ه��ای عمران��ی نیازمند مش��ارکت 
کامل مديريت محلی و روس��تايیان در فعالیت ها 
و مراح��ل مختلف تصمیم گیری در اجرای پروژه 
است. مش��ارکت روس��تايیان باعث می شود که 
آن ها نسبت به پروژه احس��اس تعلق نموده و با 

تمام توان در اجرای صحیح آن بکوشند.
4- پروژه ه��ای عمران��ی روس��تايی نیازمند 
مديريت منطقی هستند که به واسطه ی آن نه تنها 
منافع نسل فعلی مورد توجه باشد بلکه به نسل های 
آتی نیز توجه ش��ود. به عب��ارت ديگر پروژه های 
عمران��ی نبايد به ه��ر صورتی اجرا ش��وند بلکه 
بايد حداقل اثرات و تخريب های زيست محیطی 
را داشته باش��ند. محیط زيست موجود در روستا 
امانتی اس��ت در دست روس��تايیان که بايد آن را 
با کمترين آس��یب و تخريب به نسل های بعدی 
انتقال دهند. لذا پروژه ه��ای عمرانی نبايد صرفا 
جهت تامین منفعت روس��تايیان موج��ود به کار 
گرفته ش��ود، بلکه منافع فرزندان روس��تايیان در 

نسل های بعدی نیز بايد لحاظ گردد.
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مشارکت 
روستاییان در 
طراحی، اجرا و 

نظارت پروژه های 
توسعه روستایی، 
می تواند فرآیند 

خلق زیرساخت های 
مورد نیاز در 

مناطق روستایی را 
تسریع و تسهیل 

کند و در عین 
حال به ایجاد 

فرصت های شغلی 
و کاهش فقر یاری 

رساند.
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چکیده
مطالعات اخیر در کشورهای در حال 
توسعه نشان داده اند که رهیافت های 
مش��ارکتی برای توسعه روستايی موفقیت آمیز 
بوده اند. بر اس��اس اين مطالعات شکس��ت يا 
موفقیت طرح های توس��عه روستايی، بستگی 
به درجه ی مش��ارکت و درگی��ری اجتماعات 
محلی در طرح ه��ا و ارزيابی آن ها از پروژه ها 
دارد. تجربه کلی بر اين مبناست که مشارکت 
مردم در هر مرحله ای از توسعه، عامل کلیدی 
ب��رای موفقی��ت در اجرای پروژه هاس��ت، در 
مقاب��ل شکس��ت زمان��ی اتف��اق می افتد که 
مش��ارکت م��ردم در مراحل مختل��ف ناديده 
گرفت��ه می ش��ود. بح��ث اصل��ی در توس��عه 
کشورهای جهان س��وم اين است که چگونه 
روس��تايیان فقی��ر توانمند ش��وند، در فرآيند 
مش��ارکت تاثیرگذار باشند و در فرآيند توسعه 
با نگهداری پروژه ها، به توسعه پايدار منطقه ی 

خود کم��ک کنند. لذا جامعه ی ايران به عنوان 
جامع��ه ای در ح��ال گ��ذار بی��ش از پیش به 
واگذاری امور از جمل��ه نگهداری پروژه ها به 
خ��ود م��ردم، به عن��وان پیش نیاز توس��عه و 
دموکراس��ی نیازمن��د اس��ت. از اي��ن منظ��ر 
روستايیان زمانی کاری را از آن خود می دانند 
و در انجام آن مسئولیت و تعهد می پذيرند که 
در طرح آن مورد مش��ورت ق��رار گرفته و در 
جري��ان برنامه ريزی و پیگی��ری فرآيند آن تا 
نگهداری پروژه فعاالنه شرکت کرده باشند.  

عمران��ی،  پروژه ه��ای  کلی��دی:  واژگان 
مشارکت، توسعه، نگهداری. 

مقدمه
روس��تاها به عن��وان جايگاه اصل��ی تولید 
محصوالت کشاورزی، دارای نقش حیاتی در 
اقتصاد ملی هستند. با وجود اين، به دلیل کمبود 
فضای مناسب زندگی و اشتغال در روستاها و نیز 
به علت فقدان نگرش سیستماتیک به کارکرد 
اين سکونت گاه ها، روند مهاجرت به شهرها و 
در نتیجه میزان شهرنش��ینی به شدت افزايش 
 يافته است. بر اساس آيند ه نگری سازمان ملل 
 )53 :2004 ,Department of Economic and Social Affairs(

اهمیت و جايگاه 
مشارکت مردم 
در نگهداری 
پروژه های عمرانی
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میزان جمعیت ش��هری ايران در سال 2030 
به 78 درصد خواهد رس��ید ک��ه تفاوت قابل 
مالحظه ی  ايران با س��اير کشورهای در حال 
توس��عه و هم رديف��ی با کش��ورهای صنعتی 
در زمین��ه ی گ��ذار جمعیتی را بی��ان می کند. 
زيرساخت های بسیار ناچیز اقتصاد شهری ايران 
در زمینه ی اش��تغال زايی، به ويژه در مقايسه با 
کش��ورهای صنعتی، بحران های ناشی از اين 
افزايش افسار گسیخته ی شهرنشینی در ايران 
را قاب��ل درک می نماي��د. بنابراي��ن، به منظور 
پیشگیری از عوارض س��وء رشد شهرنشینی، 
بايد در پی تحقق توس��عه پايدار روستايی بود. 
امروزه توسعه روستايی، به خصوص در جوامع 
جه��ان در ح��ال توس��عه از اهمیت بس��زايی 
برخوردار است. مايکل تودارو  معتقد است اگر 
قرار است توسعه انجام شود و خود پايدار باشد، 
بايد به طور اعم، از س��کونت گاه های روستايی 
و به طور اخص از بخش کشاورزی آغاز گردد. 
وی تصريح می نمايد که مش��کالتی از قبیل 
فق��ر فراگیر، نابرابری فزاينده، رش��د س��ريع 
جمعی��ت و افزايش بی��کاری، همگی در روند 
قهقراي��ی زندگی اقتصادی مناطق روس��تايی 
ريش��ه دارد )تودارو، 1378، ص308(. رابرت 
چمبرز  توس��عه روستايی را به عنوان راهبردی 
در راستای توانمندسازی گروه خاصی از مردم، 
ش��امل زنان و مردان فقی��ر معرفی می نمايد 
)ازکی��ا، 1387(. به زع��م وی توانمندس��ازی 
به معنای افزايش توان مردم به خصوص فقرا، 
در زمین��ه ی کنترل بر زندگی خود و نیز بهبود 
امرار معاش، از طريق افزايش دسترس��ی آنان 
نس��بت به دارايی های مولد، به منزله ی عناصر 
اساسی است. بانک جهانی نیز تصريح می کند 
که توس��عه روس��تايی، راهبردی است که در 
راس��تای بهبود زندگی اجتماع��ی و اقتصادی 
روستايیان فقیر طراحی گرديده است. بنابراين، 
درک مسائل مردم و يافتن راه حل های خروج 
قش��ر آس��یب پذير، از چرخه ی باط��ل  فقر و 
مسدود نمودن مسیرهايی که به فقر و فالکت 
آن ه��ا منتهی می ش��ود، اصلی تري��ن چالش 
امروز است. از شیوه های ارتقای وضعیت فقرا 

می توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1-  انتق��ال نظره��ا و محرومیت اجتماعی 
اين گروه ها و توج��ه به حقايق اين جوامع در 

تصمیم سازی ها؛
2-  تقويت دارايی های نواحی فقیر، از قبیل 
کس��ب دانش، تقويت موقعی��ت زنان و  ايجاد 

محیطی مناسب برای افراد کارآفرين؛
3-  جلب مشارکت سازمان های غیردولتی، 
عموم��ی و خصوص��ی، به منظ��ور افزاي��ش 

شفافیت، پاسخ گويی.

4- انتقال دانش و ... )بانک جهانی، 2003، 
صص 222-219(. تاکنون برنامه های زيادی 
در راس��تای ح��ذف چه��ره ی فق��ر در نواحی 
روس��تايی کش��ور صورت پذيرفته است، ولی 
در مجم��وع، اي��ن برنامه ها در توانمندس��ازی 
روس��تايیان و تبديل سکونت گاه های روستايی 
ب��ه محی��ط فعالیت، زندگ��ی و رف��اه، توفیق 
چندان��ی نداش��ته اند. ش��ناخت و درک غی��ر 
واقع بینان��ه محیط ه��ای روس��تايی، از عل��ل 
اصلی شکست برنامه های فقرزدايی و توسعه 
روستايی محسوب می ش��ود. در بین سازه ها، 
متغیرها و عوام��ل فراوانی که به منظور ايجاد 
توس��عه ی مت��وازن و حقیقی بايد شناس��ايی 
ش��وند، انس��ان اساس��ی ترين و پیچیده ترين 
عام��ل تاثیرگذار بر فرآيند توس��عه اس��ت. از 
آن جايی که توس��عه »از مردم«، »با مردم« و 
»برای مردم« است، بنابراين، شناخت حقیقی 
گرايش ها، ديدگاه ها و عاليق اقشار روستايی 
و درک جاي��گاه آنان در برنامه ريزی توس��عه 
روستايی بسیار ضروری است. امروزه با توجه 
به افزايش میزان يک جانش��ینی و نقش��ی که 
روس��تايیان در تولیدات دامی، زراعی و صنايع 
کوچک دارند، به يکی از مهم ترين گروه های 
اجتماع��ی تبدي��ل ش��ده اند، بنابراي��ن، جلب 
مشارکت فعاالنه ی آنان در برنامه های توسعه 
روستايی و نگهداری پروژه ها توسط خود آنان 

از اهمیت دوچندانی برخوردار است.  
 جایگاه برنامه های عمرانی در 

توسعه روستایی
عمران و توسعه روستايی ايران به مقوله ای 
س��هل و ممتنع بدل گش��ته است. سهل، زيرا 
روس��تاها هنوز هم بخش عمد ه ای از جمعیت 
را در خ��ود جای داد ه اند، نق��ش قابل توجهی 
در تامین امنی��ت غذايی و تولید ايفا می کنند، 
آماده ی پذيرش وظايف��ی جدی تر در اقتصاد 

کشور هستند و ...
ممتنع، زيرا اين مناطق فاقد اسناد مديريتی 
در س��طوح مختل��ف می باش��ند و در نظ��ام 
برنامه ري��زی، تصمیم س��ازی و تصمیم گیری 
کش��ور جايگاهی قابل اعتنا ندارند و نسبت به 
توس��عه ی آن ها اعتقادی بنیادين وجود ندارد. 
از کارگزارانی آموزش ديده و معتقد به توسعه 
روس��تايی، در سطحی وس��یع بهره نمی برند. 
فاقد يک مدل موفق برای ترويج و توس��عه ی 

آن در سطح کشور هستند و ...
اگر بپذيريم که خصیصه ی بارز اين مناطق 
پیچیدگی آن هاس��ت، به نحوی که هر روس��تا 
يک پ��روژه محس��وب می ش��ود، آن گاه نیاز 
عمی��ق به ش��ناخت افزون تر آن ه��ا به منظور 
اتخاذ تصمیمات خردمندانه آش��کار می گردد. 
چنین است که تهیه ی اسناد مديريتی از جمله 
نگهداری پروژه ی روستايی، گامی بسیار مهم 

در توسعه روستايی تلقی می شود.
طی س��ه دهه ی اخیر يکی از سیاست های 
دولت ايران، توسعه ی خدمات و زيرساخت های 
روس��تايی ب��ه ش��یوه ای س��نجیده در مراکز 
روس��تايی بوده اس��ت )احداث و بهسازی راه، 

آب رسانی، برق رسانی، ارتباطات و ...(.
 مشارکت ابزاری برای توسعه 

روستایی
مش��ارکت  کلمه ای اس��ت عرب��ی از باب 
مفاعله و معادل فارسی آن همیاری، همراهی، 
شريک و همدست شدن در کارها و همکاری 
کردن است. به عبارت ديگر مشارکت به معنای 
شريک کردن متقابل در امری است )آريانپور، 
285، ص1370(. در فرهنگ علوم اجتماعی، 
مش��ارکت به معنای سهمی در چیزی يافتن و 
يا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری 
داش��تن اس��ت )بیرو، 1370، ص 275(. نظر 
به اين که بنیاد و سرچش��مه ی به وجود آمدن 

همه ی تئوری ها که 
به نوعی مشارکت 

را در موفقیت 
سیاست ها ی 

توسعه ای موثر 
می دانند، عناصر 
اصلی برنامه ها ی 
توسعه را متکی 
بر دانش افراد 

محلی، توانایی ها ی 
مدیریتی 

محلی، مهارت 
در تشخیص 

مسایل و ارزیابی 
راه حل ها ی محلی 
و روابط اقتصادی 

و اجتماعی محلی و 
مشارکتی، عنوان 

می کنند.

9شماره 38 ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

info@Dehyariha.com



فرهنگ ه��ا و تمدن ها، مش��ارکت م��ردم در 
ام��ور مختلف بوده اس��ت، واژه ی مش��ارکت 
نیز به دلیل گس��تردگی معنی و ويژگی خاص 
آن در تاري��خ زندگانی اجتماعی انس��ان ها به 
صور و مفهوم ه��ای گوناگون به کار رفته و در 
زبان فارس��ی واژگانی چون تعاون، همکاری، 
همیاری، تشريک مس��اعی، يادگیری، کمک 
متقابل، کن��ش متقابل، هم نواي��ی، مبادله ی 
اف��کار، بس��یج م��ردم، س��هیم ش��دن، مردم 
ساالری، مس��ئولیت پذيری، خودياری، تعامل، 
تالش مشترک، هم فکری، مددکاری، ياوری، 
دس��تگیری و ... برای اين مفهوم به کار رفته 

است.
بی��ش از دو ده��ه اس��ت ک��ه فع��االن و 
نظريه پردازان توسعه در سراسر دنیا، درباره ی 
نیاز به مشارکت عامه ی مردم در توسعه بحث 
می نمايند، اما در بسیاری از تئوری ها ی توسعه 
روس��تايی، تفکر درباره ی مشارکت در سطح 
بس��یار ايدئولوژيک و آرمان گرايانه باقی مانده 
است. لذا مباحث توس��عه مشارکتی روستايی 
اغلب فاقد ابزارها ی تحلیلی، روش ها ی عملی 
و چارچوب نظری مناس��ب بوده اند، به همین 
دلی��ل بحث مش��ارکت تا حد نوع��ی تبلیغات 
تنزل پیدا کرده اس��ت )ازکیا، 1387، ص228 

به نقل از شفرد(.
»مش��ارکت« در توسعه روس��تايی امروزه 
ي��ک امر مه��م تلقی ش��ده و ف��رض بر اين 
اس��ت که مش��ارکت بیش��تر، بهت��ر از عدم 

مش��ارکت و مش��ارکت کمتر است و شکست 
اس��تراتژی سنتی توسعه روس��تايی نیز ناشی 
از ع��دم مش��ارکت عموم مردم روس��تايی در 
برنامه ها ی توس��عه عن��وان می ش��ود. توجه 
فزاينده به اشکال مختلف مشارکت در توسعه 
روس��تايی، رهیافت ه��ا، روش ه��ا و ابزارها ی 
مشارکتی توسعه روستايی در بطن گسترده ی 
مدل ها ی توسعه صورت گرفته است. تغییر از 
رويکردها ی ب��رون زا به درون زا، رويکردها ی 
صرف توسعه اقتصادی به رويکردها ی توسعه 
اجتماعی، فرهنگی و انسانی، تغییر نگرش ها ی 
توس��عه ای از ايجاد امکانات و زيرساخت ها ی 
صرف��ا مادی و فیزيکی به نگرش ها ی مبتنی 
بر توجه و مالحظه منابع انس��انی، اجتماعی، 
فرهنگ��ی و محلی در توس��عه، تغییر از توجه 
به سرمايه ی مادی و فیزيکی به سرمايه ها ی 
انس��انی، اجتماعی و فرهنگی )کلمن،1991، 
بورديو،1982، پاتنام،1993( و نها يتا با شکست 
تئوری ها ی اقتصادی مبتنی بر رشد اقتصادی 
و مطرح شدن تئوری جايگزينی مثل نگرش 
سوسیالیس��تی، اول توزيع س��پس رش��د و يا 
توزيع مجدد همراه با رش��د و راهبرد نیازها ی 
اساسی، نقش مردم که تاکنون در برنامه ها و 
پروژه ها ی توسعه هیچ نوع مداخله ای نداشتند، 
به نوعی مورد مالحظه قرار دادند. سیاس��ت ها 
و برنامه ها محت��وای جديدی پیدا کردند و با 
توجه به تغییر رويکردها، همه ی تئوری ها که 
به نوعی مشارکت را در موفقیت سیاست ها ی 

توس��عه ای موث��ر می دانن��د، عناص��ر اصلی 
برنامه ها ی توس��عه را متکی ب��ر دانش افراد 
محل��ی، توانايی ها ی مديريتی محلی، مهارت 
در تش��خیص مس��ائل و ارزيابی راه حل ها ی 
محلی و روابط اقتص��ادی و اجتماعی محلی 
و مش��ارکتی، عنوان می کنن��د )همان:229(. 
چمب��رز اعتقاد دارد که در ماهیت توس��عه در 
نیم��ه ی دوم قرن بیس��تم، تحولی پديد آمده 
اس��ت ک��ه در آن طی ده��ه ی 1950 و 60، 
پارادايم س��خت افزاری ب��ر مباحث و نظريات 
توس��عه حاکم بوده اس��ت که جای خود را به 
پاراداي��م نرم افزاری داده اس��ت. پارادايم اول 
که بیش��تر تحت تاثیر اقتصاددانان بوده است 
صرف��ا بر زيرس��اختارهای کالن و نوس��ازی 
مبتنی ب��ر صنعت حاکم بود. ام��ا در پارادايم 
دوم که با ورود انديش��مندان حوزه های ديگر 
از جمله جامعه شناس��ی و نیز ورود برنامه های 
سازمان ملل همراه بوده است به نوعی شاهد 
پارادايم مردم يا مشارکت آن ها در امر توسعه 

بوده ايم )چمبرز، 1378، ص323(.
 دیدگاه های نظری درباره ی 

مشارکت
از اواخر دهه ی 1950، مفهوم »مشارکت« 
و »توس��عه مش��ارکتی« به منزله ی مفهومی 
مهم در مباحث توسعه ی اقتصادی و به دنبال 
شکس��ت برنامه های اقتصادی مطرح ش��د. 
شکس��ت اين برنامه در دس��تیابی به اهداف 
خ��ود، اين تص��ور را تقويت ک��رد که فقدان 
مش��ارکت های مردم��ی در طراح��ی، اجرا و 
ارزياب��ی برنامه ها، زمین��ه ی  ناکامی آن ها را 
فراهم می کند. در واکنش به اين نارسايی ها، 
مش��ارکت مردم در تمامی س��طوح شهری، 
روستايی و محلی، به عنوان زمینه های اصلی 
توس��عه مطرح ش��د. بر اين اساس دو ديدگاه 
در اي��ن زمین��ه قابل بحث اس��ت. نخس��ت 
ديدگاه ابزارگرايانه که مش��ارکت را فی نفسه 
ه��دف نمی داند، بلک��ه آن را اب��زاری جهت 
توفی��ق برنامه های توس��عه در نظر می گیرد. 
به همین دلیل، برای توجیه و مقبول س��ازی 
مش��ارکت بر آثار آن در فرايند توس��عه تاکید 
دارد. کاه��ش هزينه ها، پذي��رش برنامه ها از 
س��وی مردم، به کارگیری منابع بیشتر جهت 
برنامه ها و کنترل اجتماعی و سیاسی حاصل 
از مش��ارکت، به عن��وان مزاي��ای اصل��ی آن 
برشمرده می ش��د و در نتیجه ، تالش می شد 
تا ذهنی��ت تصمیم گیرندگان و مقامات دولتی 
و اداری را نس��بت به اين پدي��ده جلب کند. 
دوم، ديدگاه هدف گرايانه که طی س��ال های 
اخیر بس��یار مورد توجه بوده و معتقد است که 
مش��ارکت در پروژه های عمرانی و ساير امور 

مشارکت 
روستاییان در 
نگهداری پروژه ها، 
بیگانگی اجتماعی 
را تقلیل می دهد 
و از ایجاد اثرات 
منفی روانی 
در مردم مانند 
بی اعتمادی، 
بی تفاوتی، تک روی 
و عدم وجود 
تعاون و تحرک 
و توجه به منافع 
شخصی، جلوگیری 
می کند و در مقابل 
همبستگی ملی را 
تقویت می کند. 
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اجتماعی و سیاس��ی وظیفه ی افراد ساکن در 
آن حیطه است و فعالیت اجتماعی و مشارکت 
مردم در پروژه ها فی نفس��ه فضیلت اس��ت و 
متمايز کننده ی حیات انسانی از ساير اشکال 
حیات. لذا ضروری است که دهیاران به عنوان 
مديران نوين جامعه ی روستايی ايران، اهمیت 
و توجه ويژه ای به کش��اندن اقش��ار مختلف 
روس��تا در پروژ ه هايی که خ��ود مردم ذی نفع 
هس��تند، بنمايند. در اين صورت است که راه 
دستیابی به توس��عه ی پايدار هموار می گردد 
و س��هولت نگهداری و بهره برداری از طرح ها 

حاصل می شود.
 مراحل مشارکت

در طول واقعه ی مش��ارکت اصیل، فرآيند 
مشارکت همواره تداوم خواهد داشت. در واقع 
ت��ا مادامی که واقعه ی مش��ارکت ادامه دارد، 
می توان مراحلی را قائل ش��د که اين مراحل 
به صورت چرخه ای دائمی طی می ش��وند. در 
واقع می توان گفت که مش��ارکت مردمی در 
طرح ه��ا و پروژه ها در چه��ار مرحله صورت 

می گیرد که عبارتند از:
مرحله ی اول: مشارکت در تصمیم گیری

  هم��ه ی اف��راد ي��ا گروه های مش��ارکت 
کننده در يک برنامه يا فعالیت بايس��تی برای 
تصمیم س��ازی درباره ی انتخاب شیوه و عمل 
و چگونگی اجرای عملیات يعنی برنامه ريزی، 
اجرا و ارزيابی برنامه مش��ارکت دقیق داشته 

باشند.
مرحله ی دوم: مشارکت در اجرای عملیات

همه ی افراد يا گروه های مش��ارکت کننده 
بايد برای اج��رای تصمیم های گرفته ش��ده 

مشارکت جدی داشته باشند.
مرحله ی سوم: مشارکت در ارزیابی

همه ی افراد يا گروه های مش��ارکت کننده 
باي��د برای بررس��ی نتايج، س��یر فعالیت ها و 
چگونگی نی��ل به تحقق اهداف، مش��ارکت 
داش��ته باش��ند. بنابراين بازنگ��ری و اصالح 
برنامه ها ب��ر پايه ی بازخورده��ای حاصل از 
نظارت و ارزيابی با مشارکت افراد يا گروه های 

مشارکت کننده صورت می پذيرد.
مرحله ی چهارم: مشارکت در نگهداری

همه ی افراد يا گروه های مش��ارکت کننده 
باي��د از منافع حاص��ل از اج��رای برنامه ها يا 
طرح ها سهم منصفانه ای داشته باشند. در واقع 
نتیجه ی تمام تالش های مش��ارکت، منافعی 
اس��ت که به فرد يا گروه مشارکت کننده تعلق 
می گیرد، اگر اي��ن منافع عايد تمام گروه های 
موجود در جامعه شود، به تبع آن نیز حساسیت 
بیش��تری در نگه��داری پروژه ه��ا ب��ه خرج 

می دهند. )دانش مهر، 1389، ص130(

 اهميت مشارکت مردم در 
نگهداری پروژه های عمرانی

در اي��ن قس��مت از نوش��تار ب��ه اهمیت و 
ضرورت  نگهداری پروژه های روستايی توسط 
مردم می پردازيم ک��ه می توان آن  را در موارد 

زير خالصه کرد:
 مردم��ی ک��ه در نگه��داری پروژه ه��ا، 
مش��ارکت موث��ر دارند، آن را از خود دانس��ته 
و ب��ا عالقه مندی برای رس��یدن به اهداف و 
برنامه ه��ا، با رعاي��ت نظم و انضب��اط در آن 
همکاری خواهند کرد. اين همکاری، موجبات 
پیشرفت س��ريع تر پروژه ها، ايجاد و توسعه ی 
پروژه ه��ای جديدتر و بهره گی��ری کامل تر از 

نتیجه ی کار را فراهم می کند. 
 هرچ��ه دامن��ه و میزان مش��ارکت مردم 
در نگه��داری پروژه ها و طرح های روس��تايی 
بیشتر باشد از مقاومت آنان در برابر دگرگونی 
و ايده ه��ای مطل��وب و نوين زندگی کاس��ته 
می ش��ود. بدين معنی که خالقیت، نوآوری و 
پذيرش افکار و ايده های نو در جامعه افزايش 

می يابد.
 نگهداری از پروژه ه��ا، دگرگونی هايی را 
در حوزه های سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی 
سبب می ش��ود. بدين معنی که رابطه ی میان 
کارگ��زاران دولت��ی و مردم چه��ره به چهره 
می ش��ود، درآمد و اش��تغال را برای س��اکنان 
محلی فراهم م��ی آورد، هم��کاری صمیمانه 
بین خود مردم به س��بب بهره من��دی از منافع 

مشترک شکل می گیرد.
 نگهداری از پروژه ها توس��ط مردم محلی 
به نوعی تجهیز منابع مالی و انسانی و استفاده ی 
بیشتر از نیروی مولد است. يعنی اين واگذاری 
امور و اعتماد به مردم راه را برای فعال نمودن 
نیروی عظیم روستايی در روند مشارکت هموار 
می کند و در اين جريان مش��ارکت خود مردم 
با موانع و مش��کالت از نزديک آش��نا شده و 
باعث افزايش آگاهی آنان از مسائل اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی می گردد.
نگه��داری  در  روس��تايیان  مش��ارکت   
پروژه ه��ا، بیگانگی اجتماعی را تقلیل می دهد 
و از ايج��اد اثرات منف��ی روانی در مردم مانند 
بی اعتمادی، بی تفاوتی، تک روی و عدم وجود 
تع��اون و تحرک و توجه به منافع ش��خصی، 
جلوگیری می کند و در مقابل همبستگی ملی 

را تقويت می کند.  
 سازوکار افزایش مشارکت 
مردم در نگهداری پروژه های 

عمرانی
وقتی بحث مش��ارکت م��ردم در نگهداری 
پروژه های عمرانی مطرح می ش��ود بايس��تی 

راهکارها و پیش��نهاداتی را در اين راستا ارائه 
نمود تا مباحث نظری بعد عینی و کاربردی در 
جامعه روس��تايی پیدا کند. در اين راستا، الزم 
اس��ت دهیاران به عنوان مصلحان توس��عه در 
جامعه روستايی، به مش��ارکت مردم به عنوان 
پیش نیاز توس��عه بنگرند و س��ازوکارهای زير 
را حتی االم��کان جهت نگه��داری پروژه های 
عمران��ی جه��ت نی��ل ب��ه توس��عه ی پايدار 
روستايی به کار گیرند. اين سازوکارها می تواند 
طیف وس��یعی را در برگیرد که در اين نوشتار 
به مهم ترين آن ها به قرار زير اشاره می شود:

 حماي��ت قاطع و همه جانبه ی دهیاران از 
واگذاری پروژه های عمرانی به روس��تايیان در 
تمامی مراحل اج��را، نظارت و نگهداری. اين 
امر از يک س��و موجبات اعتم��اد به دهیاری و 
نهادهای دولتی را افزايش می دهد و از سوی 
ديگر تضاد منافع و تنش ها در جامعه ی هدف 

را کاهش می دهد.  
 مش��ارکت دادن تمام��ی آح��اد مرتب��ط 
و ذی نف��ع در نگه��داری پروژه ه��ا و اجتناب 
از توج��ه به قش��ر خاص، خاص��ه متنفذين و 

مطلعین جامعه ی روستايی. 

حمایت قاطع 
و همه جانبه ی 

دهیاران از 
واگذاری 

پروژه های عمرانی 
به روستاییان 

در تمامی مراحل 
اجرا، نظارت و 

نگهداری از یک سو 
موجبات اعتماد به 
دهیاری و نهادهای 
دولتی را افزایش 
می دهد و از سوی 
دیگر تضاد منافع 

و تنش ها در 
جامعه ی هدف را 
کاهش می دهد.  
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 نگرش دهیاران به جلب مشارکت مردم 
به عن��وان ي��ک فرآيند بلندم��دت. در مراحل 
اولیه ی مشارکت ممکن است که مقاومت های 
منفی ای از جانب گروه های مختلف ديده شود 
که الزم است دهیاران با خوش رويی و سعه ی 
صدر، خ��وب گوش دادن، مش��ورت کردن و 

اطالع دادن بر اين موانع غلبه کنند. 
 تامی��ن نی��روی انس��انی در نگه��داری 
پروژه ها. بدين معنی که الزم اس��ت دهیاران 
از مکانیس��م هايی همانند تشويق و برگزاری 
دوره های آموزش��ی مش��ارکتی، اس��تفاده از 
متخصصان و مشاوران شايسته و باصالحیت، 
اطالع رسانی به موقع و شفافیت در پاسخ گويی 
ب��ه نیازها و انتظارات مردم اس��تفاده کنند. در 
اي��ن وضعیت اف��رادی که حت��ی در مديريت 
کار و تامین مالی پروژه مش��ارکت نداشته اند، 
حاضرن��د با در اختیار گذاش��تن نی��رو و توان 
خوي��ش به ص��ورت داوطلبان��ه از هزينه های 
نگه��داری طرح ه��ا کاس��ته و در عم��ل نیز 
می کوشند تا پايداری طرح مورد توافق را نیز، 

به اجرا در آورند.
نگه��داری  در  مال��ی  مناب��ع  تامی��ن   
پروژه های عمرانی. در اين راستا الزم است که 
دهیاران به دو نکته توجه کنند. نخست میزان 
مطلوبی��ت طرح ه��ا برای اف��راد. بدين معنی، 
افرادی که از پروژه ها بیش��تر منتفع می شوند 
ممکن است تمايل بیش��تری به مشارکت در 
منابع مالی داشته باشند، لذا نبايست از همه به 
يک اندازه انتظار مشارکت داشت. دوم قدرت 
و ت��وان مالی افراد. در اين مورد هم بايس��تی 
استطاعت مالی خانوارهای مختلف را در نظر 
گرفت و از هر کسی به اندازه ی توانش انتظار 
کم��ک و تامی��ن منابع مالی در اين راس��تا را 

داشت.
 نتيجه گيری 

در چن��د ده��ه ی اخیر جامعه ی روس��تايی 
به ش��دت دس��ت خوش تغییر و دگرگونی بوده 
ک��ه با تحلیل رون��د اين تغیی��رات پیش بینی 
می ش��ود تا کم��اکان اين تغییرات ب��ا ابعادی 
گسترده تداوم يابد. گرچه در تغییرات حاصله، 
برنامه های عمران و توس��عه روستايی بی ثمر 
نبوده ان��د؛ ولی اين تاثیر در ح��د انتظار نبوده 
و س��هم عم��ده ای از تغیی��رات، خودجوش و 
ناش��ی از ضرورت ه��ا و گرايش های جامعه ی 
روس��تايی برای س��ازگاری با ش��رايط بسیار 
متحول زمانه بوده است. ريشه های اصلی اين 
وضعیت از يک س��و ناشی از ضعف شناخت از 
جامعه ی روس��تايی و فقدان ساختاری مناسب 
برای مديريت توسعه در محیط روستايی، و از 
سوی ديگر ناشی از نابس��امانی نظام استقرار 

و دش��واری خدمات رس��انی و همچنین عدم 
گس��ترش بخش های نوين اقتص��اد و ايجاد 
فرصت ه��ای ش��غلی جدي��د در روس��تاهای 
کشور بوده است. بی شک چالش های اساسی 
ديگری نیز فراروی توس��عه روس��تايی است 
ک��ه مهم ترين آن، دش��واری های مش��ارکت 
و تش��کیل س��رمايه ی اجتماعی و عدم ارتقاء 
بهره وری از منابع پاي��دار تولید؛ به ويژه تولید 

کشاورزی در محیط روستايی است.
در همی��ن راس��تا نگه��داری از پروژه ه��ا 
در جوام��ع در حال توس��عه که برخ��وردار از 
انرژی بس��یار باالی انس��انی هستند، اهمیت 
وي��ژه ای دارد ک��ه در صورت عملی ش��دن 
آن موجب قدرت بخش��ی ب��ه اعضای جامعه 
می گردد. قدرت بخش��ی که منجر به تحقق 
س��ازمان های محل��ی، ش��ناخت بهتر محیط 
اجتماع��ی، خوداتکايی، تقويت هويت جمعی، 
رش��د ابتکارات توس��عه ای، تقوي��ت مديريت 
وظاي��ف جمع��ی، تحکی��م تجان��س و وفاق 
اجتماعی و حل تضاده��ا و تنش های قومی، 
طايف��ه ای و محلی می گ��ردد که می توان آن 
 را در قالب توس��عه ی مش��ارکت که متضمن 
فرآين��د جمعی خ��ود بهبودی، نظ��ارت بهتر 
و موثر ب��ر زندگی اجتماعی، کس��ب آگاهی، 
درک علل توس��عه نیافتگی و کسب موقعیت 
و فرصت بهتر برای بس��یج منابع در دسترس 

باشد در نظر گرفت.
همچنی��ن هنگام مش��ارکت در نگهداری 
پروژه ها، فرد به عنوان يک واحد مستقل دارای 
اس��تقالل فردی و حق��وق فردی–اجتماعی 
اس��ت. از اين رو وجدان او داور امور، تفکر او 
مس��یر تغییرات و عم��ل او حامی ارزش های 

فردی و اجتماعی است. 
در مجم��وع می ت��وان گف��ت ک��ه هر چه 
نگه��داری از پروژه ها توس��ط خ��ود مردم در 
جامعه فراگیرتر باش��د، رفتار اف��راد در جامعه 
به هنجارتر، عقالنی تر و منطقی تر می ش��ود و 
دس��تیابی به توسعه پايدار روس��تايی آسان تر 
خواهد شد، چرا که با اين فرآيند مقاومت های 
محلی شکسته خواهند شد و بی اعتمادی میان 
کارگزاران توسعه و مردم از بین خواهد رفت. 
امری که تاکنون بسیاری از پروژه های توسعه 
روس��تايی را علی رغ��م س��رمايه گذاری های 
س��نگین با شکست مواجه ساخته است. )عدم 

اعتماد متقابل بین دولت و مردم محلی(
فهرست منابع

- آريانپور، عباس، 1370، فرهنگ فش��رده انگلیسی به 
فارسی، تهران، نشر جهان رايانه.

-  ازکیا، مصطفی و علی ايمانی، 1387، توس��عه پايدار 
روستايی، چاپ اول، تهران، انتشارات اطالعات.

-  بانک جهانی، 2003، توس��عه پايدار در جهان در حال 
تحول؛ نهادهای انتقالی، رش��د و کیفیت زندگی، ترجمه 
علی حبیبی و ديگران، تهران، انتشارات سازمان مديريت 

و برنامه ريزی.
-  بیرو، آلن، 1370، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر 

ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان.
-  تودارو مايکل، 1378، توسعه اقتصادی در جهان سوم، 

ترجمه غالمعلی فرجادی، تهران، انتشارات بازتاب.
-  چمب��رز، رابرت، 1387، توس��عه روس��تايی»اولويت 
بخشی به فقرا«، ترجمه مصطفی ازکیا، تهران، انتشارات 

دانشگاه تهران.
-  دانش مه��ر، حس��ین، 1389، بررس��ی نگرش ه��ای 
اجتماعی روستايیان نسبت به مشارکت اجتماعی، مجله 
توسعه روستايی، سال اول، شماره اول، ص 129-155.
-  Department of Economic and Social 

Affairs. (2004), Population Division WORLD 
URBANIZATION PROSPECTS: THE 2003 

REVISION. New York: United Nations.

هر چه نگهداری 
از پروژه ها توسط 
خود مردم در 
جامعه فراگیرتر 
باشد، رفتار 
افراد در جامعه 
به هنجارتر، 
عقالنی تر و 
منطقی تر می شود 
و دست یابی به 
توسعه پایدار 
روستایی آسان تر 
خواهد شد، چرا 
که با این فرآیند 
مقاومت های محلی 
شکسته خواهند 
شد و بی اعتمادی 
میان کارگزاران 
توسعه و مردم از 
بین خواهد رفت.
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ولی ا... رستم علیزاده
دانش��جوی دکت��رای جامعه شناس��ی 

توسعه روستایی
v.rostamalizadeh@gmail.com

برنامه ه��ای  بخ��ش  ملموس تري��ن 
توسعه، پروژه های عمرانی هستند که 
برای دس��ت يابی ب��ه هدف های خ��اص اين 
برنامه ه��ا به اج��را در می آين��د. در پروژه های 
عمران��ی عالوه بر لح��اظ نم��ودن مولفه های 
مختل��ف از جمل��ه منطب��ق بودن ب��ا نیازها و 
خواس��ت های مردمی، ش��یوه ی پیاده س��ازی، 
بودجه، زمان و غیره، نیاز به نظارت در پیشبرد 
اهداف پروژه وجود دارد. نظارت می تواند در دو 

مرحل��ه ی کلی ص��ورت گیرد: نظ��ارت حین 
اج��رای پروژه و نظارت بعد از اجرای پروژه که 
نظارت��ی مرب��وط به حس��ن کارکرد پ��روژه و 
نزدي��ک ب��ه بح��ث نگه��داری و مراقبت از 
پروژه های عمرانی اس��ت. عالوه بر اين نظارت 
می تواند هم توس��ط مجري��ان و اجراکنندگان 
پروژه ه��ا اعم��ال   ش��ود و هم توس��ط مردم و 
اجتم��اع محلی ص��ورت گی��رد. نقطه ی قوت 
نظارت اجتماع محلی، نظارت بر حسن اجرای 
پروژه و نظارت طوالنی مدت و همیش��گی در 
آينده اس��ت که به پايداری پروژه های عمرانی 

می انجامد. 
پروژه های عمرانی ای که بر اس��اس نیازها 

و خواس��ت های واقعی مردم باش��ند و مردم در 
تعیین پروژه ها و چگونگی انجام آن ها مشارکت 
داشته باشند دارای مقبولیت و نظارت بهتری از 
جانب مردم هس��تند. وقتی پروژه های عمرانی 
روستايی تحمیل ش��ده از بیرون نبوده و مردم 
اين پ��روژه را از آن خود بدانن��د و وجود آن را 
برای زندگی و اجتماع خود دارای اهمیت بدانند. 
همچنین پروژه های فوق منافعی را برای مردم 
و اجتماع محلی به دنبال داشته باشند و مشارکت 
اصیل مردم در اجرای پروژه، از تصمیم س��ازی 
گرفته تا اجرا وجود داش��ته باشد، بالطبع مردم 
رغبت بیش��تری برای نظارت بر حسن اجرای 
چنین پروژه های عمرانی خواهند داش��ت. اگر 

نقش نظارت نهادهای محلی و مردم در پیشبرد 
پروژه های عمرانی روستایی
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چنین ش��رايطی قبل از اجرای پروژه ها به وجود 
آمده باش��د و مردم در جري��ان روند کارها قرار 
گرفته باش��ند، جلب مشارکت مردم در نظارت 
بر پیشبرد پروژه های عمرانی توسط دهیاری و 

شورا و مجريان روستايی آسان تر خواهد بود.
کلمات کلیدی: پروژه های عمرانی روستايی، 
توسعه روستايی، مشارکت، نظارت بر پروژه های 

عمرانی.
مقدمه

يکی از زيربناهای اساسی توسعه، پروژه های 
عمرانی هس��تند که زيرس��اخت های توسعه را 
فراهم می نمايند يا ب��ه تعبیری ديگر می توان 
چنی��ن گفت ک��ه برای رس��یدن به توس��عه، 
برنامه ريزی از ضروريات غیرقابل انکار اس��ت 
و ه��ر برنامه ی توس��عه ای نیز ش��امل اهداف، 
سیاس��ت ها، طرح ها و پروژه ها اس��ت. بنابراين 
پروژه ه��ا به خص��وص پروژه ه��ای عمران��ی 
ملموس ترين بخش برنامه های توسعه هستند 
که برای دست يابی به هدف های خاصی انجام 
می گیرن��د. پروژه ه��ای عمران��ی در هر مکان 
و موقعیت��ی که احداث ش��وند نی��از به نظارت 
در پیش��برد اهداف پ��روژه را دارند. نظارت نیز 
می تواند ب��ه چندين صورت م��ورد توجه قرار 
گیرد که مهم ترين انواع آن عبارتند از: نظارت 
حین اجرای پروژه، نظارت بعد از اجرای پروژه. 
اما اين که خود نظارت بايد توس��ط چه کسانی 
ص��ورت گیرد، از ديگر موارد مورد توجه در اين 
زمینه است. عالوه بر نظارتی که توسط مجريان 
و انجام دهندگان پروژه ها انجام می گیرد يکی 
از مهم ترين نوع نظارت  که هم برای پیشرفت 
کار دارای اهمی��ت بوده و هم ب��رای پايداری 
پروژه در دراز مدت حائز اهمیت اس��ت نظارت 
اجتماع و مديريت محلی بر حسن اجرای پروژه 

و نظارت همیشگی در آينده است. 
بنابراي��ن موضوعات چندی حول نظارت در 

پروژه های عمرانی به خصوص در ابعاد روستايی 
و اجتماع محلی اهمیت پیدا می کنند. نخس��ت 
اين ک��ه پ��روژه ی عمرانی بر اس��اس نیازها و 
خواست های واقعی مردم بوده و نه تحمیل شده 
از بیرون باش��د و مردم اين پروژه را از آن خود 
بدانند و وجود آن را برای زندگی و اجتماع خود 
دارای اهمیت بدانند. در اين زمینه نقش دهیار 
به عنوان مديری که می تواند نیازها، کمبودها، 
و ضروريات جامعه روس��تايی را بشناس��د حائز 
اهمی��ت می باش��د. دوم اين که پ��روژه ی فوق 
منافعی را ب��رای مردم و اجتم��اع محلی دربر 
داشته باشد. دهیار به عنوان مدير روستا بايستی 
کلیه اقداماتش در راس��تای توسعه روستايی و 
بهره مندی جامعه روس��تايی از منافع طرح های 
توس��عه ای باشد و اين مهم نیز بدون همکاری 
و مش��ارکت مردم، شورای اس��المی روستايی 
و س��ازمان های متولی توسعه روستايی تحقق 
نخواهد ياف��ت.  پذيرش مردمی و مش��ارکت 
اصیل مردم در اجرای پروژه، از تصمیم س��ازی 
گرفته تا اجرا بايد وجود داش��ته باش��د تا مردم 
راغ��ب ب��ه نظ��ارت بر حس��ن اج��رای پروژه 
باش��ند. بی ترديد پروژه ها و اقدامات عمرانی و 
غیر عمرانی که مردم، نه جزء نیازهايشان بوده 
و نه خواستار آن بوده اند و مهم تر از همه مردم 
مشارکتی در فرآيند شکل گیری آن نداشته اند و 
منتفعین و متضررين از آن مش��خص نشده و 
اثرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آينده ی 
آن پروژه برای مردم روش��ن و ش��فاف نیست، 
بالطبع با مس��ايل و مش��کالتی روبه رو خواهد 
ب��ود. در نتیجه صحبت از نظ��ارت نیز حرفی 
گزاف خواهد بود. بنابراين به طور کلی می توان 
چنین تبیین نمود که نظارت يکی از بخش های 
مهم در اجرای پروژه های عمرانی و متعاقب آن 
در نگهداری و مش��ارکت مردم در حس��ن اجرا 
است که دارای مراتبی است که در باال توضیح 

داده ش��د. عالوه بر اين، نکت��ه ی حائز اهمیت 
اين اس��ت که مس��ئله ی نظارت در پروژه های 
عمرانی زمانی دارای نمود بیش��تری است که 
اين پروژه ی عمران��ی در يک اجتماع کوچک 
و تقريبا همس��ان همانند يک روس��تا باشد که 
اين پروژه ی خاص مس��تقیما به س��مت آن ها 

هدف گذاری شده است. 
روس��تا و اجتماع محلی محیطی کوچک و 
تقريبا يک دس��ت است و به خاطر اين کوچکی 
و شناخت متقابل، نظارت بر پروژه های عمرانی 
دارای اهمیت اس��ت چون تصوي��ر منتفعین و 
متضررين ش��ايد با سهولت به دست آيد. بیشتر 
پروژه های توسعه ای و توسعه روستايی به دلیل 
عدم نظ��ارت يا نظارت های نادرس��ت، فرآيند 
اتمامش��ان يا سالیان س��ال به درازا کشیده يا 
پروژه ب��ا کیفیت پايینی به اجرا درآمده اس��ت 
که بعد از چندين س��ال آثار سوء خود را نشان 
می دهن��د. عالوه بر اين برخ��ی پروژه ها نیز با 
مش��کل پذي��رش و مقبولیت از ط��رف مردم 
مواجه می شوند. در هر صورت مردم دانش های 
عمیقی در مورد فرآيند حس��ن اجرای پروژه ها 
دارند و خود ناظر بر پیش��رفت و زحمات پروژه 
بوده و اين باعث می ش��ود که فرآيند نگهداری 
نیز در آن لحاظ ش��ود ب��ه اين ترتیب که چون 
خ��ود ش��اهد و ناظر پ��روژه بوده ان��د بنابراين 
دلسوزی بیشتری برای نگهداری از آن داشته و 
آن را حفظ خواهند نمود. مديريت محلی روستا 
می تواند با آموزش و اطالع رس��انی مردمی در 
زمین��ه ی منافع و مزاي��ای پروژه های عمرانی 
روستايی اذهان روستايیان را نسبت به مشارکت 
و هم��کاری در مراحل مختل��ف طراحی، اجرا، 
نظ��ارت و نگهداری پروژه ه��ای عمرانی آماده 
نمايد. حال اين مقاله در پی آن است که نقش 
نظارت در پیشبرد پروژه های عمرانی روستايی 
ب��ا تاکید بر نقش مديريت محلی روس��تايی را 

توضیح دهد.
  ادبيات نظری

در نهادها و س��ازمان هايی که دارای سلسله 
مرات��ب کوچک��ی ب��وده و متکی ب��ر اقدامات 
مدير عامل می باشد عالوه بر وظايف مديريتی، 
خصوصیات، ويژگی ها و توانمندی های فردی در 
عملکرد موثر آن نهاد يا س��ازمان نقش بسزايی 
دارد  و دهیاری نیز از اين قاعده مستثنی نیست. 
ام��روزه آن چه ک��ه بیش��تر صاحب نظران 
مديري�ت بر روی آن توافق دارند اين است که 
وظ�ايف م�دي��ر ش��ام�ل چه�ار وظ�ی�ف�ه ی 
برنامه ري��زی و تصمیم گی��ری، س��ازماندهی، 
جهت دهی )رهبری( و کنترل)نظارت( می باشد. 

  1( برنامه ریزی
برنامه ري��زی يک��ی از بنیادی ترين وظايف 

»کنترل و 
ارزیابی« 
فرآیندی است 
که طی آن 
نتایج عملکرد 
و فعالیت های 
شرکت طوری 
تحت نظارت 
و کنترل قرار 
می گیرد که 
بتوان عملکرد 
واقعی را با 
عملکرد مطلوب 
مقایسه کرد. 
این فرآیند 
بازخورد الزم 
را به مدیران 
می دهد تا 
بتوانند نتایج را 
ارزیابی کنند و 
در صورت لزوم 
اقدامات تصحیح 
کننده و اصالحی 
را اتخاذ کنند.
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مديريت است.برنامه ريزی عبارتست از اين که 
از میان گزينه های مختلف رس��یدن به اهداف،  
ي��ک گزينه را انتخاب کنیم. اين کار مس��تلزم 
مش��خص نمودن هدف ها و مقاصد سازمان و 
بخش ها و چگونگی دس��ت يابی به آن هاست. 
به همین خاطر برنامه برای دست يابی به اهداف 
س��ازمان روش��ی منطقی و عقاليی را فراهم 

می کند.
  2( سازماندهی

برای کس��ب موفقیت نیازمند س��ازماندهی 
می باش��یم. يک مدير بايد سیستم سازمانی را 
برای اج��رای برنامه ها طراح��ی و ايجاد کند. 
سازماندهی فرآيند تفويض و هماهنگی وظايف 
و مناب��ع ب��رای رس��یدن به اهداف می باش��د. 
به طوری که سازماندهی به عن��وان شن�اسايی و 
طبق��ه بن�دی فعالیت های موردنیاز، گروه بندی 
فعالیت های ض��روری در اهداف قابل حصول،  
اختص��اص گروهی از فعالیت ه��ا به يک مدير 
و تفوي��ض اختیار به او برای سرپرس��تی آن ها 
و فراهم ک��ردن هماهنگی افقی و عمودی در 

ساخت��ار سازم��انی تع��ري�ف می شود.
  3( رهبری )جهت دهی(

عالوه ب��ر برنامه ريزی و س��ازماندهی، مدير 
بايد با کارکنان برای انجام وظايف روزانه شان 
کار کند. رهبری عبارت است از فرآيند نفوذ در 
کارکنان تا در جهت رسیدن به اهداف سازمانی 
ت��الش کنند. مديران بايد اهداف را با کارکنان 
مرتبط ساخته و در آن ها برای رسیدن به اهداف 

ايجاد انگیزه نمايند.
  4( کنترل )نظارت(

ش��ايد به جرات بتوان ادع��ا کرد انجام هیچ 
فعالیتی در س��ازمان قري��ن توفیق نخواهد بود 
مگ��ر آن که کنترل ه��ای الزم نس��بت به آن 
به عمل آمده باش��د. به کمک کنترل است که 
مديريت نس��بت به نح��وه ی تحقق هدف ها و 
انجام عملیات آگاه��ی يافته و قدرت پیگیری 
و در ص��ورت لزوم س��نجش و اص��الح آن ها 
را اعم��ال می کند. کنت��رل اب��زار کار مديران 
در رده ه��ای مختلف س��ازمان از مراتب عالی 
تا رده های سرپرس��تی اس��ت و لزوم آن را در 
مراتب مختلف به سادگی می توان احساس کرد. 
س��ازمان بدون وجود يک سیستم موثر کنترل 
در تحق��ق ماموريت های خود موف��ق نبوده و 
نمی تواند از منابع خود به درستی استفاده کند.  

هر سازمان و نهادی اعم از دولتی يا خصوصی 
برای رسیدن به اهدافی ايجاد شده است و تمام 
س��عی و تالش مديران آن نیز در راستای نیل 
به اهداف تعیین شده از سوی بنیان گذاران آن 
سازمان يا نهاد می باشد. بنابراين موفقیت آن ها 
نیز بر اساس میزان دست يابی به اهداف تعیین 

ش��ده مورد ارزيابی قرار می گیرد. بی ترديد هر 
سازمانی می بايست نظام نظارتی خود را طوری 
طراحی نمايد تا توانايی کمک به مديريت برای 
شناخت آثار مثبت و منفی صورت گرفته هم سو 
و منطبق با برنامه و اهداف تعیین شده را داشته 
باش��د )خداداد حس��ینی و هم��کاران، 1386، 

ص41(.
از واژگان نظ��ارت و ارزيابی تاکنون تعاريف 
مختلفی ارائه  شده است که جامع ترين تعريفی 

که وجود دارد، تعريف زير می باشد:
“کنت��رل و ارزيابی فرآيندی اس��ت که طی 
آن نتايج عملکرد و فعالیت های شرکت طوری 
تحت نظ��ارت و کنترل قرار می گیرد که بتوان 
عملکرد واقعی را با عملکرد مطلوب مقايس��ه 
ک��رد.” اين فرآيند بازخ��ورد الزم را به مديران 
می ده��د تا بتوانند نتاي��ج را ارزيابی کنند و در 
صورت لزوم اقدامات تصحیح کننده و اصالحی 
را اتخ��اذ کنند. )جی.ديويدهانگ��ر، توماس ال 

ويلن،2001: ص260(.
مديريت محلی به عنوان نهاد سیاس��ت گذار 
و مجری برنامه ها و پروژه های ش��هر و روستا 
نق��ش مهمی در کاه��ش نابرابری اقتصادی و 
اجتماع��ی و ارتقاء وضعیت توس��عه دارد. يکی 
از زمینه هاي��ی که دهیاری ه��ا می توانند نقش 
برجسته ای در توسعه روستايی بر عهده داشته 
باش��ند موضوع نظارت ب��ر پروژه های عمرانی 
روستايی می باش��د. در اساسنامه، تشکیالت و 
س��ازمان دهیاری ها مصوب 1380/11/21 بند 

40 ماده ی 10 وظايف تفضیلی دهیار و دهیاری 
نقش نظارتی دهیار آمده است:  

- گ��زارش پیش��رفت ي��ا عدم پیش��رفت 
فیزيکی طرح ها به ش��ورا و بخشدار و پیشنهاد 
راهکارهای مناس��ب برای تس��ريع در اجرای 
آن ها در جهت اجرای بند )ه( ماده ی 68 قانون 
شوراها. همچنین در موارد ديگری قانون گذار در 
بنده��ای 14، 20، 26، 42 و 44 با لفظ مراقبت 
نقش نظارت��ی دهیار را بر ام��ور ديگری نظیر 
اجرای مقررات بهداش��تی، وضعیت بهداش��تی 
اماکنی نظی��ر گرمابه، نانوايی، فروش��گاه های 
مواد غذايی و ...، بهداش��ت س��اکنان روستا و 
نصب برگ��ه ی قیمت ب��ر روی اجناس تعمیم 

داده است.
نظارت و کنترل بر پروژه های عمرانی يکی 
از عناصر مهم پیش��رفت طرح های عمرانی در 
روستاس��ت. اين اصل مهم در مديريت سالم و 
کارآمد، در حصول اطمینان از درس��تی حرکت 
هم��ه ی عوام��ل دس��ت اندرکار اي��ن پروژه ها 
به سمت اهداف تعیین شده ضروری می نمايد. 
مديريت محلی بايد مطمئن باشد که رويدادها 
و اتفاقات طبق برنامه به وقوع پیوسته و حرکت 
پروژه ه��ای روس��تايی منطبق ب��ر برنامه های 
طراحی شده باشند. بنابراين الزم است دهیاری 
با اس��تفاده از فرآيند نظ��ارت و کنترل، اجرا و 
اس��تمرار پروژه های عمرانی را از خطا و اشتباه 
مصون دارد، يا میزان خطا را کاهش دهند و نیز 

در صورت نیاز، عملکرد را اصالح نمايند. 

مسئله ی نظارت 
در پروژه های 

عمرانی زمانی 
دارای نمود 

بیشتری است 
که این پروژه ی 
عمرانی در یک 

اجتماع کوچک و 
تقریبا همسان 

همانند یک 
روستا باشد 

که این پروژه ی 
خاص مستقیما 
به سمت آن ها 

هدف گذاری 
شده است. 
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تشکیل تعاونی های دهیاری ها در روستاهای 
کشور اقدام بس��یار مثبت و مهمی در راستای 
تلفیق و تجمیع امکانات، تجهیزات، ماشین آالت 
و منابع انسانی به منظور مشارکت و همکاری در 
اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی، بهداشتی، 
آموزش��ی و ... می باش��د، در واقع دخیل بودن 
دهیاران در قالب تعاونی های دهیاران می تواند 
حساس��یت های نظارت��ی و کنترلی ب��ر پروژه 
را ارتق��ا داده و نیروه��ای محلی را در زمینه ی 

مربوطه به کار گیرد.
نظ��ارت و کنت��رل، دقت و صح��ت انجام 
فعالیت ها را تضمی��ن می کند. اصوال نمی توان 
بدون داشتن يک نظام کنترلی مناسب و کارآمد، 
پروژه ی عمرانی را اداره نمود، و صحت و دقت 
عملی��ات و نیز اجرای کامل و صحیح برنامه ها 
را تضمی��ن کرد. آش��نايی دهی��اران با محیط 
روستا و شناخت ابعاد مختلف زندگی روستايی 
می تواند قب��ل از اجرای پروژه ه��ای عمرانی، 
آموزشی، بهداش��تی و ... اطالعات ذی قیمتی 
را در زمینه ی ش��ناخت نیازهای روستايیان به 
سازمان های مجری پروژه ها ارائه دهد. بنابراين 
نق��ش دهیاران می تواند قب��ل از اجرا و نظارت 
بر پروژه ها نیز مورد توجه قرار گیرد. ش��ناخت 
واقع��ی نیازهای روس��تايیان، طراحی درس��ت 
پروژه ها، اجرای اصول��ی آن ها و نظارت بر آن 
می تواند زمینه های توس��عه ی ه��ر چه بهتر و 

بیشتر جامعه ی روستايی را فراهم آورد.
دهیار می تواند از بعد زمانی سه نوع نظارت 

را بر پروژه های عمرانی اعمال نمايد: 
  نظارت گذشته نگر

نظارت گذشته نگر بعد از هر اقدامی به عمل 
می آيد و وابس��ته به بازخورد است. در اين نوع 
نظارت، بازده پروژه کنترل می شود تا اطمینان 
حاصل ش��ود که مطابق اس��تانداردهای تعیین 

شده است.
  نظارت همزمان

همان طور که از نامش پیداست، زمانی اجرا 
می شود که فعالیتی در حال انجام شدن است. 
وقتی نظارت هنگام اجرای کاری اعمال شود، 
مديري��ت می تواند مش��کالت را قبل از اين که 

پرهزينه شود حل کند.
  نظارت آینده نگر

مطلوب ترين نوع نظارت آينده نگر است، که 
مانع بروز مسايل پیش بینی شده شود. اين نوع 
نظارت قبل از وقوع هر فعالیت صورت می گیرد. 
منظ��ور از اين نظارت کاهش اش��تباهات و به 

حداقل رساندن اقدامات اصالحی است. 
 یافته ها

در سیس��تم جديد مديريتی کشور، مديريت 
روس��تاها به ش��وراها و دهیاری ها سپرده شده 
اس��ت. مديريت روس��تايی در فرآيند توس��عه 
روس��تايی يکپارچه و پايدار نقش اساسی دارد. 
مديريت روستايی در واقع فرآيند سازماندهی و 
هدايت جامعه و محیط روستايی از طريق شکل 
دادن به سازمان ها و نهادهاست. اين سازمان ها 
و نهاده��ا، ابزار يا وس��ايل تامی��ن هدف های 

جامع��ه ی روس��تايی هس��تند. هدف هايی که 
م��ردم آن را ترس��یم می کنن��د و می پذيرن��د. 
همچنی��ن مديريت توس��عه روس��تايی فرآيند 
چندجانبه ای است که ش��امل سه رکن مردم، 
دول��ت و نهاد ه��ای عمومی می باش��د. در اين 
فرآيند با مشارکت مردم و از طريق تشکیالت 
و سازمان های روس��تايی برنامه ها و طرح های 
توس��عه روستايی تدوين و اجرا گرديده و تحت 
نظ��ارت و ارزش يابی قرار می گی��رد )رضوانی، 
1383: 211(. تش��کیل ش��وراهای اسالمی در 
نواحی روس��تايی، اقدامی بسیار موثر در فرآيند 
مردم س��االری و مش��ارکت مردم در سرنوشت 
خويش محس��وب می شود. در نواحی روستايی 
ک��ه در چند دهه ی اخیر خ��الء مديريت وجود 
داش��ت، تشکیل ش��وراها و به تبع آن تاسیس 
دهیاری اهمیت بسیار بیشتری نسبت به نواحی 
شهری دارد )رضوانی، 1383 :222(. شوراهای 
اس��المی به عنوان يک نه��اد قانون گذاری در 
مقیاس کوچک و محلی می توانند کمبودهای 
موج��ود در روس��تاها را به خوب��ی ش��ناخته و 
نس��بت به آن ه��ا برنامه ريزی نماين��د و حتی  
اق��دام به انعکاس موانع و مش��کالت توس��عه 
روس��تای مربوطه به ش��ورای بخش نمايند. تا 
تصمیم گیری های  الزم راجع به اين مشکالت 

در رده های باالی مديريتی صورت گیرد.
با اين که تشکیل شوراهای اسالمی روستايی 
اقدام بس��یار موثر در فرآيند مشارکت مردم در 
توسعه ی نواحی روس��تايی محسوب می شود، 
ول��ی از آن جا که ش��ورا يک نهاد مش��ورتی و 
نظارتی اس��ت، بدون تشکیالت اجرايی ناقص 
اس��ت و نمی تواند وظايف خ��ود را انجام دهد، 
کما اين که شوراهای اسالمی روستايی تشکیل 
ش��ده در س��ال های اولی��ه ی بع��د از پیروزی 
انقالب اس��المی نیز به دلیل نداشتن واحدهای 
اجرايی موفقیت چندانی نداش��تند. خوشبختانه 
قانون گذار به اين نکته ی مهم توجه داشته و در 
قانون شوراها، تشکیل دهیاری را نیز پیش بینی 

نموده است. 
بنابراين امروزه برای نهادينه کردن مشارکت 
و برنامه ريزی محلی در راستای توسعه روستايی، 
نهادهای ش��ورا و دهیاری تش��کیل ش��ده  اند. 
توس��عه نیز مفهومی اس��ت که درباره ی بهبود 
زندگی مردم مطرح ش��ده و وابس��ته به مردم 
اس��ت. بنابراين همه ی برنامه های توس��عه ای 
برای م��ردم و بهره مندی مردم انجام می گیرد؛ 
به گونه ای که کانون توسعه مردم می باشند پس 

توسعه با مردم و برای مردم است. 
با توجه به ابعاد توس��عه روس��تايی و نقش 
مح��وری انس��ان در اين فرآين��د، همکاری و 
تعام��ل بین مردم و ش��ورا و دهیاری ضروری 

از مهم ترین شرایط 
نظارت مردم بر 
پروژه های عمرانی، 
اجرای پروژه های 
عمرانی بر اساس 
خواست و نیازهای 
مردمی و همچنین 
آگاهی مردم از 
ثمرات پروژه های 
اجرایی است.
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است. در توسعه روستايی نقش مردم و دهیاری 
و ش��ورا باز ش��ناخته ش��ده و برای رسیدن به 
اين توس��عه همکاری و تعامل مردم و ش��ورا و 
دهی��اری از اصول کلیدی به ش��مار می رود. با 
نگاهی به قانون وظايف و اختیارات ش��وراهای 
اسالمی نقش شورا در توسعه روستايی به خوبی 

مشخص است. از جمله در مواردی از قبیل:
 بررس��ی و ش��ناخت کمبوده��ا، نیازه��ا 
و نارس��ايی های روس��تا و تهی��ه ی طرح ها و 

پیشنهادهای اصالحی و عملی.
 جلب مشارکت و همکاری عمومی در امور 

فرهنگی و دينی.
 نظ��ارت و پیگیری در اج��رای طرح های 

عمرانی مخصوص روستا.
 همکاری با مسئوالن برای احداث و اداره 

و بهره برداری از تاسیسات عمومی.
 شناسايی مش��کالت فرهنگی، ورزشی و 

آموزشی روستاها و پیشنهاد به مسئولین.
 تالش ب��رای حفظ و نگه��داری بناهای 
فرهنگی، ورزش��ی و هنری و گلزار ش��هدای 

روستا.
 هم��کاری در حفظ بناها و آثار تاريخی و 

محوطه های تاريخی- فرهنگی. 
م��وارد ف��وق نقش ش��وراها را در توس��عه 

روستايی نشان می دهد.
همچنین با مروری ب��ه وظايف دهیاری ها 
ک��ه به عنوان ب��ازوی اجرايی ش��وراها مطرح 
می باش��ند نقش آن ها نیز در توسعه روستايی 

مشخص است.
دهیاری ها از بدو تشکیل تاکنون با استفاده 
از همی��اری و مش��ارکت م��ردم و کمک های 
دول��ت به منظور رف��ع نیازمندی های عمومی، 
جمع آوری زبال��ه، ارائه  ی خدم��ات عمومی و 

توس��عه ی معابر اقداماتی انجام داده اند. اجرای 
ط��رح ه��ادی، برنام��ه ی خدم��ات عمومی و 
برنام��ه ی خدمات اجتماعی- اقتصادی، س��ه 
فعالیت عمده ی دهیاری ها را تشکیل می دهد 

)رضوانی، 1383: 230(.  
در بازبین��ی وظاي��ف و اختی��ارات ش��ورا 
و دهی��اری اي��ن نکته روش��ن می گ��ردد که 
ش��وراها وظیف��ه ی ش��ناخت و رس��یدگی به 
مس��ايل جامعه ی روس��تايی را دارن��د و برای 
اين کمبودها و مش��کالت ط��رح و برنامه ای 
می ريزند و وظیفه ی دهیاری اجرای مصوبات 
شورا و وظايف جانبی ديگری که قانون گذار بر 
عهده ی وی قرار داده است، مي باشد که در هر 
دو ح��وزه ی وظیفه ای می ت��وان از همکاری و 

قابلیت های مردم استفاده کرد.
ش��وراها و دهیاری ه��ا با توج��ه به وظايف 
و  نیازه��ا  در ش��ناخت  می توانن��د  خوي��ش، 
اولويت های مردم و جلب مشارکت های آن ها 
در پروژه ه��ای عمرانی نقش بس��زايی را ايفا 
نمايند. بنابراين ب��ا اقدامات اولیه توضیح داده 
ش��ده، مردم را به س��مت نظارت بر پروژه های 
عمرانی سوق داده و باعث ايجاد احساس تعلق 
به پروژه ها و در کل محل زندگی خود  ش��وند. 
نقش دهیاری ها و ش��ورا در مديريت توس��عه 
روس��تايی به طور مش��خص در وظايف آن ها 
آورده ش��ده است و مکانیس��می که بايد اين 
نهاد مديريتی از آن اس��تفاده نمايد مش��ارکت 
خودجوش يا حساب گرانه ی مردم و استفاده از 

اين نیروی تاثیرگذار است.
اگر زمینه های نظارت در پیشبرد پروژه های 
عمران��ی را در نظ��ر بگیري��م در اين بخش ها 
زمینه های همکاری و تعامل گس��ترده ای بین 
دهیاری، ش��ورا و مردم می تواند برقرار باش��د. 

چرا که زمینه ی فعالیت های فوق با مش��ارکت 
م��ردم و آموزش و هدايت نم��ودن اين نحو از 
مش��ارکت بسیار دس��ت يافتنی و سهل است. 
همچنی��ن از طري��ق فرهنگ س��ازی، ايج��اد 
روحی��ه ی تعامل، مش��ارکت گروه��ی و ايجاد 
اعتم��اد به نفس می ت��وان بس��یاری از امور را 
پیش برد. يعنی استفاده از مشارکت گسترده ی 
همه ی مردم در يک نظام مديريتی مش��ارکتی 
و سیستمی با استفاده از امکانات دولت و مردم 
و همچنین تس��هیل گری مديران روس��تايی. 
که همه ی اين ه��ا در نهايت برنامه ريزی برای 
توسعه ی روستا، اجرای پروژه های توسعه روستا 
و متعاقب آن نظ��ارت بر پروژه های عمرانی را 

تسهیل می کند.
نتیجه گیری

پروژه های عمرانی به منظور نیل به توس��عه 
روس��تايی به اجرا در می آيند. نظارت بر حسن 
اج��رای آن ها و همچنین نظ��ارت بر عملکرد 
درست و ماندگاری آن ها می تواند توسط مردم 
و نمايندگان روس��تايی صورت گیرد، اگر چنین 
نظارتی صورت گیرد پروژه های عمرانی در زمان 
مناس��ب و با کیفیت و عملک��رد خوبی به اجرا 
در خواهند آم��د و باعث رضايت مردم خواهند 
ش��د. اما اين نظارت دارای ش��رايطی است. از 
مهم ترين ش��رايط نظارت مردم بر پروژه های 
عمرانی، اجرای پروژه های عمرانی بر اس��اس 
خواس��ت و نیازهای مردمی و همچنین آگاهی 
م��ردم از ثمرات پروژه های اجرايی اس��ت. اگر 
چنین ش��رايطی قبل از اجرای پروژه ها به وجود 
آمده باش��د و مردم در جري��ان روند کارها قرار 
گرفته باش��ند، جلب مشارکت مردم در نظارت 
بر پیشبرد پروژه های عمرانی توسط مجريان و 

شورای روستا و دهیاری آسان تر خواهد بود.
بنابراي��ن ايجاد فرصت برای دخالت، حضور 
و مش��ارکت م��ردم روس��تايی در برنامه ه��ا و 
پروژه های توس��عه روس��تايی نقش مهمی در 
حضور مردم در عرصه های توس��عه ای به وجود 
می آورد. همچنین باعث می شود جريان نظارت 
و ارزش ياب��ی فعالیت ه��ا و پروژه های عمرانی 
به سهولت انجام پذيرفته و مسايل و مشکالت 
اجرای پروژه ها باز ش��ناخته شده و سنجش و 

ارزيابی کمی عملکرد فعالیت ها صورت گیرد. 
منابع

- رضوانی، محمدرضا، 1383، مقدمه ای بر برنامه ريزی 
توسعه روستايی در ايران، چاپ اول، تهران، نشر قومس.  
- خدادادحسینی، س��یدحمید و داود دعاگويان و عباس 
بربريان )1386(. فصلنامه ی مديريت انتظامی، سال سوم، 

شماره اول، صص 52-40.
- هانگر، جی، ديويد و ديگران )1384(. مبانی مديريت 
استراتژيک، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ايزدی، 

تهران، نشر دفتر پژوهش های فرهنگی.

با توجه به ابعاد 
توسعه روستایی 

و نقش محوری 
انسان در این 

فرآیند، همکاری 
و تعامل بین مردم 
و شورا و دهیاری 
ضروری است. در 
توسعه روستایی 

نقش مردم و 
دهیاری و شورا 

باز شناخته شده 
و برای رسیدن 
به این توسعه 

همکاری و تعامل 
مردم و شورا و 

دهیاری از اصول 
کلیدی به شمار 

می رود.
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اهل نظر

دهیاری ها: بح��ث پروژه های عمرانی 
موضوع��ات  جمل��ه  از  روس��تا  در 
چالش برانگیزی اس��ت که در حوزه ی وظايف 
دهیاری ها ب��ا آن روبه رو هس��تیم. طبق روال 
مرس��وم، و ب��ا توجه به موضوع اين ش��ماره از 
ماهنامه تصمیم گرفتیم جلس��ه ی اهل نظر را 
در س��ه محور اساس��ی در حوزه ی پروژه های 
عمرانی پیش ببريم که عبارتند از: برنامه ريزی 
پی��ش از اجرای يک پروژه ی عمرانی، اقدامات 
مرتب��ط ب��ا اج��را و در نهايت مرحله ی س��وم 
بهره ب��رداری و نگه��داری از ي��ک س��ازه ی 
عمران��ی. در اي��ن جلس��ه از نظ��رات آقايان 
مهندس بهادری مدير کل دفتر امور روستايی 
اس��تانداری الب��رز، دکتر صف��وی ريیس گروه 
نظارت بر طرح ه��ای عمرانی دفتر فنی وزارت 
کش��ور، مهندس آذرگشت مدير کل دفتر فنی 
اس��تانداری تهران و آقاي رش��تیان کارشناس 
دفتر عم��ران و توس��عه روس��تايی س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور بهره مند 
ش��ديم. متنی که در زي��ر مالحظه می فرمايید 

گزارشی اس��ت از يک تبادل نظر دو ساعته که 
در محل سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 

کشور صورت گرفت.
دهیاری ه�ا: در ابت�دا بحث را ب�ا تعریفی از 
پروژه ی عمرانی در روس�تا آغ�از می کنیم و 
در مرحل�ه ی بعد ب�ه برنامه ری�زی و اجرای 
پروژه های عمرانی می پردازیم. آقای بهادری 
شما چه تعریفی از پروژه های عمرانی مرتبط 

با دهیاری ها ارائه می دهید؟  
بهادری: با توجه به تعاريفی که در تقسیمات 
کش��وری از روس��تا ارائه گرديده است، روستا 
شامل مجموعه ای از افراد است با ويژگی های 
مش��ترک و اقتصاد تولیدی و کش��اورزی، که 
درون ط��رح هادی، زندگی می کنند. هر آن چه 
که در قالب آبادانی و توس��عه ی بافت روستايی 
صورت پذي��رد، می توان��د به عن��وان پروژه ی 
عمرانی روس��تايی محسوب ش��ود؛ به عبارت 
ديگر مجموعه فعالیت هايی که برای بهسازی 

و عمران روستا صورت می پذيرد.
دهیاری ه�ا: آی�ا دهی�ار در رابطه ب�ا تمامی 

پروژه های عمرانی روستا مسئول است؟
به�ادری: در تعاريف و قوانین گذش��ته، در 
ظاهر ممکن اس��ت دهیار متولی امور روستايی 
باش��د، اما عمال اين طور نیست و محول کردن 
پروژه ها ب��ا توجه به بودجه هايی اس��ت که از 
محل تملک دارايی و س��رمايه ی استان جهت 
فعالیت ه��ای عمرانی روس��تا در نظ��ر گرفته 
ش��ده اس��ت. قاعدتا متولی بنیاد مسکن است 
که با توجه به اه��داف و برنامه های مورد نظر 
پروژه های روس��تايی را توسط پیمانکاران اجرا 
می نمايد و در عم��ل کار از اختیار دهیار خارج 
شده و بدين ترتیب با مديريت دوگانه ای مواجه 

هستیم. 
رف��ع اختالف��ات محلی و ارائ��ه ی  خدمات 
عمومی گوناگون در روس��تا از جمله کارهايی 
اس��ت که دهیار انجام می دهد. اما در مواردی 
ک��ه مربوط به عم��ران و  آبادانی اس��ت بنیاد 

مسکن به صورت مستقیم وارد عمل می شود.
چالش ه��ا و معضالتی ک��ه در اجرای طرح 
هادی در روستا وجود دارد به نوبه ی خود بحث 

میزگرد بررسی »برنامه ريزی، اجرا و نگهداری 
پروژه های عمرانی روستا«
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مج��زا و مفصلی را می طلب��د. عوامل ديگری 
همچ��ون دخالت اعضای ش��ورای روس��تا در 
اجرای پروژه های عمرانی نیز از ديگر معضالتی 
است که دهیار با آن روبه رو است. بنابراين اگر 
بگويیم دهیار متولی همه ی مسايل روستا است 
و اگر نقصانی باش��د برعهده ی اوست، در حق 
وی اجحاف کرده ايم. بايستی همه ی جوانب در 
نظر گرفته ش��ود و در آين��ده برآيند آن ممکن 
اس��ت به عنوان فعالیتی تعريف شود که دهیار 

متولی انجام آن باشد.
دهیاری ها: آقای رشتیان، شما چه تعریفی از 
پروژه های عمران�ی ارائه می دهید. همچنین 
دهی�ار طبق قان�ون موظف ب�ه انجام بعضی 
امور اس�ت. در مقابل بخش�ی دیگر، اموری 
هس�تند ک�ه جزء وظای�ف دهیار نیس�تند اما 
فش�ارهایی بر دهیار  جه�ت مداخله در این 
امور اعمال می شود. به نظر شما نقش دهیار 

به لحاظ قانونی و محلی چیست؟
رش�تیان: ب��ه عقی��ده ی بن��ده، پ��روژه ی 
عمرانی، پروژه ای است که در راستای برآورده 
کردن نیازه��ای مردم و ارتقاء س��طح کمی و 
کیفی امکانات و ش��رايط روستا گام بر می دارد. 
مجموعه ای از مولفه ها به عنوان ش��اخص های 
توس��عه پايدار مشخص ش��ده اند و پروژه های 
عمرانی بايد در راس��تای تحقق اين شاخص ها 
حرک��ت نمايند و چنان چه پروژه ای اجرا ش��ود 
اما در ارتقای اين شاخص ها -چه از نظر کمی 
و چه کیفی- نقش��ی نداش��ته باش��د نمی توان 
آن را پ��روژه ی عمرانی نامی��د، چرا که عمران 
و آبادان��ی رخ نداده اس��ت. بنابراي��ن به اعتقاد 
بنده پروژه های عمرانی با شاخص های توسعه 
پايدار سنجیده می ش��وند. موفقیت پروژه ها در 
گرو رس��یدن به استانداردها و معیارهايی است 
که مقبول عام اس��ت و مفهوم توسعه روستايی 
را در بر دارد، در راس��تای توقع��ات و نیازهای 
م��ردم حرکت می کند و از خواس��ته های مردم 
هم گام با مش��ورت مردم و مشارکت نهادهای 
محلی بر می خیزد و غايت، تحقق توسعه برای 
روستاس��ت. به اعتقاد بنده پروژه های عمرانی 
می بايست به دو مفهوم پاسخ دهند. ابتدا مفهوم 
عدالت اجتماعی برای همه ی طبقات و ديگری 
مد نظر ق��رار دادن صرفه جويی و اس��تفاده ی 

بهینه از امکانات.
اما محور دوم سوال شما که مربوط به نقش 
دهیار در فرآيند پروژه های عمرانی است. عرض 
کردم که يکی از شاخص های اصلی پروژه های 
عمران��ی متناس��ب بودن ب��ا نیازه��ای مردم 
اس��ت. نماينده ی مردم که با مشکالت دست 
و پنجه نرم می کند، ش��ورای روستا، نهادهای 
محلی و دهیاران هس��تند که به دنبال برآورده 

کردن خواس��ته های مردم هستند. بهترين نوع 
مش��ارکت اين نهادها در پروژه ها به اين گونه 
اس��ت که طرح نیازها و اجرای آن ها را به خود 
اهال��ی واگذار کنی��م. بعضا اتف��اق می افتد که 
پروژه های عمرانی بدون نظر اهالی و نهادهای 
محلی انجام می ش��ود. مجموع��ه ای خارج از 
روس��تا در اين م��ورد تصمیم گیرنده هس��تند، 
طرح ها تعريف و ارائه می ش��ود و نهاد ديگری 
خارج از روستا مجری اين طرح ها می شود. تنها 
گروهی که هیچ اطالعی راجع به اين امور ندارد 
و هیچ گونه مش��ارکتی نداشته است، دهیاری، 
م��ردم و نهادهای مردمی هس��تند. يعنی دقیقا 
همان کسانی که قرار است پروژه های عمرانی 
ب��رای آن ها تعريف و اجرا ش��ود در اين فرآيند 
غايب هستند. به نظر می رسد نقش دهیاری در 
پروژه های عمرانی محوريت دارد و اگر نتوانیم 
ب��ه اين نهادها و مش��ارکت آنان جامه ی عمل 
بپوش��انیم، معیارهای اساسی پروژه ی عمرانی 
موف��ق را رعاي��ت نکرده ايم و اين پ��روژه به 

سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
دهیاری ها: آقای آذرگش�ت شما چه تعریفی 
از پروژه ه�ای عمران�ی ارائ�ه می فرمایید و 
همچنی�ن در ای�ن فرآین�د برای دهی�ار چه 

نقشی را در نظر می گیرید؟
آذرگش�ت: بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
به دلیل رويکرد نظام اسالمی به عدالت بخشی، 
برای عم��ران و توس��عه ی روس��تاها، جايگاه 
مناسبی پديد آمده است. در ارتباط با طرح های 
عمران روستايی از دوره ای که جهاد سازندگی، 
بنیاد مس��کن انقالب اس��المی و دفتر مناطق 
مح��روم رياس��ت جمهوری و به دنب��ال آن در 
دهه ی 1370 با تاسیس سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور و ورود دهیاران به عرصه ی 
مديريت روستا، تجربیات خوبی در دست است. 
اما آن چه در خصوص توسعه روستايی، مد نظر 
اين جلس��ه اس��ت ما با دو نوع پروژه عمرانی 
در روس��تا مواج��ه هس��تیم. پروژه هايی که از 
طرح هادی منبعث می ش��ود و پروژه هايی که 
به صورت نقطه ای و مجزا بر اساس دستورات يا 
برنامه های بخش و يا دستگاهی تعريف و اجرا 
می شوند. لذا پروژه های عمرانی به پروژه هايی 
اطالق می ش��ود که از بودجه ی عمومی برای 
آن ها تامین اعتبار می شود. اين اعتبار می تواند 
از سطح ملی تا سطح دستگاهی را شامل شود 

و يا در قالب اجرای برنامه ها و طرح باشد.
انتخ��اب پروژه ه��ای عمرانی،  در فرآين��د 
فرمانداران به عنوان ريیس کمیته ی برنامه ريزی 
شهرس��تان نقش اساسی داش��ته و برنامه های 
الزم جهت حل مسايل روستاها و اجرای طرح 
هادی و بارگذاری پروژه های عمرانی را در نظر 

می گیرند. از طريق معاونت های برنامه ريزی و 
عمرانی استانداری با هماهنگی دفتر روستايی و 
دستگاه ذی ربط تعريف پروژه صورت می گیرد. 
بع��د از آن موافقت نامه ه��ا تنظی��م و تب��ادل 
می گ��ردد. بعد ابالغ؛ از طريق دفاتر روس��تايی 
و فنی طبق مقررات با ترک تشريفات از طريق 
مناقصه اجرا و پیمانکار مش��خص می گردد. در 
مرحله ی بعد پیمان��کاران وارد عملیات اجرايی 
می ش��وند و به همراه ش��روع کار فعالیت های 
آنان توسط دفتر فنی استانداری ها مورد نظارت 
قرار می گیرند. اخیرا مقرر ش��ده اس��ت تا دفاتر 
روستايی با تجهیز نیروی فنی به همراه ناظران 
فن��ی فرمانداری ها و بخش��داری ها نظارت بر 
پروژه های مطرح را به دس��ت گیرند. علی هذا با 
پايان فرآيند س��اخت پروژه، مرحله ی تحويل و 
بهره برداری پروژه توس��ط کارفرما يا بهره بردار 
که دهیار و دس��تگاه اجرايی را شامل می شود، 
صورت می پذيرد. الزم به توضیح است نظارتی 
نیز از س��وی شورای اس��المی روستا به عنوان 
ناظر عمومی با توجه به مسئولیت قانونی آن ها 

اعمال می شود.  
دهیاری ه�ا: آق�ای دکت�ر صفوی نظر ش�ما 

چیست؟
صف�وی: در ابت��دای بحث برای ش��فاف تر 
شدن موضوع الزم است ابتدا يک شماي کلي 
از انواع اعتبارات و بودجه های عمرانی کش��ور 
و نحوه تقس��یم بندي آن ارائه دهیم. بر اساس 
قانون بودجه ی س��ال 1390، در حدود 35000 
میلیارد تومان اعتبار عمرانی در کل کشور برای 
پروژه های عمرانی در نظر گرفته ش��د. در اين 
می��ان حدود 6000 میلیارد تومان اختصاص به  
اعتبارات استانی داشت. 17000 میلیارد تومان 
اعتب��ارات عمران ملی و 12000 میلیارد تومان 
اعتبارات متفرقه ب��رای پروژه های عمرانی بود 
که اغلب صرف پروژه های ملی اس��تانی شده 
است که معموال در اختیار دستگاه های خاص و 
يا مقامات استانی قرار می گیرد. در بحث نظارت 
بر طرح های عمران��ی، 17000 میلیارد تومان 
جهت پروژه هايی اس��ت که خود دولت تعیین 
می کند و نظارت آن نیز بر عهده ی خود دولت 
اس��ت. اما در ارتباط با بقیه ی موارد، پروژه های 
ملی که استانی شده و پروژه هايی که در اختیار 
استان هاس��ت، معموال در سطح محلی تعريف 
می شود و نظارت متمرکزی بر اين پروژه ها در 
سطح ملی نداريم، اعم از اين که برای شهرها، 
روس��تاها يا بینابین مثل راه، سد و ... که انتفاع 
عمومی هم برای شهر و هم برای روستا دارد؛ 

تعريف شده باشد.
در حدود دو س��ال اس��ت، وزارت کش��ور با 
اس��تفاده از سیستم نظارتی که راه اندازی کرده 

رشتیان: به اعتقاد 
بنده پروژه های 

عمرانی می بایست 
به دو مفهوم 

پاسخ دهند. ابتدا 
مفهوم عدالت 
اجتماعی برای 

همه ی طبقات و 
دیگری مد نظر 

قرار دادن 
صرفه جویی و 

استفاده ی بهینه از 
امکانات.
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است سعی نموده بانک اطالعاتی منسجمی در 
ارتباط با اعتبارات عمرانی استان ها و اعتبارات 
متفرق��ه ای که حدود 18000 میلیارد تومان در 
س��ال 1390بوده اس��ت را جمع آوری نمايد. بر 
اساس اطالعات اين سامانه، در سال های اخیر، 
س��االنه حدود 200000 طرح که مش��تمل بر 
حدود ساالنه بین 70 تا 80 هزار پروژه می شود، 
در کش��ور تعريف شده اس��ت. بر اساس آمار و 
اطالعات استانی از نظر کیفیت در هر استان دو 
تا سه هزار پروژه ی نیمه تمام و ناکارآمد وجود 
دارد که يا تمام شده و به بهره برداری نرسیده و 

يا نیمه تمام است.
در ارتب��اط با تعري��ف پروژه ه��ای عمرانی 
روستا می توان گفت که تعريف بسیاری از اين 
پروژه ها در قالب طرح صورت می گیرد. تعاريفی 
ک��ه وزارت کش��ور، وزارت جهاد کش��اورزی 
يا بنیاد مس��کن ارائه می دهند در س��طح ملی 
ق��رار می گیرد و اعتبارات آن در قالب اعتبارات 
ملی اس��ت. در تعري��ف اعتب��ارات و پروژه ها 
نه تنه��ا مقامات ملی بلکه مقامات اس��تانی نیز 
دخیل هستند. متاس��فانه در سال های اخیر در 
تعري��ف طرح های مل��ی و پروژه های عمرانی 
مربوط به روستاها مقامات استانی جايگاهشان 
تضعیف شده اس��ت. در قانون برنامه ی پنجم 
ش��اهد حذف معاونین عمران��ی از کمیته های 
تخصیص، و شوراهای برنامه ريزی و توسعه ی 
اس��تان هستیم. اين اقدام خود مهم ترين عامل 
در بس��ط تصمیم گیری س��لیقه ای در تعريف و 
تصوي��ب پروژه های عمرانی اس��ت. از طرفی 
ابزاره��ای نظارتی از معاونی��ن عمرانی گرفته 
ش��د و بدين ترتیب موجبات سلیقه ای تر شدن 
تصمیم گیری ه��ا فراهم، و طرح ها بر اس��اس 
تصمیمات توس��ط افراد ذی نفوذ در اين حوزه 
اخذ گرديد و در نهايت کارآمدی مورد انتظار از 

طرح از دست رفت. 
بازديدهايی در کل کش��ور ص��ورت گرفته 
اس��ت به عنوان مثال در خوزس��تان يک طرح 
آب رسانی توس��ط وزارت نیرو اجرا شده است؛ 
به اين صورت که ش��بکه ی اصلی آب از س��د 
تا زمین های کشاورزی کشیده شده است. اين 
ش��بکه ی آب رس��انی حدود يازده سال بود که 
به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرايی 

در سطح ملی و استانی متوقف شده بود.
يک��ی از چالش هايی که منجر به نیمه تمام 
ماندن پروژه ها می گ��ردد، عدم هماهنگی بین 
دس��تگاه های اجرايی اس��ت. طبق آمار ديوان 
محاس��بات و س��ازمان بازرس��ی، طول اجرای 
هر پروژه ی عمرانی در ايران 11 س��ال برآورد 
ش��ده اس��ت. که برای طرح های ملی اين رقم 
بیش از يازده س��ال و ب��رای طرح های محلی 

رقم��ی کوچک ت��ر از 11 س��ال اس��ت. اما در 
مجموع عدد قابل قبولی نیست که علت آن نیز 
همان طور که عرض کردم، عدم هماهنگی بین 
دستگاه های اجرايی است. عدم هماهنگی بین 
دستگاه ها نیز منتج از عدم تصمیم گیری درست 
است و باعث ناکارآمد شدن بسیاری از پروژه ها 
می ش��ود و در مجموع نظ��ام مديريت عمرانی 
کشور را زير سوال می برد. در نتیجه ضرر اصلی 
متوجه روستا می شود، چرا که نسبت به همه ی 
مجتمع های زيس��تی وابس��ته تر به بودجه های 
دولت��ی و عمرانی و حتی اس��تانی اس��ت و نیز 
هیچ منب��ع درآمد داخلی ندارد. اگر در س��طح 
مل��ی و محلی هماهنگی الزم و توجه کافی به 
تعريف صحیح پروژه های عمرانی نشود مسلما 
روستاها آس��یب های جدی تری می بینند و در 
نهايت ش��اهد تخلیه ی روستاها خواهیم بود و 
م��ردم به دنبال رفتن به مکان هايی خواهند بود 
که رفاه بیشتری وجود دارد. اگر کسی در روستا 
می ماند لزوما دلیل بر عرق روس��تايی و حمیت 
بومی او نس��بت به روس��تای خود نیست بلکه 
می تواند ناشی از عدم توان مهاجرت به مناطق 

آبادتر باشد.
دهیاری ها: آیا منظور ش�ما مدیریت متمرکز 

است؟
صف�وی: مقص��ود مديريت کارآمد اس��ت. 
تصمیم گیری که در روستا انجام می شود بايد با 
مديريت کالنی صورت پذيرد که نشأت گرفته 
از نیازسنجی و امکان سنجی برخاسته از سطح 
روستا باشد. اين امر بايد توسط مديريت کارآمد 
انجام شود ولی منشا داده ها و اطالعات، روستا 

و دهیار است که به ابعاد گوناگون روستا آشناتر 
است.

آذرگش�ت: نقش معاونت های عمرانی در 
ش��وراهای برنامه ريزی اس��تان تضعیف ش��ده 
اس��ت. در حال حاض��ر مع��اون عمرانی، جزء 
اعضای ش��ورای برنامه ريزی و توس��عه استان 
نیس��ت. دوره ای در نظر داشتیم معاون عمرانی 
وزارت کش��ور را عضو تخصیص ملی کنیم که 
ب��رای اي��ن کار مکاتباتی نیز با وزارت کش��ور 
صورت گرفت. ولی متاسفانه در برنامه ی پنجم 
معاون عمرانی اس��تان از ش��ورای برنامه ريزی 
حذف گرديد که ادامه ی اين روند در توس��عه و 
عمران استان به ويژه پروژه های عمرانی روستا 
موثر خواهد بود. پیشنهادی در بودجه ی 1391 
لحاظ گرديده اس��ت که 45 درصد از بودجه ی 
عمرانی ، که مبلغ 38000 میلیارد تومان است، 
ب��ا تمرکززدايی ب��ه اس��تان ها تخصیص داده 
ش��ود. در آن پیرامون ارائه ی اختیارات اجرای 
طرح های عمرانی به روستاها توسط دهیاری ها 
توجهات��ی صورت گرفته اس��ت. دهیاری هايی 
که کد دس��تگاه اجرايی اخذ نموده اند می توانند 
پروژه اجرا کنند و سايرين می بايست از طريق 
بخشداری ها با دستگاه های ذی ربط به اين امر 
مبادرت کنن��د. در هر صورت وف��ق مقررات، 
مج��ری طرح هادی روس��تايی بنیاد مس��کن 
انقالب اسالمی اس��ت، بهره بردار، روستا است 
و از منظر قانون، ناظر، ش��ورای روس��تا و اداره 
کننده ی روستا، دهیار است؛ که اين چندگانگی 

در فرآيندهای گوناگون مشکل ساز است.
بح��ث ديگر مديري��ت روس��تايی در ايران 
اج��رای پروژه ها اس��ت. 35000 روس��تا وجود 
دارد که مستعد داش��تن دهیاری است. در اين 
میان 25000 روس��تا تحت خدم��ات دهیاری 
قرار گرفته اند. 11000 روس��تا دستگاه اجرايی 
ش��ده اند و مابقی نمی توانند طرح اجرا کنند، لذا 
تا زمانی که تعادل نسبی حاکم شود نمی توانیم 

دستگاه های ديگر را حذف کنیم.
دهیاری ه�ا: قانون بر بحث مش�ارکت محلی 
تاکید دارد، لذا مشارکت محلی باید در تمام 
ابعاد توس�عه ی روستا لحاظ ش�ود. در حال 
حاضر در قانون یک س�ری وظایف مس�تقیم 
برای دهیاران تعیین شده و یک سری وظایف 
معاضدت�ی. س�وال بنده این اس�ت که بنیاد 
مسکن نه تنها در حوزه ی طرح هادی فعالیت 
می نماید، بلکه گاهی در س�اخت و س�ازهای 
محلی و عمومی نیز اعمال نظر می کند و این 
موضوع به ص�ورت کامل به دهی�اران واگذار 
نشده اس�ت. آقای رش�تیان جناب عالی چه 

راه حلی برای این مشکل ارائه می دهید؟
رشتیان: مسئله ای که در اجرای پروژه های 

وی
صف

صفوی: 
تصمیم گیری که 
در روستا انجام 
می شود باید با 
مدیریت کالنی 
صورت پذیرد 
که نشأت گرفته 
از نیازسنجی 
و امکان سنجی 
برخاسته از سطح 
روستا باشد. این 
امر باید توسط 
مدیریت کارآمد 
انجام شود ولی 
منشا داده ها و 
اطالعات، روستا 
و دهیار است که 
به ابعاد گوناگون 
روستا آشناتر 
است.

صفوی: یکی از 
چالش هایی که 
منجر به نیمه تمام 
ماندن پروژه ها 
می گردد، عدم 
هماهنگی بین 
دستگاه های 
اجرایی است. 
طبق آمار دیوان 
محاسبات و 
سازمان بازرسی، 
طول اجرای هر 
پروژه ی عمرانی 
در ایران 11 
سال برآورد شده 
است.
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عمرانی وجود دارد بحث تصمیم گیری ها است. 
در روس��تا برنامه ريزی به گونه ای است که يک 
مجموع��ه ی واحد به تنهايی کارفرما، مش��اور، 
ناظر و مجری پروژه است و بعد به گونه ای که 
مايل اس��ت پروژه ی طرح هادی را با توجه به 
میزان درآمدزايی آن به دهیاری واگذار می کند. 
به اين پروژه ها اهمیتی داده نمی ش��ود و نظام 
تصمیم گیری، برنامه ريزی نشده و سامان نیافته 
اس��ت. در مجم��وع بايد گف��ت، کارفرما مردم 
هس��تند و ما بايد شخصیت ها را مستقل کنیم. 
در اجرای طرح هادی، کارفرما، ناظر و مجری 
بايد مش��خص ش��وند. قاعدتا چنین پروژه ای 
به نتیجه نخواهد رسید چون هر دستگاهی بازده 
اقتصادی مطلوب خود را در نظر می گیرد. ما به 
اهرم های کنترل کننده ی اين فرآيند نیاز داريم 
و اين امر مس��تلزم توزيع قدرت اس��ت. منظور 
آق��ای دکتر صفوی اين بود ک��ه تمرکزگرايی 
اتفاق افتاده است، فرآيند تصمیم گیری ها از باال 
به پايین می باش��د، در حالی که بايد از پايین به 
ب��اال رخ دهد و دول��ت و مجموعه ی دولت در 
واق��ع کنترل کننده و ناظر بر اين روند باش��ند. 
به هر حال می بايستی حدود قانونی هر دستگاه 

مشخص شود.
دهیاری ه�ا: به طور کلی در تعریف پروژه های 
عمران�ی نق�ش بهره ب�ردار چیس�ت؟ مث�ال 
دارد،  کپ�ری  خانه ه�ای  ک�ه  روس�تایی  در 
احداث یک ورزش�گاه ب�زرگ و مدرن از نظر 
ریخت شناس�ی ناهمگونی به وج�ود می آورد. 
چ�ه کس�ی ب�ر همگون�ی و کس�ب رضایت 

بهره بردار نهایی، نظارت دارد؟
صف�وی: اخیرا در ش��یراز چنی��ن نمونه ای 
مشاهده شد. ورزشگاه 60000 نفره ای با آخرين 
تجهیزات ساخته ش��ده بود و در ساخت آن، از 
سیستم غش��ايی استفاده شده بود. مشکلی که 
در نهاي��ت با آن مواجه ش��دند اين بود که اين 
ورزشگاه در منطقه ی فقیر نشینی قرار گرفته بود 
و متاسفانه هر کس که قصد آمدن به ورزشگاه 
را داش��ت از مناطق ضعیف و فقیرنشین عبور 
می ک��رد. پروژه هم در حاش��یه ی ش��هر اجرا 
ش��ده بود و مخاطب زيادی داشت. در واقع در 
اين مورد ضعف ش��ديدی در مکان يابی پروژه 
مالحظه می ش��ود. و ماهیت و هويت فرهنگی 
شهر شیراز را در نظر مراجعان خارجی مخدوش 
می کند. اين امر ناش��ی از يک اشتباه در فرآيند 

امکان سنجی و مکان يابی پروژه است. 
آذرگشت: شورای روستا زبان گويای مردم 
روس��تا است و به نظر من ش��ورا می تواند نظر 
مردم را به نهادها و دستگاه ها منتقل نمايد. بايد 
اذعان نمود شکل توسعه روستايی در کشور از 
ناکامی رويکرد ش��هرگرايی حاصل شده است. 

در س��اير کشورها هم به همین گونه است. مثال 
در اروپا زمانی به حومه نش��ینی بازگشتند که از 
شهرنشینی لجام گسیخته ضربه خورده بودند. 
ما هم زمانی به دنبال مهاجرت معکوس هستیم 
که با مشکالت بسیاری روبه رو شده ايم و برای 
حل اين مشکالت مفاهیمی را مورد تاکید قرار 
می دهی��م و ديدگاه های اقتصادی روس��تايی 
مطرح می کنیم تا بدين وس��یله برای بازگشت 

جمعیت به روستاها چاره ای بینديشیم.
شورا و دهیار در کمیته های فنی و کمیته های 
تصوي��ب طرح هادی ک��ه در حال حاضر وفق 
م��اده 194 برنامه پنجم با حض��ور فرمانداران 
و بنیاد مسکن تش��کیل می گردد حضور دارند 
و می توانن��د نظ��رات اهال��ی را منعکس کنند. 
اما آن چ��ه معموال گفته نمی ش��ود محدوديت 
منابع برای اجرای پروژه های عمرانی روستايی 

است.
معموال پیمانکاران بر اساس شرايط عمومی 
کار می کنن��د يعنی ي��ک دس��تورالعمل واحد 
وجود دارد. نظ��ارت بهینه بايد با توجه به تعدد 
دستگاه ها، ناظرين و عدم هماهنگی ها صورت 
پذيرد. لذا فرجام الزم در پروژه های روس��تايی، 
جز در روس��تاهای خ��وش آب و هوا که دارای 
پتانسیل طبیعی هستند حاصل نمی شود. لذا در 
مابقی روستاها هنوز رانش جمعیت به شهرهای 
بزرگ ديده می ش��ود؛ ک��ه در اين موارد نیاز به 
توسعه ی برون زا داريم و اين امر زمانی تحقق 
خواهد يافت که دولت از بودجه ی عمومی وارد 
شود و تحرک توسعه در مناطق کم رشد شکل 
گی��رد. لذا ضروری اس��ت دهی��اران محترم با 

مفاهیم کلی عمران و آبادانی آشنا شوند.
دهیاری ها: ما به دو صورت می توانیم شورای 
روس�تا را در جریان کار ق�رار دهیم. در نظر 
بگیری�د  قصد داریم اعتباری به یک روس�تا 
اختصاص دهیم. یک حالت این اس�ت که از 
طریق ش�ورا پی به نیازهای روس�تا ببریم و 
شکل دوم این گونه است که پیشنهاد ساخت 
یک ورزش�گاه 200 میلیونی را مطرح  کنیم. 
در حال�ت دوم موفق به اخ�ذ نظر بهره بردار 
نشده ایم، بلکه پروژه ی خاص موردنظر خود 
را به روس�تا تحمیل کرده ایم. در نگاه کالن، 
بای�د کلیه ی دس�تگاه ها بر اس�اس توس�عه 
روستایی واحد سرمایه گذاری و حرکت کنند. 
آقای بهادری ش�ما چه س�از و کاری در این 

خصوص پیشنهاد می دهید.
بهادری: فعالیت ها به صورت جزيره ای انجام 
می شود و به همین دلیل هیچ کدام از مواردی که 
صورت می گیرد به شکل يک برآيند در نمی آيد. 
وقتی م��ن نوعی به عن��وان متولی روس��تايی 
نقشی در تصمیم گیری، اولويت بندی و اجرای 
پروژه ها نداشته باشم و مسئولین شهرستان ها 
بر اساس مالحظات خود تصمیم گیری نمايند، 
مسلما تصمیم گیری ها هیچ گاه جنبه ی منطقی 
پی��دا نخواهد ک��رد. تحقق اين مه��م  نیازمند 
وج��ود تنها يک متولی اس��ت. اگ��ر اداره کل 
دفتر امور روستايی در اس��تانداری متولی امور 
روس��تايی اس��ت پس هم��ه ی برنامه ريزی ها 
برای رس��یدن به هدف نهايی بايد بر عهده ی 
همان دفتر باش��د. خصوصی سازی مفید است 
ام��ا بايد ببینیم برای کج��ا و در چه زمانی. آيا 
برای تامین اجتماع��ی و خدمات درمانی مردم 
نیز خصوصی س��ازی معنا دارد؟ بنابراين معانی 
بايد تفکیک ش��ود. وقتی ش��وراهای روستايی 
ما تنها س��واد خواندن و نوش��تن داشته باشند 
مس��لما نمی توانند برداشت صحیحی از قانون 
داشته باشند و ممکن است فرصت ها تبديل به 
تهديد شوند. به عنوان مثال در سطح استان به 
روستايی برخورديم که ريیس شورا از ماشینی 
که به منظور حمل پسماند در اختیار دهیار قرار 
گرفته بود برای مقاصد ش��خصی خود استفاده 
می کرد و زمانی که تذکر داده شد، دهیار روستا 
اذعان کرد که »اگر اعتراض کنم من را برکنار 
خواهد ک��رد!« چرا که قانون ب��ه وی اجازه ی 
چنی��ن کاری را داده اس��ت. بنابراي��ن اکنون 
که مجلس محترم ش��ورای اس��المی شرايط 
نمايندگی ش��ورای ش��هرها را سطح تحصیلی 
لیس��انس در نظر گرفته اند، به نظر من حداقل 
مدرک تحصیلی شوراهای روستايی نیز بايد به 
ديپلم ارتقا يابد تا افراد توانايی برداشت صحیح 
از قانون را داش��ته باش��ند. در گام دوم بايد در 

ان
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رشتیان:در روستا 
برنامه ریزی 

به گونه ای است 
که یک مجموعه ی 

واحد به تنهایی 
کارفرما، مشاور، 

ناظر و مجری 
پروژه است و بعد 
به گونه ای که مایل 

است پروژه ی 
طرح هادی را با 
توجه به میزان 

درآمدزایی آن به 
دهیاری واگذار 
می کند. به این 

پروژه ها اهمیتی 
داده نمی شود و 

نظام تصمیم گیری، 
برنامه ریزی نشده 

و سامان نیافته 
است.
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قانون تصريح ش��ود که وقتی دهی��ار انتخاب 
می ش��ود حداقل ب��رای دوره ی معینی فعالیت 
نمايد. اين مس��ائل باعث می ش��ود که نتوانیم 
برای انجام پروژه ها موفقیتی به دست آوريم. به 
اعتقاد بنده يکی ديگر از عوامل تحقق آبادانی 
روس��تا، ايجاد زمینه ی فعالیت، تولید و اشتغال 
در روستا اس��ت که موجب می شود جمعیت به 
روس��تا بازگش��ته و توان اقتصاديشان افزايش 
ياب��د و در اين زمان مش��ارکت تحقق می يابد. 
به عنوان مثال، برنامه ای 5 س��اله متناس��ب با 
قانون برنامه ی 5 س��اله ی توسعه کشور تنظیم 
شود و با مشارکت جدی دهیاری ها متناسب با 

آمايش سرزمینی تهیه و اجرا گردد.
بس��یاری از دهیاری ه��ا علی رغم داش��تن 
شرايط الزم، کد اجرايی ندارند. بايد به دهیاری 
به عنوان کوچک ترين واحد تقسیمات کشوری، 

اعتماد کرد و اختیارات الزم را به آنان داد. 
اگ��ر به همین ش��کل پی��ش بروي��م که هر 
دس��تگاهی جداگانه و بدون هماهنگی با س��اير 
دستگاه های اجرايی به فعالیت بپردازد اتالف منابع 

مالی و انسانی را در پیش روی خواهیم داشت.
رشتیان: دوستان راجع به دو محور بیاناتی را 
ارائه نمودند. يکی بحث اختیارات قانونی شورا 
ب��ود و ديگری بحث توان دهیار به عنوان مدير 
روستا مطرح گرديد. توان دهیارها به لحاظ فنی 
بحث مديريت روس��تا اس��ت، بنا نیست دهیار 
الزاما مهندس باش��د يا آموزش های تخصصی 
فنی ديده باشد. تنها کافی است قدرت هدايت 
و کنترل مديريت در همه ی عرصه ها را داشته 
باش��د. تدبیری که در اين راستا انديشیده شده، 
تاسیس ش��رکت های فنی و تخصصی دائمی 
اس��ت که متصل ب��ه دهیاری ها باش��ند. اين 
شرکت ها که در واقع زيرمجموعه ی دهیاری ها 
هس��تند، باي��د دارای تخصص ه��ای فن��ی و 
مهندس��ی الزم باش��ند و به هدايت امور فنی 
و حفظ منافع دهیاری ها بپردازند. ش��رکت های 
فنی و مهندسی دهیاری ها دارای گريد هستند 
و می توانن��د به عنوان ش��رکت تابع دهیاری به 
طراحی، اجرا و مش��اوره ی پروژه های عمرانی 
بپردازند و بدين وسیله دهیاری ها نیز بر کلیه ی 
امور روستا کنترل داشته باشند. به نظر می رسد 
تصمیم گیری در اين راستا بسیار ضروری است 
و بايد س��ريع اتفاق بیافتد. اين دفاتر بايد شکل 
بگیرند و از توان مجلس، وزارت کش��ور، دولت 
و ... اس��تفاده ی بهینه ش��ود و الزم است همه 
اراده ی تشکیل شرکت خدمات فنی - مهندسی 
دهیاری ها را داش��ته باش��ند. اين شرکت بايد 
تخصصی و همیش��گی باش��د و سهام و منافع 

آن بین دهیاران توزيع شود. 
مطل��ب ديگری ک��ه مطرح ش��د، در مورد 

اختی��ارات ش��ورا جهت ع��زل دهیار ب��ود. به 
اطمینان همه ی شهروندان ايران صرف نظر از 
ش��هر و روستا، بايد از حقوق يکسانی برخوردار 
باش��ند. يعنی اگر در شهر ش��ورای شهر داريم 
و ش��هردار انتخ��اب می ش��ود، در روس��تا نیز 
شورای روس��تا داريم و دهیار انتخاب می شود. 
آيین نامه هايی مبن��ی بر عزل دهیار وجود دارد 
به نحوی ک��ه تخلف��ات دهیار در ش��ورای حل 
اختالف بررسی می شود و بدين ترتیب فرصت 

دفاع به دهیار داده می شود.
دهیاری ه�ا: بع�د از اتم�ام فرآین�د س�اخت 
س�ازه های عمرانی در روس�تا وارد مرحله ی 
بهره برداری می ش�ویم ک�ه در این مرحله با 
موضوع نگهداری از س�ازه ی عمرانی روبه رو 
هس�تیم. نقش دهیار در این راستا چیست و 
از منظ�ر حاکمیتی چ�ه فعالیت هایی صورت 

گرفته است؟
آذرگشت: پروژه های تعريف شده برای هر 
روستا بايستی نیازهای واقعی آن ها را رهنمون 
باش��د و منجر به ناهمگونی کالبدی نگردد. در 
مورد نگهداری پروژه ها نیز بايد گفت مس��ئول 
عال��ی حفاظت و نگه��داری از منافع دولت در 
روس��تا، دهیار می باشد. اما اين نافی مسئولیت 
هر دس��تگاه در نگهداری از پروژه های عمرانی 
اجرا ش��ده نمی باشد. هزينه ی نگهداری توسط 
دس��تگاه های اصلی صرف اين مهم می گردد. 
که هنوز رديف های بودجه ای در اين خصوص 
به ص��ورت کالن در  س��طح اس��تانی در نظر 
گرفته نش��ده اس��ت. ولی معم��وال به میزان 7 
درصد بودجه ی اجرای پروژه ها جهت هزينه ی 

نگهداری در نظر گرفته می شود. بايد بخشی از 
عملیات نگهداری و مديريت نگه داشت به همراه 
بودجه ی الزمه به دهیاری تفويض و تخصیص 
ياب��د. در غیر اين صورت ما در اين زمینه دچار 
مش��کل خواهیم بود و عمر پروژه های عمرانی 
کاه��ش يافته و باي��د هزينه های بس��یاری را 

متحمل شد.
بهادری: البته به نظر من بايد بومی س��ازی 
صورت پذيرد و دستگاه های تخصصی بخشی 
از بودجه ی نگه داش��ت را ي��ا حفظ کنند و يا با 
هماهنگی دفاتر روستايی به حساب دهیاری ها 
واري��ز نمايند. پروژه ها بر اس��اس ش��رايط آب 
و هواي��ی و منطق��ه ای تعريف و اج��را گردد. 
مث��ال زمانی که موقعی��ت آب و هوايی امکان 
سنگ فرش کردن روستاها را میسر کرده است، 
آسفالت کردن لزومی ندارد. چرا طبیعت روستا 

را خراب کنیم!
دهیاری ه�ا: منظ�ور ش�ما ای�ن اس�ت ک�ه 
مدیریت نگه داش�ت ب�ه دهیاری ها تفویض 
ش�ود و بودجه ی نگهداری نزد دس�تگاه های 

تخصصی باشد؟
بهادری: اگر دستگاه های تخصصی بخشی 
از بودجه ی نگه داش��ت را حفظ کنند تضمینی 
ب��رای آينده ی پروژه ی عمرانی خواهد بود و يا 
اين که تضمین الزم از پیمانکاران اخذ و تسويه 
حساب کامل منوط به گواهی دهیاری ها شود. 
اما اگر بودجه در اختیار دهیار قرار گیرد ممکن 
اس��ت کار با کیفیت عالی صورت نگیرد. دهیار 
بايد به عنوان امین و نماينده ی حاکمیت، مورد 
پذيرش همگان واقع ش��ود و هرگاه نقصانی را 
به عنوان ناظر مطرح می کند دستگاه ها بپذيرند 
و بخش��داری ها و فرمانداری ه��ا اي��ن توان را 

داشته باشند تا آن نقصان را حل نمايند.
رش�تیان: می توان از منظر ديگری به اين 
قضیه نگاه کرد. به نظر م��ن فرآيندهای پیش 
از اج��را، حین اجرا و بعد از اجرا؛ س��ه مقوله ی 
جدايی ناپذير هس��تند. اگر اجرای خوبی داشته 
باش��یم، می توانیم حین اجرای خوبی را تجربه 
کنیم و اگر حین اجرای مناس��بی داشته باشیم 
می توانیم ش��رايط بعد از اج��رای مطلوبی نیز 
داش��ته باش��یم. ما در مرحله ی بع��د از اجرای 
بس��یاری از پروژه های عمرانی در مقیاس های 
گوناگون با مشکالت عديده ای مواجه شده ايم 
ک��ه موجب بازگش��ت به مراحل قب��ل از اجرا 
گردي��د. در قانون موضوع امکان س��نجی مورد 
اذعان ق��رار گرفت. اگر پروژه های روس��تايی 
با نیازس��نجی مناسب تعريف ش��وند موجبات 
اعتماد مردم روس��تا فراهم می گردد. که از اين 
طريق زمانی که پ��روژه ی عمرانی به مرحله ی 
حین اجرا می رس��د، می توانیم از س��رمايه های 

ری
هاد

ب

بهادری: اکنون 
که مجلس محترم 
شورای اسالمی 
شرایط نمایندگی 
شورای شهرها 
را سطح تحصیلی 
لیسانس در نظر 
گرفته اند، به نظر 
من حداقل مدرک 
تحصیلی شوراهای 
روستایی نیز باید 
به دیپلم ارتقا یابد 
تا افراد توانایی 
برداشت صحیح از 
قانون را داشته 
باشند.

بهادری: فعالیت ها 
به صورت جزیره ای 
انجام می شود و 
به همین دلیل 
هیچ کدام از 
مواردی که صورت 
می گیرد به شکل 
یک برآیند در 
نمی آید.
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اجتماعی استفاده نمايیم. در مراحل بعد از اجرا 
نیز وضع به همین گونه است.

از منظ��ری می ت��وان مش��ارکت را ب��ه دو 
نوع اقتصادی و اجتماعی تقس��یم نمود. وقتی 
پ��روژه ای با نیازس��نجی و اعتمادس��ازی اجرا 
ش��ود می توانیم برای تجهی��ز و نگهداری آن 
از مشارکت اقتصادی مردم استفاده کنیم. هر 
مجموع��ه و محیطی خیرينی دارد که از توان 
اقتص��ادی بااليی برخوردارن��د و دارای حس 
تعلق و وابس��تگی به آن محیط می باش��ند. با 
تعريف مناس��ب و اجرای مطل��وب می توانیم 
از ظرفیت مش��ارکت اقتصادی استفاده کنیم 
و حتی مش��ارکت های خرد م��ردم که با توان 
مالی ي��ا فیزيکی ان��دک خود در اين راس��تا 
هم��کاری نموده ان��د را نیز نمی ت��وان ناديده 
گرفت. مش��ارکت های مردم از ارزش خاصی 
برخوردار بوده و دارای ابعاد گوناگونی اس��ت. 
مصداق عینی مش��ارکت خرد مردم که نتايج 
قاب��ل توجهی در بر داش��ت، طرح جمع آوری 
زکات روستايی اس��ت. مديريت بهینه بخش 
ديگری اس��ت که با نیازسنجی مناسب ارتباط 
تنگاتنگ��ی دارد و حتی اگر پروژه ای ش��رايط 
الزم و قابلیت اجرا با استفاده از مشارکت های 
مردمی را نداش��ته باش��د و يا حتی مس��تلزم 
صرف هزينه ی بااليی باشد، در نهايت حداقل 
می تواند موجب افزايش میزان رضايت مندی و 
درنتیجه اعتماد اهالی روستا از دستگاه اجرايی 
گ��ردد. دهیار می تواند از ظرفیت به وجود آمده 
برای خود اهالی روستا استفاده نموده و فرآيند 

مديريت عمرانی را تسهیل نمايد.
آذرگشت: در حال حاضر طبق سرشماری 
نفوس 1390 جمعیت ايران بالغ بر 73 میلیون 
نفر اس��ت ک��ه در حدود 29 درص��د جمعیت، 
روس��تايی و 71 درص��د، ش��هری می باش��د. 
لذا ح��دود 7 میلیون خانوار روس��تايی داريم. 
پروژه ه��ای عمرانی ب��ا توجه به اه��داف در 
ارائه ی  خدمات در روس��تاها متفاوت هستند، 
برخی از آن ها خدمت صرف است. اما برخی از 
پروژه ها مانند پروژه های آب و فاضالب، برق، 

گاز و...، خدماتی با بازگشت هزينه هستند.
عرض بنده اين اس��ت که با آشفتگی هايی 
به لحاظ تخصیص  منابع در روس��تاها روبه رو 
هس��تیم ک��ه در مص��رف و بهره ب��رداری از 
پروژه ه��ا نی��ز وج��ود دارد. م��ن معتق��دم با 
توانمندس��ازی دهیاری ه��ا و دفات��ر فن��ی و 
روستايی استانداری ها، می توانیم آسیب زدايی 
کرده و نتايج مطلوب تری را به دس��ت آوريم و 
در بخشداری ها نیز بايد کارشناسان فنی داشته 
باش��یم تا بتوانن��د در اين امور ب��ه دهیاری ها 
کم��ک کنند؛ که در ص��ورت تحقق می توان 

گفت که بیش از نیمی از مشکالت روستاهای 
توانمند قابل حل خواهد بود.

رشتیان: می توان گفت 60 الی 70 درصد 
مهم ترين بخ��ش پروژه ه��ای عمرانی بحث 
نگهداری آن هاس��ت. متاس��فانه دستگاه های 
اجراي��ی، پروژه ای را در س��طح روس��تا اجرا 
می کنن��د و پس از اتم��ام کار، پ��روژه را رها 
ک��رده و نگهداری آن را بدون  در نظر گرفتن 
هزينه ه��ای آن به عهده ی دهی��ار می گذارند. 
به عبارت��ی بودج��ه به عنوان ي��ک رکن مهم 
برای اجرای فرآيند نگهداری مورد غفلت قرار 
می گی��رد. بنده مخالف نگه��داری بودجه نزد 
دستگاه ها هستم و در واقع قبل از خارج شدن 
دس��تگاه ها از روستاها بايد بودجه ی نگهداری 
پروژه به دهیار داده شود. در بحث حفاری های 
صورت گرفته در روستاها نیز با همین مشکل 
روبه رو هس��تیم. به طوری که دستگاه مجری 
بعد از حف��اری بدون اين ک��ه هزينه ای بابت 
نگه��داری به دهی��ار پرداخت کند، از روس��تا 
خارج می ش��ود. تجرب��ه ثابت ک��رده که اگر 
بودجه ی ترمیم نزد دستگاه ها باشد به سازمان 
ب��از نمی گردد و دهیار نیز در اين زمینه اختیار 

قانونی ندارد.
به�ادری: موضوع��ی که جناب رش��تیان 
می فرمايند بیش��تر مربوط به مرمت است که 

البته حق با ايشان است.
رش�تیان: تاسیس��ات دو نوع اند. نوع اول 
تاسیس��ات عمومی روس��تا اس��ت ک��ه طبق 
آيین نام��ه ی دهیاری ه��ا در تمل��ک دهیاری 
می باش��د و نوع دوم تاسیس��ات دستگاه های 

ديگری اس��ت که خودش��ان متولی نگهداری 
آن ها هس��تند. زمانی که برای نگهداری، اجرا 
و ي��ا حتی تعمیر تاسیس��ات، ب��رای مثال به 
جاده ها آس��یب می رس��انند، جبران خس��ارت 
بايد توس��ط دس��تگاه خاطی ص��ورت پذيرد. 
عدم وج��ود بودجه ی نگه��داری و عدم الزام 
دس��تگاه ها به واريز بودجه ی نگهداری برای 
دهیاری ها از مشکالت بزرگی است که با آن 
روبه رو هس��تیم. در نظر بگیريد بنیاد مسکن 
ع��وارض واريز نمی کن��د و آماده س��ازی نیز 
صورت نمی گیرد؛ همچنی��ن موجب افزايش 
اراضی تحت خدمات دهیاری می شود. ارائه ی 
خدمات نیز هزينه بر است و بايد تمهیدات الزم 

توسط دستگاه ها انديشیده شود.
آذرگش�ت: ب��ه نظر من دهی��ار به هنگام 
تهیه ی اليحه ی بودجه جهت ارائه به شورای 
اس��المی روس��تا بايستی پیش��نهاد بودجه ی 
نگهداری از س��ازه های عمرانی را نیز در نظر 
بگیرد تا فرمانداری مساعدت و پیگیری الزم 
را در برنامه ی حوزه ی روس��تايی شهرس��تان 
قرار ده��د و از طريق کمیت��ه ی برنامه ريزی 

شهرستان اقدام گردد.
رش�تیان: بودج��ه ی دهیاری ها دو بخش 
است؛ بخشی توسط س��ازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور پرداخت می شود که عمدتا 
هزينه ه��ای جاری دهی��اری را در بر می گیرد 
و بخ��ش ديگ��ر درآمدهای خودياری اس��ت. 
دهیاری جهت درخواست بودجه از فرمانداری 

راهکار قانونی ندارد.
آذرگش�ت: عوارض محل��ی ای که مطرح 
است می بايس��ت در محل هزينه شود. بحث 
ديگ��ری ک��ه مط��رح می ش��ود هزينه های 
جاری اس��ت که نیاز به پیوس��تی جديد برای 
روس��تاها می باش��د، بودجه ای باي��د به عنوان 
هزين��ه ی تمش��یت ام��ور روس��تا از ناحیه ی 
نگهداری زيرس��اخت و تجهی��زات عمومی با 
توجه به قوانی��ن و مقررات از طريق کمیته ی 
برنامه ريزی شهرس��تان با کم��ک فرمانداران 
برای روس��تاها تعبیه گردد تا شاهد استفاده ی 
بهین��ه از امکانات و تاسیس��ات روس��تايی و 
بالندگی بیش��تر روس��تاها در مس��یر توسعه و 

ارائه ی خدمات به اهالی باشیم.
به�ادری: م��ن ه��م ب��ا فرماي��ش آقای 
آذرگش��ت موافق��م. البته باي��د در قانون ذکر 
شود در غیر اين صورت ضمانتی برای اجرای 
آن وجود نخواهد داش��ت. و در نتیجه روس��تا 
هر روز ضعیف تر خواهد ش��د و آخر اين که با 
تش��کیل و تقويت تعاونی دهیاری ها و اجرای 
پروژه ها توسط اين تعاونی ها، کیفیت، سرعت 

و ضمانت کار افزايش خواهد يافت. 

ت
ش

رگ
آذرگشت: آذ

دهیاری هایی که 
کد دستگاه اجرایی 

اخذ نموده اند 
می توانند 

پروژه اجرا 
کنند و سایرین 

می بایست از 
طریق بخشداری ها 

با دستگاه های 
ذی ربط به این امر 

مبادرت کنند.

آذرگشت:در 
هر صورت وفق 
مقررات، مجری 

طرح هادی 
روستایی بنیاد 
مسکن انقالب 
اسالمی است. 

بهره بردار، 
روستا است و 
از منظر قانون، 

ناظر شورای 
روستا و اداره 

کننده ی روستا، 
دهیار است؛ که 

این چندگانگی 
در فرآیندهای 

گوناگون 
مشکل ساز است.
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زهرا فیضی
کارشناس ارشد جامعه شناسی

paper@dehyariha.com
مقدمه

در شماره ی قبل تعريفی از برنامه ريزی 
و به خصوص برنامه ريزی به ش��یوه ی 
مش��ارکت ي��ا تعامل��ی در می��ان دهی��اران و 
گروه های روس��تايی ارائه ش��د. توضیح بیشتر 
درباره ی برنامه ريزی مش��ارکتی روس��تايی را 
می ت��وان در يک يا دو جمله خالصه کرد و آن 
اين که دهیاران و کسانی که مسئولیت توسعه ی 

روس��تا را بر عهده دارند بهتر است از نیروهای 
فعال و مردم جهت بهتر انجام دادن برنامه های 

دهیاری ها، استفاده نمايند. 
در حقیق��ت به دلی��ل آش��نايی م��ردم يک 
مجموعه با مس��ايل خ��ود و همچنین برخورد 
روزانه ی آن ها با اين مس��ائل، هیچ کارشناسی 
بهتر از آن ها نمی تواند در ش��ناخت مشکالت و 

برطرف کردن آن ها به دهیاران ياری رساند.
در اين شماره در ادامه ی مباحث برنامه ريزی، 
و برای آش��نايی بیشتر دهیاران عزيز به بررسی 
ش��یوه ی ديگ��ری در برنامه ري��زی روس��تايی 
می پردازي��م. روش برنامه ري��زی تعامل��ی ي��ا 

مش��ارکتی يک��ی از روش هايی اس��ت که در 
زمین��ه ی اجتماعی عنوان ش��ده اس��ت. روش 
ديگ��ری که در همی��ن زمینه يعن��ی توجه به 
برنامه ريزی روس��تايی از لحاظ اجتماعی وجود 
دارد، روش "تامین نیازهای اساس��ی" می باشد. 
همچنین در ش��ماره ی قبل به توضیح تعاريف 
حس��ابداری و امور مالی پرداختی��م که در اين 

شماره آن را ادامه می دهیم. 
  روش برنامه ریزی برای تامين 

نيازهای اساسی
درک اي��ن واقعیت که بخش ه��ای بزرگی 
از جمعی��ت کش��ورها عم��ال از مناف��ع حاصل 
از رش��د محروم ش��ده اند و پی بردن به اين که 
گزينش های فناورانه که در جريان رشد به عمل 
می آيند، و همین امر به ايجاد س��اختار تولیدی 
منجر شده است که به جای کمک به قشر پايین 
و به جای اين که به نفع اين قش��ر تمام شود در 
تضاد با نیازهای آن ها قرار می گیرد، باعث طرح 
راهبردهای جديدی در زمینه ی توسعه روستايی 

در دهه ی 1970 شد. 
اي��ن راهبرده��ا و روش های جدي��د از نظر 
برخی از ويژگی ها مش��ترک اند، مانند: گرايش 
به ايجاد برابری با تاکید بر رويارويی مس��تقیم 
با تهیدستی و اقدام برای تامین حداقل آستانه ی 
مصرف يا نیازهای اساس��ی، درک اين نکته که 
تولید بیشتر بايد توام با توزيع بهتر باشد تا بتوان 
توسعه را تعريف کرد و برتری قائل شدن برای 
ش��یوه های برنامه ريزی خود اتکا و از پايین به 

باال)الکشمانان،1376(. 
يک��ی از روش های اين ديدگاه که در جهت 
تامین نیازهای اقش��ار ضعی��ف و پايین جامعه 
صورت می گیرد روش تامین نیازهای اساس��ی 
اس��ت. اين روش با آن ک��ه  انحرافی در ديدگاه 
توس��عه است )چرا که توس��عه يک رشد کیفی 
و کمی اس��ت، يعنی هم جنبه های عینی مانند 
افزايش درآمد، صنعتی ش��دن و افزايش قدرت 
خري��د را به دنب��ال دارد و در عی��ن حال تامین 
کنن��ده ی امکانات اجتماعی و فرهنگی اس��ت 
که به صورت عینی قابل ديدن نیست. ولی رشد 
تنها به جنب��ه ی کمی که همان افزايش آمار و 
ارق��ام حاصل از ايجاد يک امکانات و همچنین 
افزاي��ش درآمد را دارا اس��ت( نش��ان دهنده ی 
انحراف بنیادين از راهبرد مرس��وم توسعه است 
چرخش��ی از رشد به عنوان معیار اصلی به سمت 
نیازهای اساسی از طريق اشتغال و توزيع مجدد 
ص��ورت می گیرد. چرخ��ش از اه��داف ذهنی 
به سمت اهداف عینی، از شیفتگی به وسايل به 
س��مت آگاهی مجدد از اهداف و کاهش دادن 
بیکاری، به سمت يک بعد مثبت يا رفع نیازهای 

اساسی )ورنون،1372(  

برنامه ریزی همه جانبه 
در توسعه روستایی ش
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شکست در بهبود بخشیدن به وضع رفاهی 
م��ردم حت��ی در کش��ورهايی که دارای رش��د 
اقتصادی س��ريعی بودند، باعث ش��د که تاکید 
بر تامین نیازهای اساس��ی مردم به عنوان هدف 
اولیه ی توسعه مورد توجه قرار گیرد. طرفداران 
اي��ن الگو عقیده داش��تند که راهب��رد نیازهای 
اساسی می تواند بیش از طرح های سنتی کمک 
در يک رشد کارآمدتر مشارکت داشته باشد. آنان 
ب��ر اين نکته تاکید کردند که مخارج آموزش را 
می توان به عنوان يک سرمايه گذاری تلقی کرد 

که در رشد اقتصادی سهیم است.
توضیح اين مطلب که چگونه مخارج آموزش 
را می توان به عنوان سرمايه گذاری تلقی کرد اين 
است که، ايجاد امکانات آموزشی مانند مدرسه 
و يا کتابخانه هزينه هايی را به دنبال دارد. هدف 
از اي��ن هزينه کرد افزايش میزان تحصیالت در 
میان اقشار جامعه اس��ت، اما اين نیروها که به 
تحصیل می پردازند در حقیقت به صورت بالقوه 
اندوخته ه��ای دان��ش را دارند و پ��س از پايان 
تحصیل می توانند وارد بازار کار شوند و نیروی 
بالق��وه را به بالفعل تبدي��ل نمايند و به تبع آن 
تولید دانش علمی مانند تهیه ی صنايع مورد نیاز 

جامعه و غیره را به همراه خواهد داشت.
هرچن��د تامین بازار کار نی��ز بعد از تحصیل 
معضلی اس��ت که می توان با ش��ناخت صحیح 

نیازهای يک جامعه به سرمايه گذاری آموزشی 
پرداخت و در کن��ار آن کارهای مورد نیاز گروه 
آموزش ديده را هم تامین نمود که اين موضوع 
نیز خود سرمايه گذاری است، و دارای جنبه های 

تولیدی است.
با افزاي��ش اين دو جنبه، می ت��وان از وجه 
بی��کاری، نبود درآمد يا پايین ب��ودن درآمد که 
از عوام��ل به وج��ود آمدن فقر در جامعه اس��ت 

جلوگیری کرد.
اما آن چه در اين رهیافت مهم به نظر می رسد، 
بهتر اس��ت اقشار نیازمند و فقیر جامعه شناخته 
ش��ود و بر اساس ش��ناخت و نیازهای آن ها به 
برنامه ريزی جهت تولید و يا تامین نیازهای اين 
گروه پرداخت. چنان که اگر افراد جامعه دچار فقر 
باش��ند حتی اگر آن جامعه توسعه ی جغرافیايی 
يابد، ولی به دلیل وجود اين اقش��ار آسیب هايی 
را به همراه خواهد داش��ت. از سويی الزم است 
بدانیم که توسعه چون يک تعريف کمی و کیفی 
است، حتما شامل جوامعی خواهد شد که میزان 
پايین بودن درآمد و باالبودن نیازهای اساسی را 
در خود جای نخواهد داد و يا تنها اقشار کمی را 

شامل خواهد شد.
همچنی��ن در اي��ن روش عالوه ب��ر بح��ث 
اقتصادی و درآمدی اصرار به تامین هزينه هايی 
ک��ه برای بهب��ود وض��ع تغذيه و بهداش��ت و 

کاهش میزان رشد جمعیت صرف می شود بايد 
به عنوان س��رمايه گذاری پربازده توجه کرد. چرا 
که جنبه های بهداش��تی و تغذي��ه نیز از عوامل 
مهم برای جامعه اس��ت که عدم تامین اين دو 
م��ورد نیز به ايجاد جمعیت هايی ناتوان، بیمار و 
رنجور منجر خواهد ش��د؛ يا بهتر است بگويیم 
کیفیت جمعیت را پايین آورده و جمعیت ناتوان 
نیز نمی توانند نیروی انسانی مولد و پويايی برای 

توسعه باشند.
از آن جا که اکثر مردم فقیر از حداقل نیازهای 
اساس��ی زندگی مانند: غذای کافی،  پوش��اک و 
مسکن مناسب، خدمات آموزشی و بهداشتی و 
ساير امکانات زيربنايی و رفاهی زندگی محروم 
بودند، در مناطق روستايی زندگی می کردند، در 
جهت گیری اصلی راهبرد نیازهای اساسی نهايتا 

توسعه روستايی بود.
ط��رح نیازهای اساس��ی توزي��ع عادالنه ی 
دس��تاوردهای ناش��ی از رش��د اقتصادی میان 
مناطق ش��هری و روستايی و طبقات اجتماعی 
و اقتصادی مناطق روستايی را مورد تاکید قرار 
می دهد. بر اين اس��اس می توانی��م پراکندگی 
نیازهای اساسی در روستا را نیز برحسب سلسله 
مراتب نی��از جامعه از نظر بهداش��تی و تغذيه، 

پوشاک و کار در نظر بگیريم. 
در اي��ن ديدگاه اگر بخواهیم روس��تايی پويا 
و توس��عه يافته داش��ته باش��یم بايد امکاناتی را 
)هرچند کم( در میان روستا پراکنده کنیم. و بر 
اساس نیازمندی های اقشار نیازمند، نیازسنجی 
صورت گی��رد و آن ه��ا را در اولويت قرار دهد. 

)ورنون،1372( 
اين الگو در مورد توس��عه روستايی پیشنهاد 
می ک��رد که تصوير کلی توس��عه بر اصول زير 

استوار است:
 ت��الش و مبارزه برای از بین بردن فقر در 
جامعه ی روس��تايی. در اي��ن برنامه بايد تالش 
کرد به وجه تولید و توزيع مناس��ب بر اس��اس 

نیازمندی توجه شود.
 الزم اس��ت اش��تغال به عنوان هدف اولی 
و اساس��ی مطرح ش��ود. با ايجاد شغل نه تنها 
تع��داد بی��کاران جامعه کاه��ش می يابد، بلکه 
توانايی اقتص��ادی و تامین نیازه��ای درآمدی 
در م��ردم افزايش می ياب��د. عالوه بر اين ايجاد 
ش��غل در جنبه های تولیدی هرچن��د هزينه ها 
و س��رمايه هايی را به خ��ود اختصاص می دهد، 
ولیکن باعث می ش��ود که روستا بعد از گذشت 
مدت زمانی خود به قدرت تولیدی تبديل شود.

طبق هرم سلس��له مراتب نیازهای اساس��ی 
توسعه شامل مراحل و اولويت های زير است:

الف- ريش��ه کن کردن فقر شديد، بیکاری و 
دست يابی به حداقل درآمد و خدمات اجتماعی 

شکست در بهبود 
بخشیدن به وضع 
رفاهی مردم حتی 

در کشورهایی 
که دارای رشد 

اقتصادی سریعی 
بودند، باعث شد 

که تاکید بر تامین 
نیازهای اساسی 
مردم به عنوان 
هدف اولیه ی 

توسعه مورد توجه 
قرار گیرد.
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از طريق اشتغال همراه با مشارکت مردم.
ب- رشد بیشتر و تساوی گسترده تر، افزايش 

آگاهی مردم.
ج- تس��اوی ب��ا عدال��ت توزيع��ی،  برابری 

اجتماعی،  توزيع مجدد دارايی ها و دموکراسی.
د- توس��عه ی کامل خالقیت و استعدادهای 

انسانی )اسکاپ،1365(
بر اين اساس تامین حداقل نیازهای اساسی و 
توزيع مجدد امکانات و منابع به عنوان مرحله ی 
پايه و زيربنايی در حرکت به سوی توسعه تلقی 
شده است، اما در اين که تامین نیازهای اساسی 
تا چه حد می تواند به توس��عه منجر شود و چه 
نقش و تاثیری بر روند توسعه می گذارد، نظرات 

مختلفی وجود دارد.
نحوه ی پرداختن به دخل و خرج 

در دهياری ها )قسمت دوم(:
  مراحل دفترداری و حسابداری:

برای آن که حسابداری انجام شود بايد چهار 
مرحل��ه را ط��ی کنیم که در اين ش��ماره به دو 

مرحله ی آن می پردازيم:
- شناسايی فعالیت مالی از غیر مالی

در داخل هر موسس��ه ای فعالیت های زيادی 
انجام می ش��ود که الزم است به منظور شناخت 
فعالیت های مالی از جهت تشخیص برای ثبت 
آن ها، به بررسی اجمالی آن ها بپردازيم. به طور 
خالصه، فعالیت مالی فعالیتی اس��ت که در آن 
خريد و فروش صورت می گیرد. به اين صورت 
که در مقابل کاال يا خدماتی که دريافت می کند، 
بايد مبلغی بپردازد و يا ممکن اس��ت به فروش 
اجناس ي��ا خدماتی بپردازند ک��ه در مقابل آن 

مبلغی دريافت می شود. 
خدمات دريافت شده و يا ارائه شده می تواند 
ش��امل کارهای اجرايی باش��د که توسط اعضا 
انجام می ش��ود و ي��ا آن ک��ه آن را بر عهده ی 
اف��رادی خ��ارج از مجموع��ه می گذارن��د. اين 
خدمات ممکن اس��ت از س��وی مراجع قانونی 
تصويب شده باش��ند. در مجموع اين فعالیت ها 
در جه��ت پیش��برد اه��داف دهیاری ها صورت 

می پذيرد.
عالوه بر آن ممکن است در مقابل دريافت کاال 
و يا خدماتی، در قبال قسمتی از مبلغی از کاالی 
خريداری ش��ده تعهد داده ش��ود که اين مبلغ در 
نهايت کامل می گردد که اين تعهد نیز به عنوان 

يک فعالیت مالی در نظر گرفته می شود.
  ثبت فعاليت های مالی در دفتر 

روزنامه
در اين مرحله، کلیه ی دريافت ها و پرداخت ها 
مربوط به فعالیت مالی در يک دفتر تحت عنوان 
دفتر روزنامه بر اساس ترتیب تاريخ وقوع، و بر 

اساس پول رايج کشور ثبت می گردد.
اين ثبت به صورت زير است:

ريخ
تا

رح
ش

طف
ع

کار
ده

ب

کار
ستان

ب

ملزومات44

صندوق

بابت خريد ملزومات 

به طور نقد 

50000

50000

ش��رح توضیح مختصری از روي��داد فعالیت 
مالی است. به طور مثال: خريد ملزومات به طور 

نقد معادل مبلغ 50000 ريال. 
در هن��گام ثبت در اين دفتر مراحل زير انجام 
می شود: نوشتن تاريخ بر اساس وقوع رويداد مالی. 

در اين مثال خريد در 4 تیرماه انجام شده است.
 مشخص کردن بدهکار و بستانکار در دفتر 
که در اي��ن مثال با توجه ب��ه اين که ملزومات 
به عنوان دارايی به ش��مار م��ی رود و ما با خريد 
ملزومات، داراي��ی خود را افزاي��ش داده ايم در 
نتیج��ه مبلغ م��ورد نظر را در قس��مت بدهکار 
می نويسیم. از طرفی برای پرداخت اين پول از 
صندوق وجهی را برداشته ايم. در نتیجه صندوق 
بستانکار می شود. نمونه شرح اين مثال در باال 

آمده است.
نوشتن ش��رح بر اس��اس رويداد مالی يعنی 
معلوم می کنیم که اي��ن فعالیت مالی برای چه 

موردی بوده است. )کیانی راد،1384(.
منابع:

- اسکاپ، )1365(، برنامه ريزی در سطح محلی و توسعه 
روس��تايی، راهبردهای جايگزين، ترجم��ه عباس مخبر، 

تهران: سازمان برنامه و بودجه.
- کیان��ی راد، )1384(، اصول حس��ابداری و بودجه بندی 
)کتاب س��بز راهنمای عمل دهیاری ها(، موسسه فرهنگی 
و اطالع رس��انی و مطبوعات��ی س��ازمان ش��هرداری ها و 

دهیاری های کشور.
- الکش��مانان، تی.آر، )1376(، م��دل در حال پیدايش 
توس��عه روس��تايی، ترجمه علی  اکبر، فصلنامه روس��تا و 
توسعه، سال يک، ش��ماره يک، مرکز تحقیقات و بررسی 

مسايل روستايی، وزارت جهاد سازندگی.
- ورن��ون، دبلی��و، رات��ن، )1372(، طرح ه��ای توس��عه 
همه جانبه روستايی، دورنمايی تاريخی، ترجمه عبدالمجید 
هاش��می علیا، فصلنامه روستا و توسعه، ش��ماره 5، مرکز 
تحقیق��ات و بررس��ی مس��ايل روس��تايی، وزارت جه��اد 

سازندگی.
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سعید کسرایی
معاون مدیر کل دفتر فنی و برنامه ریزی 

عمرانی وزارت کشور
s_kasrayee@yahoo.com

با توج��ه ب��ه گس��تردگی جغرافیايی و 
پراکندگی بس��یار زياد روستاهای کشور 
لزوم دستیابی به روش های بهینه ی نگهداری از 
بناهای گوناگون موجود در نقاط ياد ش��ده بسیار 
مهم و چش��م گیر می باش��د. همچنین با نظر به 
دگرگونی ه��ای به وجود آمده در س��طوح مختلف 
مديريتی کشور و تغییر نوع نگاه کالن در اداره ی 
واحدهای جمعیتی از جمله روس��تاهای کش��ور و 
تشکیل شوراهای اسالمی و دهیاری ها به عنوان 
رکن مجری در سطح روس��تاها، لزوم باز تعريف 
مفاهیم موجود بسیار ضروری به نظر می رسد. به 
همی��ن دلیل در طراحی چش��م اندازهای مختلف 
زمانی توسعه ی کشور توجه به اين اصول و مبانی 
می تواند در رسیدن به هدف مورد نظر موثر واقع 
گردد؛ به طوری که مجموعه ی مديريتی کشور را 
از تکرار خطاها و دوباره کاری های محتمل بر حذر 
می دارد. نگهداری از س��ازه های عمرانی در سطح 
روس��تاهای کش��ور از امور بسیار مهمی است که 
متاس��فانه آن چنان که بايد مورد توجه واقع نشده 

اس��ت. تصور اش��تباهی که در رابطه با سازه های 
عمرانی وجود دارد اين اس��ت که به محض اتمام 
فرآيند س��اخت و آغ��از بهره ب��رداری، هیچ گونه 
عملیاتی جهت حفظ، نگه��داری و افزايش طول 
بهره برداری سازه ضروری نیست و اين موضوع از 
جانب دستگاه ها مورد غفلت واقع می شود؛ که در 
نتیجه منجر به عدم بهره برداری مناسب و کاهش 
ط��ول زم��ان بهره ب��رداری و متحم��ل ش��دن 
هزينه های س��نگین جهت احیای مجدد س��ازه 

می شود.
ابتدا به تعريف مفهوم نگهداری می پردازيم:

تعریف نگهداری: ايجاد شرايط مناسب برای 
بهره ب��رداری بهینه از س��ازه های مختلف موجود 
در س��طح حوزه ی عملکردی )روس��تا( می باشد. 
اين شرايط مناس��ب می تواند با انجام بازديدهای 
دوره ای و در طی تکمیل پرسش نامه های مربوطه 
)چک لیس��ت ها( باعث افزايش عمر بهره برداری 
گرديده و از فرسودگی و تخريب زودهنگام آن ها 

جلوگیری نمايد.
نقش دهی�ار در فرآیند نگه�داری بناهای 
احداث شده: با توجه به راهبرد اساسی شوراهای 
اسالمی شهر و روستا و در راستای آنان شهرداران 
و دهیاران که همانا پاسداری از دستاوردهای موجود 
جزو حوزه ی عملکردی آن ها می باشد، شهرداران و 

دهیاران می توانند به عنوان مديران ارش��د اجرايی 
نقش نظارت، حمايت و هداي��ت امور را بر عهده 
گرفته و با کمک کارشناس��ان و کارکنان اجرايی 
خود و همچنین روش های نوين اعمال مديريت، از 
امکانات و زيرساخت های موجود به بهترين شکل 
ممکن بهره ب��رداری نمايند. اص��ول و مبانی زير 

می تواند در راستای اهداف يادشده راهگشا باشد: 
1- توج�ه به مفهوم مش�ارکت همگانی:  
روس��تا در مقايس��ه با ش��هر دارای ويژگی هايی 
اس��ت ک��ه از آن جمله می ت��وان به ب��اال بودن 
می��زان س��رمايه ی اجتماع��ی و احس��اس تعلق 
به روس��تا اش��اره کرد. اعتماد اجتماعی در میان 
روس��تايیان موجب می ش��ود تا در امور مربوط به 
روستا مشارکت اجتماعی بیشتری داشته باشند و 
جامعه ای منس��جم تر را تجربه کنند. توجه به اين 
نکته از سمت دهیار به عنوان مدير اجرايی روستا 
می تواند در تدبیر امور بسیار راهگشا باشد و از اين 
ظرفیت نه تنها در بحث نگهداری از س��ازه های 
عمرانی، بلکه در کلیه ی زمینه ها می توان س��ود 
جست. در جهت ارتقاء کیفیت، کاهش هزينه ها، 
کوتاه شدن زمان اجرا به همراه بهره برداری مفید 
و موثر از پروژه های عمرانی در س��طح کش��ور از 
جمله روس��تاها، مشارکت مردم س��اکن و بومی 
مناطق مختل��ف می تواند به جهت حس تعلق به 

فرآيند نگهداری سازه های مختلف عمرانی 
در سطح روستاهای کشور

27شماره 38 ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

 *N38*6 : شماره پيامك



منطقه و وجود حساس��یت های محلی بسیار موثر 
واقع گردد؛ به طوری که در تجارب به دست آمده در 
کش��ورهای پیشرو، حتی تعريف يک پروژه نیز از 
مجاری مذکور صورت می پذيرد. بديهی است که 
در کش��ورمان نیز با توجه به تجربه های به دست 
آمده از تشکیل شوراهای اسالمی شهر و روستا و 
دهیاری ها به عنوان بازوی اجرايی شورا، هم اکنون 
می توان تا حدود زيادی موضوع را آسیب شناسی 
نمود و با توجه به ظرفیت مناسبی که دهیاری ها 
دارن��د برای آينده راهکارهای کارآمدی را مد نظر 

قرار داد.
2- توج�ه ب�ه اس�تفاده از ظرفیت ه�ای 
تخصصی موجود در منطقه: شناخت توان فنی 
و تخصص��ی مناطق مورد نظر ب��ه جهت اين که 
می تواند در هزينه های مختلف اجرايی، نظارتی و 
نگهداری صرفه جويی های زيادی را باعث گردد، 
از نظر هزينه های تمام ش��ده ی اجرا و نگهداری 
کاهش چشم گیری را به دنبال خواهد داشت. اين 
موضوع به خصوص در امر نظارت بر نوع عملکرد و 

نگهداری پروژه ها بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد. 
از آن ج��ا که بر طبق اصول طراحی س��امانه های 
مديريت کیفیت امر نگه��داری مقدم بر تعمیر و 
مرمت بوده و از تحمیل هزينه های سرس��ام آور، 
دوباره کاری ها به مجموعه ی مديريتی جلوگیری 

می کند، اهمیت مسئله روشن تر می گردد. 
3- جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرا 
و نگهداری پروژه های مختلف عمرانی: امروزه 
با درک اهمیت جلب مش��ارکت س��رمايه گذاران 
بخش خصوصی اعم از س��رمايه گذاری مستقیم 
و اعطای مالکیت ط��رح، اعطای مالکیت موقت 
طرح، جلب خیرين و نیک��وکاران و ... از طوالنی 
شدن روند اجرا و کیفیت پايین نگهداری سازه ها 

تا حدود زيادی جلوگیری می شود. 
همچنی��ن ام��روز در روس��تاها ب��ا توج��ه به 
ش��کل گیری تعاونی ها در عرصه ه��ای مختلف 
به ويژه تعاونی دهیاری ها، ظرفیت و توان ويژه ای 
پديد آمده اس��ت. دستگاه ها می توانند با واگذاری 
فرآينده��ای نگه��داری از س��ازه های عمران��ی 

)به ويژه س��ازه هايی ک��ه نیازمند توان و تخصص 
فنی می باش��ند( به بخش های گوناگون عالوه بر 
کاهش هزينه ها از طريق اعمال فرآيند نگهداری، 
مقدمات توس��عه پايدار در روس��تاها را نیز فراهم 
کنند. البته جلب اين مش��ارکت محدود به فرآيند 
نگهداری نیست، بلکه ممکن است مراحل اجرای 

پروژه را نیز در برگیرد. 
4- آم�وزش همگانی نیروهای متخصص 
کارگاه�ی: در طی فرآيند تولید و نگهداری يک 
محص��ول با توجه ب��ه تجارب به دس��ت آمده از 
اجرای سامانه های مديريت کیفیت در تولید کاال 
و خدمات مختلف، چنان چه تمام عوامل انس��انی 
انجام کار به عنوان مثال در يک کارگاه ساختمانی: 
آرماتوربند ، جوشکار ، بتن ساز ، عوامل تاسیساتی و 
... آموزش ه��ای الزم تخصصی را ديده و در روند 
کاری خ��ود اج��را نمايند می توانند بازوی بس��یار 
قابل اعتم��ادی در امر نظارت بر اجرا و نگهداری 
س��ازه های احداثی بوده و باع��ث تغییر نوع نگاه 
معمول به امر نظارت به معنای بازرس��ی و کشف 
ايراد باشند. اطالع رسانی و آگاه سازی افرادی که 
در حال بهره برداری از س��ازه ای عمرانی هستند، 
در فرآيند نگهداری آن بسیار موثر و حايز اهمیت 
اس��ت، به نحوی ک��ه در بس��یاری از اوقات عدم 
اط��الع و آگاهی کافی از چگونگی بهره برداری و 
نگهداری يک سازه موجب صدمات و هزينه های 
قابل توجهی می شود. در حالی که با اطالع رسانی و 
آگاه سازی با هزينه ی بسیار اندکی می توان ضمن 
بهره برداری صحیح و کارا از بروز بس��یاری از اين 

موارد جلوگیری نمود.
 تشریح فرآیند نگهداری: 

 1- تعريف عملکرد مورد انتظار از يک سامانه 
به طور خالصه استفاده از يک سازه با کاربری 
مشخص )برای مثال يک ساختمان که به عنوان 
درمانگاه مورد استفاده قرار می گیرد( در مدت زمان 
معین و ش��رايط بهینه خدمات رسانی را می توان 
به عن��وان عملکرد مورد انتظار از يک س��امانه يا 

سیستم تعريف نمود.
مجموعه ی کل س��ازه به عنوان يک سامانه ی 
نهايی متش��کل از زير سامانه های مختلف است 
و عملکرد مناسب سامانه مستلزم عملکرد کارای 
بهینه زيرس��امانه های تش��کیل دهنده می باشد. 
تاسیسات، اسکلت، سامانه ی هشدار خطر و ... هر 
يک خود سامانه ای هستند که در سیستم بزرگ تر 
به عنوان زيرس��امانه مطرح می ش��وند و در بقا و 

کارکرد سیستم ايفای نقش می کنند. 
2- مشخص کردن شرايط نگهداری و استفاده 

از آن کاربری 
 به عنوان مثال برای يک راه روس��تايی تعیین 
نوع وس��ايل حمل ونقل عبوری مج��از می تواند 
جزء ش��رايط بهره برداری از آن راه تعريف گردد. 
همان طور که می دانید ماشین های سنگین حمل 
ب��ار در صورتی که توزين صورت نگرفته باش��د و 

میزان بار آن ها از حد مجاز بیشتر باشد، می توانند 
اثرات مخربی را بر راه داشته باشند. 

  3- تدوين چک لیس��ت بازديدهای ادواری از 
سازه برحسب نوع کاربری و ويژگی های مربوطه 
بازديدهای دوره ای و مس��تمر از مراحل مهم 
فرآين��د نگهداری اس��ت. در اين مرحل��ه از بروز 
آس��یب ها جلوگیری می شود و يا در صورت وجود 
آس��یب، عیب کشف می ش��ود و برای اصالح و 
جلوگیری از تشديد و گسترش آسیب ها تمهیدات 
الزم انديش��یده می شود.  به عنوان نمونه بازديد و 
آماده سازی تاسیس��ات گرمايشی ساختمان های 
مختل��ف پی��ش از فص��ل س��رما و تاسیس��ات 
سرمايش��ی پیش از فصل گرما می تواند از وقوع 
خرابی ه��ای احتمالی در دس��تگاه های ياد ش��ده 
ت��ا حدود زيادی جلوگیری نم��وده و در نتیجه در 
هزينه ه��ای جاری نگه��داری، صرفه جويی های 
قابل توجهی را موجب ش��ود. شرايط بهره بردای 
ش��امل: ش��رايط مناس��ب کاری و خدمت رسانی 
متناس��ب با ن��وع کاربری س��اختمان می باش��د. 
به عنوان مثال چنان چه س��اختمان يک دهیاری 
در فصل گرما فاقد تاسیس��ات سرمايشی و يا در 
فصل س��رما فاقد تاسیس��ات گرمايشی باشد، در 
حقیقت سرويس دهی س��ازه ی مذکور دچار خلل 
می گردد، حتی اگر از منظر س��اخت در عالی ترين 
وضعیت قرار گرفته باشد. مجموعه عوامل تشکیل 
دهنده ی يک س��امانه )برای مثال يک ساختمان 
اداری( ک��ه می توان آن ه��ا را زير س��امانه های 
تش��کیل دهنده ی يک س��امانه معرفی نمود، در 
بهره برداری از آن سامانه بسیار حايز اهمیت است؛ 
به نحوی که بهره برداری و انتفاع کامل از س��امانه 
فقط در صورتی محقق می شود که زير سامانه ها 

عملکرد مناسب و مورد انتظار را داشته باشند.
در يک تقس��یم بندی کلی می ت��وان اقدامات 
پیرامون نگه��داری و بهره برداری را به دو بخش 

کلی تقسیم نمود:
1- اعمالی پیش از بروز آسیب جهت جلوگیری 

از آن 
2- اعمالی بعد از بروز آس��یب به سازه جهت 
جلوگیری از گسترش خرابی و رسیدن به نقطه ی 

عدم کارآيی.
 در مرحله ی اول که دارای اهمیت بیشتری نیز 
می باش��د، هدف حفظ سازه ی مورد نظر از آسیب 
می باشد که تاثیر مستقیمی در عمر مفید آن دارد 
و به تبع آن موجبات بهره برداری بهتر از س��ازه را 
فراهم می نمايد. از اقدامات مهم اين مرحله می توان 
به بازديدها و سرويس های دوره ای اشاره کرد. در 
مرحل��ه ی دوم که معموال بر اث��ر عدم نگهداری 
صحیح از سازه آسیب هايی بروز می کند، تعمیرات 
ضروری اس��ت. تعمیرات با برنامه ی زمان بندی 
مشخص و همچنین پیش بینی و برآورد هزينه با 
هدف جلوگیری از گسترش آسیب ها و رسیدن به 

نقطه ی عدم کارايی صورت می گیرد.
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سعید کسرایی
معاون مدیر کل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت 

کشور
s_kasrayee@yahoo.com

با توجه به تدوين سند چشم انداز توسعه ی کشور به عنوان سند 
باالدستی که نشان گر وضعیت توسعه يافتگی ايران اسالمی در 
سال 1404 خورشیدی می باشد، برنامه های پنج ساله تدوين می گردند. 
هم اکن��ون ک��ه در دوران اجرای برنامه ی پنج س��اله ی پنجم توس��عه 
می باش��یم ت��الش می گردد با توج��ه به نقطه ی هدف که همان س��ند 
چشم انداز 20 ساله می باش��د حرکت کرده و تعريف پروژه های مختلف 
عمران��ی، فرهنگ��ی، اجتماع��ی، اقتصادی و ... در راس��تا و هم س��و با 
برنام��ه ی کالن صورت پذي��رد. در برنامه ريزی های خردتر که در قالب 

برنامه ريزی های يک س��اله ص��ورت می پذيرد، برنامه ی پنج س��اله 
به صورت عملیاتی و زمان بندی ش��ده تش��ريح می گ��ردد. بديهی 

اس��ت که با توجه به مقیاس پروژه، می توان در مورد پروژه های 
کوچ��ک در قالب برنامه ی يک س��اله و برای پروژه های کالن 

در قالب برنامه ی پنج ساله برنامه ريزی نمود.
مفهوم کار عمرانی در روس��تا در ظاه��ر نبايد تفاوت 

ماهیتی با س��اير پروژه های عمرانی در مناطق مختلف 
ديگر مانند ش��هرها داش��ته باش��د ولی زمانی که با 

نگاه��ی تیزبین و دقیق تر ب��ه تفاوت های ماهوی 
ش��هر و روس��تا نگاه می کنیم روش��ن می شود 

که اگ��ر نتوانیم و يا نخواهی��م اين تفاوت ها 
را در برنامه ريزی ه��ا و اج��رای برنامه ه��ا 

دخال��ت دهیم دچ��ار يکسان س��ازی امر 
توسعه خواهیم ش��د، به نوعی که امروزه 

در برخی مناطق روس��تايی چهره ی 
روس��تا به نوعی تغییر يافته و شبیه 

به ش��هر ش��ده اس��ت. اين شبه 
نوگرايی حت��ی در کارکردهای 

اجتماعی و اقتصادی روس��تا 
خودنمايی  به ش��دت  نی��ز 

می کن��د ت��ا جايی ک��ه 
روس��تاها  از  برخ��ی 

از کارک��رد واقع��ی 
ک��ه  خودش��ان 

همانا تولید می باشد فاصله گرفته اند و شاهد رشد مشاغل غیر تولیدی و 
خدماتی در روستاها هستیم. البته اگر اين رشد همراه و همسو با بخش 

تولیدات کشاورزی و دامپروری باشد، مفید و سودمند می باشد.
س��وال اساس��ی اين اس��ت که هدف از توس��عه يافتگی يک روستا 
چیس��ت؟ آيا می خواهیم يک ش��به شهر داشته باش��یم يا يک روستای 

توسعه يافته؟
بايد پذيرفت که توسعه يافتگی يک روستا مترادف با تغییر کارکرد اصلی 
آن روستا نمی باش��د. تولیدکنندگی، خودبسندگی، روحیه ی کار و تالش، 
فرهن��گ کار مترق��ی، حس تعلق به م��کان و ...؛ همگی از ظرفیت های 
زندگی روس��تايی است که با بسیج اين ويژگی ها می توان چرخ توسعه ی 
پايدار روستا را به حرکت درآورد. نقش دهیار به عنوان مدير اجرايی روستا 
در اين جا بس��یار حساس می باشد، به نوعی که در ترسیم و تعريف پروژه ها 
نبايد خط و مسیر اصلی گم شود و به عبارتی به وجوه ظاهری امر توسعه 
بیش از حد توجه گردد. اين واقعیتی اس��ت که حتی در ش��هرها نیز 

تبديل به يک معضل گرديده است. 
تصور از توس��عه جايگزين توسعه به معنای واقعی آن گرديده 
است، که با رعايت اصول مهندسی معکوس می توان تا حدود 
زيادی از اين آسیب مصون ماند. بدين معنا که: نیازسنجی 
يک کاربری خاص برای يک روس��تا بر اس��اس چه نوع 
ش��اخص هايی صورت پذيرفته است و اين شاخص ها 
تا چ��ه اندازه منطبق بر کارکرده��ای اصلی و ذاتی 

روستا بوده است؟
مديران اجرايی روستاها می توانند با ارائه ی 
بازخورده��ای به دس��ت آمده از توس��عه ی 
تصمیم گیران  ب��ه  مختل��ف  روس��تاهای 
میان��ی و کالن کش��ور در اين راس��تا 
کمک ش��ايان توجه��ی نمايند. دفتر 
فن��ی و برنامه ريزی عمرانی وزارت 
اصلی  به عن��وان عض��و  کش��ور 
جلس��ات  در  ش��رکت کننده 
تجدي��د نظ��ر نظ��ام فنی و 
اجراي��ی آمادگ��ی خود را 
ب��رای انع��کاس نقط��ه 
نظ��رات ارائ��ه ش��ده 
اع��الم نم��وده و از 
اين امر اس��تقبال 

می کن��د  .

تعريف پروژه در نظام فنی 
و اجرايی کشور
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بخش اول
سید علی حسینی 

جغرافی��ا�  علم��ی  گ��روه  اس��تادیار� 
دانشگاه پیام نور

  hosieniali@pnu.ac.ir 
مقدمه

عق��د قراردادها در رون��د فعالیت های 
قانون��ی دهیاری ه��ا ام��ری مه��م و 
تاثیرگ��ذار در ي��ک ط��رح عمرانی و يا س��اير 
فعالیت های جاری در س��طح روس��تاها است. 
بنابراي��ن دهیاری ه��ا به عنوان نه��اد عمومی 
غیردولتی، مستقل با تامین منابع محلی، جذب 
کمک های دولتی، عوارض روستايی و مشارکت 
مردم در فعالیت ه��ای اقتصادی وارد عرصه ی 

فعالیت ه��ای عمران��ی می ش��وند. مزايای اين 
عملی��ات عمرانی، ج��ذب بودجه های عمرانی، 
تامین نیازه��ا، ايجاد اش��تغال و جلب رضايت 

حداکثری مردم است.
در اين راس��تا دهیاری ها ب��ا کارکرد بخش 
خصوص��ی در ص��ورت لزوم ب��ا برنامه ريزی و 
انج��ام فعالیت ه��ای عمرانی، با ف��رض تامین 
مناب��ع مال��ی جدي��د از طري��ق کمک ه��ا و 
مشارکت های مردمی، عوارض محلی، ابتکارات 
و خالقیت های دهیاران به توس��عه ی روستاها 
بپردازن��د. دهیاری ه��ا با ورود ب��ه فعالیت های 
عمرانی روستا و جذب سرمايه گذاران، با امکان 
ايجاد بس��تر مس��اعد در ارائ��ه ی خدمات بهتر 
و تس��هیالت عمران��ی در جهت ش��کل گیری 

روس��تاهای متکی به خود، مس��تقل و بالنده را 
فراه��م می س��ازند. از اين رو توجه ب��ه قرارداد 
جهت تامین منافع م��ردم و چگونگی پیگیری 

طرح های عمرانی اهمیت دارد.
ب�ا  قراردادها)مرتب�ط  مفاهی�م  تعاری�ف 

قراردادهای دهیاری ها(: 
  پروژه های امانی

اي��ن پروژه ها به طور مس��تقیم به وس��یله ی 
واحده��ای اجرايی کارفرما، اج��را می گردند. از 
اين رو  هیچ کدام از سه شکل قراردادی در مورد 

اجرای اين پروژه ها صدق نمی کند.
  موافقت نامه

سندی است که در آن مشخصات دو طرف، 
موضوع، مبلغ و مدت پیمان، بیان شده است.

  زمان بندی
برنامه ای است که در آن فعالیت های مختلف 
موضوع يک پیمان به طور کامل و بر حسب ماه، 

آمده است.
  کارفرما

ش��خصی حقوقی يا حقیقی اس��ت که يک 
طرف پیمان اس��ت و عملیات موضوع پیمان را 
بر اساس اسناد و مدارک آن به پیمانکار واگذار 
کرده اس��ت. نماينده ها و جانشین های قانونی 

کارفرما، در حکم کارفرما هستند.
  پيمانکار

ش��خصی حقیقی يا حقوقی اس��ت که يک 
ط��رف پیمان و اج��رای موضوع پیم��ان را بر 
اس��اس اس��ناد و مدارک پیمان برعهده گرفته 
است. نماينده ها و جانشین های قانونی پیمانکار، 

در حکم پیمانکار هستند.
  مدیر طرح

ش��خصی حقوقی يا حقیقی است که برای 
مديريت اجرای يک کار، در چارچوب اختیارات 
تعیین ش��ده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی 

کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.
  مهندس مشاور

ش��خصی حقیقی يا حقوقی است که برای 
نظارت کردن ب��ر اجرای يک کار، در چارچوب 
اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان از 

سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.
  مهندس ناظر

نماينده ی مهندس مشاور در کارگاه است و 
در چارچوب اختیارات تعیین ش��ده در اس��ناد و 

مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.
  کار

مجموعه ای از عملیات، خدمات يا اقدام های 
موردنیاز ب��رای انج��ام دادن عملیات موضوع 
پیمان است که به عنوان موضوع پیمان تحويل 
کارفرم��ا می ش��ود و همچنی��ن ب��رای اجرا و 

نگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

چارچوب قانونی
 قراردادهای عمرانی دهیاری ها
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برآورد هزینه
برآورد هزين��ه ی اجرای کار، مبلغی اس��ت 
که به عن��وان هزينه ی اج��رای موضوع پیمان 
به وس��یله ی کارفرما محاسبه و اعالم می شود. 
اي��ن مبلغ به همراه مبلغ ناش��ی از تغییر مقدار 
کار و قیمت جديد )هزينه های باالسری( منبع 
نهايی پیمان را تش��کیل می ده��د و در قرارداد 

درج می گردد.
  ضریب پيمان

حاصل تقس��یم منبع اولیه ی پیمان به مبلغ 
برآورد هزينه ی اجرای کار است.

  مزایده:
يک روش برای فروش اموال اس��ت که در 
آن فروش��نده يک قیمت پايه برای جنس خود 
اعالم می کند. سپس خريداران ارقام پیشنهادی 
خ��ود را ک��ه بايد از قیم��ت پايه باالتر باش��د، 
اعالم می کنند. برنده ی مزايده کسی است که 
باالترين رقم را پیش��نهاد کرده باشد. اين عمل 
نه تنها برای فروش، بلک��ه برای واگذار نمودن 
کار نیز انجام می ش��ود. اگر با قیمت پايه ای که 
اعالم ش��ده اس��ت، داوطلبی برای شرکت در 
مزايده پیدا نش��د، قیمت نهاي��ی همان قیمت 
پاي��ه ی مزاي��ده خواهد بود. مزايده بیع اس��ت. 
يعنی به محض انجام آن بايد س��ند منتقل و يا 

کار واگذار شود.
  مزایده ی کتبی

مزايده ای است که فروشنده، پاسخ خريداران 
را به وس��یله ی انتش��ار آگهی به ص��ورت کتبی 
دريافت می کند و برابر ش��رايط مزايده، خريدار 

را تعیین می کند.
  مزایده ی شفاهی

ه��رگاه خري��داران ب��ه فروش��نده مزاي��ده 
به صورت ش��فاهی پیش��نهاد خ��ود را درباره ی 
خصوصیات معامله بدهند مزايده را حضوری يا 

شفاهی می گويند.
  حراج

حراج از همه ی جنبه ها مانند مزايده اس��ت. 
با اين تفاوت که در حراج قیمت پايه مشخص 
نمی شود. در برخی مواقع به جای مزايده، حراج 

را به کار می برند.
  مناقصه

هرگاه خري��دار، جنس های مورد نیاز خود را 
از راه آگه��ی، از بین فروش��نده هايی که قیمت 
پیشنهاد کرده اند، انتخاب کند، »مناقصه« انجام 
شده اس��ت. مناقصه برای انجام يک فعالیت و 
واگ��ذار کردن يک کار قابل اجرا می باش��د. در 
مناقصه برنده کسی است که پايین ترين رقم را 

پیشنهاد داده باشد.
  قرارداد

کلمه ی »قرارداد« در فارسی به معنی »عقد« 

به کار می رود و دارای ش��رايط معین اس��ت. در 
واقع قرارداد، شامل عقدهای عهدی، تکمیلی، 
مال��ی، غیرمالی، معوض و غیرمعوض اس��ت. 
همچنین ش��امل موافقت هايی است که برای 

منتفی ساختن اثری محقق می شود.
  روش های متداول قرارداد 

پيمانکاری 
روش ه��ای مت��داول برای تهی��ه ی قرارداد 

پیمانکاری به چند نوع تقسیم می شود:
1� ق��رارداد رقابتی)مناقصه(: در اين قرارداد 
يک قیمت پايه برای پروژه مشخص می شود و 
پیمانکارهای مختلف بر اساس اسناد و مدارک 
مناقصه )از سوی مهندس مشاور تهیه می شود( 
قیمت ه��ای پیش��نهادی را در پاکت در بس��ته 
می گذارند )ش��رايط مناقصه از س��وی کارفرما 
اعالم می شود(. سپس، آن را در اختیار کارفرما 
ق��رار می دهن��د. کارفرما بر پاي��ه ی تجربیات، 
امکان��ات و توانايی های پیمان��کار و نیز قیمت 
پیشنهادی، با يک پیمانکار مناسب اقدام به عقد 

قرارداد می کند.
2� پروژه ها مانند پروژه های پیمانی است با 
اين تفاوت که کارفرما تهیه ی همه يا بخش��ی 
از م��واد و مصالح مورد نیاز پیمانکار را عالوه بر 
تعهدات کارفرما )که در شرايط خصوصی پیمان 
می آيد(، بر عهده می گی��رد. گاهی خريد برای 
مواد و مصالح يک پروژه تنها به شیوه ی دولتی، 
میسر می باشد. بنابراين، کارفرما مواد و مصالح 
مورد نظر را تهی��ه می کند و در اختیار پیمانکار 
قرار می ده��د. يعنی کارفرما تنها حق الزحمه ی 
اجرای پروژه )نیروی انس��انی و ماشین آالت( را 

تقبل می نمايد.
  مشخصات عقد قراردادها

الف � مشخصات
در ه��ر پیمان ابتدا باي��د موضوع پیمان، نام 
پیمانکار، نام کارفرما و تاريخ عقد قرارداد دقیقا 

مشخص شود.
ب � اسناد و مدارک

هر پیمان شامل اسناد و مدارک زير است:
1� موافقت نامه؛

2� شرايط عمومی؛
3� شرايط خصوصی؛

4� برنامه ی زمان بندی؛
5� فهرست بها و مقدار کار؛

و  دس��تورالعمل ها  فن��ی،  مش��خصات   �6
استانداردهای فنی؛

7� نقشه ها.
سندهای تکمیلی که در هنگام اجرای کار و 
برای اجرای پیمان به پیمانکاری ابالغ می شود، 
جزء اس��ناد يا مدارک پیمان می آيد. اين سندها 
بايد در چارچوب اس��ناد و م��دارک پیمان تهیه 

شود. ممکن اس��ت به صورت مشخصات فنی، 
نقش��ه، دس��تورالعمل يا صورت جلسه باشد. در 
صورت وج��ود دوگانگی بین اس��ناد و مدارک 
پیمان، موافقت نامه ی پیمان بر ديگر اس��ناد و 

مدارک اولويت دارد.
ج � مبلغ پیمان

مبلغ بايد به همراه مبلغ ناشی از تغییر مقدار 
کار و قیم��ت واحد کار تعیین ش��ده )با حروف 
و عدد( درج و نوش��ته ش��ود. اين عدد با توجه 
به اس��ناد و مدارک پیمان، قابل تعديل اس��ت. 
به عالوه ضريب پیمان بايد در اين بخش بیايد.

د � تاریخ
اي��ن بخش ش��امل تاريخ امضای ق��رارداد، 
م��دت زمان اجرای پیمان و م��دت زمان الزم 
برای تجهیز کارگاه می باشد. مدت زمان اجرای 
پیمان قابل تغییر است. اگر پیمانکار درخواست 
تمديد مدت پیمان را به مهندس مش��اور ارائه 
کند، مهندس مشاور پس از بررسی و تايید، به 
کارفرما گزارش می کن��د و در صورت موافقت 
کارفرم��ا، م��دت زمان تمديد توس��ط مهندس 

مشاور به پیمانکار ابالغ می گردد.
برخی از مواردی ک��ه موجب افزايش زمان 

يک پیمان می شود، عبارت است از:
1� تغییر مبلغ پیمان؛

2� تغیی��ر اساس��ی نقش��ه های اجراي��ی يا 
مشخصات فنی به دس��تور کارفرما يا مهندس 
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مشاور؛
3� تاخیر در انجام خدمات کارفرمايی؛

4� حوادث و باليای طبیعی؛
5� وضع مقررات جديد.

ه� � نظارت و تضمین
در اين بخش بايد وضعیت مهندس مش��اور 
و مهن��دس ناظر همراه با نام و حدود وظیفه ی 
آن ها )که در ش��رايط عمومی پیم��ان می آيد( 
مشخص شود و همچنین حسن انجام عملیات 
موضوع پیمان برای مدتی که توافق شده است 

از سوی پیمانکار تضمین گردد.
و- نشانی و امضا

در پاي��ان هر پیمان، پیمانکار و کارفرما بايد 
نشانی خود را بنويسند. همچنین با نوشتن نام و 
نام خانوادگی پیمان را مشخص کنند. حتی الزم 
است آن ها پیوست هر قرارداد، مانند مشخصات 
فنی، مش��خصات عمومی، نقش��ه و... را امضا 

کنند.
مهندس مش��اور معموال هر ط��رح را در دو 
مرحله تصوي��ب، اج��را و برنامه ريزی می کند. 
مرحل��ه ی اول تهیه ی اس��ناد و مدارک طرح و 
مرحله ی دوم طراحی برای اجرا بر اساس طرح 
تصويب شده از سوی کارفرما می باشد. انتخاب 
پیمانکار نیز بر اس��اس مقررات و آيین نامه های 
تعیین ش��ده از س��وی معاون��ت برنامه ريزی و 
نظارت راهبردی تعیین می شود. معموال انجام 
بخ��ش طراح��ی )مهن��دس مش��اور( و بخش 
اجرايی )پیمانکار( هر کدام کار جداگانه اس��ت 
و ادغام آن ها جايز نیس��ت و هر کدام جداگانه 
بايد به وظیفه ی قانونی خود بر اساس مقررات 

موجود، عمل کنند.
  شرایط فسخ قرارداد

ب��رای پايان دادن ب��ه کار ه��ر پیمان، چه 
موضوع پیمان انجام ش��ده باشد، چه به دلیلی 
کارفرما دس��تور توقف پیمان را صادر کند و چه 
پیمانکار نتواند به تعهد خود عمل کند، قوانین و 

مقررات خاصی وجود دارد. 
  موارد فسخ قرارداد

کارفرما می تواند در صورت اتفاق افتادن هر 
يک از موارد زير، پیمان را فسخ کند.

کارگاه  گرفت��ن  تحوي��ل  در  تاخی��ر   �1
به وسیله ی پیمانکار و اين تاريخ نبايد از 30 روز 

بیشتر باشد.
2� تاخیر در ارائه ی برنامه ی زمان بندی شده 
)به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای 

ارائه ی آن(.
3� تاخی��ر در تجهی��ز کارگاه برای ش��روع 
عملی��ات موضوع پیمان )فس��خ پیمان در اين 
حالت، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی 
از پیش پرداخت را که بايد بعد از تحويل کارگاه 

پرداخت کند پرداخت کرده باشد(.
4� تاخیر در ش��روع عملیات موضوع پیمان 
)بی��ش از يک دهم مدت اولی��ه ی پیمان يا دو 

ماه، هر کدام که کمتر است(.
5� تاخی��ر در تمام کردن هر يک از کارهای 
پیش بین��ی ش��ده در برنام��ه ی زمانی تفصیلی 
)بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار(.

6� تاخیر در تمام کردن کار به مدت بیش از 
يک چهارم مدت پیمان )با توجه به موارد تغییر 

مدت پیمان(.
7� عدم ش��روع به کار پ��س از رفع حوادث 
قهری از قبیل جنگ ،شیوع بیماری های واگیر، 

زلزله، سیل، آتش سوزی، طوفان و ... .
8� بدون سرپرست گذاشتن کارگاه يا تعطیل 
ک��ردن کار بدون اجازه ی کارفرما به مدت بیش 

از 15 روز؛
9� عدم انجام دس��تور مهندس مشاور برای 

اصالح کارهايی که خوب انجام نشده است.
10� منحل شدن شرکت پیمانکار.

11� ورشکس��ت ش��دن پیمانکار يا توقیف 
ش��دن ماش��ین آالت و اموال پیمانکار از سوی 
محکمه ه��ای قضايی )به گون��ه ای که موجب 

توقف يا کندی پیشرفت کار شود(.
12� تاخی��ر بی��ش از يک م��اه در پرداخت 

دستمزد کارگران.
13� هرگاه ثابت ش��ود ک��ه پیمانکار برای 
گرفت��ن پیم��ان يا اج��رای آن ب��ه کارکنان و 
همکاران کارفرما حق العمل، پاداش يا هدايايی 
داده اس��ت يا آن ها را با واس��طه هايی در منافع 

خود شريک کرده است. 
14� واگذاری پیمان به شخص ثالث.

15� پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی شود 
)قانون منع مداخله(.

  پيمان 
پیم��ان تا حدودی با قرارداد و عقد هم معنی 
اس��ت، اما کاربرد آن در کارهای اجرايی بیشتر 
است. می توان گفت، زمانی که يک فرد يا چند 
نفر )شرکت( در برابر يک يا چند نفر ديگر تعهد 
به انجام کار يا ترک کاری که مورد توافق آن ها 

است می نمايند؛ پیمان منعقد شده است.
  روش فسخ پيمان

روش فسخ پیمان عبارت است از: 
الف � در صورتی که به دلیل بروز يک يا چند 
م��ورد از حالت های باال، کارفرما پیمان را قابل 
فسخ تش��خیص دهد، نظر خود را با بیان دلیل 

برای فسخ پیمان به پیمانکار ابالغ می کند.
پیمانکار بايد در مدت 10 روز از تاريخ ابالغ 
کارفرم��ا، در صورتی که دلیلی برای نادرس��ت 
بودن با موارد اعالم ش��ده داشته باشد، آن را به 
اطالع کارفرما برساند. اگر در مهلت تعیین شده 

پاسخی از سوی پیمانکار نرسید يا کارفرما دلیل 
ارائه شده ی پیمانکار را مردود دانست، کارفرما 
فس��خ پیمان را به پیمانکار اب��الغ می کند. در 
صورتی که تصمیم کارفرما برای فس��خ پیمان 
بر اس��اس موارد بیان شده باشد، موضوع فسخ 
پیمان بايد به وس��یله ی هیاتی کارشناس��ی در 
آن دس��تگاه متش��کل از افراد دارای صالحیت 
ص��ورت گی��رد و بعد از آن باي��د موافقت مدير 
ب��ا باالترين مق��ام کارفرما ص��ورت گیرد و به 

پیمانکار ابالغ شود. 
ب � کارفرما ضمانت انجام تعهدات و تضمین 
حس��ن انجام کار کسر شده را ضبط کرده و به 
حس��اب خزان��ه )دولت( واريز می کند. س��پس 
به س��رعت کارگاه، تاسیس��ات، ساختمان های 
موقت و تمام تدارکات موجود را در اختیار خود 
می گیرد. برای نگه��داری و محافظت از آن ها 
نیز اقدام مناس��ب را انجام می دهد. س��پس به 
س��رعت از پیمان��کار دعوت می کن��د تا ظرف 
ي��ک هفته، نماينده ای ب��رای صورت برداری و 
تهی��ه ی صورت مجلس کارهای انجام ش��ده و 
تمام مصالح، تجهیزات، ماش��ین آالت و ابزار و 
ت��دارکات ديگری که در کارگاه موجود اس��ت، 

معرفی نمايد.
در ص��ورت عدم حضور پیمان��کار، با حضور 
نماين��ده ی دادگاه، ب��رای صورت برداری اقالم 
اق��دام، و پیمانکار حق هیچ گون��ه اعتراضی را 

ندارد.
ج � کارفرما تاسیسات و ساختمان های موقتی 
که در کارگاه احداث شده اند و برای ادامه ی کار 
مورد نیاز می باشند را، در اختیار می گیرد. قیمت 
آن ها را برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازيافتی 
که با توافق دو طرف تعیین می شود به حساب 

طلب پیمانکار منظور می نمايد. 
د� پیمانکار با دريافت ابالغ فسخ  پیمان، به 
سرعت مصالح و تجهیزات سفارش شده برای 
اجرای کار را همراه با شرايط خريد آن ها برای 
کارفرما ارس��ال می نمايد. کارفرم��ا تا 10 روز 
از دريافت فهرس��ت مذکور، برخ��ی از مصالح 
و تجهی��زات س��فارش ش��ده را که م��ورد نیاز 
تش��خیص می دهد به پیمانکار اعالم می نمايد 
تا پیمانکار ق��رارداد خريد آن ه��ا را به کارفرما 

منتقل نمايد. 
مبالغی که باب��ت اين مصالح و تجهیزات از 
س��وی پیمانکار پرداخت ش��ده است، در مقابل 
تس��لیم اس��ناد و مدارک آن به حس��اب طلب 
پیمان��کار منظ��ور می گ��ردد و پرداخت بقیه ی 
به��ای خريد و هر نوع تعهد به آن ها به عهده ی 

کارفرما خواهد بود.
ه� � ه��رگاه پیمانکار در م��دت دو هفته از 
تاري��خ اب��الغ کارفرما، برای تواف��ق در اجرای 
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بنده��ای »ب« و »ج« حاضر نش��ود، کارفرما 
يک يا چندکارش��ناس رس��می دادگس��تری را 
انتخ��اب می کن��د. نظر اين کارشناس��ان برای 
طرفین قطعی اس��ت و حق الزحم��ه ی آنان را 
کارفرما می پردازد و به حس��اب بدهی پیمانکار 

منظور می کند.
و � از تاريخ ابالغ فسخ پیمان تا تاريخی که 
صورت برداری ها و ارزيابی پايان می يابد، نصف 
هزينه ه��ای مربوط به نگه��داری و محافظت 
از کارگاه به عه��ده ی کارفرم��ا و نص��ف ديگر 
به عهده ی پیمانکار اس��ت. اين م��دت نبايد از 
سه ماه بیشتر شود. در غیر اين صورت هزينه ها 

به عهده ی کارفرما خواهد بود. 
  خاتمه ی پيمان

خاتمه ی پیمان به صورت زير اعالم شود: 
هرگاه پیش از تمام ش��دن کارهای موضوع 
پیم��ان، کارفرما، بدون آن ک��ه پیمانکار مقصر 
باش��د، بنا به مصلحت خ��ود، تصمیم به خاتمه 
دادن پیم��ان بگیرد، خاتمه ی پیمان را با تعیین 
تاريخ آماده کردن کارگاه برای تحويل )که نبايد 
بیشتر از 15 روز باشد(، به پیمانکار ابالغ می کند. 
کارفرما کارهايی را که ناتمام ماندن آن ها بروز 
خطر يا زيان است، در اين ابالغ تعیین می کند و 
مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا وی بتواند 
در آن مهلت، اين گونه کارها را تکمیل و کارگاه 

را آماده ی تحويل نمايد.
اقدامات��ی که پس از خاتمه ی پیمان صورت 

می گیرد، به شرح زير است:
ال��ف � کارفرم��ا آن قس��مت از کارها را که 
ناتمام است، تحويل قطعی و آن قسمت از کار 

را که پايان يافته تحويل موقت می گیرد.
پیمانکار بايد نقشه ها، کاتالوگ ها، قراردادها 
با پیمانکاران جزء و س��اير مدارک اجرای کار را 

)تاحدی که نیاز کارفرما باشد( تحويل دهد.
ب � ص��ورت وضعیت کارهای انجام ش��ده 

تهیه شود.
ج � در م��ورد مصال��ح و تجهیزات موجود و 

سفارش شده به شرح زير اقدام می شود:
1� به��ای مصال��ح و تجهی��زات موجود در 
کارگاه ب��رای ارجاع موضوع پیمان تهیه ش��ده 
اس��ت، بر اس��اس نرخ متع��ارف روز )در تاريخ 
خريد( که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت 

وضعیت قطعی منظور می شود.
2� پیمانکار با دريافت ابالغ خاتمه ی پیمان، 
به سرعت فهرست مصالح و تجهیزات سفارش 
ش��ده برای اجرای کار را همراه ش��رايط خريد 
آن ها برای کارفرما ارس��ال می نمايد. کارفرما تا 
10 روز بع��د از درياف��ت آن، هزينه ی برخی از 
مصالح و تجهیزات س��فارش ش��ده را که مورد 
نیاز تش��خیص می دهد، در برابر تسلیم اسناد و 

مدارک آن، به حس��اب طل��ب پیمانکار منظور 
می گردد و پرداخت بقیه ی بهای خريد و هر نوع 
تعه��د ديگر مربوط به آن ها بر عهده ی کارفرما 

خواهد بود.
د � در م��ورد تضمین های پیمانکار به ترتیب 

زير عمل می شود:
1� ب��رای تضمی��ن انجام تعه��دات پیمان، 
حداکثر تا يک ماه پس از تحويل کار، )قسمت 
تحويل موقت( و تحويل قطعی شده، با احتساب 
مصالح پای کار صورت وضعیت تنظیم می شود. 
هرگاه بر اس��اس اين صورت وضعیت، پیمانکار 
بدهکار نباشد ضمانت نامه ی انجام تعهدات آزاد 

می شود.
2� تضمین حسن انجام کار قسمت تحويل 
موقت شده و قس��مت تحويل قطعی شده، هر 
يک جداگانه پرداخت می شود. يعنی معادل 10 
درصد در ابتدا از هر پرداختی کس��ر و در پايان 
کار نصف مبل��غ بعد از تصويب صورت وضعیت 
قطعی و نص��ف ديگر پس از تحويل قطعی باز 

پرداخت می شود.
  تعليق پيمان

تعلیق پیمان به شرح زير صورت می گیرد:
ال��ف � کارفرم��ا می تواند در م��دت پیمان، 
اج��رای کار را برای يک بار و حداکثر س��ه ماه 
معل��ق کن��د. در اين صورت بايد تاريخ ش��روع 
تعلیق را به پیمانکار اطالع دهد. در مدت تعلیق، 
پیمانکار بايد تمام کارهای انجام شده، مصالح و 
تجهیزات پای کار، تاسیس��ات و ساختمان های 
موق��ت را بر اس��اس پیمان به طور شايس��ته، 

نگهداری و محافظت کند.
ب � کارفرما هزينه های باالسری پیمانکار را 
در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و 

مدارک پیمان به پیمانکار می پردازد.
اگ��ر در اس��ناد و م��دارک پیم��ان، تعیی��ن 
هزينه های ياد ش��ده، به توافق طرفین در زمان 
ابالغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در مورد 

میزان آن با پیمانکار توافق می نمايد.
در صورتی ک��ه در اس��ناد و م��دارک پیمان، 
پرداخ��ت هزينه های باالس��ری پیمان��کار در 
دوره ی تعلیق پیش بینی نش��ده باش��د، کارفرما 
ماهانه مبلغی معادل 10درصد متوس��ط کارکرد 

فرضی ماهانه را به پیمانکار می پردازد.
اگر به دستور کارفرما، قسمتی از کار متوقف 
ش��ود، بابت هزينه های مذکور در مدت تعلیق، 
ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد 
فرض��ی ماهانه، به تناس��ب مبل��غ کار متوقف 
ش��ده به پیمانکار پرداخت می شود. برای تعیین 
هزينه ی تعلیق، کس��ر ماه به تناس��ب محاسبه 

می شود.
در صورتی ک��ه پی��ش از ش��روع عملی��ات، 

موضوع پیمان از سوی کارفرما ابالغ شود، 80 
درصد هزينه ی تعلیق محاسبه شده، به پیمانکار 

پرداخت می شود.
ج � کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آالتی 
که پیمانکار مايل است در مدت تعلیق از کارگاه 
خارج نمايد، بدون پرداخت هیچ نوع هزينه ای، 

توافق می کنند.
اجاره ی مرب��وط به دوران توق��ف آن تعداد 
از ماش��ین آالت که در کارگاه باق��ی می مانند، 
بر اس��اس توافق طرفین ب��ه پیمانکار پرداخت 

می شود.
د � در صورتی ک��ه تعلی��ق بیش از س��ه ماه 
ض��روری باش��د، کارفرما می تواند ب��ا موافقت 
پیمانکار، مدت تعلیق را برای يک بار و حداکثر 
تا س��ه ماه با ش��رايط مذک��ور افزايش دهد. در 
ص��ورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از 

سه ماه، پیمان خاتمه می يابد.
  انواع معامالت دهياری ها

معام��الت دهیاری اعم از خري��د، فروش و 
اجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره )به استثنای 
م��واردی که مش��مول مق��ررات اس��تخدامی 
می ش��ود( در قالب مف��اد اي��ن آيین نامه مالی 
دهیاری ها مص��وب 1382/5/19 هیات وزيران 
انج��ام می گیرد. کلیه ی معام��الت دهیاری به 
جز موارد زير )با ترک تش��ريفات مناقصه( بايد 
حس��ب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام 

گیرد )م.1(:
الف � خريد اموال و خدمات و حقوقی که به 

تشخیص دهیار منحصر به فرد می باشد. 
ب � خريد کاالها و خدمات انحصاری دولتی 
و کااله��ا و خدماتی که فروش��نده ی آن ها به 
تشخیص کمیسیون عالی معامالت انحصاری 

باشد.
پ � خري��د کاالهای س��اخت کارخانه های 
داخلی و کرايه ی حمل و نقل بار از طريق زمینی 
که از طرف دس��تگاه های دولتی ذی ربط برای 

آن ها نرخ تعیین شده باشد. 
ت � معامالتی که طرف معامله وزارت خانه ها 
ي��ا موسس��ات دولتی يا ش��رکت های دولتی يا 
ش��هرداری ها و موسسات وابس��ته به آن ها و يا 
دهیاری ها و يا ش��رکت های تعاونی و نهادهای 

انقالب اسالمی باشد. 
ث � در م��ورد خري��د يا اجاره ک��ردن اموال 
غیرمنقول )زمین و س��اختمان( که طريق نظر 
کارش��ناس منتخب دهیاری ترجیحا کارشناس 

رسمی دادگستری انجام خواهد شد )م. 22(. 
ج � در مورد کراي��ه ی حمل ونقل، هزينه ی 
مسافرت و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت 

و مقطوع.
چ � در م��ورد خري��د کاالهای مورد مصرف 
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روزانه که در محل، نرخ ثابتی از طرف دولت يا 
دهیاری ها يا مراجع ذی صالح برای آن ها تعیین 

شده باشد.
تبص��ره � رعايت احکام مندرج در بند »ب« 
م��اده ی 12 و بنده��ای »ب« و »ت« 13 اين 
آيین نام��ه در خصوص معامالت��ی که از طريق 
ترک تش��ريفات مناقصه انجام می گردد الزامی 

است.
معام��الت دهیاری ها از نظر ارزش به س��ه 

دسته تقسیم می شوند:
الف � معامالت جزيی؛ 
ب � معامالت متوسط؛ 

ج � معامالت عمده )م. 2(.
مبنای نصاب در خريد برای معامالت جزيی، 
متوس��ط، مبلغ معامله و ب��رای معامله ی عمده 

مبلغ برآورد می باشد )ت. 2.م. 2(.

مبن��ای نصاب در فروش، مبلغ تعیین ش��ده 
از طرف کارش��ناس منتخب دهی��اری ترجیحا 

کارشناس دادگستری می باشد )ت. 3.م. 2(.
  نصاب معامالت دهياری ها 

هیات  وزيران در جلسه مورخ 1390/4/12 
بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی و 
به استناد تبصره )1( ماده )3( قانون برگزاری 
مناقص��ات � مصوب 1383� نصاب معامالت 

را به شرح ذيل تصويب نموده است : 
الف � نصاب معام��الت موضوع ماده )3( 

قانون مذکور به شرح زير تعیین می شود: 
1� معام��الت  کوچک: معامالتی  که کمتر 
از مبل��غ پنجاه وپنج میلی��ون )55,000,000( 

ريال باشد. 
2� معامالت متوس��ط: معامالتی که مبلغ 
معامله بیش از سقف معامالت کوچک بوده و 

از مبلغ پانصدوپنجاه میلیون )550,000,000( 
ريال تجاوز نکند. 

ک��ه  معامالت��ی   ب��زرگ:  معام��الت   �3
مبل��غ ب��رآورد اولی��ه آنه��ا بی��ش از مبل��غ 
 )550,000,000( ري��ال  پانصدوپنجاه میلیون 

ريال باشد.
ب � نصاب های تعیین شده از تاريخ ابالغ 
اين تصويب  نامه تا زمانی که اصالح نشده اند، 

قابل اجرا خواهند بود.
  روش انجام معامالت دهياری ها

در مورد معام��الت جزيی، متصدی خريد يا 
کسی که وظیفه ی مذکور به طور کتبی از طرف 
دهیار به او ارجاع گرديده است، مکلف است به 
فروشندگان يا عامالن خدمات مراجعه و پس از 
تحقی��ق در مورد قیمت کاال يا اجرت يا خدمت 
م��ورد نیاز، معامله را ب��ا حداقل بهای ممکن و 
صرف��ه و صالح دهیاری انجام و ذيل س��ند را 
ب��ا قید اين که معامله با حداق��ل بهای پذيرفته 
است، امضا نمايد. درج نام، نام خانوادگی، امضا 
و سمت متصدی خريد، تاريخ معامله و همچنین 
آدرس و مش��خصات کامل فروشنده ی کاال يا 

انجام کار در ذيل سند ضروری است.
در م��ورد معامالت متوس��ط، مام��ور خريد 
بايد حداقل از س��ه نفر از فروش��ندگان کاال يا 
انجام دهندگان کار يا خدمت مربوطه به صورت 
جداگانه اس��تعالم بهای کتبی به عمل آورد، به 
اي��ن ترتیب که مامور خريد نوع کاال يا خدمات 
مورد معامله و مقدار و مش��خصات آن را به طور 

کامل در برگ استعالم بها تعیین نمايد.
در ضمن فروشندگان يادش��ده نیز با اعالم 
حداق��ل به��ای آن و با قید تاري��خ آن و با ذکر 
کامل نشانی خود، ذيل برگ های استعالم بها را 
با قید تاريخ، امضا خواهند نمود و مامور خريد نیز 
بايد ذيل برگ های بها را با ذکر اين که استعالم 
بها به وسیله ی او عمل آمده است، با قید تاريخ 
و نام و نام خانوادگی خود امضا و جهت طرح در 

کمیسیون و اتخاذ تصمیم تسلیم نمايد.  
تغیی��ر روش انج��ام معامالت متوس��ط در 
صورتی ک��ه فروش��ندگان و ي��ا انجام دهندگان 
کار از تنظیم و تس��لیم بها خودداری نمايند و يا 
تعداد فروشندگان به لحاظ انحصاری يا شخصی 
بودن محدود و کمتر از س��ه منبع باش��د، بنا بر 
گزارش مستدل و موجه مامور خريد و تصويب 
کمیس��یون معامالت با دستور دهیار با کمترين 
بهای ممکن و با در نظر گرفتن صرفه و صالح 

دهیاری بالمانع است )ت. 1(. 
  اعضای کميسيون معامالت 

دهياری
اعض��ای کمیس��یون معام��الت مرکب از 
دهی��ار، مس��ئول مالی دهی��اری )کارپرداز( و 

نماينده ی ش��ورای اسالمی روستا به انتخاب 
و معرفی شورا می باشند )م.5(. 

انجام معامله پس از تنظیم صورت جلسه ی 
کمیس��یون معام��الت و با موافق��ت اعضای 
کمیس��یون به اتفاق آرا و يا با کس��ب حداقل 
دو رای موافق به ش��رط آن که يکی از دو رای 
موافق رای دهیار باش��د، قابل اجرا خواهد  بود 

)م. 6(.
معام��الت عم��ده باي��د به ط��ور کل��ی با 
تش��ريفات مناقص��ه و مزايده عموم��ی و يا 
مناقص��ه ی مح��دود انجام ش��ود و اگر ترک 
مناقصه ضروری تشخیص داده شود از طريق 

زير انجام خواهد  شد:
ال��ف � در صورتی که می��زان معامله کمتر 
از 25 برابر نصاب معامالت جزيی باش��د، بنا 
به پیش��نهاد مستدل و موجه دهیار و تصويب 

شورای اسالمی روستا.
ب � در صورتی ک��ه می��زان معامله از 50 
برابر نصاب معامالت جزيی کمتر باش��د، بنا 
به پیش��نهاد مستدل و موجه دهیار و تصويب 

شورای اسالمی روستا و تايید شورا بخش. 
پ � در صورتی ک��ه می��زان معامله از 50 
برابر نصاب معامالت جزيی بیش��تر باش��د بنا 
به پیش��نهاد مستدل و موجه دهیار و تصويب 
ش��ورای اسالمی روستا و تايید شورای بخش 

و موافقت استاندار ذی ربط )م. 7(.
در م��ورد مناقصه ی مح��دود، دهیاری از 
بین فهرس��ت مقاطع��ه کاران واجد ش��رايط 
منتخب توسط معاونت برنامه ريزی و نظارت 
راهبردی رياس��ت جمهوری  و يا وزارت راه  و 
شهرسازی حداقل شش شرکت يا موسسه ی 
واجد ش��رايط را انتخاب خواهد نمود )ت. 1(. 
موارد استفاده از مناقصه ی محدود با تصويب 
شورای اسالمی روستا تعیین می شود )ت. 2(. 

) ادامه دارد...(
  در بخش آموزش شماره ی 39 ماهنامه ی 
دهیاری ها به ادامه ی بحث پیرامون معامالت 
عمده دهیاری ها و مسايل مربوط به مناقصات 

خواهیم پرداخت. 

منابع و مآخذ 
1- وزارت کشور، آشنايی با امور پیمان ها و قراردادها، 

معاونت ترويج و مشارکت مردمی، 1379
2- آيین نامه ی مالی دهیاری ها، مصوب 1382/5/19 

هیات وزيران.
3- ابالغی��ه ی ش��ماره ی 28619/6567 ه� � مورخ 

1382/2/28 وزارت امور اقتصادی و دارايی.
4- اساسنامه ی قانون هیات رسیدگی به شکايات قانون 

برگزاری مناقصات، مصوب مورخ 1389/12/26. 
5- هفته نامه ی برنامه، س��ال هش��تم، ش��ماره 365، 

1389، صص 31 و 32.
6� حسینی، سید علی، حقوق روستايی در ايران، چاپ 

اول، دريای دانش، رشت، 1390.
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پيام استاندار
گزارشی از عملکرد دفتر امور روستایی و عشایری استان گيالن

بررسی وضعيت مدیریت نوین روستایی در استان گيالن
تحقق توسعه روستایی در استان گيالن؛ ضعف ها و قوت ها

پاسخ گویی و خدمت رسانی در سراوان
محسن آباد پائين ، بر بلندای پيشرفت 

سقالکسار؛ نمادی از آب و آبادانی 

گيالن؛ استان روستاهای سبز



هم��گان ب��اور داريم که خداوند هس��تی آفري��ن در خلق اين 
قطعه ی بهش��تی پیکر زمین،  يعنی گیالن، س��نگ تمام گذاشته 
اس��ت و در اس��تان ما هیچ بخش و قسمتی نیست که از نعمت و 

عنايت بی پايان الهی بی بهره مانده باشد.
استان گیالن با قرارگیری در سه منطقه ی جغرافیايی؛ جلگه ای، 
کوهس��تانی و کوهپايه ای از يک سمت به دريای خزر و از سمت 
ديگر توس��ط رشته کوه های البرز احاطه ش��ده است. اين استان 
دارای 2683 روستا 1425 دهیاری و تراکم بسیار باالی جمعیتی 

است و از ويژگی های ديگر آن پراکندگی بافت روستاها است. 
فعالیت غالب در روس��تاهای استان کشاورزی و دامداری است 
که محصوالتی از قبی��ل برنج، چای، زيتون و محصوالت متنوع 
باغی به صورت گس��ترده در آن تولید می شود. يکی از اهرم های 
موفقیت در روس��تاها به وي��ژه نهادهای موظف در روس��تاها که 
به صورت مس��تقیم از طرف مردم و از طريق ش��وراهای اسالمی 
روستايی انتخاب می ش��وند دهیاری ها هستند. با اين که از تاريخ  
تأس��یس اولی��ن دهیاری در اس��تان گی��الن کمتر از 10 س��ال 
می  گ��ذرد، لیکن میزان اثرگذاری اين نهاد نوپا در ارائه ی خدمات 
عمومی و عمرانی قابل توجه و بس��یار موثر می نمايد. به طوری که 
همی��ن موفقیت ها واگذاری اختیارات موثرت��ر را در قالب قوانین 

و دس��تورالعمل به دهیاران منجر ش��ده اس��ت. در همین راس��تا 
دهیاری های اس��تان گیالن به جهت پراکندگی بسیار در روستاها 
و بافت کالبدی ش��ان ت��الش مضاعفی را در خدمات رس��انی به 
روس��تايیان ارائه  می نمايند و اين امر به لحاظ وجود رودخانه های 
متع��دد و پر آب، 70درصد  س��واحل، بیش از 90درصد يیالق ها، 
بیش از 50درصد مناط��ق جلگه ای و اقلیم های متنوع در فصول 
مختلف س��ال در حوزه ی روس��تاهای اس��تان بیش��تر به چشم 
می خورد. اقدامات عمرانی دهیاری های استان با توجه به شرايط 
خاص مطرح بیش��تر حول محور بهس��ازی معابر، احداث پل های 
روس��تايی کوچک، اح��داث بناهای اداری )س��اختمان دهیاری(، 
احداث غسالخانه ها و س��اماندهی گلزار شهدا می باشد که تقريبا  
به نوعی هم��ه ی دهیاری ها در حداقل يک��ی از محورها در حال 
فعالیت می باش��ند. البته اين برنامه ها در کنار 48 وظیفه ی قانونی 
دهیار در حال اجرا اس��ت. ما امیدواريم ضمن گس��ترش مديريت 
نوين روس��تايی )دهیاران( در روستاهای باالی 20 خانوار استان 
ش��اهد ارتقا کمی و کیفی نحوه ی خدمات رس��انی دهیاری ها به 
اين پهنه های مهم و ارزشمند)روس��تايی( و ش��کوفايی اقتصادی 
و اجتماع��ی و فرهنگ��ی و در يک کالم توس��عه ی همه جانبه و 

پايدار باشیم.

پیام استاندار

مهدی سعادتی
 استاندار استان گيالن 
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دهیاری ها: اس��تان گیالن يکی از استان های شمالی کشور است. 
اين اس��تان شامل مناطق سرسبز ش��مال غربی رشته کوه البرز و 
بخش غربی کرانه های جنوبی دريای خزر می باشد. طبیعت گیالن پوشیده 
از جن��گل و دارای آب و هوای معتدل و مرطوب اس��ت. اس��تان گیالن با 
14042 کیلومت��ر مرب��ع قريب به 0/9 مس��احت خاکی کش��ور را به خود 
اختصاص داده اس��ت. بر طبق سرش��ماری عمومی نفوس و مس��کن سال 
1385، اين اس��تان دارای 2404861 نفر جمعیت بوده و متوس��ط نرخ رشد 
جمعیت اس��تان 0/7 درصد اس��ت. اي��ن اس��تان دارای 53 درصد جمعیت 
شهرنشین )1295751نفر( و 47 درصد جمعیت روستانشین )1109110نفر( 
می باشد. اس��تان سرس��بز گیالن دارای 43 بخش، 109 دهستان و 2683 
روستا می باشد که در اين میان، 1425 روستا يعنی حدود 86 درصد جمعیت 

روستايی تحت پوشش خدمات دهیاری می باشند.
گ��زارش زي��ر خالص��ه ای از عملکرد دفتر امور روس��تايی و عش��ايری 

استانداری گیالن طی سال های اخیر می باشد.
  صدور مجوز دهياری: 

در سال های اخیر دفتر امور روستايی و عشايری استان گیالن در جهت 
گسترش چتر خدمات دهیاری ها بر جمعیت روستايی استان اقدامات موثری 

داشته است که از آن جمله می توان به:
 صدور 71 مجوز تاسیس دهیاری در سال 1385

 صدور 152 مجوز تاسیس دهیاری در سال 1386
 صدور 89 مجوز تاسیس دهیاری در سال 1387
 صدور 65 مجوز تاسیس دهیاری در سال 1388

اشاره نمود. به نحوی که طی چهار سال، دفتر امور روستايی استان گیالن 
موفق به صدور مجوز برای بیش از 377 دهیاری گرديده است.

 نمودار 1- نمودار تجمعی صدور مجوزهای تاسیس دهیاری ها 
در استان گیالن طی چهار سال

  منبع: دفتر امور روستایی و عشایری استان گیالن

  مدیریت پسماند:
در اس��تان های شمالی به دلیل ش��رايط اقلیمی خاص و همچنین حضور 
گردش��گران فراوان، در حوزه ی مديريت پس��ماند مشکالتی وجود دارد. لذا 
يکی از فعالیت های دفتر امور روستايی استان گیالن با توجه به اهمیت اين 
موضوع در سطح روستاها سامان دهی مديريت پسماند روستايی می باشد. از 
جمله فعالیت هايی که دفتر امور روستايی و عشايری استان جهت سامان دهی 

اين حوزه صورت داده است می توان به موارد زير اشاره نمود:
 اختصاص 6 دس��تگاه کامیون حمل زباله مدل ايس��وزو به روستاهای 

سطح استان 
 نص��ب 2250 ع��دد س��طل زباله ی فلزی در مس��یرهای پ��ر تردد و 

گردشگری روستاهای استان 
 برگ��زاری دوره  های آموزش��ی ب��رای خانوارهای روس��تاهای هدف، 
پیرامون تفکیک زباله از مبدا و بیوکمپوس��ت خانگی. اين دوره با مشارکت 
 يک��ی از س��ازمان های م��ردم نهاد در ح��وزه ی پس��ماند برگ��زار گرديد.
 همچنین حدود 6280 کیلوگرم کیسه ی زباله جهت اجرای طرح جمع آوری 

و تفکیک از مبدا در اختیار خانوارهای روستاهای هدف قرار گرفت.
 کمک به احداث 6 س��کوی انتقال زباله در شهرستان رشت )در شش 
بخش( و تکمیل محل دفن در بخش پره سر از جمله فعالیت های دفتر امور 

روستايی و عشايری استان گیالن در حوزه ی مديريت پسماند بوده است.
 يک��ی از ويژگی هايی که موجب توانمندی و اعمال مديريت صحیح در 
اين حوزه گرديده اس��ت واگذاری مديريت پس��ماند به تعاونی دهیاران هر 
بخش می باش��د. اعمال مديريت متمرکز و ارائه   ی خدمات توس��ط  تعاونی 
دهیاری ه��ای هر بخش به ص��ورت متمرکز موجب گردي��ده تا جمع آوری، 
انتقال، تفکیک از مبدا، بازيافت و دفن بهداش��تی، به بهترين نحو در سطح 

روستاها انجام شود.

گزارشی از عملکرد 
دفتر امور روستايی 
و عشايری
 استان گیالن
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   آموزش: 
طبیعی اس��ت که تدبیر امور و اس��تفاده ی صحیح و بهینه از امکانات و 
تجهیزات اختصاص يافته، بدون آموزش میسر نمی شود. لذا به منظور ارتقای 
س��طح آگاهی و اطالعات دهیاران، برنامه های آموزش��ی متعددی از سوی 
دفتر امور روستايی و عشايری استان گیالن تنظیم و برگزار گرديد. دوره های 

آموزشی در سرفصل های زير برگزار گرديدند:
 برنامه ريزی و مديريت فضای سبز روستايی 

 آشنايی با منابع طبیعی تجديد شونده
 کارگاه آموزشی حفظ میراث فرهنگی و گردشگری روستايی

  آشنايی با سیره ی عملی حضرت علی)ع( 
 برگزاری دوره ی آموزشی برای آتش نشانان استان 

از ديگر فعالیت های آموزشی صورت گرفته ارائه   ی مطالب آموزشی در قالب 
کتاب و لوح فشرده است که از آن جمله می توان به توزيع 500 بسته ی آموزشی 
“سالم دهیار” در میان دهیاران و همچنین اختصاص کتاب های اهدايی دانشگاه 
پیام نور به کتابخانه های روستايی جهت ترويج فرهنگ کتاب خوانی اشاره نمود.

  وضعيت تحصيلی دهياران استان گيالن
آمار مربوط به س��ال 1388 حاکی از اين است که استان گیالن دارای 58 
دهیار زن و 1140 دهیار مرد بوده است که قطعا طی سال های اخیر اين میزان 
افزايش يافته اس��ت. از لحاظ تحصیالتی نیز بر اساس آمار سال 88، 4 دهیار 
دارای مدرک کارشناسی ارشد، 167 دهیار دارای مدرک کارشناسی، 89 دهیار 

دارای مدرک کاردانی و بیش از 730 دهیار دارا ی مدرک ديپلم هستند.

منبع: دفتر امور روستایی و عشایری استان گیالن

جدول 1- جدول توزیع اعتبارات دهیاری به تفکیک پروژه ها در سال 88

مبلغ)ریال(عنوانردیف

9/040/000/000احداث ساختمان اداری1

1/350/000/000احداث غسالخانه2

3
بهسازی معابر)شن ریزی، آزادسازی، 

پل و ...(
32/892/201/000

11/164/000/000امور مساجد4

2/650/000/000احداث سرویس بهداشتی5

2/164/000/000ساماندهی پسماندهای روستایی6

3/100/745/000تجهيز دهياری ها7

1/000/000/000احداث بوستان های روستایی8

3/090/000/000ساماندهی گلزارهای شهدا9

230/000/000کمك به دارالقراء10

200/000/000کمك به کتابخانه ها و خانه های فرهنگ روستایی11

نمودار3- نمودار توزیع اعتبارات دهیاری به تفکیک پروژه ها در سال 88

منبع: دفتر امور روستایی و عشایری استان گیالن

 عملکرد دفتر امور روستایی استانداری گيالن در 
سال 89-90

  امور فرهنگی
در ح��وزه ی ام��ور فرهنگی و فراه��م کردن زيرس��اخت های الزم، 
فعالیت های قابل توجهی در سطح روستاهای استان صورت گرفته است؛ 
به طوری که در تمامی روس��تاهايی که تحت پوش��ش خدمات دهیاری 
هس��تند، مساجد تجهیز و س��اماندهی ش��ده اند. اين تعداد بالغ بر 1430 
دهیاری در س��طح اس��تان گیالن می باش��د. کمک به احداث و تجهیز 
کتابخانه های روس��تايی نیز از ديگر فعالیت هايی است که دفتر با هدف 
ترويج فرهنگ کتاب خوانی و افزايش آگاهی روس��تايیان به آن مبادرت 

ورزيده است. 
در بخش ديگری از فعالیت های فرهنگی دفتر امور روس��تايی شاهد 
ساماندهی مزار شهدای روستايی هستیم. روستاها فرزندان زيادی را برای 
دفاع از اين آب و خاک تقديم میهن اس��المی کرده اند، ساماندهی گلزار 
شهدای روستاهای واجد شرايط و نصب نمادهای يادمان در سطح استان با 
هدف زنده نگه داشتن ياد و خاطره ی شهدا صورت پذيرفته است که از جمله 
 کارهای شاخص دفتر روستايی اين استان در سال 90-1389 می باشد. 
يکی ديگر از فعالیت های چش��مگیر دفتر امور روس��تايی و عش��ايری 
تاسیس دفاتر ICT روستايی اس��ت که در سطح 600 روستای استان 

صورت پذيرفته است.
  امور عمرانی

  ارتقای ايمنی در راه های روس��تايی به مدد دهیاران به عنوان راهوران 
راه روستايی.

  احداث بوستان های روستايی در 76 روستا.
  60 پ��روژه ی اح��داث پل های کوچک روس��تايی در معابر و روگذر از 

رودخانه ها.
  بهسازی معابر در کلیه ی روستاهای متقاضی استان.

  احداث 50 ساختمان دهیاری.
  امور عمومی، اداری و مالی

  اختصاص 2000 فقره وام های اش��تغال زايی روستايی توسط صندوق 
مهر امام رضا)ع(.

  آموزش روستايیان در راستای اشتغال خانگی در محورهای مختلف در 
سطح 50 روستای استان.

  صدور 143 مجوز جهت تاسیس دهیاری در روستاها.
  راه اندازی و تشکیل 43 تعاونی  دهیاری ها و توسعه روستايی در سطح 

استان؛
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دهیاری ها: جناب آقای مهندس مهدوی ابتدا 
خودتان را معرفی کرده و س�پس اطالعاتی 
کوتاه پیرامون تعداد روستاها و دهیاری های 

استان ارائه فرمایید.
بس��م ا...الرحمن الرحیم. ابتدا حضور نشريه 
دهیاری ه��ا در اس��تان گی��الن را خیر مقدم 
ع��رض می کنم.  بن��ده سیدعیس��ی مهدوی 
هس��تم، مدي��ر کل دفتر ام��ور روس��تايی و 

عش��ايری استان گیالن. استان گیالن مطابق 
آخري��ن سرش��ماری س��ال 1385، 2 میلیون 
و 384 ه��زار نف��ر جمعی��ت دارد ک��ه بعد از 
اس��تان تهران دارای بیشترين تراکم جمعیتی 
می باش��د. در اين اس��تان تعداد 2683 روستا 
وج��ود دارد که به طور کل ب��ا 1109000 نفر 
جمعیت، 47 درصد جمعیت اس��تان را به خود 
اختصاص داده اس��ت. تعداد 2047 روس��تا از 
اين تعداد، آبادی های باالی 20 خانوار هستند 

که طبق تقس��یمات کش��وری به آن ها روستا 
اطالق می ش��ود. 1700 روستای استان باالی 
40 خانوار هس��تند و تعداد 1450 روستا بیش 
از 50 خانوار جمعیت دارند و 998 روس��تا نیز 
باالی 100 خانوار هستند. تعداد دهیاری های 
استان 1425می باشد که تقريبا می توان گفت 
روس��تاهای باالی 50 خان��وار دارای دهیاری 
هس��تند. دهیاری های استان تقريبا 86 درصد 
جمعی��ت روس��تايی را تح��ت پوش��ش قرار 

بررسی وضعیت مديريت نوين روستايی در استان گیالن
در گفت وگو با مهندس سيدعيسی مهدوی مدیر کل دفتر امور روستایی و عشایری استان گيالن

استان گیالن ازجمله استان هایی است که در حدود نیمی از جمعیت 
آن روستانشین هستند. لذا امر مدیریت و توسعه روستا در این استان 
ج�زو مهم تری�ن فعالیت های اس�تانداری می باش�د. به دلی�ل طبیعت 
منحصر به فرد و پتانس�یل خاص گردشگری استان، اجرای پروژه های 
عمرانی در روستاهای آن از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا این 

استان در امر مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی روستایی پیش قدم 
می باش�د و این امر میس�ر نمی ش�ود مگر با وجود مدی�ران توانمند و 
حض�ور مردم�ی مش�ارکت جو و فع�ال. در این خص�وص گفت و گویی 
داش�تیم با جناب مهندس مهدوی مدیر کل دفتر امور روستایی استان 

گیالن. ماحصل این گفت و گو را در زیر مالحظه می فرمایید: 
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می دهند. در دولت نهم و دهم شاهد رشد 46 
درصدی تعداد دهیاری های استان بوده ايم. در 
آغ��از دولت نهم، اس��تان دارای 750 دهیاری 
بود که در اين مدت به 1425 رس��یده اس��ت. 
در مورد وضعیت سواد دهیاران عرض کنم که 
به طور متوسط، 50 درصد دهیاران لیسانس به 

باال هستند.
دهیاری ه�ا: ش�یوه ی مدیریت�ی دول�ت در 
روستاهای بین 20 تا 50 خانوار و آبادی های 

زیر 20 خانوار چگونه است؟
طبق م��اده ی 194 قان��ون برنامه ی پنجم 
توسعه، دولت موظف اس��ت برای روستاهای 
زي��ر 20 خانوار مدير تعیی��ن نمايد، ولی برای 

روستاهای باالی 20 خانوار شورا تشکیل شده 
اس��ت. در قانون تاسیس دهیاری های خودکفا 
نیز آمده اس��ت که روستاهای باالی 50 خانوار 
می توانند دهیاری داشته باشند و وزارت کشور 
شرايط اعطای اين مجوز را مقرر نموده است. 
در مورد روستاهای زير 20 خانوار نیز اشاره ای 

به اين موضوع شده است.
دهیاری های موجود در اس��تان، 86 درصد 
جمعیت روستايی را تحت پوشش قرار می دهند 
و حدود 14 درصد از جمعیت روستايی استان، 
تحت پوش��ش خدمات دهیاری نمی باش��ند. 
خوش��بختانه به علت نزديک بودن روستاها به 

يک ديگر اکثر روستاهای استان تحت پوشش 
دهی��اری می باش��ند. ضمن اين که ما س��عی 
کردي��م با مديريت محلی جه��ت برخورداری 
کلیه ی روستاها از دهیاری، روستاهای زير 20 
خانوار را نیز تحت پوشش روستاهای نزديک 
دارای دهی��اری قرار دهیم. اي��ن امر در واقع 
تمهیدات محلی اس��ت که ما در استان اعمال 
کرديم ام��ا در خصوص الزام��ات قانونی تابع 

مجوزهای وزارت کشور هستیم.
دهیاری ها: ش�ما به عنوان دستگاه حاکمیتی 
و نظارت�ی در پروژه ه�ای عمران�ی ب�ه چه 
ش�یوه ای نظارت دارید و نظارت دهیاران در 

اجرای پروژه ها به چه شکل می باشد؟

اس��تان گیالن يکی از اس��تان هايی است 
که در بحث نظارت ب��ر پروژه های عمرانی با 
حساس��یت خاصی عمل کرده اس��ت. با توجه 
ب��ه تعدد کارهای واگذار ش��ده به دهیاران که 
روز به روز هم رو به افزايش اس��ت و با توجه 
به تالش های صورت گرفته در زمینه ی جلب 
مش��ارکت مردمی و ايج��اد رقابت میان آن ها 
در اجرای پروژه ه��ای عمرانی، عملکرد ما در 
بحث اعتب��ارات به صورت پ��روژه محور بوده 
است. فعالیت های عمرانی که در قانون بودجه 
قید شده مانند ساخت س��اختمان دهیاری ها، 
ساخت غس��الخانه ها، ساخت مراکز فرهنگی، 

بوستان های روستايی و ساماندهی گلزار شهدا 
و ... را در اولوي��ت قرار داده ايم و کس��انی که 
از اين بس��ته های عمرانی اس��تقبال بیشتری 
داش��ته باش��ند، از نظر تخصیص اعتبارات در 
اولويت ق��رار خواهند گرفت. در مورد نظارت، 
نگرانی هاي��ی وج��ود داش��ت؛ چون س��اختار 
پرس��نلی دهیاری ها با توجه به اوضاع مالی و 
اعتبارات، به علت نوپا بودن اين نهاد مشکالتی 
داش��ت و از ط��رف ديگر با توجه به ش��رايط 
معیش��تی، وج��ود منابع و درآمده��ای محلی 
است که دارای ثبات نبوده و قابل برنامه ريزی 
نیس��ت. چون برخالف شهرداری ها که دارای 
کمیسیون ماده ی 77 هستند، ما فاقد راه کارها 

و ابزارهای الزم برای کسب درآمدهای محلی 
هس��تیم. از اي��ن رو دهیاری ها تا رس��یدن به 
نقطه ی خودکفاي��ی راه درازی در پیش دارند. 
اين اس��ت که به تعريف يک ساختار تجمعی 
پرداختی��م. يعنی به ازای هر مرکز دهس��تان، 
ي��ک نیروی فن��ی به عن��وان ب��ازوی فنی و 
اجراي��ی دهیاری ه��ا اس��تخدام کرديم که در 
صدور پروانه ها، نظارت بر س��اخت و سازهای 
شخصی، عمومی و دولتی نقش داشته باشند. 
اکن��ون به ازای 109 دهس��تان 100 مهندس 
داريم که در تعاونی ه��ای دهیاری ها و مراکز 
دهس��تان ها مش��غول فعالی��ت هس��تند و ما 
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علی رغم چالش هايی که داش��تیم نتايج خوبی 
را از اين ساز و کار کسب کرديم.

دهیاری ها: تامین اعتبارات این برنامه به چه 
صورت بوده است؟

اعتب��ارات موردنی��از از مح��ل درآمدهای 
دهیاری ها تامین می ش��ود. در ساختار پرسنلی 
دهیاری ها مقرر ش��ده اس��ت که هر دهیاری 
درجه دو می تواند يک مس��ئول فنی داش��ته 
باشد؛ دهیاری درجه سه می تواند يک مسئول 
فنی و مدير مالی داش��ته باشد؛ دهیاری درجه 
چهار حتی می توان��د يک معاون مالی و مدير 
اجرايی داشته باش��د. ولی به دلیل فقدان توان 
مالی کافی، به صورت تجمیعی عمل کرديم و 
کارشناسان بین دهیاری ها توزيع شده اند. برای 
مثال اين پس��ت س��ازمانی در دهیاری مرکز 
دهستان مس��تقر می شود و ساير دهیاری ها با 
دهیاری مذکور جهت خدمات فنی– مهندسی 
ق��رارداد می بندند و در ماه مبلغی به حس��اب 
وی واريز می کنند. حق��وق و مزايای آن ها از 
اي��ن طريق پرداخت می ش��ود و تفاهم نامه ای 
بین خود دهیاران اس��ت. در برخی موارد اين 
موضوع به تعاونی های دهیاران محول ش��ده 
است که به ازای هر صدور پروانه و يا نظارت 
انج��ام ش��ده، 20 درصد درآمدها به حس��اب 
تعاونی دهیاران واريز می ش��ود و آن ها از اين 
طري��ق حقوق و مزايای پرس��نل فنی خود را 

پرداخت می کنند.
دهیاری ه�ا: در مباحث عمرانی، آیا اس�تان 

دارای طرح خاص و ویژه ای بوده است؟
در اس��تان گی��الن 203 گلزار ش��هدای 5 
م��زار، 750 گلزار يک تا دو م��زار داريم. بعد 
از س��اماندهی گلزار شهدا تقريبا در اين زمینه 
به اش��باع رس��یده ايم. يعنی حدود 2000 مزار 
ش��هدا توسط دهیاری ها ساماندهی شده است 
و تقريبا کارها به اتمام رس��یده است. به چند 
دلیل برای س��اماندهی اين پروژه از همکاری 
بسیج سازندگی استفاده کرديم، اولین موضوع 
تاکید مقام معظم رهبری بر حمايت از بس��یج 
بود ک��ه ما از اي��ن ظرفیت اس��تفاده کرديم. 
دلیل دوم نزديک��ی و مقاربتی بود که عزيزان 
بس��یجی با خانواده های معظم شهدا داشتند. 
از اي��ن رو از لحاظ فرهنگی نیز اقدامات خوبی 
صورت گرفت و بسیاری از چالش ها و اختالف 
نظرهاي��ی که بین بعض��ی از خانواده ها وجود 
داشت توسط بس��یج با هماهنگی بنیاد شهید 
استان حل و فصل شد. پیش از اين، بخشی از 
کار توس��ط پیمانکاران بخش خصوصی انجام 
شده بود که در آن مرحله با چالش های بیشتری 
مواجه بوديم. با حمايتی که استاندار محترم در 
اين موضوع داشتند و واگذاری اين موضوع به 

بسیج سازندگی و تعاونی دهیاری ها، بسیاری 
از اي��ن موضوعات حل ش��د و در حال حاضر 
دو پیمانکار عمده در س��اماندهی گلزار شهدا، 

تعاونی دهیاران و بسیج سازندگی می باشند.
دهیاری ها: لطف�ا بفرمایید چه تعداد تعاونی 
دهیاری در استان وجود دارد و ارزیابی شما 

از عملکرد تعاونی دهیاران چگونه است؟
در اس��تان گی��الن 43 بخش وج��ود دارد 
که به ازای هر ي��ک از بخش ها، يک تعاونی 
دهیاری تش��کیل داده ايم. در مورد تش��کیل 
تعاون��ی دهیاری ها يک فرآيند يک س��اله را 
ط��ی نموده ايم. قب��ل از تش��کیل دهیاری ها 
جلس��ات متعددی با تمامی رده های ش��وراها 
برگزار نموديم. اين جلسات با رؤسای شورای 
روستا، رؤسای ش��ورای بخش و دهیاری ها و 
بخش��داری ها برگزار شد. به دلیل بافت استان 
گیالن که يک بافت متعادل روستا- ش��هری 
است و علی رغم اين که دستگاه ها متولی ويژه 
يافته بودند، نظ��رات در مورد تعاونی ها مثبت 
نب��ود و علت ع��دم موافقت ها بیش��تر به علت 
عملکرد تعاونی های قبلی روس��تا بود. اگرچه 
اکن��ون در حال برنامه ريزی برای اس��تفاده ی 
مجدد از ظرفیت های تعاونی های قبلی روستا 
هستیم. در ساختار اساسنامه ی تعاونی ها برای 
شوراها جايگاه خاص مشخص نشده بود. اين 
بود که ناظر تعاونی را از میان شوراها انتخاب 
کرديم که به نحوی آن ها را در اين موضوعات 
دخیل کرده باش��یم. بعد از تش��کیل تعاونی ها 
دو اتحاديه تشکیل شد. يک اتحاديه در مرکز 
اس��تان واقع شده که در حوزه ی مرکز و شرق 
اس��تان فعالیت می کند و ديگ��ری اتحاديه ی 
غرب اس��ت. از طرف ديگر در بحث س��اختار 
تعاونی ه��ا و مفید ب��ودن آن ها، به تش��کیل 
جلس��اتی به صورت جداگانه در شهرس��تان ها 
پرداختی��م. مرحل��ه ی بع��دی کار مرحل��ه ی 
اجراي��ی تعاونی ه��ا بود ک��ه در اي��ن مرحله 
دس��تورالعمل های متفاوت ب��رای نوع فعالیت 
هر تعاونی تعیین شد. مهم ترين فعالیت انجام 
ش��ده، جلب پشتیبانی فرمانداران و بخشداران 
جهت تجمیع کلیه ی ماشین آالت در تعاونی ها 
ب��ود. طبق بررس��ی های انجام ش��ده بازدهی 
ماش��ین آالت تحويلی به دهیاری ها حدود 25 
درصد ارزيابی شد و به همین دلیل با واگذاری 
و تجمیع آن ها در تعاونی ها توانس��تیم حداکثر 
اس��تفاده را از آن ها داشته باشیم و بازدهی به 
حدود 75 درصد رسیده است و روستاهايی که 
فاقد ماشین آالت هس��تند و حتی روستاهايی 
ک��ه فاق��د دهی��اری هس��تند از اي��ن امکان 

برخوردار شده اند.
طبیعی است که با افزايش درجه ی دهیاری 

و جمعیت روستا، میزان مقاومت منفی دهیاران 
در واگذاری ماشین آالت هم افزايش می يابد. 
از آن جايی که حمايت و پشتیبانی روستاهای 
بزرگ، پراکنده و پرجمعیت توس��ط تعاونی ها، 
کار دشواری است از اين رو وجود ماشین آالت 
در اي��ن دهیاری ه��ا از کاراي��ی دس��تگاه ها 
نمی کاه��د. به دلی��ل کاره��ای فرهنگ��ی  که 
ص��ورت گرفته بود با مقاومت کمی از س��وی 
دهیاران و بخش��داران مواج��ه بوديم و تاکید 
کلی در اس��تان مبنی بر تجمیع ماش��ین آالت 
و اس��تفاده ی بهینه از آنان اس��ت. تعدادی از 
تعاونی های دهیاری ه��ا قراردادهای کالنی با 
نیروگاه س��یکل ترکیبی منعقد کرده اند. برخی 
نیز پروژه هايی با سازمان آب، جهت الی روبی 
انهار و پاکس��ازی رودخانه ها منعقد کرده اند و 
حتی قراردادی با شهرداری رضوان شهر جهت 
حمل زباله ها منعقد ش��ده است. تعاونی سردار 
جن��گل در بخ��ش محروم��ی از بخش های 
فوم��ن ق��رار دارد. در بحران ب��ارش برف که 
در اي��ن بخش پیش آمده بود از مجتمع بودن 
ماشین آالت تعاونی اس��تفاده ی بهینه صورت 
گرف��ت و بحران به صورت مناس��ب مديريت 

شد.
دهیاری ه�ا: با توجه به بخش�نامه ی ابالغی 
در خصوص ش�وراها، آیا باالتر بودن سطح 
تحصیالتی دهی�اران باعث ایجاد چالش در 

روستا نمی شود؟
همان طور که عرض شد تحصیالت بیش از 
نیمی از دهیاران استان باالی سطح کارشناسی 
اس��ت. دهیار يکی از روستاهای استان دارای 
مدرک دکترا اس��ت و بر تع��داد دهیاران فوق 
لیس��انس اس��تان روز به روز افزوده می شود. 
تع��داد بس��یار اندک��ی از دهیاران زي��ر ديپلم 
هس��تند. خوشبختانه وزارت کش��ور طبق بند 
16 اساسنامه، آموزش دهیاران را جدی گرفته 
اس��ت و به نوعی آن را اجباری کرده اس��ت، و 
س��طح سواد شوراها به ش��ورای استان واگذار 
ش��ده است و شورای اس��تان اجباری در مورد 
اين موضوع ندارد. از طرف ديگر داشتن ديپلم 
ب��رای دهیاران ضروری اس��ت و در ش��وراها 
تنها به داش��تن سواد خواندن و نوشتن کفايت 
کرده اند. اين امر چالش های وس��یعی را ايجاد 
کرده اس��ت. طی سال گذش��ته در آموزش ها 
تحول��ی ايج��اد کردي��م و آموزش هاي��ی را 
به صورت سمیناری برای دهیاران و شوراهای 
اس��المی در هر شهرس��تان برگ��زار کرديم. 
در اي��ن س��مینارهای يک روزه ک��ه حدودا 5 
دوره برگزار ش��د، به تعريف ص��دور پروانه ها، 
آيین نامه های مالی و... پرداختیم و کارشناسان 
بودجه و اس��اتید فن مباحث آموزش��ی خود را 

مهدوی: 
فعالیت های 

عمرانی که در 
قانون بودجه 

قید شده مانند 
ساخت ساختمان 

دهیاری ها، ساخت 
غسالخانه ها، 

ساخت مراکز 
فرهنگی، 

بوستان های 
روستایی و 
ساماندهی 

گلزار شهدا و 
... را در اولویت 

قرار داده ایم 
و کسانی که از 
این بسته های 

عمرانی استقبال 
بیشتری داشته 

باشند، از نظر 
تخصیص اعتبارات 

در اولویت قرار 
خواهند گرفت.
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ارائ��ه دادند. اين روش نتیج��ه ی خوبی در بر 
داشت و بازخورد آن کم شدن چالش ها بود. 

دهیاری ه�ا: چه راهکارهایی از س�وی دفتر 
جهت توان افزایی دهیاران اندیش�یده شده 

است؟ مانند آزمون های مکاتبه ای و ...
در اي��ن خص��وص دفتر امور روس��تايی با 
برخ��ی از مراک��ز آموزش��ی داخل��ی از جمله 
س��ازمان همیاری وارد مذاکره ش��د تا از اين 
طريق دهی��اران ديپلمه بتوانن��د تا مرحله ی 
کاردانی تحصیل نمايند. تفاهم نامه هايی نیز با 
سازمان های فنی و حرفه ای امضا شده است. 
در اين خصوص س��عی بر اين بوده است که 
آموزش ها کاربردی باشد مانند آموزش ضوابط 
و مقررات ساختمانی يا ضوابط و مقرراتی که 
بر پیشبرد پروژه های عمرانی حاکم است و ... 
در واقع سعی شد آموزش ها طوری باشند که 
ضمن ارائه اطالعات الزم به دهیاران، در باال 
بردن مهارت های فنی آن ها نیز نقش داش��ته 
باشند تا دهیاران بتوانند به عنوان مديران قوی 
وارد عمل ش��وند. اين موض��وع يکی از منابع 
پژوهشی اس��تان بود که در همايش آموزشی 
و پژوهشی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
مطرح گرديد. با توجه به طرح آموزش��ی تهیه 
ش��ده، در تعیین س��رفصل ها ه��دف توانمند 
س��اختن دهیاران ب��ود. دفتر ارتب��اط ويژه ای 
با دهیاری ه��ا برقرار می کن��د، موضوعی که 
برخ��ی اي��راد وارد می کنند اين اس��ت که از 
لحاظ اداری سلسله مراتب ارتباط می بايست 
از طريق بخشداری ها و فرمانداری ها صورت 
گی��رد و ما اين موازنه را برهم زده ايم. قبل از 
دولت نهم و دهم در بحث اجرای طرح هادی 
حدود 6 درصد اجرا داش��تیم. با جهشی که در 
بحث 6 درصد و 8 درصد تکلیفی در اعتبارات 
س��ال های 88 تا 90 ص��ورت گرفت موجب 
گرديد تا موفق تر از قبل عمل نمايیم. اکنون 
اجرای طرح هادی به 20 درصد رسیده است. 
يعنی در 300 روستای استان طرح هادی اجرا 

شده است. 
دهیاری ها: آقای مهن�دس در مورد نحوه ی 
مدیری�ت پس�ماند در اس�تان توضیحات�ی 

بفرمایید. 
در بحث پس��ماند دو موضوع مطرح است: 
يکی جمع آوری پسماند است که خوشبختانه 
ازطريق دهیاری ه��ا، مديران محلی و تعاونی 
دهیاری ه��ا در بیش��تر مناطق اس��تان انجام 
می ش��ود و حدود 126 دس��تگاه ماشین آالت 
جم��ع آوری در اختی��ار آن ها قرار داده ش��ده 
است. بحث ديگر اين است که به دلیل شرايط 
خاص محیطی اس��تان گی��الن، امکان دفن 
زباله در فضاهای جلگه ای وجود ندارد و حتی 

در منطقه ی کوهس��تانی هم بايد مالحظاتی 
م��ورد توجه ق��رار گیرد ت��ا ب��ا رودخانه ها و 
آب های زيرزمین��ی تداخلی صورت نگیرد. از 
اين رو يک��ی از راهکاره��ای عملی مديريت 
نوي��ن  از فن آوری ه��ای  پس��ماند اس��تفاده 
اس��ت تا به گون��ه ای زباله را امح��اء کنند که 
به محیط زيس��ت آس��یب نرس��اند و ازطريق 
دستگاه های کمپوست و ساير روش های نوين 
و علمی اين امر مديريت شود. در طرح جامع، 
زباله سوز شهرس��تانی پیش بینی شده بود. در 
بحث ايجاد ش��رکت کود آلی در حال حاضر 
تعداد 5 ش��رکت کود آلی در سطح استان در 
حال انجام و يا در حال ساخت و شرکت های 
انزلی و رش��ت فعال هستند و تالش، رودسر و 

غرب در حال ساخت هستند. 
روش ديگر جداسازی زباله ها از مبدا است. 
در ارتباط با مديريت زباله ی روستاها، با توجه 
ب��ه وضعی��ت جغرافیايی و اقلیمی اس��تان و 
حجم زباله های تولی��دی و نزديکی فاصله ی 
ش��هر و روس��تا، بايد اين امر را ب��ا مديريت 
محلی س��اماندهی نمايیم. يعن��ی مديريت يا 
به صورت بخش يا به صورت دهستانی اعمال 
شود که خوشبختانه در حال پیگیری هستند. 
همان طور که مستحضر هستید پروژه ای ملی 
به عنوان ساماندهی پسماند سه استان شمالی 
تعريف شده اس��ت که براساس آن دولت هر 
ساله اعتباراتی را به اين بخش تزريق می کند. 
20 درصد اين اعتبارات مخصوص روس��تاها 

است. 
نکته ی قابل توجه ديگر اين است که آنالیز 
پسماند روس��تاهای گیالن خیلی شبیه شهر 
اس��ت؛ يعنی در شهر تولید زباله 600 تا 800 
گرم است و در روستا 400 تا 600 گرم است. 
بافت و درصد مواد موجود در زباله هم بس��یار 
شبیه زباله های شهری اس��ت. ضمن اين که 
روس��تاهای اس��تان با چند موض��وع متفاوت 
ديگر نیز مواجه هس��تند از جمله پسماندهای 
کش��اورزی که با توجه به اس��تفاده ی سموم، 
آلودگی های خاص خودش را دارد و نهادهايی 
متولی س��اماندهی اين موضوع هس��تند. در 
بحث کاه��ش حجم زباله در مب��دا و مقصد 
پیگیری هاي��ی صورت گرفته اس��ت. در اين 
خصوص قرار است از تعدادی دستگاه هاضم 
زباله اس��تفاده ش��ود که هريک حدود 100 تا 
150 خانوار را تحت پوش��ش ق��رار می دهد. 
بحث ورمی کمپوس��ت هم يکی از بحث های 
مهم است که به ش��کل پايلوت در 88 روستا 
آموزش داده ش��ده و کارگاه هايی در 5 روستا 
به صورت عملی برگزار شده است. اين روش با 
توجه به ساختار ساده و آلودگی کمی که دارد 

می تواند در بس��یاری از روستاها مورد استفاده 
قرار گی��رد. بهترين روش برای کاهش حجم 
زباله های روستايی، روش تبديل زباله است تا 

نیاز به دفن زباله را به حداقل برسانیم.
در گذش��ته روس��تايیان  به شکل خودکفا 
تمام مايحتاج خ��ود را تولید و زباله ی موجود 
در روستا زباله ی تجديدپذير بود که به راحتی 
به طبیعت بازمی گشت. ولی متاسفانه در حال 
حاضر اين کار کمتر انجام می ش��ود و  الگوی 
مصرف روس��تايی هم ش��بیه مصرف شهری 
شده است. به طور میانگین در طول روز حدود 
500 تن زباله ی خانگی در روستاهای استان 
تولید می ش��ود. بر مبنای آم��ار موجود چیزی 
حدود 260 تا 300 تن از زباله ها مديريت شده 
و مابقی در طبیعت رها ش��ده است که همین 
امر باعث آلوده ش��دن نوار س��احلی ش��مال 
کشور گرديده اس��ت. لذا بايد سعی کنیم که 
اين الگوی مصرف به گذشته برگردد و برای 
تحقق اين کار بايد  فرهنگ س��ازی ش��ود و 
تمام نهادها بايد دس��ت به دست هم اين امر 

مهم را انجام دهند.
دهیاری ه�ا: تفکی�ک زبال�ه در مب�دا به چه 
صورت اس�ت؟ آیا زباله های خشک و تر از 

هم جدا می شوند؟
اکنون ط��رح تفکیک زباله از مبدا در حال 
انجام اس��ت که جهت آموزش ب��ه دهیاران، 
قراردادهاي��ی ب��ا تع��دادی NGO منعق��د 
کرده اي��م که آن ه��ا به ح��دود 100 دهیاری 
مبحث "تفکیک در مبدا و مقصد" را آموزش 
می دهن��د. اين اقدام��ات جهت کاهش حجم 
زباله در روستا صورت پذيرفته است و نیازمند 
فرهنگ سازی اس��ت. چرا که بسیاری از اين 
زباله ه��ا قاب��ل بازياف��ت و امحاء می باش��ند. 
تفاهم نامه ای هم با صدا و س��یما برقرار ش��د 
که حدود 20 میلیون تومان هزينه داش��ت و 
مبحث ورمی کمپوس��ت از اين طريق مطرح 
گرديد. اين موضوع يکی از بحث های اساسی 
در مديريت پسماند می باش��د. همچنین قرار 
اس��ت تع��دادی دس��تگاه هاض��م خانگی به 
دهیاران تحويل داده ش��ود که هر دس��تگاه 
ح��دود 100 ال��ی 150 خان��وار را پوش��ش 
می دهد. ايس��تگاه انتقال ايجاد ش��ده و بدون 
اين ک��ه آلودگی ايجاد نماي��د، تفکیک از مبدا 
و تبديل را انجام می دهد. البته هنوز عملیاتی 
نشده اس��ت. کارايی اين دستگاه محو کردن 
زبال��ه و از بی��ن بردن آثار مخرب آن اس��ت. 
دس��تگاه ها به تعاونی دهیاری ها تحويل داده 
می ش��وند، دستگاه از کش��ور آلمان وارد شده 
است و مجوز وزارت کش��ور برای استفاده از 

هاضم نیز اخذ شده است.

مهدوی: در استان 
گیالن 43 بخش 
وجود دارد که 
به ازای هر یک 
از بخش ها، یک 
تعاونی دهیاری 
تشکیل داده ایم. 
در مورد تشکیل 
تعاونی دهیاری ها 
یک فرآیند یک 
ساله را طی 
نموده ایم. قبل از 
تشکیل دهیاری ها 
جلسات متعددی 
با تمامی رده های 
شوراها برگزار 
نمودیم.

مهدوی: اکنون 
طرح تفکیک از 
مبدا در حال 
انجام است که 
جهت آموزش 
به دهیاران، 
قراردادهایی با 
 NGO تعدادی
منعقد کرده ایم 
که آن ها به حدود 
100 دهیاری 
مبحث "تفکیک در 
مبدا و مقصد" را 
آموزش می دهند. 
این اقدامات 
جهت کاهش حجم 
زباله در روستا 
صورت پذیرفته 
است و نیازمند 
فرهنگ سازی 
است.
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دهیاری ه�ا: لطف�ا در ارتباط ب�ا ویژگی های 
خ�اص این اس�تان نس�بت به اس�تان های 

دیگر توضیحاتی بفرمایید.
ب��ا توجه به طبیعت خاص اس��تان موضوع 
بوس��تان های روس��تايی ازجمل��ه موضوعاتی 
اس��ت که طی تعامالتی که ب��ا منابع طبیعی 
برقرار شده است، به طور ويژه به آن ها پرداخته 
شده است. طرحی جهت احداث 100 بوستان 
روستايی تعريف شده است و مشکالت حدود 
40 زمین حل شده اس��ت. از ماده ی 4 قانون 
مسکن اس��تفاده نموديم و ارتباط را بین بنیاد 
مس��کن و منابع طبیعی برق��رار کرديم و بنیاد 
مسکن هم با توجه به تفاهم نامه ای که جناب 
آقای تابش فر در اين زمینه داش��ته اند س��عی 
می کن��د که به صورت راي��گان اين زمین ها را 
در اختی��ار دهیاری ها قرار دهد. طی مکاتباتی 
که توس��ط استاندار انجام ش��د سعی شده در 
اين موضوعات به ويژه در کاربری های عمومی 
به ش��کلی همکاری الزم با دهی��اران صورت 
گی��رد. کاربری ه��ای عمومی ک��ه مربوط به 
دولت است را معموال به صورت رايگان واگذار 
می کنند. تقريبا 40 عملیات اجرايی آغاز ش��ده 
اس��ت. اي��ن موض��وع يکی از ش��اخص ترين 

فعالیت های دفتر امور روستايی است. 
موضوع ديگر تش��کیل س��تاد راهبردی در 
اس��تان به رياست استاندار اس��ت. با توجه به 
مفاد قانون برنامه ی پنجم ماده ی 194 تمامی 
موضوعاتی که طبق اين قانون می بايست رخ 
دهد، اعم از اش��تغال، مديريت روس��تا، ارتقاء 
ش��اخص های رش��د و توسعه روس��تايی هم 
از نظ��ر آکادمیک و هم از نظر دس��تگاه های 
اجرايی وجود دارد. دستگاه های بنیاد مسکن، 
آب و فاضالب روس��تايی، جهاد کش��اورزی، 
نهادهای دانش��گاهی مثل دانش��گاه گیالن، 
دانش��گاه آزاد و... عض��و اين س��تاد راهبردی 
هس��تند و افرادی نیز از جامعه ی مشاورين در 
اين س��تاد راهبردی در حال فعالیت اند. در اين 
س��تاد کمیته ی فنی–اجرايی تشکیل داده ايم 
که به رياست دفتر فنی اداره می شود. کمیته ی 
فنی، کار تفصیلی ستاد را دنبال می کند. يعنی 
در واقع سیاس��ت گذاری توس��ط س��تاد انجام 
می شود، راه اندازی اين س��تاد مجوز کشوری 
ندارد و چون دفتر امور روس��تايی درواقع مدير 
ارشد روستا است بايد اين کار توسط اين دفتر 

انجام شود. 
دهیاری ها: چه تعداد عشایر در استان وجود 

دارد و در کدام شهرها مستقر هستند؟
در استان گیالن تعداد 9500 خانوار عشاير 
داريم. تشکیل ش��ورای عشايری کار شاخص 
ديگری اس��ت که در اس��تان انجام شد. قبال 

امور عشاير نداش��تیم ولی اکنون امور عشاير 
در وزارت جه��اد کش��اورزی تش��کیل ش��ده 
است. امور عشاير زيرمجموعه ی وزارت جهاد 
کشاورزی اس��ت، ولی شورای عشاير زير نظر 
استاندار است و به لحاظ اجرايی بنده مدير کل 
امور روس��تايی و عشاير هس��تم. فعالیت های 
ستادی ش��ورا توس��ط دفتر سیاس��ت گذاری 
می ش��ود و امور عشاير توسط جهاد کشاورزی 
آيین نام��ه ی  تعري��ف  در  می ش��ود.  دنب��ال 
ساماندهی عشاير که توسط دولت ابالغ شده، 
استاندار به عنوان سیاست گذار اصلی وظیفه ی 
ساماندهی عش��اير را برعهده دارد. عشاير در 
11 شهرستان سکونت دارند که 2500 خانوار 

آن ها در تالش مستقرند. 
دهیاری ها: در ارتب�اط با فعالیت هایی که در 
ح�وزه ی حمل ونقل در روس�تا انجام ش�ده 

توضیحاتی بفرمایید.
در بح��ث حمل ونق��ل طبق م��اده ی 232 
قان��ون برنام��ه با حمل ونق��ل و پايانه ها طرح 
2000 روستا را اجرا کرديم و برای روستاهای 
ب��االی 300 نفر خ��ط اتوبوس رانی راه اندازی 
کرديم به طوری ک��ه اين اتوبوس ها به مناطق 
محروم فرستاده شدند. در بحث واگذاری ون 
و ايج��اد ترمینال های روس��تايی نیز اقداماتی 
انجام ش��ده اس��ت. در برخی از روس��تاها اين 
ترمینال ها ساماندهی شده اند. سازمان پايانه ها 
و حمل ونقل روس��تايی راسا مجری اين پروژه 
بوده است. روستاهايی که بیش از 20 کیلومتر با 
شهر فاصله دارند را شناسايی کرده و واحدهای 
حمل ونقل را در آن ها ساماندهی کرديم و کارت 

سوخت در اختیار آن ها قرار داديم.
دهیاری ها: به عنوان آخرین س�وال، آیا دفتر 
ش�ما در مورد خدمات رفاهی دهیاران، مثل 
امنیت ش�غلی آن�ان و خصوصا بحث بیمه ی 

دهیاران چاره ای اندیشیده است؟
با توجه به میزان درآم��د دهیاران، يکی از 
دغدغه ه��ا پرداخ��ت حقوق و مزايا اس��ت. در 
قانون به اين صورت مقرر ش��ده که ش��وراها 
موظف ان��د منابع حقوقی دهی��اران را تعريف 
نمايند. سیاس��ت خوبی که اخیرا س��ازمان به 
آن گراي��ش يافته اس��ت، مديري��ت تجمعی 
روستاهاس��ت. مث��ال ي��ک دهی��ار را جه��ت 
مديريت 4-5 روس��تا منص��وب می کنیم و در 
اي��ن صورت به جای چندي��ن دهیار پاره وقت 
که هريک مس��ئولیت يک روس��تا را بر عهده 
دارند، از ي��ک دهیار تمام وقت برای مديريت 
چند روستا استفاده می کنیم. با اين کار چندين 
روس��تا بايد در انتخاب دهیار به تفاهم برسند. 
اين امر هم ثبات کاری دهیار را بیشتر می کند 
و هم باعث تامین بیمه ی دهیاران خواهد شد. 

تجمعی کار ک��ردن دهی��اران باعث عملکرد 
بهتر آنان می ش��ود به دلی��ل اين که هر کاری 
بايد روی کل منطقه اعمال ش��ود و مديريت 
آن��ان مديري��ت منطقه ای می ش��ود تا اين که 
خاص يک روس��تا باش��د. خصوصا در بخش 
جلگه ای به دلیل فاصله ی اندک میان روستاها، 
به راحتی می توان ب��ه اين طرح جامه ی عمل 
پوشاند. اخیرا بس��یاری از روستاهای هم جوار 
را زير پوشش دهیاری های مجتمع قرار داديم 
که هم ش��وراها و هم نوع و شیوه ی ساخت و 
س��ازها ارتقا پیدا کرد. به عنوان مثال اين طرح 
در روستای گیالکجان و روستای هم جوار آن 
بهادرمحله که حدود 30 خانوار داش��ت، انجام 
شد. در اين روستا فعالیت های عمرانی زيادی 
صورت می گرفت اما در بهادرمحله کار خاصی 
انجام نمی ش��د. با مکاتباتی که با شورای آن 
روس��تا صورت گرفت اين امر میسر شد و در 
ح��ال حاض��ر رضايت مندی در اين روس��تاها 
مشاهده می ش��ود. طبق تجربه ای که در اين 
اس��تان صورت گرفته است عرض می کنم که 
اي��ن طرح از لحاظ ايجاد انگی��زه در دهیاران 
تاثیر بس��زايی خواهد داش��ت و ت��وان آنان را 

افزايش خواهد داد. 

مهدوی: 
روستاهایی که 

بیش از 20 
کیلومتر با شهر 
فاصله دارند را 
شناسایی کرده 

و واحدهای 
حمل ونقل را در 
آن ها ساماندهی 

کردیم و کارت 
سوخت در اختیار 
آن ها قرار دادیم.
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س��فر به اس��تان گیالن فرصتی شد تا با 
جمعی از مديران کل، اس��اتید دانشگاه و 
صاحب نظران حوزه ی مديريت روستايی به بحث 
و تبادل نظ��ر در رابطه با موض��وع برنامه ريزی و 
توسعه روس��تايی در گیالن از نقطه نظر مديريت 
محل��ی، بپردازيم. جناب آق��ای مهندس مهدوی 
مديرکل محترم امور روستايی استان، جناب آقای 
مهندس فالح مديرکل محترم بنیاد مسکن استان، 
جن��اب آقای مهن��دس اکرمی مدي��رکل محترم 
دفترفنی اس��تانداری، جناب آق��ای دکتر مواليی 
عضو کمیته ی علمی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
رشت و جناب آقای نوروزی کارشناس اقتصادی؛ 
حاض��ران در اين جلس��ه بودند. متن��ی که در زير 
می خوانید ماحصل  گفت وگويی دو ساعته   با اين 

عزيزان می باشد.
دهیاری ه�ا: جناب آقای مهن�دس مهدوی لطفا 
در ابتدا در مورد وضعیت کلی روستاهای استان 

توضیحاتی بفرمایید.
بس��م ا...الرحمن الرحیم. استان گیالن جمعیتی 
بالغ بر 2 میلی��ون و 384 هزار نفر را در خود جای 
داده اس��ت. تعداد 2683 روستای دارای کد آبادی 
در اس��تان وجود دارد که تقريبا با 1 میلیون و 109 
هزار نفر جمعیت، 1/46 درصد جمعیت استان را به 
خود اختصاص داده اند. همچنین اين استان دارای 
2047 روستای باالی 20 خانوار و 1450 روستای 

ب��االی 50 خانوار می باش��د. تع��داد دهیاری های 
اس��تان نیز 1425 دهیاری می باش��د که اين تعداد 
ش��امل 86 درصد از روستاهای اس��تان می شود. 
حدود 92 درصد روس��تاهای استان تحت پوشش  
خانه های بهداش��ت و 60 درصد روس��تاها تحت 
پوشش پزشک خانواده هستند.  75درصد  روستاها 
در س��طح اس��تان از آب آش��امیدنی و 56 درصد 
خانوارهای روس��تايی از گاز خانگ��ی برخوردارند. 
تعداد 17 روستای اس��تان بر اساس تصويب ستاد 
راهبردی گردش��گری به عنوان روس��تاهای هدف 
گردشگری شناخته شده اند که در اين زمینه نسبت 
به میانگین کش��وری از میانگی��ن خوبی برخوردار 
هس��تیم. البته اين تعداد به 30 روستا افزايش پیدا 
کرده اس��ت و يکی از روس��تاهای مهم استان که 
در طرح سی ويک روستای گردشگری مطرح شده 
است، روستای قلعه رودخان است که مجموعه ای 
از چند روستاست و محور فومن به قلعه رودخان نیز 
محور گردشگری شناخته شده است. در اين طرح 
در هر استان يک روستا به عنوان روستای مطرح در 
حوزه ی گردشگری معرفی شده است. در اين استان 
8630 کیلومتر راه روس��تايی وجود دارد که 3800 
کیلومتر آن آسفالته است و اگر حدود 400 کیلومتر 
ديگر احداث ش��ود، اس��تان گیالن در مقوله ی راه 
روستايی به خودکفايی خواهد رسید. در استان 11 
ايستگاه آتش نشانی راه اندازی کرده ايم که به کل 

روستاهای استان خدمات ارائه می دهند. 

دهیاری ه�ا: در ابتدای مباح�ث می خواهیم نظر 
هریک از صاحب نظران را درخصوص فرصت ها 
و چالش ه�ای موج�ود در اس�تان، از نقطه نظر 
برنامه ریزی و توس�عه روس�تایی جویا ش�ویم. 
لطفا بفرمایید در حوزه ی روستایی در استان چه 
فرصت هایی وجود دارد و روس�تاهای اس�تان با 

چه چالش هایی مواجه هستند؟
موالی�ی: بس��م ا...الرحمن الرحیم. در ابتدا بايد 
عرض کنم که الگوی سکونت گزينی در روستاهای 
اس��تان گیالن ويژگی منحصر به ف��ردی دارد و با 
ساير استان ها بسیار متفاوت است که دلیل اين امر 
تاخری اس��ت که در عمران و آبادانی اين روستاها 
رخ داده اس��ت. اي��ن تاخر زمانی باعث ش��ده که 
محیط روستايی اس��تان برای برنامه هايی که قرار 
است در آن ها صورت گیرد مهیاتر باشد. در استان 
گیالن فشردگی و در هم تنیدگی سکونت گاه های 
روستايی و شهری بس��یار محرز است که اين امر 
سبب می شود الگوی مديريت روستايی در استان؛ 
الگو، عنوان و شکل مديريتی جديدی باشد. ارتباط 
بین ش��هرها و روس��تاها در استان گیالن به قدری 
زياد اس��ت که از نظر ساختار اجتماعی و فرهنگی 
در محیط های روس��تايی تفاوت چندانی با شهرها 
احس��اس نمی ش��ود. در اين اس��تان چهار گروه يا 
طبقه ی سکونتی روستايی در بخش های ساحلی، 
جلگه ای، کوهپايه ای و کوهس��تانی وجود دارد که 

تحقق توسعه روستایی در استان گیالن؛ 
ضعف ها و قوت ها
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80 درصد جمعیت روستايی استان در بخش ساحلی 
و جلگه ای اس��تقرار يافته اند و اين در حالی اس��ت 
که بخش جلگ��ه ای کمتر از 50 درصد مس��احت 
اس��تان را به خود اختصاص داده اس��ت. فاصله ی 
اندک روس��تاها در اس��تان گیالن ممکن است از 
جهاتی باعث چالش شود ولی از طرف ديگر فرصت 
مغتنمی اس��ت. م��ا می توانیم ي��ک الگوی خاص 
مديريت روستايی را مطابق با نیازمندی های خاص 
اين منطقه اعمال کنیم. البته در بخش کوهپايه ای 
و کوهستانی نوع سکونت گاه های روستايی تفاوت 
چندانی با ساير استان های کشور ندارد. در مجموع 
می ت��وان گفت يک��ی از برجس��ته ترين نقاط قوت 
روس��تاهای اس��تان گیالن اين اس��ت که از نظر 
درآمدزايی و اشتغال، فرصت های زيادی در بخش 
جلگه ای استان فراهم است و ترک سرزمین در اين 
بخش از گیالن با تاخیر انجام می شود. يکی ديگر 
از نقاط قوت روس��تاهای گیالن بحث گردشگری، 
خصوصا گردش��گری از نوع اکوتوريس��م می باشد. 
خوش��بختانه استان گیالن در اين زمینه فعال بوده 
و به گردشگری روستايی به عنوان موضوعی مهم 
جهت تقويت اقتصاد روس��تاها، ماندگاری و تثبیت 
جمعیت روس��تا؛ پرداخته اس��ت. نکته ی ديگر اين 
اس��ت که در مناطق روستايی اس��تان فضای آزاد 
غیرقابل بهره برداری بسیار محدود است که اين امر 
هم می تواند نقطه ی قوت و هم نقطه ضعف باشد. 
در استان می توان ازطريق ارائه ی الگويی قانون مند، 
سکونت گاه های روستايی را به سوی تجمیع گرايش 
داد تا روس��تاهای پراکنده به سوی روستاهای نیمه 
پراکنده و تجمیع تیپ روس��تا سوق داده شوند. اين 
امر فضاهای آزاد بسیاری برای کاربری های خارج 
از روس��تا ايج��اد می کند و نیز باع��ث جلوگیری از 
آسیب به محیط  زيس��ت می شود. درواقع با اين کار 
می توانیم باعث تسريع توس��عه ی روستايی استان 

گیالن به خصوص در بخش جلگه ای استان شويم.
اکرم�ی: در اس��تان گیالن با توج��ه به تراکم 
جمعیت، مرز بین شهر و روستا به قدری در هم تنیده 
اس��ت که اين امر بر کلی��ه ی بخش های مديريتی 
روس��تا تاثیرگذار بوده. طبق فرماي��ش آقای دکتر 
مواليی تجمیع روستاها يکی از دغدغه های اساسی 
مديران اس��ت ک��ه از مزايای اي��ن کار می توان به 
کاهش چشم گیر هزينه ی زيرساخت ها اشاره نمود. 
در اي��ن پروژه  موضوع مالکی��ت زمین و نقش آن 
در مديريت توسعه يا تجمیع روستاها بسیار اهمیت 
دارد. در اين اس��تان به دلی��ل تراکم جمعیت، خرده 
مالکی بس��یار زياد است. اين طرح سعی در پیوسته 
کردن روستاها دارد ولی بايد در اجرای آن به زندگی 
و نوع معیشت روس��تايیان توجه شود. در برنامه ی 
تجمیع بايد برای فعالیت های ش��غلی روس��تايیان 
برنامه ري��زی صورت گی��رد و همچنین مالحظات 

اجتماعی و حساسیت ها لحاظ شوند.
درخصوص فرصت های موجود در روس��تاهای 
استان بايد عرض کنم که می توانیم جشنواره های 
محل��ی و بومی را در روس��تاها توس��عه دهیم. در 
يکی از روس��تاهای اس��تان منطقه ای داريم که در 
آن سوس��ن چلچراغ رويش دارد. اين گل در جهان 
در دو نقطه رويیده می ش��ود. يک��ی در آذربايجان 
و ديگری در گیالن اس��ت. در روس��تاهای استان 
گیالن جش��نواره های مختلفی داريم که می توانند 
در گس��ترش گردشگری روس��تايی نقش بسزايی 

ايفا نمايند. 
ف�الح: يکی از مش��کالتی که بنیاد مس��کن 
در تهی��ه ی طرح های ه��ادی دارد، فاقد مرز بودن 
روس��تاها اس��ت و برای اين کار ابت��دا بايد حدود 
مرزی روس��تاها معین ش��ود. بحث ديگر در استان 
گیالن بحث خوابگاهی بودن سکونت گاه ها است. 
بسیاری از جمعیت استان در شهر فعالیت می کنند و 
سکونت گاه شان در روستا است، و برعکس کسانی 
هس��تند که معیش��ت  آنان در روستا تعريف شده و 
محل اقامتش��ان در شهر اس��ت و اين امر به دلیل 
بعد مسافت های خاص اين اس��تان رخ داده است. 
بن��ده با طرح تجمیع به اين ص��ورت خیلی موافق 
نیس��تم. به دلیل اين که در استان گیالن علی رغم 
بعد مس��افت های کوتاه، خرده فرهنگ های زيادی 
مش��اهده می ش��ود و تجمیع اگر به صورت اجباری 

باشد نتیجه ی مورد نظر را در بر نخواهد داشت.
نوروزی: همان طور که مس��تحضر هستید نوع 
نگاه به مقوله ی برنامه ريزی و توس��عه روستايی در 
سطح کش��ور يک نگاه يکس��ان و ثابت است که 
تمام��ی مناطق و اس��تان ها را با يک ديد بررس��ی 
می کن��د و اين نگاه و رويکرد به مقوله ی توس��عه 
روستايی در استان های شمالی بايد به شکل متفاوتی 
باشد. اس��تان گیالن به خاطر نوع طبیعتی که دارد، 
نوع بافت اقلیمی و جغرافیايی، محدود در يک نوار 

به عرض چند کیلومتر است، که در آن بافت روستا 
از شهر قابل تفکیک نیس��ت. از اين رو بايد نگاه و 
رويکرد جديدی را در نظر داشته باشیم. همان طور 
که اس��تان گی��الن کان��ون تعامل با کش��ورهای 
منطقه ی خزر تلقی می ش��ود، روستاهای ما هم به 
نوبه ی خ��ود به لحاظ نوع محص��والت و خدماتی 
که ارائه می دهند بايد روس��تاهای ملی، منطقه ای 
و فراملی ديده ش��وند. اين فرصتی بسیار استثنايی 
برای اس��تان گیالن و به ويژه روستاهای آن است  
و بايد در اين خصوص برنامه ريزی صورت گیرد. با 
توجه به کوتاه بودن فاصله ی بسیاری از روستاهای 
استان تا شهر، پديده ی تلفیق فرهنگی، بسیاری از 
الگوهای مصرف ش��هری را به جامعه ی روستايی 
تزريق کرده اس��ت که اين امر می تواند فرصتی را 
تحت عنوان منابع خرد يا کوچک روستايی فراهم 
نمايد و جامعه ی مديريت روستايی بايستی در اين 
خصوص متمرکز ش��وند و از مدل ه��ا و الگوهای 
موفق س��اير کش��ورها جهت تجهی��ز منابع خرد 
روستايی استفاده کنند و از طريق اين منابع بتوانند 
بسیاری از فعالیت های زيرساختی را در روستا تعیین 
کنند. با توجه به مش��کالتی که امروزه در جامعه ی 
روس��تايی ما وجود دارد، ن��وع الگوی مصرف، نوع 
درآمد، کاهش سطح سرانه ی زمین و ... هنوز منابع 
غنی و عديده ای در روستاها بالقوه وجود دارند که به 
فعلیت نرسیده اند. بسیاری از پتانسیل ها در روستاها 
برای فعالیت های گردشگری، خدماتی يا بازرگانی 
وجود دارد که يا کش��ف نش��ده و يا به بهره برداری 
نرس��یده اند. اين شرايط و شواهد نشان می دهد که 
ما بايستی نگاه مان نسبت به مقوله ی برنامه ريزی 

توسعه ی روستا يک نگاه خاص و ويژه باشد.
موالیی: بايد عرض کنم که ظاهرا صحبت های 
بنده برای بعضی از دوستان شبهه ايجاد کرده است. 
بحث تجمیع تیپ روس��تا با تجمیع روستا متفاوت 
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موالیی: یکی از 
برجسته ترین نقاط 

قوت روستاهای 
استان گیالن 

این است که از 
نظر درآمدزایی 

و اشتغال، 
فرصت های زیادی 
در بخش جلگه ای 

استان فراهم 
است و ترک 

سرزمین در این 
بخش از گیالن 
با تاخیر انجام 

می شود.

اکرمی: در استان 
گیالن با توجه به 

تراکم جمعیت، 
مرز بین شهر و 

روستا به قدری در 
هم تنیده است 

که این امر بر 
کلیه ی بخش های 
مدیریتی روستا 
تاثیرگذار بوده 

است.
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اس��ت. به نظر بنده نیز تجمیع روستا به لحاظ تنوع 
و گوناگونی فرهنگی در کشور ما امکان پذير نیست 
و اين امر فقط در مناطق خاصی انجام ش��ده است. 
منظور اين نیس��ت که روستايی در روستايی ديگر 
ادغام ش��ود، بلک��ه موضوع اين اس��ت که اعمال 
مديريت واحد روستايی در مجلس شورای اسالمی 
در قالب اليحه يا طرحی مطرح شود. تجمیع تیپ 
روستا در درجه ی اول باعث توسعه ی استان و سپس 
توسعه ی روستايی خواهد شد و درنتیجه باعث ايجاد 
مناسبات درست و دقیق و بهبود روابط شهر و روستا 
خواهد شد. اين طرح بايد در سطوح علمی بررسی 
ش��ود و ابتدا به صورت پايلوت در چند روستا عملی 
شود، اگر واقعا بدون مسايل و مشکالت، به مرحله ی 
تصويب برسد، يکی از راهبردهای ملی خواهد بود 
با آثار و پیامدهای اس��تانی و ملی. در اين طرح در 
روس��تاها در يک بازه ی زمانی بلندمدت آزادسازی 
زمین بايد انجام گیرد، مس��کن و معماری روس��تا 
بهبود يابد، زيرساخت ها تجهیز گردند، محیط زيست 
حفظ شود، اشتغال ايجاد شده و ماندگاری جمعیت 
حفظ ش��ود و در اي��ن میان وظیفه ی م��ا هدايت 
طرح ها و برنامه ريزی ها می باشد. اين يک ضرورت 
در راستای مديريت کالن استان گیالن است. اگر 
اين اتفاق بیافتد، کلیه ی فعالیت ها در بازه ی زمانی 

کمتری به نتیجه می رسند. 
از نظر مديريت کالن عنوان می ش��ود که اداره 
کل دفتر امور روس��تايی و عش��ايری مدير است و 
س��ازمان های ديگ��ر در اين راس��تا دارای وظايفی 
هستند. حال اگر اين دفتر جايگاه مدير ارشد داشته 
باش��د و تمام امکان��ات و تجهیزات دس��تگاه های 
مختل��ف در آن مجتم��ع ش��وند، در اي��ن صورت 
اقدامات و فعالیت های دهیاران با مش��کل کمتری 
ص��ورت خواهد گرف��ت، همان طور ک��ه مطالعات 
میدان��ی و پروژه هايی که در س��طح اس��تان انجام 

داده ايم شاهدی بر اين مدعا است. 
يکی از مش��کالتی که در محیط های روستايی 
مالحظه می شود اين است که امروزه روستايیان هر 
چیزی را به دولت نس��بت می دهن��د و انتظار دارند 
تمام مشکالت آنان توسط دولت رفع شود. اين واقعا 
معضل بسیار بزرگی است و بايستی در سطح کالن 
و منطقه ای به دنبال اين باشیم که از طريق اجرای 
راهبردهای مربوط به رويکردهای اجتماعی، يعنی 
مشارکت مردم سعی نمايیم تا خودباوری، همیاری 
و روحیه ی تعاون را به روستايیان بازگردانیم. بدين 
ترتیب روستايیان در توسعه روستا سهیم می شوند و 
خود آن را به پیش می برند. اين تفکر نادرس��ت در 
روستايیان به دلیل عدم جامع نگری مديران، به مرور 
زمان نهادينه ش��ده، برای رس��یدن به توس��عه ی 
روس��تايی، بايد رويکردها را در س��طح کالن و در 
سطح استانی س��ازمان دهی کنیم و از بروز تناقض 
در عملیاتی کردن راهبرده��ای اجرايی جلوگیری 

نمايیم.
دهیاری ه�ا: آق�ای مهندس مهدوی ب�ا توجه به 
فرمایش�ات آقای دکتر آیا راهکاری توسط دفتر 
امور روس�تایی - به عنوان دس�تگاه حاکمیتی و 
هماهنگ کننده- اندیش�یده شده است تا بدین 
صورت روابط بین شهر و روستا در استان تنظیم 

شود؟
مه�دوی: روس��تاهای اس��تان گیالن از لحاظ 
مکان��ی ب��ه چند نوع تقس��یم می ش��وند. برخی از 
روستاها روس��تاهای خارج از حريم شهرها هستند 
که س��اختار ويژه ی خود را دارند. از 51 ش��هر اين 
استان 9 ش��هر باالی 25 هزار نفر جمعیت دارند و 
بقیه تقريبا روستاشهر هستند. به همین دلیل دولت، 
مديريت بافت و مسکن شهرهای زير 25 هزار نفر 
را تا حدودی به بنیاد مسکن واگذار کرده است. اين 
روستاشهرها ارتباطات ويژه و ساختاری خاص خود 
را دارند و در ارتباطات ش��ان از شهرها تاثیرپذيری 
زي��ادی دارند. همچنی��ن ش��هرداری ها بايد حتی 
بر س��اخت و س��ازهای داخل اين روستاها نظارت 
داشته باشند. خوشبختانه در اين خصوص اقدامات 
مفیدی در اس��تان صورت گرفته اس��ت. باتوجه به 
قان��ون محدوده و حريم، نهادی مرکزی متش��کل 
از بنیاد مس��کن، تقسیمات کشوری و فرمانداری ها 
تعريف شده است که مشکالت ساختاری و کالبدی 
اين روس��تاها را تا حدودی به صورت تفکیک شده 
بررسی کرده است. به طور کلی تاثیرپذيری روستاها 
از ش��هرها وجود دارد و مش��اورين بايد در تهیه ی 
طرح های ه��ادی و تعريف کالبدی روس��تاها اين 
تاثیرات را درنظر داش��ته باش��ند. به طوری که اگر 
روزی اين روستاها به شهر ملحق شوند، با کمترين 
آسیب اجتماعی و اقتصادی مواجه شويم. باتوجه به 
بحث مديريت ارشد روستا و ساير تعاريف موجود در 
ماده ی 194 قانون برنامه ی پنجم مسايلی که برای 

روستاهای داخل حريم شهر اتفاق می افتد تاحدودی 
قابل حل خواهند بود. 

اکرمی: طب��ق فرمايش آقای مهندس مهدوی 
بیشتر شهرهای استان کمتر از 25 هزار نفر جمعیت 
دارن��د و بالطب��ع روش مديريت ش��هرهايی با اين 
تراکم جمعیتی با ش��هرهای واقع در مناطق دشتی 
و کوهستانی يکسان نیست. بحث ارتباطات متقابل 
بین ش��هر و روس��تا به دلیل تراکم و درهم تنیدگی 
شهرها و روستاهای اس��تان بايد بسیار مورد توجه 
واقع ش��ود. برای مثال طرح ه��ادی که در يکی از 
شهرهای زير 2 هزار نفر استان، در حال اجرا است، 
ارتقا يافته ی طرح هادی روس��تايی است که قبال 
برای آن طراحی ش��ده بود. بس��یاری از روس��تاها 
هس��تند که قابلیت شهر ش��دن دارند و در تهیه ی 
طرح هادی اين قبیل روس��تاها باي��د به اين نکته 
توجه ش��ود. طرح هادی بايد توانايی پاس��خ گويی 
به نیازهای ش��هر تا پی��ش از اجرای طرح تکمیلی 
را داش��ته باش��د، قانون نیز طرح هادی روستايی را 

مبنای اداره ی شهر قلمداد کرده است.

دهیاری ه�ا: جن�اب آق�ای مهندس ف�الح آیا در 
طراح�ی طرح ه�ادی به نظرات روس�تاییان هم 
توجه می ش�ود و بفرمایید نقش دهیار در تهیه ی 

طرح هادی چیست؟
ف�الح: بعد از تش��کیل دهیاری ه��ا در تهیه ی 
طرح های هادی يک س��ری تکالیف قانونی ازجمله 
انج��ام هماهنگی های محلی، برای بنیاد مس��کن 
مقرر شد. به عنوان مثال مقرر شد که طرح بايستی 
حتما به تايید ش��ورای بخش برسد، در قانون جديد 
برنامه ی پنجم نیز در بند 3 ماده ی 194 اشاره شده 
اس��ت که يکی از اعضای مدعو جلس��ات بررسی 
طرح ها، دهیار يا نماينده ی ش��ورا و بخشدار باشد. 
همان طور که مستحضر هستید روند تصويب طرح 

الح
ف

یي
وال

م

نوروزی: استان 
گیالن کانون تعامل 
با کشورهای 
منطقه ی خزر 
تلقی می شود، 
روستاهای استان 
هم به نوبه ی 
خود به لحاظ نوع 
محصوالت و 
خدماتی که ارائه 
می دهند باید 
روستاهای ملی، 
منطقه ای و فراملی 
دیده شوند. این 
فرصتی بسیار 
استثنایی برای 
استان گیالن و به 
ویژه روستاهای 
آن است و باید 
در این خصوص 
برنامه ریزی صورت 
گیرد.
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ه��ادی در برنامه ی پنجم تغییر کرده اس��ت. پیش 
از اين طرح در کارگروه مس��کن و شهرس��ازی به 
تصويب می رس��ید و بنیاد مسکن کارشناسی طرح 
را انجام می داد؛ اما در حال حاضر تغییراتی صورت 
گرفته است. البته اختالف نظرهايی هم در اين بین 
وجود دارد که در آن ج��ا قانون به صراحت تکلیف 
را مش��خص کرده است. بنده در عرايض قبلی هم 
اشاره کردم که اختالف مرزی بین روستاها در استان 
گیالن بسیار شديد است. معموال در مرحله ی ابتدايی 
تهیه ی طرح، محدوده ی فرضی نقشه برداری تعیین 
می ش��ود. بنیاد مسکن با هماهنگی محلی با شورا، 
دهیار، بخشدار و مدير شهرستان حد و مرز حدودی 
روس��تا را مش��خص می کند و حدود تقريبی را به 
نقشه بردار تحويل می دهد. در مرحله ی طرح گذاری 
بر روی نقشه و تصويب طرح نیز جلسات محلی با 
حضور شورا، دهیار و بخشدار برگزار می شود که در 
اين جلسات نیز طرح ها بررسی می شوند. به اعتقاد 
بنده تهیه و اجرای طرح بايد با مش��ارکت مردم يا 
نماين��ده و منتخب آن ها که همان ش��ورا و دهیار 
هستند، تهیه شود. طبق هماهنگی  که با دفتر امور 
روس��تايی استان صورت گرفت، روستاها را ترغیب 
کرديم که در آماده کردن بس��تر کار مانند تعريض 
و بازگش��ايی معابر و ... مش��ارکت داشته باشند و 
همیشه سعی کرده ايم که به خواست اين عزيزان 
احترام بگذاريم. درخصوص مديريت روس��تا نظر 
بنده اين است که واگذاری مسئولیت به مردم کار 
فوق العاده خوبی اس��ت، ولی بايد به اين موضوع 
هم توجه داشت که وظیفه متناسب با ظرفیت ها 
محول شود. در ابتدا که دهیاری ها تشکیل شدند 
مشکالتی وجود داشت که به مرور اين مشکالت 
برطرف ش��ده است. دهیاری هايی وجود دارند که 
توان��ی حتی بیش از ش��هرداری های ش��هرهای 
کوچ��ک را دارا هس��تند. بعضی از روس��تاها اين 
پتانسیل را دارند که از نظر درآمدی و خودگردانی 
از بس��یاری از ش��هرهای اس��تان قوی ت��ر عمل 
کنند. عرض بنده اين اس��ت که ما بايد متناسب 
با ظرفیت، وظیفه محول کنیم. اگر در روس��تايی 
ظرفیت واگذاری امور به دس��ت دهیاری و ش��ورا 

وجود داشت، اختیارات بیشتری داده شود.
آقای مهدوی: در ابتدای تش��کیل دهیاری ها 
آموزش به اين شکل گسترده مطرح نبوده، ابتدای 
کار ب��وده و طبیعتا وضعیت متفاوت بوده اس��ت. 
به مرور زمان دهی��اران آموزش ديدند و از لحاظ 
ساختاری ارتقا پیدا کردند. روز به روز هم بر تعداد 

دهیاران تحصیل کرده افزوده می شود.
دهیاری ه�ا: جن�اب آقای ن�وروزی ب�ا توجه به 
کالبد و فضای جغرافیایی خاص اس�تان، دهیار 
برای رس�یدن به مرحله ی خودکفایی، به لحاظ 

اقتصادی چه کاری می تواند انجام دهد؟
نوروزی: همان ط��ور که در ابتدا عرض کردم 

اس��تان گیالن به لحاظ شرايط اقتصاد روستايی، 
يک اس��تان خاص است. گیالن استانی است که 
استراتژی های توس��عه ی آن بايد به عنوان کانون 
تعامالت فراملی تعريف شود و اين ظرفیت را دارد 
که تمامی کشورهای حوزه ی جنوب خلیج فارس 
را ب��ه منطقه ی خ��زر و فرات��ر از آن وصل کند. 
بنابراين بنده معتقدم که برای استان های خاصی 
مثل استان گیالن بايد سازماندهی خاص مديريت 
روستايی تعريف ش��ود. به عنوان مثال وقتی يک 
بنگاه صنعتی يا تولیدی در حدفاصل و تقابل بین 
چند روس��تا و شهر احداث می شود، خواه ناخواه با 
ش��هرها و روستاهای هم جوار که به نوعی در آن 
بنگاه اقتصادی تنیده است، تعامالتی دارد و درواقع 
نقطه ی عطف تعامالت بین روستاها و روستاشهرها 
و روستاها با شهرها می شود. لذا در عرصه ی خرد 
يعنی مديريت خاص آن روس��تا، بايد مديريت را 
متحول کنیم. همان طور که می بینیم سطح سواد 
و دانش دهیاران رو به افزايش اس��ت و اين نشان 
می دهد که تحول موردنظر درحال شکل گیری از 
درون اس��ت. يعنی بايد بپذيريم که اگر قرار است 
روستای ما يک روستای تحول يافته باشد، مدير 
روستا هم بايد ارتقا پیدا کند. پس نتیجه می گیريم 
که تحول از درون، الزام بیرونی هم ايجاد می کند 
و کس��انی که در عرصه ی مديريت کالن روستا 
هس��تند بايد در فضای اس��تان، به لحاظ ساختار 
مديريتی روستايی و سازماندهی نیروی انسانی و 
شکل سازمان نیروها تغییر ايجاد کنند. عرصه های 
مديريتی اقتصاد کش��اورزی، اقتصاد گردشگری، 
فعالیت های خدماتی بازرگانی و ... در روستا وجود 
دارند و حوزه ی عملک��ردی و تاثیرگذاری دهیار، 
تاثیرگذاری در تمامی بخش های اقتصادی است. 
بسیاری از روستاها نیاز به يک مديريت يکپارچه ی 
توس��عه ی روس��تايی دارند. يعن��ی ضمن اين که 

هرکدام  از آن ها مديريت خاص روستای خودشان 
را دارن��د، باي��د مديريت اين روس��تاها به صورت 
يکپارچه توس��ط مديريت کالن تر صورت گیرد. 
چرا که به لحاظ بافت، تعامل و ساختار اقتصادی 
يک خوشه را تشکیل می دهند و نمی توان آن ها را 

منفک و مجزا از هم تلقی نمود.
موالیی:بنده می خواس��تم نکته ای در ادامه ی 
فرمايش��ات آقای مهندس ن��وروزی عرض کنم. 
بح��ث مديريت يکپارچه ی روس��تايی در ماده ی 
19 قان��ون برنامه ی چهارم ب��ه طور صريح مورد 
اشاره قرار گرفته است. يکی از بندهای 17 گانه ی 
م��اده ی 194 برنام��ه ی پنجم نی��ز همین بحث 
تعیین مدير ارش��د روستاس��ت. در اين خصوص 
چالش بزرگ��ی وجود دارد. در کش��ور ما بیش از 
70 درصد جمعیت در ش��هرها س��اکن هستند و 
30 درصد در روس��تاها و اين نشان می دهد که از 
س��ال 1335 تا به امروز، روستاها باشتاب به سود 
شهرها عقب نشینی می کنند. نتیجه ی صحبت ها 
و مذاک��رات هم نتوانس��ته در تصمیم گیری های 
نهايی اثربخش باشد و نهايتا به ماده ی 19 همین 
قانون رسیديم که متاسفانه اقدامی درخصوص آن 
صورت نمی گیرد. در اين خصوص الزم است که 
سازمان يا تشکیالتی را با هدف شتاب بخشی به 
روند توس��عه ی روستاها در کش��ور، تحت عنوان 
»مديريت توسعه ی روستايی کشور« تشکیل دهیم 
که دقیقا وظايفش از لحاظ ساختاری مانند سازمان 
مديريت و برنامه ريزی س��ابق باشد. اين سازمان 
فقط بايد تصمیم سازی و تصمیم گیری انجام دهد 
و دارای ش��ورايی به نام شورای عالی برنامه ريزی 
توس��عه ی روستايی ايران باش��د که در سطح هر 
استان شورای برنامه ريزی توسعه روستايی داشته 
باش��د که اعضای آن از تمام دستگاه های دخیل 
در توسعه روس��تايی استان باشند. در اين صورت 
اس��ت که مصوبات آن شورا در سطح ملی قانونی 
می شود و به اين ترتیب مدير ارشد واقعی تعريف 
می ش��ود. اين مدير ارشد است که تعیین می کند 
چه کارهايی در س��طح اس��تان بايد انجام ش��ود. 
گاهی مشاهده می ش��ود که يک موضوع به طور 
هم زمان در چندين سازمان درحال بررسی است. 
در حالی ک��ه می تواند در يک جا بررس��ی ش��ود و 
اين يکی از چالش هايی اس��ت که روند توسعه ی 

روستايی را در کشور ما به تاخیر می اندازد.
اخی��را طرحی را انج��ام داده ايم ب��ه نام طرح 
جامع عمران روستاهای استان گیالن که متولی 
اين طرح بنیاد مس��کن بوده است. در اين طرح از 
طريق مطالعات میدانی در سطح استان روستاهايی 
را به عنوان نمونه انتخاب کرديم و سند توسعه ی 
کالبدی اين روس��تاها را با نگاه به سند چشم انداز 
تا پايان برنامه ی هفتم توسعه، يعنی سال 1404 

اعمال نموديم.
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فالح: دهیاری هایی نو
وجود دارند که 

توانی حتی بیش 
از شهرداری های 
شهرهای کوچک 
را دارا هستند. 

بعضی از روستاها 
این پتانسیل 

را دارند که از 
نظر درآمدی 

و خودگردانی 
از بسیاری از 

شهرهای استان 
قوی تر عمل کنند.

مهدوی: به طور 
کلی تاثیرپذیری 

روستاها از شهرها 
وجود دارد و 

مشاورین باید در 
تهیه ی طرح های 
هادی و تعریف 

کالبدی روستاها 
این تاثیرات را 

درنظر داشته 
باشند. به طوری 

که اگر روزی 
این روستاها 
به شهر ملحق 

شوند، با کمترین 
آسیب اجتماعی و 
اقتصادی مواجه 

شویم.
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دهیاری به عنوان نهادی خدمت رسان در 
روستا موظف به ارائه ی خدمات متنوعی 
است. بس��یاری از اين امور مس��تقیما در ارتباط با 
مردم اس��ت و مستلزم پاسخ گويی و حضور پرسنل 
در دهیاری می باش��د. هر چه میزان جمعیت روستا 
بیشتر باشد، تقاضا برای دريافت خدمات نیز افزايش 
می يابد. ارائه ی خدمات عمومی در روستا بخشی از 

وظايف دهیار است. 
روستای س��راوان در دهستان سراوان از بخش 
س��نگر شهرس��تان رش��ت يکی از بزرگ ترين و 
پرجمعیت ترين روس��تاهای اس��تان گیالن است. 
روستای سراوان در منطقه ی جنگلی و کوهستانی 
واق��ع ش��ده اس��ت و پ��ارک جنگلی س��راوان در 
محدوده ی اراضی اين روس��تا ق��رار دارد. يکی از 
زيباترين موزه های کشور، موزه ی میراث روستايی 
سراوان اس��ت که در داخل پارک جنگلی سراوان 
واقع ش��ده است. در اين موزه معماری بناها، البسه 
و وسايلی که جمع آوری شده است، تمثیلی است از 
روس��تاهای مختلف موجود در بخش های مختلف 
اس��تان گی��الن و درواقع گوي��ای گوناگونی های 
فرهنگ��ی اين روس��تاها که در مناط��ق جلگه ای، 
کوهپايه ای و س��احلی قرار گرفته اند می باشد. اين 
موزه نمونه ای کوچک اما واقعی از نحوه ی زندگی 
و فرهنگ سنتی روس��تاهای گیالن است. جنوب 
روستای سراوان مرقد امامزاده هاشم )ع( قرار گرفته 
اس��ت و 15 کیلومتر تا شهر رشت فاصله دارد. اين 
روس��تا از دو بخش ش��رقی و غربی تشکیل شده 

و بافت خانه های آن غیرمتراکم و پراکنده اس��ت. 
روس��تای س��راوان دارای جمعیتی بیش از 8500 
نفر می باش��د و دهیاری روستای س��راوان يکی از 
موفق تري��ن دهیاران در ارائ��ه ی خدمات به اهالی 
روستا است. بی شک اداره ی امور در چنین روستايی 
جز با تعامل نزديک و س��ازنده ی دهیاری و ش��ورا 
به عنوان نماينده ی اهالی روستا میسر نیست. متنی 
که در زير می خوانید حاصل گفت وگويی است که با 

دهیار روستای سراوان داشتیم.
دهیاری ه�ا: ابت�دا خودت�ان را معرف�ی کنی�د و 
بفرمایید که روستای سراوان از چه زمانی تحت 

پوشش خدمات دهیاری قرار گرفت؟
بنده مجید صالحی، دهیار روس��تای س��راوان 
هس��تم. روستای سراوان دارای 8544 نفر جمعیت 
اس��ت. از گذش��ته تا به امروز ش��غل بیشتر اهالی، 
کش��اورزی و کشت برنج بوده اس��ت، اما به تدريج 
ش��اهد افزاي��ش مش��اغل خدماتی نیز در روس��تا 

هستیم.
از سال 1371 تا س��ال 1381 روستای سراوان 
دارای دهداری بوده است و دهیاری از سال 1381 
در اين روستا تاسیس شده است. بنده از سال 1388 
به عنوان دهیار مش��غول خدمت هس��تم. دهیاری 
سراوان دارای هفت نفر پرسنل تمام وقت می باشد 
که به اهالی روس��تا ارائه خدمات می کنند. يک نفر 
مسئول فنی دهستان، دو نفر همکاران آتش نشانی 
هس��تند که در هر ش��یفت يک نفر حضور دارد و 
مقرر شده اس��ت که از سال آينده برای هر شیفت 

يک س��رباز نیز به اين پايگاه اختصاص داده شود. 
يک نفر نیروی خدماتی برای بخش پسماند، يک 
نفر راننده ی بیل مکانیکی  و يک نفر هم راننده ی 
ماش��ین حمل زباله هستند که همگی صادقانه در 
حال ارائه ی خدمات به اهالی روس��تای خودش��ان 

هستند. 
دهیاری ه�ا: آقای صالح�ی توضیحاتی پیرامون 
فعالیت های عمرانی دهیاری بفرمایید. آیا مردم 

نیز در اجرای این پروژه ها مشارکت داشتند؟
عمده فعالیت های عمرانی دهیاری در حوزه ی 
بهسازی، ش��ن ريزی و آس��فالت معابر بوده است 
و همچنی��ن اح��داث چند پ��ل نی��ز در کارنامه ی 
فعالیت های عمرانی دهیاری س��راوان ثبت ش��ده 
است. در روس��تای س��راوان اخیرا در حال احداث 
پايگاه آتش نشانی روستايی هستیم که ساختمان آن 
80 درصد پیشرفت فیزيکی داشته است و ان شاءا... 
تا دو ماه آينده به بهره برداری می رسد. همچنین از 
طرح هادی روستا، پروژه ی جدول کشی خیابان ها 
نیز صورت گرفت که البته مجری آن بنیاد مسکن 
انقالب اس��المی بوده است. هزينه ی شن ريزی و 
آس��فالت معابر نیز از محل بودجه ای که به روستا 
اختصاص داده شده بود تامین گرديد. يکی از آخرين 
اقدامات عمران��ی دهیاری احداث پلی به عرض 4 
متر و طول 14 متر بود که در تابستان سال 90 به 
بهره برداری رسید. اين پل با هزينه ای در حدود 20 
میلیون تومان توس��ط دهیاری سراوان احداث شد. 
عالوه بر اين پل، پل های ديگری نیز س��اخته شد 
ک��ه هر کدام حدود 2 میلیون تومان برای دهیاری 
هزينه داشتند. از ديگر اقدامات طرح آسفالت خیابان 
س��ردار جنگل به طول 1700 متر و عرض 5 متر 
واقع در بخش غربی روستا می باشد. اين خیابان به 
س��فیدرود و پارک جنگلی سراوان منتهی می شود. 
بخش زيرسازی شامل شن ريزی، غلتک کاری و... 
آن توسط دهیاری صورت گرفته است و آسفالت آن 

توسط اداره ی راه و ترابری انجام شده است.
دهیاری ه�ا: آیا دهیاری س�راوان به روس�تاهای 

اطراف نیز خدماتی ارائه می کند؟
در حوزه ی پس��ماند به روستاهايی خدمات ارائه 
می شود که قراردادی با دهیاری منعقد کرده اند، اما 
در خصوص ارائه ی خدمات ايمنی، روستای سراوان 
به عنوان مرکز دهستان، به روستاهای هم جوار ارائه 

خدمات می نمايد. 
دهیاری ه�ا: آیا دهیاری ب�رای انجام امور مالی و 

بودجه ای نیروی متخصص در اختیار دارد؟
ام��ور مال��ی دهیاری توس��ط يکی از پرس��نل 
پاره وقت دهی��اری صورت می گی��رد که به همین 
منظور استخدام شده است. ما هنوز نیروی انسانی 
تمام وق��ت برای ام��ور مالی نداري��م. زمان حضور 
مسئول امور مالی که هم اکنون به صورت پاره وقت 
در حال فعالیت هستند نیز به میزان کاری بستگی 

پاسخ گویی و خدمت رسانی در 

سراوان
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دارد که صورت گرفته و نیازمند حضور مسئول مالی 
دهیاری است.

دهیاری ه�ا: آی�ا دهیاری از مح�ل عوارض ها نیز 
درآمدی دارد؟

در روستای سراوان فرآيند اخذ عوارض از اهالی، 
در حوزه ی جمع آوری پسماند، به صورت سازمان يافته 
صورت می گی��رد؛ به نحوی که هزين��ه ی عوارض 
جمع آوری پسماند که برای هر خانواده 1000 تومان 
در ماه اس��ت، به صورت هر سه ماه يک بار، دريافت 
می ش��ود. اين کار به دلیل زمان ب��ر بودن، هر 3 ماه 
يک بار انجام می ش��ود. اخیرا در ح��وزه ی عوارض 
مشاغل در حال ايجاد برخی تغییرات هستیم. تا به 
امروز، با اين عنوان عوارضی دريافت نمی شد؛ چرا 
که اکثر مش��اغلی که در محدوده ی روستا فعالیت 
می کنند فاقد پروانه ی کسب هستند. اخیرا مجمع 
امور صنفی بخش سنگر اقداماتی برای ساماندهی 
مشاغل انجام داده است که با پیگیری های صورت 
گرفته امید است در آينده بتوانیم فرآيند اخذ عوارض 
مش��اغل را نی��ز، در جهت بهبود ارائ��ه ی خدمات 
به ص��ورت س��امان يافته اجرا کنی��م. در خصوص 
عوارض س��اخت و س��ازهای روستايی و همچنین 
صدور پروانه ی دهیاری تقريبا از س��ال 1386 اين 

کار توسط دهیاری صورت گرفته است.
 دهیاری ه�ا: آی�ا دهی�اری س�راوان ب�ه نقطه ی 

خودکفایی رسیده است؟
روستای سراوان جمعیتی بالغ بر 8500 نفر دارد. 
ارائ��ه ی خدمات به اين جمعی��ت هزينه ی زيادی 
دارد، ام��ا متاس��فانه هنوز پرداخت ع��وارض برای 
بس��یاری از اهالی روس��تا مورد پذيرش واقع نشده 
اس��ت. خودکفايی دهیاری مس��تلزم درک جايگاه 
نهاد دهیاری به عنوان نهادی که در روستا متصدی 
ارائه ی خدمات عمومی اس��ت می باش��د. دهیاری 
زمانی به خودکفايی می رس��د که درک درستی از 
جايگاه اين نهاد در میان مردم روستا نهادينه شود. 
مجموعه ی دهیاری سراوان نیز در تالش است تا 

به اين هدف دست يابد.
دهیاری ه�ا: در خ�الل صحبت ه�ا، ب�ه ارائ�ه ی 
خدم�ات ایمنی اش�اره کردید. ممکن اس�ت در 
خصوص نحوه ی ارائه ی این خدمات توضیحاتی 

بفرمایید.
يک��ی از مواردی که هر س��اله به ک��رات اتفاق 
می افت��د، آتش س��وزی جنگل اس��ت که بیش��تر 
در فصل ه��ای پايی��ز و زمس��تان رخ می دهد. اگر 
آتش سوزی کوچک باش��د و نیروهای آتش نشان 
دهیاری توان اطفاء آن را داش��ته باش��ند، اين کار 
را انج��ام می دهند و در غیر اي��ن صورت به عنوان 
پیش��رو، ضمن اطالع رسانی به آتش نشانی بخش 
س��نگر، سعی می کنیم تا رس��یدن نیروهای ديگر، 
از گس��ترش آتش جلوگیری کنی��م. اغلب اوقات 
نیروهای آتش نش��انی در حال گشت زنی هستند و 

در صورت بروز حادثه، به محل اعزام شده و سعی 
در مهار آتش دارند.

دهیاری ها: آی�ا نام گذاری معابر روس�تا صورت 
گرفته است؟ در خصوص کدپستی چه اقداماتی 

انجام شده است؟
يکی ديگر از اقدامات دهیاری که در سال های 
گذشته انجام شده، نام گذاری کوچه ها و معابر است. 
نام معابر اغلب از س��وی اهالی پیشنهاد می شود و 
در نهاي��ت در ش��ورا به تصويب می رس��د. اولويت 
نام گذاری با نام های ش��هدای روستا می باشد. اين 
روستا تعداد 28 ش��هید تقديم انقالب نموده است 
که اس��امی و تصاوير آن ها زينت بخش تابلوی نام 
معابر روس��تا می باشد. به جز خانه هايی که اخیرا در 
حال ساخت هستند، کدپستی به تمامی خانه های 
روستا اختصاص يافته اس��ت. در مورد اين خانه ها 
نیز با مراجعه ی فرد به دهیاری و درخواس��ت وی، 
دهیاری با اداره ی پس��ت سراوان جهت تخصیص 
کدپستی مکاتبه می کند تا بتوانیم برای اين منازل 

کدپستی و پالک نصب کنیم. 
دهیاری ه�ا: با توج�ه به وجود راه های آس�فالت 
ش�ده در س�طح روس�تا، کنترل تردده�ا به چه 

نحوی صورت می گیرد؟
همان طور که مستحضر هستید، دهیار هر روستا 
راهور محله نیز می باشد. يکی از کارهايی که توسط 
دهیاری در جهت ارتقای ايمنی راه در روستا صورت 
گرفته اس��ت، برگزاری دوره های آموزش��ی برای 
اهالی روس��تا است. در اين دوره ها سعی می شود تا 
مواردی ازقبیل نحوه ی استفاده از کاله ايمنی، عبور 
ايمن از راه، سرعت مجاز، استفاده از کمربند ايمنی 
و مسائلی از اين دست ترويج شود. اگر اين فرهنگ 
در میان مردم روس��تا نهادينه شود، اثرات مطلوبی 
خواهد داشت. چه بس��ا امروز نسبت به گذشته در 
بحث ايمنی راه و تردد در جايگاه مطلوب تری قرار 

گرفته ايم. 
دهیاری ه�ا: در ح�وزه ی س�اماندهی حمل ونقل 
روس�تایی چه فعالیت هایی در روستای سراوان 

صورت گرفته است؟
در روس��تای س��راوان دو مح��ور حمل ونق��ل 
وج��ود دارد. يک��ی محور اصل��ی و ديگری محور 
جاده ی پايین؛ که اکثر س��کنه ی روستا در جاده ی 
پايین مستقر هس��تند و در خصوص حمل ونقل با 
مش��کالت جدی روبه رو هستند. در تابستان سال 
گذش��ته قرار شد تا ساماندهی حمل ونقل با احداث 
ايس��تگاهی آغاز شود که تقريبا مقدمات آن فراهم 
شده اس��ت. مسافربرهای ش��خصی نیز در روستا 
مشغول به کار هستند که البته تحت نظارت اصناف 

فعالیت می کنند.
دهیاری ه�ا: آیا در محدوده ی روس�تا معدن و یا 
صنایع خاصی وجود دارد؟ و در صورت وجود آیا 

از آن ها عوارض گرفته می شود یا خیر؟ 

در محدوده ی روستا يک معدن شن و ماسه در 
حال فعالیت است که در پروژه های شن ريزی معابر 
همکاری خوبی با دهیاری داش��ته است. دهیاری 
در طول هر س��ال نزديک به 3000 کامیون جهت 
ش��ن ريزی نیاز دارد که همگی آن ها از اين معدن 
تامین می شود. مشارکتی که معدن در امور دهیاری 
دارد و کمک هاي��ی که به دهی��اری ارائه می دهد 
به نوع��ی جای گزينی مناس��ب برای ع��وارض آن 
اس��ت. در محدوده ی روس��تا کارخانه هايی هستند 
که عوارضی پرداخت نمی کنند و ما درصدد هستیم 
تا از طرق قانونی اقداماتی صورت دهیم تا بتوانیم 
آن ها را ملزم به پرداخت ع��وارض نمايیم. درواقع 
به واس��طه ی وج��ود آن ها در محدوده ی روس��تا و 
خدماتی که دهیاری به اين کارخانه ها ارائه می دهد، 
آن ها ملزم به پرداخت عوارض هستند. که متاسفانه 
اين امر تا به امروز يا صورت نگرفته و يا به صورت 

خیلی جزيی و مختصر انجام شده است. 
دهیاری ها: تعامل دهیاری با شورای روستا به چه 

صورتی است؟
به حمدا... يکی از ويژگی های خاص روس��تای 
سراوان تعامل س��ازنده و تنگاتنگی است که شورا 
و دهی��اری با يکديگر دارند و در بس��یاری از امور 
دهیاری از توان ش��ورا اس��تفاده می کند. ش��ورای 
روس��تای س��راوان به واق��ع تمامی نظ��رات را در 
خود جمع کرده اس��ت، امروز بازت��اب تعامالت و 
فعالیت های ش��ورا و دهی��اری در جهت عمران و 
آبادانی روستا را می توان به وضوح در رضايت اهالی 

روستا مشاهده کرد.
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دهیاری ه��ا: اج��رای صحی��ح و اصولی 
پروژه های عمرانی به عنوان ابزاری برای 
توس��عه از اهمیت بس��یار زيادی برخوردار اس��ت. 
مطالعات نش��ان می ده��د درج��ه ی موفقیت يا 
شکس��ت طرح های توس��عه روس��تايی از جمله 
پروژه های عمرانی بس��تگی به درجه ی مشارکت 
و همکاری اجتماعات محلی دارد. مشارکت مردم 
در تصمیم گی��ری، اج��رای عملی��ات، ارزيابی و 
نگهداری پروژه های عمرانی موجبات پیش��رفت 
س��ريع تر پروژه ه��ا، اجرا و توس��عه ی پروژه های 
جديدت��ر و بهره گیری کامل از نتیج��ه ی کار را 
فراهم می نمايد. دهیاری به عنوان س��اختار نوين 
مديري��ت روس��تايی نق��ش مهمی در پیش��برد 
پروژه های عمرانی دارد. البته امروزه نیز تاس��یس 
تعاونی  دهیاری ها گام مثبتی در زمینه ی واگذاری 

مديريت پروژه های عمرانی به دهیاری ها است. 
در س��فری که ب��ه اس��تان گیالن داش��تیم 
به روس��تايی سرس��بز برخورديم ک��ه در آن  از 
ظرفیت های طبیعی و اجتماعی روستا به بهترين 
نحو اس��تفاده ش��ده بود و دهیار در کنار شورای 
اس��المی روستا توانسته بود پروژه های مفیدی را 
اجرا نمايد. نام روستا، محسن آباد پايین بود که در 
ادامه به معرفی روس��تا و بخش��ی از فعالیت های 

دهیاری می پردازيم.

  معرفی روستای محسن آباد پایين
بنا به اظهارات پیش��ینیان قدمت روستا بیش از 
150 سال است و نخستین کسانی که به اين منطقه 
ک��وچ کردند، حدود 10 الی 15 خانوار از روس��تای 
جیرهنده لشت نش��ا و روستای سالکده بخش بندر 
کیاش��هر بودند؛ و چ��ون اين روس��تا در مجاورت 
رودخانه ی سفیدرود واقع می باشد، در هر دو طرف 
رودخانه اسکان گزيدند، ولی به دلیل طغیان رودخانه 
هر چند دهه يک بار به ناچار تغییر مکان می دادند و 
منازل گلی و گالی پوش خود را با فاصله ی بیشتری 
از رودخان��ه احداث می کردند. اهالی از همان زمان 
با لوازم س��نتی به صید در رودخانه مشغول بودند و 
از طريق صید و کش��اورزی امرار معاش می کردند؛ 
ول��ی به مرور زمان هم��ه ی خانوارها منازل خود را 
ترک و به طرف ش��رق رودخان��ه عزيمت کردند. 
از اي��ن رو آبادانی و عمران در اين س��وی رودخانه 
ص��ورت گرفت. هم اکنون بی��ش از 180 خانوار در 
شرق سفیدرود س��اکن می باشند. روستای محسن 
آباد در هفت کیلومتری شمال شرقی بندر کیاشهر 
واقع شده است. از غرب به رودخانه ی سفیدرود، از 
شرق به روستای نوبیجار محله والگوجده، از جنوب 
به شالیزارهای روستا و از شمال به کوی امام بندر 

کیاشهر متصل می باشد.
اکثريت اهالی اين روس��تا به ش��غل کشاورزی 

و ش��الیکاری مشغول می باشند و بعد از برنج کاری 
که حدود 300 هکتار از زمین های اهالی را ش��امل 
می گ��ردد، محصوالت ديگ��ری از جمله هندوانه، 
باقال، کدو و پرورش درخت صنوبر نیز حدود 100 
هکتار از زمین ها را به خود اختصاص داده اس��ت. 
البته در ماه های اسفند و فروردين بعضی از جوانان 
با لوازم سنتی، مشغول به صید در رودخانه می شوند 

و ماهی صید می نمايند. 
  سفری کوتاه در روستای 

گردشگری محسن آباد
در ابتدای جاده ی ورودی به روس��تا به تابلويی 
برخورديم که توس��ط دهیاری نصب گرديده بود و 
گويای ورود ما به محدوده ی روس��تای محسن آباد 
پايین بود. کوچه ها و خیابان های روستا با تابلوهای 
آبی رنگ نام گذاری شده بودند. زمانی که از نحوه ی 
اين کار پرس و جو کرديم، مطلع ش��ديم که دهیار 
روستا طی چهار سال اقدام به اين کار نموده است. 
يافتن نشانی ها آس��ان بود، در روستا میدانی وجود 
داشت به نام میدان شورا، کوچک بود اما چشم نواز و 

به زيبايی محیط روستا می افزود. 
در س��طح کوچه ها و خیابان ها کمتر زباله ديده 
می ش��د و در تمامی نقاط س��طل های زباله توسط 
دهی��اری نص��ب ش��ده بود. مس��لما فق��ط نصب 
س��طل های زباله برای تحقق روستايی پاک کافی 

محسن آباد پايین ، بر بلندای پیشرفت 
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نیست، بلکه مشارکت اهالی نیز الزم است. به هر 
صورت تا اينجای س��فر به موارد زيادی برخورديم 
که از حضور دهیاری توانا، مردمی، مش��ارکت جو و 

شورايی توانمند حکايت می کرد.
نزديک اذان ظهر بود، سراغ مسجدی را از اهالی 
گرفتیم. مسجد کوچک؛ اما از هر نظر کامل بود و 
ما تصور کرديم تازه ساخته شده است. زمانی که از  
نمازگزاران در مورد آن جويا شديم گفتند: »مسجد 
در سال 1352 بنا نهاده شده است، اما تاسیسات و 
ساختمان آن به شدت فرسوده شده بود که دهیاری 
روستا با سفیدکاری، نوسازی تاسیسات سرمايشی 
و گرمايش��ی، تعويض سیم کشی کامل برق داخل 
مسجد وضعیت آن را سامان داده است.« از يکی از 
نمازگزاران که از اهالی قديمی روس��تا بود در مورد 
اماک��ن ديدنی روس��تا پرس و ج��و کرديم. آدرس 
پارک ساحلی روس��تا و جاده ی ساحلی کنار سفید 

رود را داد و ما به آن جا رفتیم. 
پارک س��احلی با وسعتی در حدود 25 هکتار در 
مجاورت ساحل زيبای س��فیدرود واقع شده بود و 
خیابان های سرس��بز پارک که در حاش��یه ی آنان 
درختان صنوبر کاشته شده بود محلی آرام  و بسیار 
زيبا را پديد می آورد که هر س��ال نظر گردشگران 
بس��یاری را به خود جلب می کرد. عالوه بر طبیعت 
زيبای پارک، بخش��ی برای بازی کودکان در نظر 
گرفته شده بود. وس��ايل بازی در آن بخش نصب 
گرديده بود و در کنار وسايل بازی کودکان، ايستگاه 
سالمت در مساحتی تقريبا معادل هزار متر مربع با 
انواع وسايل ورزشی برای بزرگساالن احداث شده 

بود.

زمانی ک��ه تصمی��م گرفتیم از پارک به س��مت 
جنوب حرکت کنیم به جاده ی س��احلی رس��یديم. 
جاده ای ک��ه درختان همچ��ون حصارهايی آن را 
در برگرفت��ه بودند. پیش از س��ال 1387 هیچ راه 
ارتباطی ساحلی به سمت جنوب در مجاورت سفید 
رود وجود نداشت. جاده به عرض 5 متر و به طول 
1200 متر توس��ط دهیاری و مشارکت چند تن از 
اهالی آماده ی بهره برداری گرديده بود که جدای از 
کارکرد ارتباطی، زيبايی آن برای گردشگران جذاب 

و چشم گیر بود.
روستاهای شمال کشور به دلیل قرار گرفتن در 
مجاورت دريای خزر و بهره مندی از مواهب طبیعی 
دارای ظرفیت های ويژه ای هستند. اما بهره مندی از 
مواهب طبیعی به تنهايی کافی نیست بلکه مستلزم  
مديريت و تالش برای بالفعل کردن ظرفیت های 
نهفته در روس��تا می باشد که جز با مديريت کارآمد 
و مش��ارکت اهالی روس��تا امکان پذير نخواهد بود. 
محس��ن آباد پايی��ن از جمله روس��تاهايی بود که 
توانسته بود از اين ظرفیت به نحو احسن سود ببرد و 
محیطی مطلوب را برای اهالی روستا تامین نمايد.

کم کم خورش��ید داش��ت غ��روب می کرد و ما 
نیز ب��ه بهانه ی پیدا کردن محلی جهت اس��کان، 
گش��تی در کوچه ها و خیابان های روستا می زديم، 
هوا رو به تاريکی می رفت اما معابر کامال روش��ن 
بود، وجود تیرک های روش��نايی در تمامی کوچه ها 
و خیابان های روستا موجب گرديده بود تا با تاريکی 
هوا نیز تردد به راحتی صورت گیرد. تامین روشنايی 
معابر نیز از وظايف دهیاری است که در محسن آباد 
ب��ا تالش دهیار و همکاری س��ازمان های ذی ربط 

صورت گرفته ب��ود. خانه ها همگی دارای پالک و 
کدپستی بودند که بدين نحو امکان ارتباط با خارج 
از روستا در بس��یاری از امور امکان پذير می گشت. 
خیابان ها و کوچه ها تعريض و شن ريزی شده بودند 
و در هر خیابان و کوچه عالوه بر نام گذاری، تمامی 
س��اختمان ها دارای پالک و کدپس��تی مشخصی 
بودند که بر روی دي��وار و جلوی درب خانه نصب 
گرديده بود. زمانی که با دهیار روستا، آقای حسین 
زاده، وارد گفت وگو ش��ديم ضمن اش��اره به نقش 
شورا و  مشارکت مردم روستا در تمامی پروژه ها به 

برخی ديگر از فعالیت های دهیاری اشاره نمودند.
اليروبی و زه کشی نهرهای مزارع که به گفته ی 
آقای حسین زاده موجب رضايت کشاورزان روستا 
شد از ديگر فعالیت های عمرانی بود که در اين روستا 
صورت گرفته بود. زمانی که از وضعیت حمل ونقل 
روس��تايیان جويا شديم، دهیار روس��تا از وجود دو 
ايس��تگاه تاکسی رانی در روستا خبر داد و همچنین 
دريافت مجوز ورود تاکس��ی های کیاشهر به داخل 
روستا جهت حمل ونقل روستايیان از کارهايی بود 
که دهیاری جهت سامان دهی حمل ونقل روستايی 

و سهولت اين امر انجام داده بود.
در مجموع روستای محسن آباد پايین، روستايی 
بود که در هر نقطه از آن می توانستیم شاهد حضور 
دهیاری و مردمی مشارکت جو باشیم. البته در اين 
میان از نقش شورای روستا نیز نمی توان غافل شد. 
اجرای پروژه های مختلف عمرانی، زيباسازی معابر، 
تعريض و ش��ن ريزی، احداث جاده در داخل روستا 
از جمله طرح هايی بود که توس��ط دهیاری اجرا و 

به مرحله ی بهره برداری رسیده بود.
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از س��مت جنوب شهر رشت 15 کیلومتر 
که به سمت شهرس��تان شفت می رويم، 
در 10 کیلومتری جاده ی جی��رده و بعد از بقعه ی 
آقا سید شريف، با روستايی زيبا و توريستی به نام 
سقالکسار مواجه می شويم. اين روستا در دهستان 
الکان از بخ��ش مرکزی شهرس��تان رش��ت قرار 
گرفت��ه اس��ت و دارای طبیعت چش��م نواز، آب و 
هوای مرطوب و نیز درياچه های زيبا می باشد. کار 
اصلی اهالی روس��تا کش��اورزی و پرورش ماهی 
اس��ت. اين روستای توريستی دارای مناطق بسیار 
زيبايی است که يکی از اين جاذبه های ديدنی آن، 
سد خاکی سقالکسار می باشد که در تمامی فصول 
مس��افران را به س��مت خود ج��ذب می کند. الزم 
دانس��تیم اين روس��تای زيب��ا را به ش��ما عزيزان 
معرف��ی کنی��م. از اين رو گپ و گفتی داش��تیم با 
جن��اب آق��ای محمد تق��ی زاده دهیار روس��تای 
سقالکس��ار. توصی��ف زيبايی های سقالکس��ار و 
همچنین مختصری از فعالیت های صورت گرفته 

در روستا را از زبان ايشان بشنويم:
  معرفی سقالکسار

واژه ی سقالکس��ار به معنای محل آب خوردن 
پرندگان است. در سال های گذشته پرندگانی مانند 
لک و س��ار به اين روس��تا می آمدند و از چشمه ی 
موجود در روس��تا آب می خوردند. به همین خاطر 
اين روس��تا به نام سقالکس��ار نامیده ش��ده است. 

روس��تای سقالکسار از دو بخش باال 
محل و پايین محل تش��کیل ش��ده 
است و طبق سرشماری محلی سال 
1390 حدود 900 نفر  در قالب 307 
خانوار جمعی��ت را در خود جای داده 
است. دلیل عمده ی توان گردشگری 
سقالکس��ار به غی��ر از طبیعت زيبا و 
مس��حور کننده اش، وجود سد خاکی 
و يک آب بند در روس��تا است که در 
طول تعطیالت عالقه مندان زيادی را 
جهت ماهی گیری، تفريح و استراحت 
به خود جذب می کند. مساحت آبگیر 
س��د خاکی حدود 20 هکتار است و 
مس��احت آب بند موجود در روستا نیز 
14 هکتار اس��ت. و ام��ا تاريخچه ی 

احداث اين دو سد:
  سد خاکی سقالکسار

روس��تای  در   1362 س��ال  در 
سقالکس��ار يک س��د خاکی توسط 
جهاد س��ازندگی جه��ت جمع آوری 
آب های س��طحی که از کوه سرازير 
می شدند،احداث شده بود. ولیکن اين 
س��د توان نگهداری همه ی آب های 
سطحی را نداشت و بسیاری از دست 
می رفت. اين بود که در س��ال 1382 
و پس از تاس��یس دهیاری در روستا 
يک سد خاکی جديد در باالدست سد 

اولیه احداث ش��د. اين کار با مشارکت و همکاری 
بین دهیاری، ش��ورای اس��المی روس��تا و اهالی 
روستا صورت گرفت و با اين کار جلوی هدرروی 
آب های سطحی گرفته شد. احداث اين سد جديد 
و کلی��ه ی فعالیت ه��ای صورت گرفته در روس��تا 
در راس��تای اش��تغال زايی و افزاي��ش درآمد مردم 
روستا بوده اس��ت؛ که از نتايج مثبت آن می توان 
ب��ه پديده ی مهاجرت معکوس که در اين روس��تا 

به وضوح مشاهده می شود اشاره کرد. البته يکی از 
داليل اين امر، فاصله ی اندک اين روس��تا تا شهر 
رشت نیز می باشد که باعث شده است بسیاری از 
کسانی که در رشت فعالیت می کنند، تمايل داشته 
باشند برای زندگی به اين نقطه ی زيبا و خوش آب 
و هوا نقل مکان کنند. در طی س��ال های اخیر در 
سقالکسار نه تنها مهاجرت از روستا به شهر وجود 
نداشته است، بلکه شاهد تعداد روز افزون مهاجرت 

از شهرها به اين روستا بوده ايم.
يکی از فعالیت های درآمدزا برای مردم روس��تا 
اجاره ی س��د خاکی جهت پرورش ماهی است. در 
س��ال های پیش پرورش ماهی در س��د به بخش 
خصوصی واگذار می ش��د، ولی در طی س��ال های 
اخی��ر اين امر توس��ط دهی��اری روس��تا صورت 
می گی��رد. عمق اين س��د خاکی ح��دود 11 متر 
اس��ت و به دلیل آب سردی که دارد برای پرورش 
ماهی های گرمابی مناسب نیست. از اين سد، هم 
برای تولید و فروش ماهی و هم برای ماهی گیری 
با قالب توس��ط گردش��گران اس��تفاده می شود. 
کسانی که برای ماهی گیری به اين منطقه مراجعه 
می کنند با گرفتن پروانه ی صید می توانند به صید 
ماه��ی با قالب بپردازند و اين يکی از ويژگی های 
گردشگری اين روستای زيبا است. پرورش ماهی 
در آب بند احداث ش��ده در روستا، هر ساله توسط 
جوان��ان روس��تا انجام می ش��ود. جوان��ان در اين 
آبگی��ر به تولید ماهی ه��ای گرمابی 

می پردازند. 
وجود اين آبگیر هم برای جوانان 
روس��تا ايجاد اش��تغال می کند و هم 
س��الیانه مبلغ��ی را ب��ه درآمده��ای 
از آن جايی که  دهی��اری می افزاي��د. 
درآمدزايی اين س��دها ب��ه نفع مردم 
روستا انجام می ش��ود، وجود اين دو 
آبگی��ر در روس��تا باع��ث درآمدزايی 
دومنظوره برای دهیاری ش��ده است. 
از طرف��ی ص��دور پروان��ه ی صی��د 
باع��ث کس��ب درآمد می ش��ود و از 
طرف ديگر ف��روش ماهی هايی که 
در آبگیره��ا پرورش داده می ش��وند 
منبع درآمدی برای دهیاری است. از 
آن جايی که درآمدهای حاصله به نفع 
مردم روس��تا صرف عمران و آبادانی 
روستا می ش��ود، از اين رو مردم هم 
از اي��ن امر رضايت دارند. از س��ويی 
ديگر وجود اين سد به کسب و کار و 
شغل اصلی مردم روستا – که زراعت 
برنج و پرورش ماهی های گوش��تی 
بوده اس��ت- ارتباط مس��تقیم دارد و 
به حمدا... با احداث اين س��د مشکل 
کم آبی در فصل تابس��تان رفع شده 
است و حتی روستاهای مجاور هم از 

آب اين سد خاکی استفاده می کنند.

سقالکسار؛ 
نمادی 

از آب و 
آبادانی

معرفی روستا
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  مشاغل اهالی روستا
همان ط��ور که ذکر ش��د پ��رورش ماهی های 
گوشتی از فعالیت های اصلی مردم روستا می باشد. 
روس��تايیان اين کار را در حوضچه های آب که در 
کنار من��ازل خود ايجاد کرده ان��د انجام می دهند. 
برای ماهی های گوشتی، پرورش دهندگان از اوايل 
فروردين ماه شروع به رهاسازی بچه ماهی داخل 
اس��تخر می کنند و به مدت 6 م��اه يعنی تا پايان 
ش��هريور ماه از ماهیان مراقب��ت می کنند. مراحل 
پرورش شامل غذادهی و اکسیژن رسانی به استخر 
است. اين کار به اين دلیل انجام می شود تا از خفه 
شدن ماهی ها جلوگیری کنند. از اوايل مهرماه صید 
ماهی ها جهت انتقال به بازار فروش آغاز می شود. 
ماهی های گوشتی ماهی های گرمابی هستند که 
ش��امل چهار نوع کپور، آمور، فیتوفاگ و بیگ هد 

هستند.
پرورش ماهی های تزيینی از ابتدای ارديبهشت 
م��اه تا پايان دی ماه به ط��ول می انجامد. پرورش 
اين ماهی ها نیازی به اکسیژن رس��انی ندارد، ولی 
هر روز بايد 3 تا 4 مرحله غذادهی به ماهیان انجام 
ش��ود. اين کار باعث می شود که ماهی ها به روی 
آب بیايند و نور خورشید به آن ها بتابد و رنگ آن ها 
از سیاه به قرمز تغییر رنگ دهد. پرورش دهندگان 
از اوايل بهمن ماه ش��روع ب��ه جمع آوری ماهی ها 

در ي��ک حوضچه می کنند و آن ها را 
از حوضچه به مراک��ز فروش انتقال 
می دهند. بازار ف��روش اين ماهی ها 
اس��تان های تهران، کرمانش��اه، يزد، 

خراسان رضوی و ... است.
از ديگ��ر فعالیت ه��ای ص��ورت 
گرفت��ه در اين روس��تا کش��ت برنج 
اس��ت که از نیمه ی اول ارديبهشت 
ماه آغاز می شود. کشاورزان به محض 
آماده س��ازی زمین وارد م��زارع خود 
می شوند و نشاها را در زمین می کارند. 
اي��ن کار يکی از کارهايی اس��ت که 
دسته جمعی انجام می شود و معموال 
2 تا 3 روز زمان صرف کاشت نشاها 
در هر مزرعه می شود. مرحله ی داشت 
تا نیمه ی اول تیرماه طول می کش��د. 
حدود يک ماه بعد از کاش��ت نش��اها، 
مرحله ی وجین کردن مزرعه اس��ت. 
ب��رای اين کار کش��اورزان وارد مزارع 
می ش��وند و علف های هرز داخل نشا 
را ج��دا می کنند و پس از آن مرحله ی 
برداش��ت اس��ت که در نیم��ه ی دوم 
تیرماه انجام می ش��ود. روش برداشت 
به دو صورت انجام می شود: برداشت 
توسط ماشین های مکانیزه دروگر برنج 

و برداشت دستی توسط داس.
مرحله ی بعد خرمن کوبی اس��ت 
ک��ه معم��وال توس��ط ماش��ین های 

کمباين انج��ام می گیرد. به دلی��ل اين که احتمال 
بارندگی در منطقه بس��یار زياد اس��ت و در نتیجه 
احتمال از بین رفتن محصول وجود دارد، بالفاصله 
پس از برداشت، محصول را خرمن می کنند. سپس 
به مدت دو ماه محص��ول را در انبارهای منازل و 
يا کارخانه های برنج کوبی موجود در روس��تا انبار 
می کنن��د. با اي��ن کار کیفیت محص��ول افزايش 
می يابد. بعد از طی ش��دن اين زمان، حدود 48 تا 
72 س��اعت به محصول گرما می دهند تا شلتوک 
روی برنج خشک شود. سپس توسط دستگاه هايی 
و در طی دو مرحله ش��لتوک و پوسته ها را از برنج 
جدا می کنند تا برنج سفید و آماده ی ارسال به بازار 
فروش تهیه شود. اين کار يکی از کارهای سخت 
و بسیار پرمشقت اس��ت که در استان های شمالی 
کشور توسط کشاورزان زحمت کش انجام می شود.

 دهياری سقالکسار
دهیاری روس��تای سقالکسار جزو دهیاری های 
درجه 3 می باش��د و از س��ال 1382 تاسیس شده 
اس��ت. دهیار اين روستا آقای مهندس تقی زاده از 
بدو تاس��یس دهیاری در اين روستا، يعنی از سال 
1382 به عن��وان دهیار مش��غول خدمت به مردم 
سقالکس��ار می باشند. ايش��ان با مدرک مهندسی 
کشاورزی، در سال 1386 به عنوان دهیار نمونه ی 
کش��وری انتخاب شده اند. در طول اين 8 سال که 
از تاسیس دهیاری در روستا می گذرد فعالیت های 

عمرانی بسیاری در روستا صورت گرفته است که 
در زير به شرح برخی از آن ها می پردازيم:

 احداث سد خاکی آبگیر در سال 1382.
 الزم به ذکر اس��ت که اين پروژه با مش��ارکت 
صد درصدی اهالی روس��تا صورت گرفته اس��ت. 
هزينه ه��ای صرف ش��ده توس��ط دهی��اری فقط 
هزينه ی ماشین آالت و مصالح به کار رفته در اين 
پروژه بوده اس��ت و کلی��ه ی فعالیت های عمرانی 

توسط مردم انجام شده است.
 بسترس��ازی، تسطیح و ش��ن ريزی جاده ی 
خاکی بین دو قس��مت باال و پايین روس��تا جهت 
تعريض جاده.  اين پروژه 11 میلیون تومان هزينه 
در بر داش��ته است که هم از اعتبارات دولتی و هم 
از درآمدهای دهیاری صرف اين پروژه شده است.

 احداث س��اختمان دهیاری در س��ال 1383 
ب��ا هزينه ی 18 میلیون تومان و در مدت زمان دو 

سال.
 تعريض دو کوچه ی شهدای 1 و 2 هر کدام 
به طول ي��ک کیلومتر و آماده س��ازی آن ها جهت 

اجرای طرح هادی.
 نامگ��ذاری کوچه ه��ا و خیابان ها توس��ط 

تابلوهايی که در سطح روستا نصب شده است.
 اح��داث زمین ورزش��ی در س��ال 1385 با 

اعتباری حدود يک میلیون تومان.
 در اي��ن زمین ورزش��ی س��الن 
بهداشتی،  س��رويس های  رخت کن، 
حم��ام و ... احداث ش��ده اس��ت. با 
اعتبارات اعطايی دولت در سال 1387 
فنس کش��ی  ش��امل  پروژه  ادامه ی 
اطراف زمین، احداث چاه، تس��طیح 
و چمن کاری س��طح زمین فوتبال و 
احداث س��کوهايی برای تماشاگران 
انجام شده است. تیم های نونهاالن، 
نوجوانان و بزرگساالن روستا از زمین 
ورزشی استفاده می کنند و حدود 75 
نفر از جوانان روستا در اين تیم های 
ورزشی عضو هس��تند و از امکانات 
اين زمین ورزشی بهره مند می شوند 
و در ايام مختلف سال مسابقاتی را در 

اين ورزشگاه صورت می دهند.
  ب��ا هم��کاری دفت��ر ام��ور 
روس��تايی و انجم��ن بانوان اس��تان 
گی��الن طرحی تحت عن��وان تولید 
کمپوس��ت و بیو کمپوست در روستا 
صورت گرفته اس��ت. جهت اجرای 
اين پ��روژه آموزش هايی در س��طح 
روستا به کلیه ی خانوارهای روستايی 
داده ش��د. اج��رای اي��ن روش منبع 
درآمدی اس��ت برای زن��ان خانه دار 
تا از اي��ن خاک ب��رای محصوالت 
کش��اورزی، صیفی ج��ات و درختان 

خود استفاده کنند.
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تجربه موفق

دهیاری ها: خودتان را معرفی کرده و بفرمایید 
چه مدت است به عنوان دهیار روستای چلوان 

مشغول به کار هستید؟
بن��ده داوود رياح��ی دهیار روس��تای چلوان 
از بخش س��امان، شهرستان ش��هرکرد، استان 
چهارمح��ال و بختیاری هس��تم و از زمانی که 
دهیاری تاس��یس ش��ده يعنی از س��ال 1382 
به ص��ورت افتخ��اری به عنوان دهیار مش��غول 

خدمت به اهالی روستا می باشم.
دهیاری ها: آقای ریاحی بفرمایید که روستای 
چلوان چه تعداد جمعیت دارد و ش�غل اهالی 

روستا چیست؟
روستا دارای 750 نفر جمعیت در قالب 250 

خانوار می باشد که شغل اکثر افراد روستا باغ داری 
است. محصوالت عمده ی باغ داران گردو، بادام 
و انگور می باشد. گردشگری يکی ديگر از منابع 
درآمدی افراد روس��تا می باش��د. همان طور که 
مستحضر هستید روستای چلوان از سال 1386 
به عنوان روستای هدف گردشگری معرفی شد 
و اين ظرفیت به عنوان بس��تری برای اشتغال و 

درآمدزايی در روستا مطرح گرديد.
دهیاری ه�ا: در مورد طرحی که به جش�نواره 
ارائ�ه کردی�د توضیحات�ی داده و بفرمایی�د 

چه طور این ایده در ذهن شما شکل گرفت؟
ع��رض کنم، با توجه ب��ه بازديدهايی که از 
روس��تاهای ديگر ص��ورت گرفته ب��ود، به اين 

نتیجه رس��یديم که روستا رفته رفته در حال از 
دست دادن شکل سنتی و اصالت خود می باشد. 
ساختمان های روستا از لحاظ کالبدی و مصالحی 
که برای ساخت آن ها استفاده می گردد در حال 
تغییر و به نحوی کالبد روس��تا در حال شهری 
ش��دن بود به اين معنا که در حال ش��بیه شدن 
به شهر بود. روستای چلوان يک روستای هدف 
گردشگری است که هر ساله بازديدکنندگان و 
مسافران بس��یاری به اين روستا سفر می کنند. 
بر همین اس��اس درصدد بهسازی روستا بوديم 
و در اي��ن فکر بوديم که به چه صورت می توان 
هم بهسازی را انجام داد و هم اصالت روستا را 
حفظ کرد. به همین ترتیب بهسازی و زيباسازی 

چلوان؛ نقشی زيبا در دامن اصالت
گفت وگو با داوود ریاحی دهيار روستای چلوان

دهیاری ه�ا: در س�ال گذش�ته 120 طرح از س�وی دهیاران به 
دبیرخانه ی جشنواره ی طرح های برگزیده ی روستایی ارسال شد 
که از میان آن ها، 37 طرح به عنوان طرح های برتر انتخاب شدند. 
پروژه ی بهس�ازی و زیباس�ازی به س�بک س�نتی که در روستای 
چلوان اجرا ش�د یکی از طرح های ارائه ش�ده به جشنواره بود که 

موفق به کسب رتبه ی پنجم در میان 37 طرح برگزیده گردید.
کس�ب اط�الع از چگونگی و نح�وه ی اجرای آن باعث ش�د تا 
مصاحب�ه ای را با دهیار روس�تای چل�وان انجام دهی�م و در آن از 
جزییات پروژه ی اجرا شده در روستا و مشکالت و موانع آن جویا 

شویم.
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روس��تا به سبک س��نتی را پايه ريزی کرده و بر 
اين اس��اس کار را آغاز کرديم. قدم ابتدايی اين 
پروژه س��نگ فرش کردن تمام معابر روستا بود. 
همچنین اصالح نمای ديوارها که ما از س��نگ 
الشه برای اين کار اس��تفاده کرديم. گل کاری 
و درخ��ت کاری معابر و جل��وی درب منازل، و 
اجرای روشنايی با المپ های رنگی کم مصرف 
نی��ز ازجمله کارهايی بود که در قدم های بعدی 

اين طرح انجام شد.
دهیاری ه�ا: آقای ریاحی ای�ن که می فرمایید 
بهسازی روستا به س�بک سنتی انجام شده 
اس�ت، ای�ن س�نتی ب�ودن را به چ�ه نحوی 

تعریف کردید؟
ن��وع مصالحی ک��ه در پروژه ی بهس��ازی 
و زيباس��ازی اس��تفاده کردي��م، به وي��ژه برای 
س��نگ فرش معابر و همچنین نمای ديوارها از 
مصالح خام هس��تند که فرآيندهای بسیار کمی 
ب��ر روی آن ها صورت گرفته اس��ت. زمانی که 
بازديد کننده چش��مش به اي��ن مناظر می افتد 
حس می کند که در جايی متفاوت از ش��هر قرار 
دارد. برای مثال تامین بخش��ی از مصالح مورد 
نیاز برای س��نگ فرش معابر و نمای ديوارها، از 
معدنی در فاصله ی حدود 35 کیلومتری روستا 
انجام شد. اين معدن سنگ، ضايعاتی به شکل 
س��نگ خرد ش��ده داش��ت که از آن ها استفاده 
نمی کرد. ما اين س��نگ ها را ک��ه طبیعی و در 
اندازه های متفاوتی بودند به روستا انتقال داديم 
و در س��نگ فرش معابر و نمای ديوارها از آن ها 
استفاده کرديم. سنگ هايی که قطر و مقاومت 
بیش��تری داش��تند را در کف معاب��ر و آن هايی 
که قطر زيادی نداش��تند را برای نمای ديوارها 

استفاده کرديم.
دهیاری ه�ا: ب�ا توج�ه ب�ه گزارش�ی ک�ه در 
ش�ماره ی 34 ماهنام�ه چ�اپ ش�ده اس�ت، 
ش�روع طرح بهس�ازی و زیباس�ازی روستا 
را تعویض ش�بکه ی آب و فاضالب روس�تا با 
مش�ارکت مردم ذکر کردید. ای�ن کار به چه 
نحوی صورت گرفت؟ م�ردم در چه مراحلی 
از پروژه مشارکت کردند و این مشارکت چه 

ابعادی داشت؟
همان طور که مس��تحضر هس��تید اگر قرار 
باش��د يک اصالح شبکه ای در ش��هر يا روستا 
انجام ش��ود، تمام مراحل از سوی شرکت آب و 
فاضالب اس��تان به پیمانکار سپرده می شود. در 
بررسی هايی که برای عملیاتی کردن طرح انجام 
ش��د به اين نتیجه رسیديم که اگر زيرساخت ها 
از جمله ش��بکه ی آب و فاضالب روستا اصالح 
نشود، ضرورتا در س��ال های بعد اين اتفاق رخ 
خواهد داد که مس��تلزم حفاری زمین می باشد 
که نتیجه ی آن تخريب سنگ فرش های معابر 

اس��ت. لذا تصمیم گرفتیم ابتدا اصالح شبکه ی 
آب و فاض��الب را انجام داده و پس از آن اقدام 
به س��نگ فرش نمودن معابر کنی��م تا از دوباره 
کاری جلوگیری شود. با شرکت آب و فاضالب 
ارتباط برقرار کرديم و زمانی که به کمبود اعتبار 
و م��واردی از اين دس��ت برخوردي��م، به آن ها 
پیش��نهادی داديم مبنی ب��ر اين که کار حفاری 
توس��ط اهالی روستا انجام شود و شرکت آب و 
فاض��الب فقط لوله ها و اتص��االت مورد نیاز را 
تامین کند و مابقی کار توس��ط خودمان انجام 
ش��ود. پروژه ب��ه همین صورت پی��ش رفت و 
شرکت آب و فاضالب وسايل مورد نیاز را تامین 
کرد و فرآيند اجرا توس��ط اهالی روستا صورت 
گرف��ت و در نهايت کار از لحاظ ش��اخص های 
فنی و مهندسی بررسی شد و خوشبختانه مورد 
تايید ق��رار گرفت. اين پ��روژه مرحله ی اول از 
طرح بهسازی و زيباسازی منظر عمومی روستا 

به سبک سنتی بود.    
دهیاری ه�ا: در م�ورد مراحل دیگ�ر طرح هم 

توضیح دهید. 
اولی��ن اقدامی ک��ه بايد ص��ورت می گرفت 
هماهنگی با اعضای شورا و مطرح کردن موضوع 
برای مردم روستا بود که ما در جلسات متعددی 
که با اعضای شورا داشتیم ايرادات، نتايج طرح و 
مسايل مرتبط را بررسی کرديم. پیش بینی های 
الزم ص��ورت گرفت و در گام بع��دی، طرح و 
اه��داف آن را برای مردم توضیح داديم. دومین 
مرحله از کار، پروژه ی عقب نشینی منازل جهت 
تعري��ض معابر طبق ط��رح هادی ب��ود که با 
مشارکت تمامی اهالی روستا صورت گرفت. در 
اين مرحله بدون اين که اهالی خسارتی بگیرند 
و يا اين که مشکل اجتماعی پیش بیايد تمامی 
معابر طبق طرح هادی تعريض شدند. برای هر 
محله س��رگروهی از طرف مردم مشخص شد 
که اين امر به نوعی باعث ايجاد رقابت در بین 
محالت روس��تا شد به طوری که همگی تالش 
می کردند تعريض هرچه س��ريع تر صورت گیرد 
تا بحث زيباس��ازی در محله ی آنان زودتر آغاز 
ش��ود. تعريض معابر بعد از بررسی توسط بنیاد 
مسکن تايید ش��د. مرحله ی سوم بحث اصالح 
شبکه ی آب و فاضالب بود که چگونگی اجرای 

آن را پیش تر عرض کردم.
يکی از دغدغه هايی که در روس��تا داش��تیم 
امکان صرفه جويی ه��ر چه بیش تر در مصرف 
برق بود. بر اين اس��اس طرح��ی را اجرا کرديم 
که با اس��تقبال شرکت برق استان مواجه شد و 
پیش��نهاد دادند که اين طرح می تواند به صورت 
آزمايشی برای وزارت نیرو مطرح شود و اگر در 
اجرا موفق باش��د می تواند در روستاهای سطح 
کش��ور عملیاتی ش��ود. اجرای اين طرح به اين 

ش��کل بود ک��ه در معابر روس��تا تیرهای چراغ 
ب��رق با فاصله های 10مت��ر از هم تعبیه کرديم 
ک��ه بعضی از تیرهای برق را در زمین و بعضی 
را به ش��کل ديواری نصب کرديم. در اين طرح 
از المپ ه��ای کم مصرف به ج��ای المپ های 
پ��ر مصرف بخار جیوه و بخارس��ديم اس��تفاده 
کرديم. با توجه به اس��تعالمی که بعد از اجرای 
طرح از ش��رکت برق گرفتیم ، مصرف برق در 
روس��تا به میزان قابل توجهی کاهش يافته بود. 
در حال حاضر روش��نايی معابر روستا همگی با 
المپ های کم مصرف تامین می شود و به میزان 
قابل توجهی در مصرف برق صرفه جويی شده 
اس��ت و اين امر به زيباسازی روستا نیز کمک 

کرده است.
در مرحل��ه ی چهارم، اقدام به س��نگ فرش 
کردن معابر کرديم که پ��روژه ی اصلی ما بود. 
بنیاد مس��کن و سازمان گردش��گری و میراث 
فرهنگ��ی نیز در حوزه ی تامین اعتبار مورد نیاز 
به ما کمک کردند. چرا که س��نگ فرش کردن 
به غیر از نی��روی کار و مصالح، مخارج ديگری 
هم داش��ت. از جمله حمل حجم زيادی سنگ 
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از فاصله ی 35 کیلومتری روستا که بايد صورت 
می گرفت. مرحله ی ابتدايی اجرای کار به صورت 
کامل توسط اهالی روستا صورت گرفت، اما در 
ادامه بنیاد مسکن در جهت اجرای صحیح کار و 
تسريع امور با يک پیمانکار قراردادی منعقد کرد 

تا در اين پروژه به ما کمک کند.
پس از اتمام سنگ فرش معابر در گام پنجم 
نهال کاری و گل کاری معابر و جلوی درب منازل 
آغاز شد. در زمان سنگ فرش کردن، مکان هايی 
برای کاشت گل و گیاه به شکل گلدان در نظر 
گرفته شده بود. پروژه ی گل کاری و نهال کاری 
در اين محل ها بیش تر توسط بانوان و به صورت 
سلیقه ای صورت گرفت و اين امر نیز باعث شد 
که میان اهالی رقابتی جهت هر چه زيباتر شدن 

گلدان ها صورت بگیرد.
دهیاری ها: تامین گل ها و نهال ها توسط خود 

اهالی صورت گرفت یا دهیاری؟
 در 5 کیلومت��ری روس��تای ما، ش��هری به 
نام س��امان قرار دارد. ش��هرداری سامان دارای 
نهالستانی اس��ت که در رابطه با اين امور مورد 
اس��تفاده قرار می دهد. با توجه به تعامالتی که 
قبال با شهرداری سامان داشتیم، توانستیم گل 
و گیاه مورد نیاز را به صورت رايگان برای اهالی 
روس��تا تامین کنیم. مردم روس��تا با س��لیقه ی 
خودش��ان اين گل و گیاه را کاشتند و کارهای 
مرب��وط به نگهداری و مراقب��ت از آن ها را هم 

متقبل شدند.
دهیاری ه�ا: م�ردم چه طور این مس�ئولیت را 

قبول کردند؟ شما کار خاصی انجام دادید؟ 
م��ا با م��ردم صحبت کرديم و خاطرنش��ان 
کرديم که روس��تايی که به عنوان يک روستای 
هدف گردش��گری در کش��ور مطرح شده است 
می بايست دارای زيبايی های خاصی باشد. طی 
جلس��ات متعددی که در مساجد با مردم برگزار 
گرديد به آن ها پیش��نهاد داديم که برای جذب 
گردش��گر در روس��تا بايد کارهايی را انجام داد 
که باعث جذابیت هر چه بیش تر فضای روستا 
ش��ود. همان طور ک��ه زاين��ده رود و اطراف آن 
دارای جذابیت است و نظر مردم را به خود جلب 
می کند، در روستا هم بايد ويژگی خاصی به اين 

منظور وجود داشته باشد.
هم اکنون در روس��تا خانه های اس��تیجاری 
با هماهنگی س��ازمان میراث فرهنگی، در ايام 
تعطیل و آخر هفته که بازديدکنندگان زيادی به 
روستا سفر می کنند در اختیارشان قرار می گیرد. 
اين امر برای اهالی روس��تا ايجاد درآمد می کند 
و همین موضوع باعث می ش��ود مردم روستا در 

طرح ها مشارکت صد درصدی داشته باشند.
دهیاری ه�ا: آق�ای ریاحی اگر موافق باش�ید 
بحث را ب�ا ادامه ی مراحلی ک�ه برای اجرای 

طرح صورت گرفته است، دنبال کنیم. 
بله، حتما. بعد از گل کاری معابر و نهال کاری 
که همگی توس��ط مردم روستا انجام شد، طرح 
ديگری ارائه داديم که بر اساس آن قرار شد اهالی 
هر کوچه از روستا درب خانه های خودشان را با 
يک رنگ ثابت رن��گ بزنند. به طوری که رنگ 
درب خانه های هر کوچه يکس��ان باش��د. اين 
طرح هم هزينه ای برای دهیاری در برنداش��ت 
و توس��ط مردم روستا صورت گرفت. هر کوچه 
نماينده ای را انتخاب ک��رد تا رنگ مورد نیاز را 
تهیه کرده و اجرای کار توس��ط يکی از نقاشان 
روس��تا انجام ش��د. اين بخش مرحله ی ششم 
از طرح بهس��ازی و زيباس��ازی روستا به سبک 

سنتی بود.
دهیاری ه�ا: با توجه به این که در بس�یاری از 
مراح�ل هزینه ها توس�ط مردم تامین ش�ده 
اس�ت، در مجموع یعنی در ش�ش مرحله ای 
که در قالب طرح بهسازی و زیباسازی روستا 
انجام شد، چه میزان از سوی دهیاری هزینه 
شد و چه اعتباری از طرف سازمان های دیگر  

به این پروژه اختصاص داده شد؟
اين پروژه دو س��ال کاری به طول انجامید. 
به نحوی که در س��ال های 87 و 88 مش��غول 
اجرا بوديم و طی اين دو س��ال سازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری و بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی اس��تان مبلغی حدود پنج میلیارد ريال 
در اين طرح هزينه کردن��د. هزينه هايی هم از 
ط��رف مردم و در قالب مش��ارکت های مردمی 
تامین ش��د ک��ه می توانیم به اين موارد اش��اره 
کنیم: عقب نش��ینی هايی که توسط مردم و در 
ملک آن ها ص��ورت گرفت و هیچ هزينه ای به 
هزينه های پروژه اضافه نکرد، که اگر بخواهیم 
به صورت ريالی محاسبه کنیم رقم قابل توجهی 
می شود. بحث روشنايی ها هم توسط خود اهالی 
اجرا ش��د و آن ها به صورت محله به محله اين 
کار را خودش��ان عهده دار شدند. بعد ديگری از 
مشارکت روستايیان نقشی بود که اهالی روستا 
به عنوان نیروی انس��انی و اجراي��ی پروژه ايفا 
کردند و بسیاری از امور ديگر که اگر مشارکت 
فعال مردم نب��ود، اين طرح ب��ه مرحله ی اجرا 
نمی رسید. در مجموع اگر بخواهیم معادل ريالی 
مش��ارکتی که توس��ط مردم در تمامی مراحل 
اجرای طرح صورت گرفته اس��ت را محاس��به 
کنی��م، برآورد م��ا در اين رابطه بی��ش از چهار 

میلیارد ريال می باشد.
دهیاری ه�ا: ایده ه�ای زیباس�ازی روس�تا به 
چه نحوی ش�کل گرفت، فکر خودتان بود یا 
پیشنهادات و نظرات افراد دیگر؟ آیا نمونه ی 
خاصی به عنوان الگو برای زیباس�ازی روستا 

مد نظر بود؟

به اعتقاد بنده س��فرهای استانی که از طرف 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار 
می شود باعث ش��کل گیری ايده های زيادی در 
ذهن دهیاران و الگوب��رداری از طرح های اجرا 
ش��ده در ساير روستاها می ش��ود و اين يکی از 

فوايد سفر به روستاهای ديگر می باشد.
ما در س��ال 1384 با کارشناسان استانداری 
و چن��د تن از دهیاران و ش��هرداران اس��تان و 
شهرستان سفری به کش��ور مالزی داشتیم که 
در آن ج��ا معابر س��نگ فرش ش��ده و نوع اين 
سنگ فرش ها نظر بنده را جلب کرد. همچنین 
ايده ی اس��تفاده از چراغ های رنگی در روس��تا 
هم از همان جا ش��کل گرفت. چند س��ال پیش 
از روس��تاهای اس��تان آذربايجان شرقی ديدن 
کرديم، روس��تای کندوان ب��رای من جالب بود 
و چن��د روس��تای ديگ��ر ک��ه دارای طرح های 
عمرانی بودند. من خودم هر ساله در ايام تعطیل  
س��فرهايی به نقاط مختلف کشور دارم و سعی 
می کنم تا حد امکان طرح های خوب و کارهايی 
ک��ه به نظرم مفید می آيد و در نقاط ديگر انجام 
ش��ده است را در روستای چلوان نیز پیاده سازی 
کنم. درحدود يک ماه پیش ما میزبان دهیاران 
خراسان جنوبی بوديم و چندی پیش نیز دهیاران 
استان خوزستان و بوش��هر به روستای ما آمده 
بودند. هر ساله دهیارانی به چلوان سفر می کنند 
و م��ا امید داريم که اين طرح ها در روس��تاهای 

سراسر کشور انجام شود.
دهیاری ه�ا: تش�کر می کنم از ای�ن که وقت 
خودت�ان را به ماهنام�ه دهیاری ها اختصاص 
دادید. اگر پیش�نهادی و یا صحبتی به عنوان 

حسن ختام دارید بفرمایید.
روس��تايیان مردمانی بس��یار پر تالش و کم 
توقع هس��تند و لیاقت آن ها بی��ش از خدماتی 
اس��ت که به آن ها ارائه می شود. اگر مسئولین 
محلی با رده های باالتر يعنی مسئولین در استان 
و کشور ارتباط برقرار کنند و اعتبارهايی را برای 
انجام پروژه های روستا تامین نمايند می توانند به 
مردم روستا خدمات بهتری ارائه دهند و روستا 
هم ظرفیت انجام کارهای زيادی را داراست. در 
آخر بايد به اين نکته اش��اره کنم که در اجرای 
اين طرح در روستا، شورای اسالمی روستا نقش 
مهمی داشت و در رفع موانع و مشکالت از هیچ 
تالشی دريغ نکرد. بدون شک اجرای هیچ کار 
بزرگی بدون هم��کاری و هماهنگی بین مردم 
و مس��ئولین به نتیجه نخواهد رسید. در اين جا، 
جا دارد که از ش��ورای اس��المی و همچنین از 
تمام مس��ئولینی که به هر نحوی در بهس��ازی 
و زيباسازی روستای چلوان ايفای نقش کردند 
تش��کر کنم. همچنین از ماهنامه دهیاری ها به 

خاطر توجه به اين مسائل تشکر می کنم.

گردشگری یکی 
دیگر از منابع 
درآمدی افراد 
روستا می باشد. 
همان طور که 
مستحضر هستید 
روستای چلوان 
از سال 1386 
به عنوان روستای 
هدف گردشگری 
معرفی شد و 
این ظرفیت 
به عنوان بستری 
برای اشتغال 
و درآمدزایی 
در روستا مطرح 
گردید.

پروژه ی گل کاری و 
نهال کاری در این 
محل ها بیش تر 
توسط بانوان و 
به صورت سلیقه ای 
صورت گرفت و 
این امر نیز باعث 
شد که میان اهالی 
رقابتی جهت هر 
چه زیباتر شدن 
گلدان ها صورت 
بگیرد.
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نظ��ام مديريت روس��تايی ايران طی 
س��الیان طوالنی به لحاظ ساختارهای 
اجتماعی، تحوالت و دگرگونی های پیچیده ای 
داش��ته است. خالء مديريت روستايی در کشور 
طی سالیان متمادی و موازی کاری ارگان های 
مختلف دولت��ی در خصوص مديريت روس��تا 
موجب ش��د نه��اد دهیاری جهت س��اماندهی 
مديريت روس��تايی تاس��یس گ��ردد. دهیاری 
مهم تري��ن و جديدتري��ن نهادی اس��ت که در 
عرصه ی مديريت روستايی ايران شکل گرفته 
اس��ت و به لح��اظ جاي��گاه هم ت��راز ب��ا نهاد 
ش��هرداری در شهرها می باش��د. مديريت اين 
نه��اد بر عه��ده ی دهیار اس��ت که از س��وی 
ش��ورای اس��المی روس��تا انتخ��اب می گردد. 
مديريت و تدبیر امور روستا بر عهده ی شورای 
اس��المی روس��تا و دهیار اس��ت، لذا در جهت 
بهبود امر مديريت روس��تا و ارتقای ابعاد کیفی 
آن، می بايس��ت تعداد بس��یار زيادی از اعضای 
ش��وراهای اس��المی روس��تا و دهیارها تحت 

آموزش قرار گیرند. 
بر اساس آخرين اطالعات وزارت کشور، در 
سال 1390 بیش از 25000 دهیاری در سراسر 
کشور تشکیل شده است و در نظر است تا پايان 
برنامه ی پنجم توس��عه اقتصادی، اجتماعی  و 
فرهنگی کش��ور ب��رای حدود 37000 روس��تا 
مجوز تاسیس دهیاری صادر شود که اين تعداد 
معادل کلیه ی روستاهای باالی 20 خانوار و در 
بردارنده ی بیش از 90 درصد جمعیت روستايی 
کشور می باشد. با توجه به بررسی های صورت 
گرفته در خصوص مديريت روس��تايی کشور، 
پايین بودن س��طح آشنايی ش��وراها و دهیاران 
با ش��رح وظايف و اختیارات خ��ود و همچنین 
قوانین و مقررات مربوط به اداره ی امور روس��تا 
رابطه ی تنگاتنگی با پايین بودن س��طح سواد 
ايش��ان دارد. لذا س��رمايه گذاری در توس��عه ی 
منابع انس��انی مديريت روس��تايی به خصوص 
دهیاران و ش��وراهای اس��المی روس��تا نقش 
بسزايی در توسعه ی روستاها خواهد داشت.                
با توجه به اين مساله توانمندسازی دهیاران 
و اعضای ش��ورای اس��المی روس��تا در قالب 
آموزش های رس��می و دوره های ضمن خدمت 
يک��ی از ابزارهای اساس��ی بهب��ود در ارائه ی 
خدمات بهتر به جامعه ی روستايی می باشد. در 
همین راستا با توجه به نقش تاثیرگذار آموزش 
منابع انس��انی در حرکت به س��مت توس��عه، 
سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور در 
راستای اهداف و وظايف خود، آموزش مديران 
روس��تايی را جزو اولويت های مهم کاری خود 
قرار داده اس��ت. بر اين اساس ايجاد رشته های 
علمی- کاربردی در حوزه ی مديريت روستايی 

که می تواند تاثیر بس��زايی در آموزش دهیاران 
به عنوان مديران روس��تايی داش��ته باش��د، در 

دستور کار اين سازمان قرار دارد.
در همی��ن راس��تا معاون��ت آموزش��ی اين 
پژوهشکده با همکاری دانشگاه جامع علمی-
کاربردی اقدام به طراحی رش��ته ی دهیاری و 
امور ش��وراها در مقطع کاردانی نموده که اخیرا 

در شورای برنامه ريزی درس��ی دانشگاه جامع 
علمی-کاربردی مورد تصويب قرار گرفته و هم 
اکنون در مراکز علمی-کاربردی کشور پذيرش 
دانش��جو در اين رش��ته می پذي��رد. همچنین 
دور ه ی کارشناسی ناپیوسته مديريت روستايی 
نی��ز از س��وی معاونت آموزش��ی طراحی و به 
دانش��گاه ارسال شده است که پس از برگزاری 
دوره ی کاردان��ی دهی��اری و امور ش��وراها و 
تصويب نهايی در شورای برنامه ريزی دانشگاه 
جامع علمی-کاربردی پذيرش دانشجو خواهد 
داش��ت. امید است اين اقدام سرآغاز تحولی در 
حوزه ی مديريت نوين روس��تايی کشور بوده و 
زمین��ه ی ارتقاء بیش از پیش س��طح دانش و 
مهارت مديران روستايی کشور را ايجاد نمايد. 
ب��دون ش��ک ايج��اد رش��ته ی تحصیل��ی 
"مديري��ت روس��تايی" با رويک��ردی علمی و 
کارب��ردی، می تواند نقش ارزن��ده ای در جلب 
نیروهای جوان و مس��تعد کش��ور در راس��تای 
توسعه و عمران روستايی داشته باشد. همچنین 
از اين طريق می توان سرمايه ی عظیم انسانی 
موجود در کش��ور به خصوص جوانان روستايی 
را در فرآيند تحقق توسعه پايدار روستايی و به 
تبع آن توسعه ی ملی به کار گرفته و گام مثبتی 

برای سازندگی و عمران کشور برداشت.
رشته ی مديريت روستايی همچنین می تواند 
مشکالت مديريت روستايی در کشور را بر طرف 

نموده و فوايد زير را در بر داشته باشد:
 جذب نیروهای جوان و با استعداد جهت 

نقش آفرينی در فرآيند توسعه روستايی. 
از  کارب��ردی  و  عمل��ی  بهره گی��ری   

فارغ التحصیالن متخصص. 
 اجتن��اب از اعم��ال مديريت س��نتی در 

مديريت روستايی کشور. 
 جلوگی��ری از ه��در رفتن مناب��ع مالی، 

انسانی، فیزيکی و اجتماعی روستا. 
 جلب توجه صاحب نظران و انديشمندان 

دانشگاهی به مقوله ی مديريت روستايی. 
 تقويت جايگاه علمی مديريت روس��تايی 

در کشور. 
رش��ته ی جديد مديريت روستايی با تمامی 
سرفصل ها درصدد شناسايی و تشريح مشکالت 
و موانع روس��تايی در پیش روی مديران روستا 
و روس��تايیان اس��ت تا بتوان��د راهکارهايی با 
مشارکت خود روستايیان جهت رفع مشکالت 

و موانع بیابد.
 با توجه به نیازس��نجی های صورت گرفته 
سرفصل های تعريف شده برای رشته ی مذکور 
طب��ق نیازهای روس��تا و روس��تايیان بوده که 
طی گذش��ت بیش از 10 سال از تاسیس نهاد 

دهیاری جمع آوری و تهیه گرديده است.

تحصیل 
در رشته ی 

دهیاری 
و امور 
شوراها

ري
ش خب

گزار
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توسعه روستايی نقش منحصر به فرد در 
فرآيند توسعه ی ملی دارد. شواهد، قرائن 
و تجربه ی ساير کش��ورها، بیان گر اين است که 
توسعه روستايی مسیر گريز ناپذير توسعه ی ملی 
می باش��د. در اي��ن ص��ورت توس��عه روس��تايی 
می بايست از نظر ساختارهای تشکیالتی به ويژه 
از منظر راهبردها، سیاس��ت ها و برنامه ها جايگاه 
شايس��ته ی خود را در کشور بیابد تا ضمن تعامل 
مثبت و س��ازنده با بخش های مختلف، در دهه ی 
آين��ده که تح��ت عن��وان »دهه ی پیش��رفت و 
عدالت« نام گرفته است نقش موثر خويش را ايفا 

کند. 
اولین همايش بین المللی توس��عه روس��تايی، 
تج��ارب و آينده نگ��ری در توس��عه ی محلی در 
روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 26 و 27 بهمن ماه 
1390 در تاالر امام رضا)ع( دانش��گاه سیستان و 
بلوچس��تان برگزار ش��د. اين کنفرانس به منظور 
اس��تفاده از تجربه ها، دان��ش و توانمندی علمی 
دانش��مندان، محقق��ان و پژوهش��گران ايرانی و 
خارجی در زمینه ی توسعه روستايی با مشارکت و 
همکاری سازمان ها و نهادهای مختلفی همچون 
س��ازمان پژوهش ه��ای علم��ی صنعت��ی ايران، 
استانداری، جهاد کشاورزی، سازمان همیاری های 
شهرداری، مسکن و شهرسازی، بانک کشاورزی 

و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. 
مع��اون وزير علوم، تحقیقات و فناوری در اين 
همايش اظهار داشت: تبیین نقش و جايگاه توسعه 
روس��تايی در توس��عه ی ملی، گردآوری، انتقال و 
انتشار يافته ها و ديدگاه های صاحب نظران داخلی 
و خارجی در زمینه ی توس��عه روستايی و تقويت 
ارتباطات علمی، اجراي��ی و کاربردی در حوزه ی 
توسعه روستايی از مهم ترين اهداف برگزاری اين 

همايش بین المللی است. 

احمد اکبری گفت: موقعیت خاص جغرافیايی، 
وجود روستاهای متعدد، توانمندی های فراوان از 
جمله کیفیت خاک و استفاده از تجارب دانشمندان 
و محققان کشورهای منطقه و استان های مختلف 
کشور زمینه ساز برگزاری اين همايش بوده است.

همچنین در اين همايش نماينده ی ولی فقیه در 
سیستان و بلوچستان و امام جمعه ی زاهدان گفت: 
ايجاد زمینه های رفاهی و اجتماعی مهم ترين رکن 

پايدار در روستاها است.
آيت ا... عباسعلی سلیمانی اظهار داشت: دولت 
اقدامات زيادی برای رفاه و آبادانی روستاها انجام 
داده و می ده��د؛ اما برخ��ی کارهای غیرضروری 

زحمات مردم و مسئوالن را به باد می دهد.
وی گف��ت: در زمان انقالب نس��بت جمعیت 
روس��تايی به ش��هری 65 به 35 بود، اما اين آمار 
برعکس شده که بايد برای بازگشت روستايیان به 

روستاها تدابیری اتخاذ شود.
وی افزود: در کش��ور ما به دلیل وجود امکانات 
درآمدزايی در سطح شهرها، درآمد شهری بیشتر از 
کار و درآمد روستايی است؛ به همین دلیل جوانان 
روستايی به شهر مهاجرت می کنند. به همین دلیل 
بايد صنايع تبديلی در روستاها ايجاد شود تا ديگر 

شاهد مهاجرت جوانان از روستا به شهر نباشیم.
وی گفت: اکنون س��طح خدم��ات رفاهی در 
بیشتر روستاهای ما مطلوب است؛ اما اقتصاد اين 
مناطق پويا نیس��ت. مثال در يک روستا که قطب 
تولید خرماست، اگر کارگاه فرآوری اين محصول 
نیز ايجاد ش��ود ديگر ش��اهد مهاجرت جوانان از 

روستا به شهر نخواهیم بود.
وی اف��زود: بانک های اي��ران نه تنها به تامین 
نیازهای اقتصاد روس��تايی بی توجه هستند، بلکه 
تس��هیالت کافی و ضروری را برای کش��اورزان 

مهیا نمی کنند.

آيت ا... سلیمانی اظهار داشت: بانک کشاورزی 
به تنهاي��ی نمی تواند نیازهای اساس��ی و ضروری 
روس��تايیان را برطرف کند و امروز روستانشینان 
ب��رای تامین نیازه��ای خود با مش��کالت جدی 

روبه رو هستند.
وی گف��ت: وقت��ی بانک ها به عن��وان مراکز 
مهم اقتصادی به توس��عه و اقتصاد روس��تاها در 
بخش های کش��اورزی، دامداری و صنايع دستی 
توجه ندارند تالش دولت، مردم و ساير بخش های 

خصوصی بی نتیجه خواهد بود. 
استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان يکی از 
س��خنرانان ديگر در اين همايش گفت: توسعه ی 
روستاها زمینه ساز پیشرفت کشور است. علی محمد 
آزاد گف��ت: خدم��ات زيادی در روس��تاها صورت 
گرفته است، اما چون اشتغال پايدار آن مورد توجه 
قرار نگرفته در برخی از مناطق همچنان ش��اهد 

مهاجرت از روستا به شهر هستیم. 
وی اف��زود: بخش زي��ادی از جمعیت مهاجر 
روس��تاها در شهر حاشیه نشین شده اند و می توان 
گفت اين افراد نه روس��تايی هستند و نه شهری؛ 
زي��را از طرفی جامعه ی مولد نیس��تند و از طرف 
ديگر ناخواسته از برخی خدمات شهری نیز محروم 
هستند. امروزه 35 درصد جمعیت کشور روستايی 
هستند و 65 درصد جمعیت در شهرها و شهرک ها 
زندگی می کنند و در استان سیستان و بلوچستان 
نیز 51 درصد جمعیت در روستاها زندگی می کنند 
که اين نش��ان دهنده ی رشد روس��تاها در استان 
اس��ت. وی گفت: اخیرا با ايجاد سیستم شوراها و 
دهیاری ها امور روستايی تحت يک مديريت قوی 
قرار گرفته اس��ت و بیش از 85 درصد روس��تاها 
تحت پوشش دهیاری ها هستند. همچنین ايشان 
افزودند: دول��ت ماهیانه 110 میلیارد تومان يارانه 
به سیستان و بلوچستان پرداخت می کند که برای 
احداث يک کارخانه ی س��یمان و ايجاد پنج هزار 
نفر ش��غل کافیس��ت و اگر اين سرمايه ی عظیم 
به ويژه در جوامع روس��تايی درس��ت هدايت شود 

می تواند به کارآفرينی شتاب دهد.
وی افزود: احداث 183 مدرس��ه ی شبانه روزی 
روس��تايی باعث ادامه ی تحصی��ل دانش آموزان 
زيادی به ويژه دختران تا مقاطع باالتر شده است. 
اي��ن کنفرانس روز پنج ش��نبه 27 بهمن ماه با 
اهدای لوح يادبود به تعدادی از اس��اتید دانشگاه و 

پديدآورندگان مقاالت به کار خود پايان داد.

اولین کنفرانس بین المللی 
توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری

 در توسعه ی محلی
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از دير ب��از در ايران روش قیمت گذاری 
پروژه ها مورد توجه قرار داشته است. از 
دهه ی 40 با گسترش اجرای پروژه های عمرانی 
در کش��ور نی��از ب��ه ايج��اد روش قیمت گذاری 
پروژه ه��ا )Price Methodology( و ب��ر 
اس��اس آن مبنای پرداخت صورت کارکردهای 
پیمانکاران )Term of Payment( احساس 
گرديد. در آن زمان کارفرماهای مختلف هر يک 
در ح��ال و ه��وا و فضای خود اق��دام به تهیه ی 
کتابچ��ه ی قیمت گ��ذاری پروژه نمودن��د که از 
آن جمل��ه نیروی زمینی و هواي��ی ارتش، وزارت 
مس��کن و شهرس��ازی، کارخان��ه ی ذوب آهن 
اصفهان را می توان نام برد. لذا با توجه به جايگاه 
و اهمیت روش قیمت گذاری پروژه ها، ش��رکت 
نش��ر فن و انجمن ه��ای حرف��ه ای بخش های 
پیمانکاری و مش��اوره کشور با همکاری معاونت 
نظارت راهبردی رياس��ت جمهوری و ش��ورای 
عال��ی فن��ی، همايش��ی را ب��ا عن��وان نظ��ام 
قیمت گذاری پروژه ها در روزهای س��وم و چهارم 
اس��فندماه 1390 در تاالر عالمه امینی دانشگاه 

تهران برگزار نمودند.
عض��و هی��ات مدي��ره انجمن ش��رکت های 
س��اختمانی در اين همايش گفت: قیمت يکی از 
ارکان اصلی شناس��ايی هر پروژه  و مابه التفاوت 
قیم��ت ق��رارداد و قیم��ت تم��ام ش��ده يکی از 
شاخص های اصلی ارزيابی موفقیت در آن است. 
به گزارش ش��بکه ی اطالع رسانی صنوف و 
مس��کن ايران)صما(، بهمن دادمان در همايش 
نقد و بررس��ی نظام قیمت گذاری پروژه ها ضمن 
اع��الم اين مطلب گف��ت: قیمت گذاری صحیح 
پروژه ه��ا از تصمیم گیری ه��ای غلط جلوگیری 
خواهد کرد، اما متاسفانه در بسیاری از عرصه ها 
آسیب های جدی وجود دارد. نظام قیمت گذاری 
در ايران با تاريخچه ای 50 ساله فراز و فرودهای 
بس��یاری را پشت سر گذاش��ته و به نظر می رسد 
امروز جامعه ی مهندسی کشور برای بهینه ترين 
روش جهت طرح های هم س��و ب��ا منافع ملی از 
نخبگی الزم برخوردار است. دادمان خاطرنشان 
کرد: با وجود اين نخبگی متاس��فانه در بسیاری 
از عرصه ها آسیب های جدی وجود دارد که رفع 
آن ها نیازمند هم انديش��ی و انتخاب راهکارهای 

برتر و پیاده سازی های اصولی است. 
عض��و هی��ات مدي��ره انجمن ش��رکت های 
س��اختمانی و دبیر همايش نقد و بررس��ی نظام 
قیمت گ��ذاری پروژه ه��ا تصريح ک��رد: ارائه ی 
راهکارهايی برای نظم بخش��ی به قیمت گذاری، 
رس��اندن قیمت ها به سطح مورد نیاز برای انجام 
کار، فرهنگ سازی در قیمت گذاری، تبیین وجه 
تفاوت های قیمت گذاری در پروژه های دوعاملی 
و سه عاملی و چالش های گوناگون در روش واحد 
بها همگی از دغدغه هايی اس��ت که تبادل نظر، 
شناس��ايی روش بهین��ه، آموزش ب��ه ذی نفعان 

و معرف��ی نیازه��ای قانونی الزم ب��ه نهادهای 
تصمیم ساز و تصمیم گیر را از اولويت های جدی 

صنعت احداث قرار می دهد.
عض��و هی��ات مدي��ره انجمن ش��رکت های 
ساختمانی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری صحیح 
از تصمیم گیری های غلط جلوگیری خواهد کرد 
و چگونگی اس��تنباط دستگاه ها نقش مهمی در 

شکل گیری قیمت گذاری پروژه ها دارد.
ريیس هی��ات مديره انجم��ن صادرکنندگان 
خدم��ات فنی و مهندس��ی ايران گف��ت: تعیین 
قیم��ت 30 درص��د کمت��ر از ن��رخ واقع��ی در 
پروژه های عمرانی به زيان کش��ور اس��ت و بايد 
جلوی اين امر گرفته ش��ود. تعیین فهرس��ت بها 
برای پروژه های عمرانی در کشور طی 33 سال 
تکرار می ش��ود، درحالی که اين موضوع در خارج 
از کش��ور هیچ جا اجرا نمی شود. تعیین فهرست 
بها زمینه س��از برقراری رابطه ها در برخی موارد 
و از س��وی ديگر تطويل زمان اجرای پروژه های 
عمرانی حداقل دو تا س��ه برابر زمان پیش بینی 
شده اس��ت و به اين ترتیب سرمايه ی کشور به 
ه��در م��ی رود. محمدرضا انص��اری اضافه کرد: 
طوالنی شدن زمان اجرای پروژه ها عاملی شده 
ت��ا کارفرما و پیمانکار ب��ا يکديگر توافق کنند تا 
کار به اتمام برسد و در مواردی به کیفیت پايین 
هم رضايت دهن��د. وی تصريح کرد: پروژه های 
عمرانی در خارج از کش��ور ب��ا ارزيابی واقع بینانه 
و درست قیمت گذاری می شود و حداکثر تفاوت 

بین زمان انعقاد قرارداد برای ش��روع و پايان کار 
10 درصد است .عدم ارزيابی دقیق برای اجرای 
پروژه های عمرانی س��بب می ش��ود تا سه برابر 

مدت زمان پیش بینی شده، کار به اجرا درآيد. 
وی پیشنهاد کرد: معاونت برنامه ريزی و نظارت 
راهبردی ريیس جمهور الاقل برای يک دوره ی 
پنج س��اله، میانگین قیمت در اجرای پروژه های 
عمرانی را به جای فهرست بها مالک عمل قرار 
دهد و اين امر به نفع کش��ور خواهد بود. انصاری 
افزود: چنان چه بررسی ها واقع بینانه صورت گیرد 
و پروژه ها با اطالع��ات کامل در اختیار پیمانکار 
ق��رار گیرد و واگذاری پ��روژه به کمترين قیمت 
در مناقصه ها صورت نگیرد، شاهد تطويل زمان 

اجرای پروژه های عمرانی نخواهیم بود .
از ديگر سخنرانان اين همايش ريیس ديوان 
محاس��بات کش��ور بود. وی گف��ت: بیش از 80 
درصد اقتصاد کش��ور دولتی و مبتنی بر انفال و 
بیت المال اس��ت. بنابراين با مديريت دقیق بايد 
مانع اتالف منابع ش��ويم. ب��ه گفته ی عبدالرضا 
رحمانی فضلی، طی 33 سال که از عمر انقالب 
اسالمی س��پری می شود، شاخص های کالن به 
ما می گويد که در اين عرصه موفق نبوديم و به 
رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی شده در 
برنامه دس��ت نیافتیم. با رشد اقتصادی 4 تا 4/5 
درصدی نمی توان به اهداف مورد انتظار در سند 

چشم انداز 1404 دست يافت.
رحمان��ی فضلی تصريح کرد: دس��ت يابی به 
بخش��ی از رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه، از 
محل اجرای پروژه های عمرانی امکان پذير خواهد 
ش��د و در اين بخش فعالیت ها بايد با رشد کیفی 
همراه باش��ند. وی افزود: نحوه ی مواجه شدن با 
قیمت ها امروز به عنوان يک موضوع مهم در هر 
بخشی مطرح است و بنابراين بايد قیمت واقعی 
تعريف شود تا شرايط مناسب بر اساس رابطه ی 

عرضه و تقاضا شکل اجرايی به خود بگیرد.
اين مقام مس��ئول از نمايندگان شرکت های 
حاضر در اي��ن همايش دعوت کرد که به منظور 
تعريف مجموعه ی شاخص ها، دستورالعمل ها و 
استانداردهای نظارتی، ديوان محاسبات کشور را 
کمک کنند تا نسبت به بازنگری در برنامه ريزی ها 

و فعالیت های اين تشکیالت اقدام شود.
اي��ن همايش به منظور دس��ت يابی به الگوی 
بهین��ه ی قیمت گ��ذاری پروژه ه��ا، جمع بن��دی 
درباره ی روش شناسی قیمت گذاری مناسب بازار 
ايران در نظام های مختلف اجرای پروژه ها پیش 
از ظهر پنجشنبه چهارم اسفندماه به کار خود پايان 
داد. انجمن شرکت های س��اختمانی، راه سازی، 
پیمان��کاری تاسیس��ات و تجهی��زات صنعت��ی، 
پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، صادرکنندگان 
خدمات فنی مهندسی ايران، جامعه ی مهندسان 
مش��اور ايران، بنیاد آب ايرانیان و نشر فن برگزار 

کنندگان اين همايش بودند.

همايش 
نظام 

قیمت گذاری 
پروژه ها
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معاون عمرانی وزیر کشور خبر داد :رشد 
30 درصدی کمك ها و اعتبارات دولت به 

شهرداری ها و دهياری ها در سال 90 نسبت 
به سال 89 

معاون هماهنگی امور عمرانی 
وزي��ر کش��ور و ريیس س��ازمان 
دهیاری ه��ای  و  ش��هرداری ها 
کش��ور اع��الم ک��رد: ب��ا توجه 
ب��ه تمهی��دات الزم و مناس��ب 
در س��ال 90 نس��بت ب��ه س��ال 
89 ش��اهد رش��د 30 درص��دی 
کمک ه��ا و اعتب��ارات دولت به 
شهرداری ها و دهیاری ها بوديم. 
 به گزارش روابط عمومی سازمان 
دهیاری ه��ای  و  ش��هرداری ها 
کش��ور،مهندس حمیدرضا ارشاد 
منش ب��ا بیان مطلب فوق گفت: 

در سال 90 جمعا اعتباری بالغ بر 20 هزار  میلیارد ريال به شهرداری ها، دهیاری ها، 
متروی کالن ش��هرها، يارانه بلیت حمل و نقل عمومی ش��هری و بهبود ترافیک 

پرداخت شد.
ارش��اد منش در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری 
اظهار داش��ت: تولید ملی، حمايت از کار و س��رمايه ايرانی بايد س��ر لوحه مديران 

شهری و روستايی قرار گیرد و اين شعار را در کارهای خودشان نهادينه کنند.

درجه 101 دهياری استان البرز تعيين و 
ابالغ شد

دهیاری های  ام��ور  معاون 
و  ش��هرداری ها  س��ازمان 
از  کش��ور  دهیاری ه��ای 
درجه بندی دهیاری های استان 
الب��رز برای اولین ب��ار و ابالغ 
آن به اس��تانداری اين استان 

خبر داد.
به گ��زارش روابط عمومی 
و  ش��هرداری ها  س��ازمان 
دهیاری های کش��ور، مهندس 
منوچه��ر فراقی با بیان مطلب 
درجه بن��دی  گف��ت:  ف��وق 
دهیاری ها در راس��تای اجرای ماده 48 مکرر آيین نامه تشکیالت، انتخابات 
داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوه انتخاب دهیار )اصالحیه 

شماره 212863/ت 37723 ک مورخ 1386/12/27( انجام می شود.
وی اف��زود: درجه بندی دهیاری های اس��تان البرز در کمیس��یون ملی 
درجه بندی دهیاری ها انجام گرفت که طی آن درجه مربوط به 101 دهیاری 
اين استان تعیین و ازسوی رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

به استانداری مربوطه ابالغ شد.
فراقی گفت: براساس مفاد دستورالعمل درجه بندی دهیاری های کشور، 
هر دهیاری با توجه به س��ه شاخص جمعیت، وسعت و میزان درآمد روستا 
دارای درجه ای از يک تا شش خواهد بود و دهیاری هايی درجه بندی می شوند 
که از تاريخ تاس��یس آن ها دو سال گذشته باشد. معاون امور دهیاری های 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه اظهار کرد: از میان 101 
دهیاری درجه بندی ش��ده استان البرز ،درجه 30 دهیاری يک، 39 دهیاری 
درجه دو و   19 دهیاری درجه سه تعیین شد. فراقی افزود: همچنین درجه 

8 دهیاری چهار،3 دهیاری پنج  و 2 دهیاری شش تعیین شد.
وی درخاتمه گفت: تاکنون 15 هزار و 458  دهیاری در سراس��ر کشور  
که 62 درصد دهیاری های کش��ور را در برمی گی��رد طی يک و دو مرحله 

درجه بندی شده اند که اين امر امسال در دستور کار قرار دارد.

سومين آزمون مکاتبه ای دهياران با حضور 
15هزار دهيار در سال 90 برگزار شد

معاونت آموزش��ی پژوهشکده مديريت شهری و روستايی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور از برگزاری س��ومین دوره آزمون مکاتبه ای دهیاران سراسر 
کش��ور به صورت غیرمتمرکز در س��ال 1390 با حضور 15هزار دهیار از 31 استان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور، نظام 
آم��وزش غی��ر حضوری که يک��ی از راهبردهای اساس��ی برای توس��عه  آموزش 
محسوب می شود، به منظور توسعه و تعمیم آموزش در سازمان ها به عنوان مکمل 
روش های حضوری طراحی ش��ده و درآموزش غیرحضوری که به شکل خود آموز 
انجام می شود، به جای آن که فراگیران خود را با ضوابط انعطاف ناپذير آموزش های 
حضوری هماهنگ س��ازند و درمحدوده زمان��ی و مکانی معینی همچون کالس 
درس حضور يابند، مواد و محتوای درس��ی همراه دستورالعمل های الزم در اختیار 
آنان قرار داده می شود تا فراگیران متناسب با ويژگی های شخصی و وضعیت شغلی 

به شیوه خودآموز از آموزش های مورد نیاز بهره مند گردند.
نخس��تین و دومین دوره آزمون مکاتبه ای دهیاران سراس��ر کشور در راستای 
گس��ترش آموزش های مکاتبه ای دهی��اران و افزايش تع��داد فراگیران و کاهش 
هزينه های آموزش��ی در سال های 1388 و 1389 به ترتیب با حضور 8 هزار دهیار 

و 15 هزار دهیار از سراسر کشور به صورت متمرکز برگزار شد.
سومین مرحله اين آزمون در سال 90 با برنامه ريزی معاونت آموزشی پژوهشکده 
مديريت شهری و روستايی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و با همکاری 

دفاتر امور روستايی استانداری ها به صورت غیر متمرکز برگزار شد.
ب��ا توجه به تجربیات حاص��ل از برگزاری دو دوره آزمون، طراحی س��واالت و 
برگزاری آزمون برعهده اس��تانداری ها بود و س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کش��ور تنها منابع آزمون را تعیین و بر فرآيند کلی کار نظارت کرد. به اين منظور 
کتاب مديريت روس��تايی شامل پنج سرفصل تخصصی و کاربردی حوزه مديريت 
روس��تايی و دهیاری ها به عنوان منبع س��ومین آزمون مکاتبه ای دهیاران تهیه و 
در ش��مارگان بیش از 15 هزار نس��خه چاپ و به اس��تان ها ارسال شد. اين کتاب 
شامل موضوعات تخصصی »برنامه ريزی و مديريت در روستا«، »شیوه های جلب 
مشارکت و تعاون روستايی«، »مفاهیم و مبانی صنايع روستايی«،»امالک و اراضی 
روستايی« و »بودجه ريزی و بودجه نويسی در روستا« بود. سومین آزمون مکاتبه ای 
به صورت غیر متمرکز در سراس��ر کش��ور از آبان ماه 90 شروع و 19 اسفند ماه به 
اتمام رسید و تعداد سواالت آزمون مکاتبه ای غیر متمرکز)استانی( 100 سوال تستی 
از محتواهای دروس فوق  الذکر بود. با توجه به برنامه ريزی های انجام ش��ده،المپیاد 
ملی دهیاران با حضور نفرات برتر س��ومین آزمون مکاتبه ای در اس��تان ها ،شامل 
10نفر از دهیاران برتر هر استان که در مجموع  310 نفر از دهیاران کشور را شامل 

می شود، نیمه دوم بهار 91 در تهران برگزار خواهد شد.

نتایج اجرای طرح نظام ارزیابی عملکرد 
دهياری های استان کردستان اعالم شد

دفتر بازرسی و نظارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از اجرای طرح 
نظام ارزيابی عملکرد دهیاری های استان کردستان خبرداد که بر اساس آن عملکرد 

اخبار دهیاري ها
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65 درصد دهیاری های استان خوب ارزيابی شده است.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور، طرح 
»نظام ارزيابی عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها« برای اولین بار در تاريخ تاسیس 
ش��هرداری ها و دهیاری ها در س��طح ملی توسط دفتر بازرس��ی و نظارت سازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشور انجام گرفته است.
نظام مذکور برای دهیاری ها بر اس��اس شاخص های فنی و علمی تعیین شده 
برای ارزيابی عملکرد دهیاری ها مشتمل بر 52 شاخص تهیه و تنظیم شده است.

حوزه های عملکردی دهیاری ها که مش��مول ارزيابی قرار گرفته اند عبارتند از: 
طرح هادی روستا، خدمات روستايی، امور اداری، فرهنگی، اجتماعی و امور مالی.

بر اساس نظام ارزيابی عملکرد دهیاری ها،  عملکرد هر دهیاری در هر شاخص 
به صورت کمی با تقسیم بندی پنج گانه ای مورد ارزيابی قرار می گیرد. چنانچه نتیجه 
ارزيابی بین صفر تا 20 باشد عملکرد بسیار ضعیف، بین 21 تا 40 ضعیف، بین 41 

تا 60 متوسط، بین 61 تا 85 خوب و بین 86 تا 100 بسیار خوب است.
با توجه به ارزيابی انجام ش��ده از مجموع 437 دهیاری اس��تان کردستان،283 
دهیاری که 65درصد مجموع دهیاری های اس��تان را در برمی گیرد، دارای عملکرد 

خوب و 2 دهیاری دارای عملکرد بسیار خوب می باشند.
همچنی��ن عملک��رد 152 دهیاری که 35 درصد مجموع دهیاری های اس��تان 

کردستان را شامل می شود متوسط بوده  است.
دفتر بازرسی و نظارت برخی نتايج اجرای اين طرح را تشکیل بانک اطالعات 
عملکرد دهیاری ها برای نخس��تین بار در کشور، شناس��ايی دهیاری های برتر در 
س��طح اس��تان، ايجاد انگیزه خدمات رس��انی و ايجاد فضای رقابت سالم در سطح 
دهیاری ها و شناسايی نقاط قوت و ضعف دهیاری ها و در پی آن آسیب شناسی و 

برنامه ريزی در جهت رفع مشکالت و چالش ها عنوان نموده است.

برگزاری 34 دوره آموزشی ملی برای 
دهياران در سال 90 از سوی سازمان 

شهرداری ها و دهياری های کشور
در سال 90 در مجموع 34 دوره آموزشی متمرکز )ملی( توسط معاونت آموزشی 
پژوهشکده مديريت شهری و روستايی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

برای دهیاران سراسر کشور برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، اين دوره ها 
را در يک دسته بندی کلی می توان به دوره های آموزشی مالی، توسعه روستايی  و 

مباحث مشارکت در سطح روستا تقسیم نمود.
از نظ��ر میزان برگزاری بیش��ترين تعداد برگزاری دوره در اين س��ال متعلق به 

دوره های آموزشی مالی و مشارکتی بوده است.
در اين سال مجموع شرکت کنندگان در دوره های آموزشی 7500 نفر بوده است 
که بیشترين میزان ش��رکت کننده در دوره های آموزشی متعلق به دوره های مالی 
و مش��ارکتی است. مجموع ساعات آموزش ارائه شده در کارگاه های آموزشی ملی 
840 ساعت در سال 1390 است که بیشترين ساعات آموزش متعلق به دوره های 

مالی و مشارکتی می باشد.
برخی عناوين دوره های آموزش��ی ملی دهیاران در سال 90 به اين شرح است: 
آموزش مديران تعاونی های دهیاری، آموزش آش��نايی با وضع و وصول عوارض، 
حفظ کاربری اراضی، اقتصاد محلی، اصول و فنون تسهیلگری دهیاران، دوره نحوه 

فرآيند بیمه کشاورزی، دوره مشمولین پايگاه های آتش نشانی دهیاری ها.

وزیر کشور با راه اندازی 175 دهياری در 
استان کرمان موافقت کرد

در پی درخواست استانداری کرمان با تاسیس دهیاری در تعدادی از روستاهای 
اين استان، مراتب بالمانع بودن تاسیس دهیاری در 175 روستای ديگر اين استان 

از سوی وزير کشور ابالغ شد.

به گزارش روابط عمومی س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهندس 
مصطفی محمد نجار وزير کشور با توجه به ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های 
خودکفا در روس��تاهای کشور مصوب 77/4/14 با تاسیس 175 دهیاری در استان 
کرمان در صورتی که خارج از محدوده ش��هرهای همجوار باشند موافقت و مراتب 

به استانداری اين استان ابالغ شد.
در اين ابالغیه از اس��تانداری کرمان خواسته ش��ده که طبق قوانین و مقررات 
مربوطه نس��بت به تاس��یس دهیاری در روس��تاهای مذکور اقدام و شروع به کار 

دهیاری های مذکور را به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعالم نمايد.
بر اس��اس اعالم دفتر مطالعات و برنامه ريزی روستايی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کش��ور درحال حاضر ش��اخص اصلی صدور مجوز تاسیس دهیاری 
برای روس��تاهای کشور، دارا بودن 250 نفر جمعیت يا 50 خانوار و باالتر می باشد 
و در صورتی که روستايی واجد شرايط جمعیتی برای تاسیس مجوز دهیاری باشد، 
شورای اسالمی روستا بايد به نمايندگی از اهالی روستا برای اين امر اعالم آمادگی 

کند.

قائم مقام سازمان شهرداری ها و 
دهياری های کشور: 690 ميليارد تومان 

اعتبار سوخت در سال 90 به حساب 
شهرداری ها و دهياری ها پرداخت شد

قائ��م  تابش ف��ر  مهن��دس 
مق��ام س��ازمان ش��هرداری ها و 
دهیاری ه��ای کش��ور ب��ا اعالم 
اعتبارات  پرداخت مرحله پنج��م 
س��وخت، گفت: در س��ال 90 در 
مجم��وع 690 میلی��ارد توم��ان 
اعتب��ارات س��وخت به حس��اب 
ش��هرداری ها و دهیاری ها واريز 
ش��د و اي��ن در حالی اس��ت که 
سال 89 از اين محل520 میلیارد 

تومان پرداخت شده بود. 
عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
و  ش��هرداری ها  س��ازمان 

دهیاری های کش��ور، غالمحسین تابش فر با بیان اين مطلب گفت: طی نیمه دوم 
اس��فند ماه مرحله پنجم اعتبارات تبصره2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
)س��وخت( به میزان 78 میلیارد تومان به حساب شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت 

شد.
وی افزود: با توجه به سهم شهرداری ها از محل اين اعتبارات، در اين مرحله20 
میلیارد تومان به حساب شهرداری کالن شهرها و 38 میلیارد تومان به حساب ساير 
ش��هرداری ها واريز شد وی همچنین گفت: در اين مرحله 20 میلیارد تومان نیز به 

حساب دهیاری ها پرداخت شد.

دوره آموزشی ترویج بيمه کشاورزی برای 
دهياران 23 استان برگزار شد

معاونت آموزشی پژوهشکده مديريت شهری و روستايی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور از برگزاری 180 دوره آموزشی ترويج بیمه کشاورزی به 

مدت چهار ساعت برای دهیاران 23 استان خبر داد.
به گزارش روابط  عمومی س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور، اين 
180 دوره آموزشی در استان های آذربايجان غربی، اردبیل، اصفهان، ايالم، البرز، 
بوش��هر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی،خراسان شمالی، زنجان، 
س��منان، سیستان و بلوچس��تان، ف��ارس، قزوين، قم، کرمان، گلس��تان، گیالن، 
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لرستان، مرکزی، هرمزگان و يزد برگزار شده است.
اين دوره آموزش��ی با هدف آش��نايی دهیاران با بیمه کشاورزی و به منظور 
توس��عه و گسترش فرهنگ بیمه کش��اورزی در بین دهیاران کشور با همکاری 
صندوق بیمه کشاورزی و دفاتر امور روستايی استانداری های کشور برای هفت 

هزار و 111 نفر از دهیاران کشور برگزار شده است.
اين دوره ها تا کنون به اين شرح در استان ها برگزار شده است:

 آذربايجان غربی)16دوره(، اردبیل)7دوره(، اصفهان )13دوره(، ايالم)8دوره(، 
بوش��هر)8دوره(، تهران)4دوره(، چهارمحال و بختیاری)4دوره(، خراسان جنوبی 
س��منان)4دوره(،  )6دوره(،   زنج��ان  خراسان ش��مالی)7دوره(،   )7دوره(،  
سیستان و  بلوچس��تان )8دوره(،  فارس )19دوره(، قزوي��ن)5دوره(،  قم)1دوره(، 
)9دوره(،  لرس��تان  گی��الن)16دوره(،  )2دوره(،  گلس��تان  کرم��ان)18دوره(، 

مرکزی)10دوره(، هرمزگان)5 دوره(، يزد)يک دوره(.
ش��ايان ذکر است ادامه برگزاری اين دوره ها در استان هايی که برگزار نشده 

است در حال برنامه ريزی برای اجرای دوره مذکور می باشد.
اين دوره با هدف آش��نايی دهیاران با بیمه کش��اورزی و به منظور توسعه و 
گس��ترش فرهنگ بیمه کش��اورزی در بین دهیاران کشور، با همکاری صندوق 

بیمه کشاورزی و دفاتر امور روستايی استانداری های کشور برگزار می شود.
قرار اس��ت 13 هزار دهیار کشور در قالب 320 دوره آموزشی با موضوع بیمه 
کشاورزی آشنا شوند و دهیاران پس از برگزاری اين دوره آموزشی واجد شرايط 

کارگزاری بیمه کشاورزی در مناطق روستايی خواهند شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری 
کهگيلویه و بویراحمد: افزایش 280 

درصدی اعتبارات دهياری ها
روستايی  امور  دفتر  مديرکل 
و  کهگیلوي��ه  اس��تانداری 
بويراحمد گفت: با وجود افزايش 
22درصدی تع��داد دهیاری های 
می��زان   90 س��ال  در  اس��تان 
اين  به  اختصاص يافته  اعتبارات 
دهیاری ها 280 درصد نسبت به 

سال قبل آن افزايش داشت. 
جعفری،  ابراهی��م  مهندس   
اف��زود: اي��ن می��زان افزاي��ش 
اعتب��ارات دهیاری ها نش��ان از 
توج��ه دول��ت عدالت مح��ور به 
مناط��ق روس��تايی و دور افتاده 

است.
وی يادآور شد: 290 دهیاری در استان وجود دارد و سال گذشته 52 دهیاری 
به مجموع دهیاری ها افزوده ش��د که در مقايسه با تعداد دهیاری ها در سال 89 

رشد 22 درصدی داشت.
جعف��ری ب��ا بیان اينکه در س��ال 90 افزون ب��ر 56 میلیارد ري��ال اعتبار به 
دهیاری ه��ا اختصاص يافت، گف��ت: توزيع اعتبارات می��ان 290 دهیاری برای 
کارهای عمرانی، فرهنگی از جمله بهس��ازی معابر روس��تايی، احداث ساختمان 
دهیاری ها، فضای سبز، کمک به ساماندهی گلزار شهدا و امور مذهبی و مساجد 

و امور جاری انجام شد.
وی با بیان اينکه، دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها می توانند با برقراری 
تعامل با فرمانداری، بخش��داری و ساير ادارات و نهادها نقش مهم و مؤثری در 
راس��تای رفع مشکالت مردم داش��ته باشند، تاکید کرد: دهیاران بايد مردم را در 
انجام پروژه های عمرانی، س��اخت و سازهای مسکونی و غیرمسکونی مشارکت 

دهند.
جعفری تصريح ک��رد: فعالیت دهیاران نبايد فقط در امور عمرانی و خدماتی 

روستا خالصه شود بلکه دهیاران برای توسعه فرهنگی روستا نیز تالش ويژه ای 
داشته باشند.

وی اجرای مصوبات ش��ورای روستا، حفظ نظم عمومی، همکاری در حفظ و 
نگهداری تأسیس��ات عمومی و عمرانی و اموال و دارايی های روس��تا، همکاری 
با س��ازمان ها و نهادهای دولتی و ايجاد تسهیالت الزم برای خدمات رسانی در 
بخش های مختلف به روستا و ايجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط 

را از جمله وظايف دهیاران برشمرد.
جعفری افزود: شاخص هايی مانند جمعیت، وسعت، عملکرد عمرانی و کیفیت 
اجرای پروژه ها، مرکز دهس��تان بودن، مطابق��ت عملکرد با آيین نامه های مالی 
از جمله معیارهای توزيع اعتبارات اس��ت.وی دهیاری های دارای دهیاران برتر، 
پاس��خگويی به موقع به مکاتب��ات اداری و نیز تکريم ارب��اب رجوع را از ديگر 

شاخص های توزيع اعتبارات میان دهیاری ها عنوان کرد.
ب��ه گفته وی، کهگیلويه و بويراحمد افزون بر يک هزار و 792 روس��تا، 17 

بخش و با جمعیت روستايی افزون بر 320 هزار نفر است.

انعقاد تفاهم نامه های جدید در مسير 
توسعه روستایی کشور  

معاون امور دهیاري هاي س��ازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
ب��ا بیان اين که در س��ال 90 پنج تفاهم نامه با دس��تگاه هاي مختلف به 
منظور اس��تفاده از ظرفیت و توان دهیاري ها جهت ارائه خدمات مناسب 
و بهینه به جامعه روس��تايي از سوي وزارت کشور و سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کش��ور با دستگاه هاي مختلف امضا ش��ده،گفت: دوازده 
تفاهم نام��ه نیز در س��ال جاري دردس��ت اق��دام مي باشد.فهرس��ت اين 

تفاهم نامه به اين شرح است :
1- تفاهم نامه با س��ازمان میراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري 

درخصوص توسعه گردشگري در روستاها 
2- تفاهم نام��ه ب��ا بنیادمس��کن انقالب اس��المي در زمین��ه عمران 

روستايي
3- تفاهم نامه با س��ازمان مديريت بحران کشور در خصوص مقابله با 

بحران ها و حوادث غیرمترقبه در روستاها
4- تفاهم نامه با هالل احمر  در زمینه امداد و نجات در روستاها

5- تفاهم نام��ه با س��ازمان حفاظت محیط زيس��ت در زمینه آموزش 
زيست محیطي به روستائیان و دهیاران

6- تفاهم نامه با ش��رکت مهندسي آب و فاضالب کشور درخصوص 
واگذاري امور آب و فاضالب روستاها به دهیاري ها

7-  تفاهم نامه با س��ازمان ثبت احوال کش��ور درخصوص ثبت وقايع 
چهارگانه تولد ، فوت ، ازدواج و طالق در روستاها

8- تفاهم نام��ه با وزارت جهادکش��اورزي درخصوص توس��عه بخش 
کشاورزي در روس��تاها و حمايت از تولیدات کشاورزي و بازاريابي براي 

آن ها
9- تفاهم نام��ه ب��ا وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات درخصوص 
توس��عهICT روس��تايي و فناوري اطالع��ات در دهیاري ه��ا و مناطق 

روستايي کشور
10- تفاهم نامه با وزارت ورزش و جوانان درخصوص توسعه فضاهاي 

ورزشي ، شادابي و تندرستي در روستاهاي کشور
11- تفاهم نامه با س��ازمان آموزش فني وحرفه اي درخصوص توسعه 

آموزشگاه هاي شغلي و مهارتي در روستاها
12-  تفاهم نامه با س��ازمان بهزيستي کش��ور به منظور ارائه خدمات 
توانبخش��ي به معلوالن جامعه روستايي و مناس��ب سازي محیط روستا 

براي معلولین
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مشکل عشایر بسته شدن ایل راه ها  است

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، جهانشاه صديق در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: بر اس��اس آخرين آمار سال 1387 جمعیت عشاير فارس يک میلیون و 250 
هزار نفر در قالب 220 هزار خانوار بوده، که با احتساب اين میزان دو درصد جمعیت 
کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت. صديق خاطرنشان کرد: با تالش عشاير در 
عرص��ه تولید زيرس��اخت های اقتصادی، حدود 20 درصد مواد پروتئینی، يک س��وم 
صنايع دستی و پنج درصد محصول زراعی را در کشور تولید می کنند. وی با اشاره به 
اين که استراتژی سازمان عشايری دامداری محض نیست، گفت: اين سازمان برای 
تولی��د پايدار، عالوه بر دامداری به پرورش ماهی، زراعت، باغداری، گلخانه و صنايع 

دستی توجه ويژه داشته است. 
ريیس س��ازمان امور عش��اير تصريح کرد: برای اسکان عشاير از ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی تاکنون 350 منطقه عشايری کشور شناسايی و در اين راستا 70 هزار 
خانوار نیز در برنامه چهارم اسکان داده شده اند. صديق بیان داشت: در برنامه چهارم 
توسعه نیز 850 هزار هکتار زمین به عشاير کوچنده واگذار شده است. وی اضافه کرد: 
در برنامه توسعه در سال 1389 حدود 900 میلیارد تومان هزينه زيرساخت های توسعه 

شده که اعتبار سال گذشته سازمان امور عشاير 100 میلیارد تومان بوده است. 
ريیس سازمان امور عشاير با تاکید بر اين که ارائه خدمات به عشاير کوچنده راضی 
کننده نیس��ت، گفت: عش��اير زندگی س��ختی دارند و عرصه های آنان مورد تعرض 
عده ای س��ودجو قرار گرفته است. صديق اظهار داشت: بی توجهی دستگاه ها در ارائه 
خدمات به ويژه تسهیالت بانکی و تخريب میان بندها از جمله چالش های مهم جامعه 
عش��ايری است. وی خاطرنشان کرد: برای تسريع و بهبود زندگی عشايری، مشکل 
هر استانی در همان استان برطرف شده و کتابچه راهبردی نیز برای رفع معضل اين 

جامعه مولد چاپ و در اختیار مسئوالن عشايری گذاشته شده است. 
ريیس س��ازمان امور عشاير کشور در مورد فرهنگ سازی جامعه عشايری افزود: 
فرهنگ مناطق عش��ايری قابل دفاع بوده، اما از ابزار و تکنولوژی روز دنیا بهره مند 
نیستند. صديق بیان داشت: عملکرد اداره کل امور عشاير فارس در راستای همکاری و 
کمک به جامعه عشايری مثبت بوده و از20 نمره 17 به اين اداره کل داده می شود.

معاون عمرانی استاندار مازندران، دهياران 
و شوراهای اسالمی را مسئول ساخت و ساِز 

روستاها دانست
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرس��تان بهشهر، سیدعیسی هاشمی در آيین 
افتتاح طرح هادی روستای»امامده« از توابع بخش مرکزی بهشهر با اشاره به وجود 
3 هزار و 200 روس��تا در مازندران اظهار داش��ت: 2 هزار و 400 روستای باالی 20 
خانوار و يک هزار و 700 روس��تای باالی 50 خانوار داريم و اين اس��تان يکی از پنج 

استان نخست کشور در زمینه تعدد روستاها است.
وی با اشاره به تالش های صورت گرفته در حوزه عمران و آبادانی روستاها گفت: 
طرح هادی در 600 روستای مازندران انجام شده و اگر دولت حداقل برای هر روستا 

 100 میلیون تومان هم هزينه کرده باش��د اين رقم به 60 میلیارد تومان می رس��د.
معاون عمرانی استاندار مازندران با بیان اينکه از سه منظِر توسعه وضع موجود، انتظاری 
و آرمانی به روستاها می نگريم، اظهار داشت: زمانی به روستای آرمانی می رسیم که 
س��اخت و سازهای آن بر مبنای راهبرد فنی اجرا ش��ود، هر زمینی که قرار است به 
 يک پروژه تبديل ش��ود بايد دارای کاربری و نقشه آن بر مبنای ضوابط کشور باشد.

هاش��می با بیان اين که نمی خواهیم سازه ای ساخته ش��ود که روی سِر مردم خراب 
ش��ود، اين موضوع را بسیار ش��کننده توصیف و تاکید کرد: هیچ ضوابط غیر فنی را 

نمی پذيريم.
وی ب��ا اش��اره ب��ه وج��ود ي��ک ه��زار و 670 دهی��اری در اس��تان ک��ه 
می ش��ود،  اداره  دهی��اری  و  ش��ورا  قال��ب  در  م��ردم  مديري��ت  و  تفک��ر  ب��ا 
دهی��اران و ش��وراهای اس��المی را مس��ئول س��اخت و س��اِز روس��تاها دانس��ت.

 

مع��اون عمران��ی اس��تاندار مازن��دران از نتاي��ج طرح ه��ای ه��ادی ب��ه ايج��اد 
ي��ک چه��ره م��درن و توس��عه يافت��ه اش��اره و خاطر نش��ان ک��رد: در کن��ار اين 
 محی��ط مس��کونی باي��د اخ��الق و صمیمیت موج��ود در روس��تاها حفظ ش��ود.
هاش��می در پايان س��خنان خود با بیان اين که بنیاد مسکن انقالب با نگاه و منش 
مردمی امام )ره( و بنا به دستور ايشان تشکیل شد، اظهار داشت: دوستانی که در اين 

بنیاد مشغول شدند از تفکر امام)ره( برخوردارند.

اجرای 3000 پروژه در بخش راه های روستایی 

معاون وزير راه و شهرسازی با بیان اين که سه هزار پروژه در بخش راه های روستايی 
در دس��ت اجرا داريم، گفت: سال گذشته 640 میلیارد تومان اعتبار برای معاونت راه 
 روس��تايی مصوب ش��ده بود که تاکنون 211 میلیارد تومان آن پرداخت نشده است.
س��ید حسین میرش��فیع در گفت وگو با مهر در خصوص پروژه های در دست اجرای 
وزارت راه در بخش روستايی اظهار داشت: هم اکنون 3 هزار پروژه در بخش راه های 

روستايی در دست اجرا قرار دارد.
معاونت س��اخت و نگهداری راه روس��تايی افزود: طول کلی اين راه ها 15 هزار و 
148 کیلومتر در دست اجرا می باشد که اين پروژه ها به صورت ملی در حال اجراست 

و اين ارقام شامل پروژه های استانی نمی شود.
وی تصريح کرد: اگر منابع مالی و اعتباری اين پروژه ها تامین ش��ود پیش بینی 
 می ش��ود ک��ه تا پايان س��ال مالی 91 س��اخت تمامی اي��ن راه ها به پايان برس��د.

میرش��فیع با بیان اين که س��ال گذش��ته 640 میلیارد تومان اعتبار برای معاونت راه 
روستايی مصوب شده بود اظهار داشت: از اين میزان 429 میلیارد تومان برای اجرای 

پروژه دريافت شد و 211 میلیارد تومان ديگر بايد پرداخت شود.

طرح توانبخشي مبتني بر جامعه در 
روستاهاي ایالم اجرا شد

مديرکل بهزيس��تی اس��تان ايالم گفت: طرح توانبخش��ی مبتنی ب��ر جامعه در 
روستاهای ايالم اجرا شده است.
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ص��ادق رس��تمی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار مه��ر اظه��ار داش��ت: چه��ار 
اي��الم شناس��ايی ش��ده اس��ت.  ه��زار و 460 معل��ول در مناط��ق روس��تايی 
مديرکل بهزيستی استان گفت: اين تعداد معلول در اجرای طرح سی بی آر )توانبخشی 
 مبتنی بر جامعه ( از سال 80 تا پايان سال 90 در مناطق روستايی شناسايی شده اند.

رس��تمی گفت: طرح توانبخش��ی مبتنی بر جامعه با هدف شناسايی معلوالن و ارائه 
خدمات هفت گانه شامل آموزش در خانواده  و خارج از خانواده، ارجاع، توزيع وسايل 
کمک توانبخشی،اش��تغال و کمک های موردی و مس��تمر به منظور توانمندسازی 

معلوالن اجرا می شود.
در  و  اس��تان  شهرس��تان های  هم��ه  در  ط��رح  اي��ن  اف��زود:  وی 
دارد. ادام��ه  نی��ز  روس��تاها  س��اير  در  و  اس��ت  ش��ده  اجراي��ی  روس��تا   235 
شناس��ايی  اي��الم  اس��تان  در  معل��ول  ه��زار  از 10  بی��ش  اف��زود:  رس��تمی 
هس��تند. من��د  به��ره  نه��اد  اي��ن  مس��تمر  غی��ر  و  مس��تمر  خدم��ات  از   و 

 500 و  ه��زار  دو  ش��دن  بازت��وان  از  اي��الم  بهزيس��تی  کل  مدي��ر 
اداره کل در ط��ول س��ال گذش��ته خب��ر داد. اي��ن   مددج��وی زي��ر پوش��ش 

وی افزود: اين افراد ش��امل 400 خانوار زير پوش��ش در حوزه امور اجتماعی و 240 
خانوار معلول مددجوی حوزه توانبخشی هستند.

رس��تمی ادامه داد: اين اداره کل از طريق تامین مس��کن، پرداخت تس��هیالت 
 اشتغال زايی و ارائه مهارت های شغلی اين مددجويان را از چرخه حمايتی خارج کرده است.
وی اضافه کرد: بر اس��اس برنامه پنجم توس��عه، اين اداره کل مکلف ش��ده ساالنه 
10درصد جمعیت زير پوش��ش به استثنا س��المندان و معلوالن ذهنی را بازتوان و از 

چرخه حمايتی خارج کند.

نياز به اعتبارات بيشتر در آب رساني 
روستایي

مديرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تايی هرمزگان با بیان اين که طی سال  
گذشته اعتبارات خوبی به اين شرکت اختصاص يافته، گفت: در حال حاضر آب شرب 

500 روستا در اين استان با تانکر تأمین می شود.
عبدالحمید حمزه پور در گفت وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار داش��ت: 
می توان سال جاری را سال شکوفايی و بهره برداری از ده ها “پروژه مهم” در بخش 

آب روستايی هرمزگان نام نهاد.
حمزه پور ادامه داد: هر چند اعتبارات ويژه و بی سابقه ای در بخش آب روستايی استان 
تحقق يافته، اما هرمزگان به داليل شرايط اقلیمی هم چنان با مشکالت آبی دست و 
 پنجه نرم می کند و از همین رو نیازمند استمرار تخصیص اعتبارات در سال جاری است.
اين مس��ئول با بیان اين که آب رسانی به روستاهای استان هرمزگان نیازمند 3 هزار 
میلیارد ريال اعتبار اس��ت، ابراز داشت: بر اس��اس برآوردهای انجام شده در صورت 
تأمین اعتبار مورد نیاز می توان مشکل 220 روستای باالی 20 خانوار و 400 روستای 
زير 20 خانوار در بخش آب و هم چنین دارای شبکه انتقال آب فرسوده و نامتناسب 

با نیاز جمعیتی را برطرف کرد.
وی با اشاره به اين که مردم هرمزگان به ويژه روستايیان به علت خشک سالی با 

کمبود آب و بارندگی روبه رو هستند، افزود: آب رسانی به 500 روستای هرمزگان به 
 صورت سیار و هم چنین آب رسانی به 300 روستای هرمزگان با جیره بندی انجام می شود.

حمزه پور به مردم هرمزگان توصیه کرد: همکاری های الزم را برای به حداقل رساندن و 
 کاهش تبعات خشک سالی با صرفه جويی،  مصرف بهینه آب و مديريت مصرف داشته باشند.
مديرعامل ش��رکت آب و فاضالب روستايی هرمزگان بیان داشت: هرمزگان دارای 
يک هزار و 829 روستاست که به دلیل کاهش منابع آبی و خشک سالی های پی در پی 

هم اکنون تعداد 500 روستا از اين تعداد با تانکر آب رسانی می شوند.
اين مسئول افزود: در سال گذشته با توجه ويژه دولت اعتبارات قابل توجهی با رشد 
260 درصدی نسبت به سال های گذشته به بخش آب روستايی هرمزگان تخصیص 
داده شد که با اين اتفاق خوب شرکت آبفار توانست پروژه های آب رسانی مهمی را آغاز 
 و در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام بر زمین مانده از سال های پیش اقدام کند.

هرمزگان به دلیل کمبود میزان بارندگی ها يکی از استان های کم آب کشور به شمار 
می رود.

میانگی��ن بارندگ��ی ط��ی دو دهه اخی��ر در اين اس��تان به ح��دی کاهش پیدا 
کرده که بس��یاری از دش��ت های اين اس��تان به دلی��ل کاهش می��زان منابع آبی 
 از ط��رف دس��تگاه های مربوط��ه به عن��وان دش��ت های بحرانی معرفی ش��ده اند.

اس��تفاده از آب  شیرين کن ها موضوعی است که طی س��ال های اخیر در اين استان 
 به طور ويژه تری در دس��تور کار دس��تگاه های تأمین آب ش��رب قرار گرفته اس��ت.
پراکندگی روستاهای اين استان و فاصله های قابل توجه آن ها از يکديگر علت ديگر 
پر هزينه بودن اجرای طرح های آب رس��انی روس��تايی در اين استان اعالم می شود. 
 همچنین بیش از 50 درصد جمعیت هرمزگان در روستاهای اين استان ساکن هستند.

کمك رساني هالل احمر لرستان به عشایر و 
روستایي ها

در پ��ی ج��اری ش��دن س��یالب در مناطق��ی از دامنه س��فید ک��وه امدادگران 
 جمعی��ت هالل احمر لرس��تان برای کم��ک به عش��اير منطقه وارد عمل ش��دند.

ب��ه گزارش خبرگزاری موج لرس��تان به نقل از رواب��ط عمومی جمعیت هالل احمر 
لرس��تان، با ازبین رفتن پوش��ش گیاهی در برخی مناطق ش��یبدار کوهستانی طی 
سال های اخیر و به هنگام بارندگی های بهاری سیالب های مقطعی به وجود می آيد 

که بعضا باعث وارد آمدن خساراتی به اهالی منطقه نیز می شود.
برپايه اين گزارش و در اثر بروز س��یالب در مناطقی از چم ديوان و سفید کوه 45 
خانوار از عش��اير منطقه دچار خسارت شدند که بالفاصله تیم های عملیاتی جمعیت 
هالل احمر لرستان با امکانات امدادی به منطقه وارد شده و طی عملیات امدادرسانی 
که تا ساعت 8 شب ادامه داشت ضمن کمک به اهالی منطقه اقدام به توزيع 80 بسته 

غذايی 72 ساعته، 150 تخته پتو و مقاديری نان بلوری و خرما نمودند.
همین گ��زارش حاکی اس��ت، همچنی��ن در بخ��ش دورافت��اده و صعب العبور 
بش��ارت از تواب��ع الیگ��ودرز نی��ز وقوع س��یل در روس��تاهای پاخیم��ه گاه توتکان 
پیرمحمد و محمدآباد خس��اراتی را برجای گذاش��ت که بالفاصله تیم های امدادی 
از الیگ��ودرز جه��ت ارزياب��ی و ب��رآورد اولیه نیازه��ای اهالی وارد عمل ش��ده که 
نهايت��ا با توجه به برودت ه��وا مقادير 300 تخته پتو،چراغ وال��ور، موکت، ظروف و 
 ديگر اقالم مورد نیاز روس��تاهای مزبور در بین روس��تايیان س��یل زده توزيع ش��د. 

1983 پروژه عمران روستایي در زنجان 
مصوب شد

معاون عمرانی استاندار زنجان با اشاره به اين که سال گذشته 1983 پروژه عمران 
روستايی در اين استان مصوب شده است، گفت: از اين تعداد 794 پروژه تکمیل و به 
بهره برداری رس��یده است که به لحاظ میانگین مجموع پروژه های عمران روستايی 

پیشرفت فیزيکی مناسبی دارند.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کريمی در جلس��ه س��تاد عمران  روس��تايی 
و مهاج��رت  معک��وس اس��تان، مجموع اعتب��ارات پروژه ه��ای عمران روس��تايی 
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اس��تان را 4720  میلیارد ري��ال عنوان کرد و افزود: با رويکرد کالن دولت هش��ت 
 درصد اعتبارات اس��تانی بايد به توس��عه عمران و آبادانی روس��تاها اختصاص يابد.

وی ادامه داد: طی س��ال گذش��ته 13 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده 
 هزينه ش��ده اس��ت که از اين میزان 4 میلیارد تومان به دهیاری ها اختصاص يافت.
کريمی افزود: طی يکس��ال گذشته که از تشکیل اين ستاد در استان زنجان گذشته 
اس��ت، 1983 پروژه برای عمران و آبادانی روس��تاهای استان مصوب شد که بنا بر 
گزارش دس��تگاه های مرتبط، از اين تعداد 794 پروژه تاکنون به اتمام و بهره برداری 
رس��یده اس��ت که 66 درصد کل پروژه ها با مجموع ارزش ريالی 472 میلیارد تومان 

هزينه شده است.
معاون عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: در سال گذشته و بر اساس رويکرد کالن 
از مجموع اعتبارات اس��تان، حداقل 8 درصد به اجرای طرح های توسعه روستايی در 
قالب طرح های هادی و عمران و آبادانی اختصاص يافت که سهم به سزايی در اجرای 

طرح ها خواهد داشت.
کريمی در خصوص اعتبار دهیاری ها نیز اظهار کرد: در سال گذشته دو منبع مالی 
جديد برای دهیاری ها و فعالیت های عمرانی در روس��تاها اختصاص يافت که شامل 
اختصاص س��هم مناسبی از عوارض ارزش افزوده پس از اجرای برنامه پنجم توسعه 
است که به تناسب نسبت جمعیت هر شهرستان بین شهرداری ها و دهیاری ها توزيع 
می ش��ود که اين میزان از 13 میلیارد تومان به بیش از 20 میلیارد تومان در س��ال 
گذش��ته رس��یده و از اين رقم نیز 4 میلیارد تومان به دهیاری های استان اختصاص 

يافته است.
وی  افزود: در جرايم رانندگی نیز سهمی به دهیاری اختصاص يافته است که از 6 
میلیارد ريال در استان رقمی نزديک به 4 میلیون ريال به دهیاری ها اختصاص يافت تا برای 
 افزايش ايمنی در راه های روستايی هزينه خواهد شد که اين منبع مالی تکرار خواهد شد.

مع��اون عمرانی اس��تاندار زنجان در ادام��ه، گفت: کمک های دريافتی از س��ازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال 89 حدود 47 میلیارد ريال بود که در سال 
گذشته مجموع مبالغ دريافتی از اين سازمان و دهیاری ها به 81  میلیارد ريال رسید 

که 72 درصد رشد داشته است.
کريمی يادآور ش��د: اين منابع و تقويت بودجه روس��تايی در سال جاری در قالب 
بودجه امسال رويکرد تقويت توسعه روستايی در اليحه دولت منظور شده است که 
توسعه خوبی را در روستاها شاهد خواهیم بود و اين اعتبارات و تالش ها نويدبخش 
آبادانی بیشتر در روستاها که کانون تولید و فعالیت اقتصادی سالم برای اعتالی کشور 

به شمار می رود، خواهد بود.

8 هيات ورزشي و عشایري در خراسان 
جنوبي فعاليت مي کنند

معاون اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 
هش��ت هیات ورزش��ی روستايی و 
عشايری در استان فعالیت می کنند.

به گ��زارش خبرگ��زاری فارس 
از درمی��ان، بهرام عزي��ززاده  مقدم 
در نشست ش��ورای ورزش درمیان 
اظهار کرد: در سال گذشته 26 باب 
خانه ورزش روس��تايی و عشايری 
به ارزش 23 میلی��ون و 400 هزار 

تومان در سطح استان به بهره برداری رسید.
وی از کم��ک بالع��وض 900 ه��زار تومان��ی ب��ه خانه های ورزش روس��تايی 
اس��تان خب��ر داد و گفت: در س��ال گذش��ته خانه های ورزش روس��تايی اس��تان با 
 وس��ايل ورزشی نظیر میز تنیس، میز ش��طرنج، فوتبال دستی و دارت تجهیز شدند.
عزي��ززاده  مق��دم ب��ا بی��ان اينکه هی��چ محدوديت��ی ب��رای افتتاح خان��ه ورزش 
روس��تايی وجود ن��دارد، ادامه داد: خانه های ورزش روس��تايی با درخواس��ت اهالی 
 روس��تاها افتتاح ش��ده و به تناس��ب جمعیت روس��تای متقاضی تجهیز می ش��وند.

معاون توس��عه و امور ورزش��ی ورزش و جوانان خراس��ان جنوبی، خراسان جنوبی را 
پیش��گام ترين استان کش��ور در بحث احداث خانه های ورزش روستايی و عشايری 

دانست.
عزيزمقدم اضافه کرد:  سرانه اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز موجود در استان 67 صدم 
 مترمربع است که با احتساب طرح های در دست اجرا به 1,03 مترمربع افزايش می يابد.
وی س��رانه اماکن اداری موجود اس��تان را 43 صدم متر مربع اعالم کرد و افزود: با 

احتساب طرح های اجرا اين میزان نیز به 0,68 مترمربع می رسد.

بهره مندي 83  درصدي روستاهاي آذربایجان 
غربي از آب شرب

مديرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب روس��تايی آذربايج��ان غرب��ی گف��ت: 
 83,2 درص��د از روس��تايیان اس��تان از نعم��ت آب ش��رب بهره من��د هس��تند.
رس��ول اکب��ری در گفت و گو ب��ا خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داش��ت: ش��اخص 
برخورداری روستاهای آذربايجان غربی از تاسیسات آب آشامیدنی سالم 97,4 درصد 

است.
وی ب��ا اش��اره به اقدام��ات انجام گرفته در س��ال گذش��ته در زمینه آبرس��انی 
و واگ��ذاری انش��عاب آب در روس��تاهای اس��تان، تصريح کرد: س��ال گذش��ته 81 
روس��تا به روس��تاهای تحت پوش��ش اين ش��رکت افزوده ش��ده و بیش از 12هزار 
 انش��عاب در س��طح اس��تان ب��ه تع��داد انش��عاب های موجود اضافه ش��ده اس��ت.

اين مس��ئول با بیان اينکه امسال در تالش هس��تیم تا روستاهای تحت پوشش را 
افزايش دهیم، تصريح کرد: زير پوش��ش بردن روستاهای غیر بهره مند از آب شرب 

يکی از اولويت های شرکت آب و فاضالب روستايی استان است.
اکب��ری تع��داد انش��عاب های موج��ود در س��طح روس��تاهای اس��تان را 206 
ه��زار و 860 فق��ره عن��وان کرد و گفت: س��ال گذش��ته تعداد مش��ترکان خانگی 
195ه��زار و 43 فق��ره ب��ود و میزان مصرف س��االنه اين مش��ترکان 41 میلیون و 
 564ه��زار و 723 مترمکع��ب و متوس��ط مصرف ماهان��ه آن 16,7 متر مکعب بود.
وی اعالم کرد: در تالش هس��تیم با اطالع رس��انی  که انجام می شود میزان مصرف 

روستايیانی که میزان مصرف آن ها از الگوی مصرف باالتر است را کاهش دهیم.

15 روستاي 50 خانواری بوشهر طرح هادي 
ندارند

مدي��رکل بنیاد مس��کن انقالب اس��المی اس��تان بوش��هر گفت : ه��م اکنون 
فقط 15 روس��تای 20 تا 50 خانوار اس��تان بوش��هر طرح هادی ندارند که در س��ال 
 ج��اری اجرای ط��رح هادی در اين روس��تاها نیز در دس��تور کار قرارگرفته اس��ت.
  به گزارش خبرگزاری فارس از بوش��هر، ابراهیم فرزانه در آيین آغاز عملیات پارک 
بین راهی روستای محمد صالحی گناوه افزود: مطالعات اولیه پارک بین راهی محمد 
 صالحی توس��ط بنیاد مسکن انجام و طراحی و نقش��ه آن نیز تکمیل و آماده است.

وی افزود: با رش��د اعتبار س��ه برابری طرح های هادی نس��بت به سال 89، در سال 
90 اعتباری معادل 300 میلیارد ريال برای توس��عه طرح هادی در روستاهای استان 

بوشهر اختصاص يافت که در تاريخ استان بی سابقه بود.
مديرکل بنیاد مس��کن اس��تان بوش��هر گفت: 190 میلیارد ريال از اين اعتبار از 
محل س��رمايه تملک دارايی استان تامین ش��ده و 50 میلیارد ريال نیز در سفر مقام 
 معظم رهبری به عس��لويه و مابقی نیز س��هم اعتبارات ملی برای استان بوده است.

فرزانه با بیان اين که در س��ال 90، برای 203 روس��تای استان طرح هادی اجرا شده 
اس��ت، افزود: انتخاب روستاها برای اجرای طرح هادی بر اساس فرآيندی است که 
در معاونت برنامه ريزی اس��تان به کمیته برنامه ريزی فرمانداری ها ابالغ و بر اساس 

شاخص هايی به بنیاد مسکن برای اجرا اعالم می شود.
وی يادآور ش��د: يکی از ماموريت های اين سازمان ارائه زمین به متقاضیان واجد 
شرايط در روستاها است که در اين راستا تاکنون 12 هزار و 498 قطعه پالک زمین به 

صورت پراکنده در استان واگذار شده است که سهم سال 90، 311 قطعه بود.
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دهیاری ها: آقای مهندس خودتان را معرفی 
بفرمایی�د و پیرام�ون فعالیت ه�ای عمده ی 
دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی توضیحاتی 

ارائه فرمایید.
بنده محمدصادق پور مهدی هستم و مدت 
28 سال اس��ت که افتخار خدمت به مردم را 
دارم. به اطمین��ان می توانم عرض کنم بیش 
از نیمی از اين زمان در جايگاه هايی مش��غول 
فعالی��ت بودم ک��ه به طور مس��تقیم با عمران 
و آبادان��ی روس��تاهای کش��ور در ارتباط بوده 

اس��ت. لذا در اين ح��وزه تجربیاتی اندوخته ام 
که امیدوارم طرح آن ها ب��رای دهیاران عزيز 
مثمرثمر باشد. در حال حاضر حدود يک سال 
و نیم اس��ت که به س��مت مدي��ر دفتر فنی و 
برنامه ري��زی عمرانی وزارت کش��ور منصوب 
ش��ده ام و افتخار همکاری با اين مجموعه را 
دارم. دفت��ر فنی و برنامه ريزی عمرانی وزارت 
کش��ور از دو دفتر مجزا تش��کیل شده است. 
يکی دفتر عمرانی و ديگری دفتر برنامه ريزی 
که در س��اختار جديد تحت عنوان دفتر فنی و 

برنامه ريزی عمرانی وزارت کشور مطرح شده 
است.

 از زم��ان ادغام اين دو دفت��ر تاکنون بنده 
به عنوان مدير اي��ن مجموعه در حال خدمت 
هس��تم. وظايف دفتر را می توان به سه بخش 
عمده دس��ته بندی نمود. يک بخش، حوزه ی 
شهرسازی و معماری است که مسائل مربوط 
به شورای عالی شهرس��ازی و معماری ايران 
را دنب��ال می کن��د و در رابط��ه ب��ا طرح های 
جام��ع تفصیلی ش��هرها از طري��ق دفاتر فنی 

بررسی، اجرا و نظارت بر پروژه های 
عمرانی روستا

در گفت وگو با مدیر کل دفتر فنی و   برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور

دهیاری ها: توسعه ی روستا دارای ابعاد گوناگونی است که نه تنها 
مس�تلزم تغییر در س�اخت اجتماعی و اقتصادی اس�ت، بلکه فرآیند 
بهبود کالبد روس�تا را نیز در بر می گیرد. فراهم نمودن زمینه ی ایجاد 
خیابان ها، کوچه ها، پارک ها، فضاهای آموزش�ی و ورزشی و بسیاری 
دیگ�ر، از جمله وظای�ف دهیار می باش�ند. چالش ها پیرام�ون اجرا و 

نظ�ارت بر پروژ ه ه�ای عمرانی و مباح�ث مربوط به آن، م�ا را بر آن 
داش�ت تا مصاحبه ای ب�ا مهندس پور مه�دی، مدی�ر کل دفتر فنی و 
برنامه ری�زی عمرانی معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کش�ور؛ 
ترتی�ب دهی�م. متنی که در زیر می خوانید گزی�ده ای از این گفت وگو 

است: 

ت وگو
گف
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استانداری ها،مس��ائل مرب��وط به کمیس��یون 
ماده ی 5، به ويژه ش��هر تهران و مس��ائلی از 
اين دس��ت را پیگیری می کند. حريم شهرها 
و مباح��ث مربوط به اعم��ال ماده ی 9 تملک 
ش��هرداری ها نیز از ديگ��ر حوزه های فعالیت 
اي��ن قس��مت از دفتر می باش��د. بخش ديگر 
دفتر، معاونت س��اختمان و نظارت می باش��د 
ک��ه حیطه ی فعالیت آن نظارت بر س��اخت و 
سازهای عمرانی در کشور است؛ از روستا گرفته 
تا شهر، از پروژه های ملی تا استانی، که عمدتا 
اين فرآيند با پیگیری از اس��تان ها و از طريق 
آن ها صورت می گیرد. مسائل زيست محیطی، 
فعالیت های مربوط به سازمان نظام مهندسی 
کش��ور اعم از روستايی و ش��هری نیز در اين 
ح��وزه ص��ورت می گی��رد. البته م��ا در موارد 
زيادی از جمله مس��ائل مرب��وط به طرح های 
هادی، با بنیاد مسکن همکاری داريم و نیز در 
بحث دهیاری ها تعامل مس��تمری با سازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشور داريم.
دهیاری ه�ا: با عنایت ب�ه این که دفتر فنی و 
برنامه ریزی عمرانی وزارت کش�ور، دفتری 
س�تادی اس�ت، نظارت عالیه خود را به چه 
نحوی در سطح روستاها اعمال می کند؟ آیا 
در این فرآیند دهیاری می تواند نقش�ی ایفا 

نماید؟
دفتر به عنوان يک دس��تگاه س��تادی از دو 
زاويه وظاي��ف خود را انج��ام می دهد. از بعد 
س��تادی، کارهای فنی هس��تند که از س��وی 
مرک��ز انج��ام می ش��ود. به عنوان مث��ال در 
بحث نظام مهندس��ی و نظ��ام فنی اجرايی و 
نظ��ارت بر کاره��ای عمرانی روس��تاها، دفتر 
فن��ی با هماهنگی وزارت راه و شهرس��ازی و 
س��ازمان نظام مهندسی کشور در سامان دهی 
ناظرين فنی روستايی همکاری می کند. از بعد 
صفی باي��د عرض کنم که دفت��ر فنی در هر 
يک از اس��تان ها دارای اداره کل و دفتر فنی 
استانداری می باش��د که اين دفاتر موظفند به 
تمام پروژه های عمرانی اجرا ش��ده در س��طح 
اس��تان نظارت کنن��د. نظارت فن��ی و عالیه 
پروژه هايی که در اس��تان صورت می گیرد از 
جمله پروژه های روس��تايی ب��ر عهده ی آن ها 
می باش��د. در واقع دفاتر فنی از بعد فنی، دفتر 
امور روستايی اس��تانداری  را حمايت می کنند. 
از زاوي��ه ی ديگر دفت��ر فن��ی و برنامه ريزی 
عمرانی وزارت کش��ور انجام کارهای نظارتی 
در روس��تاهای کل کش��ور را بر عه��ده دارد. 
مطابق آمار اين دفتر، در کش��ور بیش از يک 
میلیون واحد روس��تايی در حال ساخت است 
که اين رقم تنها س��اخت و سازهايی را شامل 
می ش��ود که از س��وی دولت بودجه دريافت 

می کنند و همگی تحت نظارت نظام مهندسی 
هستند. يکی از وظايف دهیار در روستا صدور 
پروانه ی ساخت مس��کن روستايی است، ولی 
اجرا، نظ��ارت و کنترل آن به ويژه در جايی که 
وام هاي��ی در اختیار روس��تايیان قرار می گیرد 
با بنیاد مس��کن است. البته س��امان دهی اين 
امر با دفتر فنی ب��ود. به اين صورت که افراد 
تحصیل ک��رده ای از ط��رف نظام مهندس��ی 
اس��تان از کانال بنیاد مسکن برای نظارت بر 
پروژه ها منصوب ش��ده اند و اين افراد نظارت 
ب��ر پروژه ه��ا را انج��ام می دادند. اگر کس��ی 
بر خالف ضواب��ط عمل می ک��رد، در نهايت 
نمی توانست از تسهیالت اعطايی استفاده کند 
و وام به او تعلق نمی گرفت. به اين جهت که 
وام از سمت بنیاد مسکن ارائه می شد، نظارت 
هم از طريق بنیاد مس��کن شهرستان اعمال 
می ش��ود. به دلیل اين که دفتر فنی استانداری 
نیروی زيادی ندارد ، در واقع توان الزم برای 
نظارت بر تمام پروژه های عمرانی در س��طح 
روستاهای استان از توان او خارج است. مانند 
مس��کن و شهرسازی که در ش��هرها نظارت 
عالیه دارد، دفتر فنی نیز س��عی کرده است تا 
در استان اين نظارت را از طريق بنیاد مسکن 

اعمال نمايد.
دهیاری ه�ا: آیا نظارت بنیاد مس�کن انقالب 
اس�المی بر کلیه ی پروژه های عمرانی است 

که در سطح روستا صورت می پذیرد؟
البت��ه همان ط��ور که مس��تحضر هس��تید 
پروژه های عمرانی و س��اخت و سازهايی که 
در روستا صورت می گیرد از تنوع بسیار زيادی 
برخوردارن��د و نظ��ارت بنیاد مس��کن فقط در 
رابطه با ساخت و س��ازهای مسکن روستايی 

است.
در روس��تا فعالیت ه��ای متفاوت��ی صورت 
می گی��رد؛ از ايج��اد ش��بکه ی آب رس��انی و 
فاض��الب گرفته تا تعريض معاب��ر و  احداث 
خانه بهداش��ت که همگی تحت نظر دهیاری 
و بخش��داری ص��ورت می پذي��رد. در واق��ع 
نظارت بنیاد مس��کن تنها در حوزه ی ساخت 
و سازهای مس��کن روستايی صورت می گیرد 
که اين اختیار از سوی دفتر فنی استانداری ها 
به بنیاد مس��کن انقالب اس��المی شهرستان 

تفويض شده است.
دهیاری ها: در تکمیل س�وال پیش�ین، آقای 
پور مه�دی بفرمایید ک�ه از نظر قانون کدام 
نهاد در س�طح روستاها مس�ئول نظارت بر 

پروژه های عمرانی می باشد؟ 
همان ط��ور که در ش��هرها دس��تگاه های 
مختلفی پروژه ه��ای عمرانی را اجرا می کنند، 
در روس��تاها نی��ز دس��تگاه های گوناگونی در 

اين حوزه مش��غول هس��تند. طبق قانون هر 
دستگاه موظف به نظارت بر پروژه ی عمرانی 
مرتب��ط با ح��وزه ی خود و گ��زارش به رده ی 
باالتر می باش��د. برای مثال وقتی شرکت آب 
و فاضالب ش��هری يک ش��بکه ی فاضالب 
اح��داث می کند، موظف اس��ت حی��ن اجرا به 
فرآيندهای آن نیز نظارت داش��ته باشد. يا در 
خصوص س��اخت مدارس، س��ازمان نوسازی 
م��دارس، موظف ب��ه نظارت ب��ر پروژه های 
صورت گرفته می باش��د. در روستاها نیز مانند 
شهرها هر دس��تگاهی موظف است تا بر کار 
خود نظارت داش��ته باشد که اين نوع نظارت، 
نظارت جزيی می باشد و نظارت کلی با وزارت 
کشور و اس��تانداری است. شورای فنی استان 
ک��ه در رأس آن مع��اون هماهنگ��ی عمرانی 
اس��تاندار قرار دارد، از بعد فنی و ابعاد کمی و 
کیفی، نظارت عالیه خود را بر تمام پروژه های 
عمرانی در سطح اس��تان اعمال می کند. نوع 
ديگر نظارت، نظارت مالی و برنامه ای است که 
از سوی معاونت برنامه ريزی صورت می گیرد 
و فرآيندی مش��ابه کاری که معاونت عمرانی 
از طريق شورای استان صورت می دهد، انجام 
می دهن��د. در نهايت نظارت کل��ی و عالیه بر 
اج��رای پروژه های عمرانی و نظ��ارت بر کار 
دستگاه های مجری مانند بنیاد مسکن انقالب 
اس��المی، ش��رکت آب و فاضالب روستايی، 
س��ازمان نوس��ازی م��دارس، دهیاری ها و ... 
همگی بر عهده ی شورای فنی استان می باشد 
که تحت نظر معاون عمرانی استاندار تشکیل 
می ش��ود. به اين ترتیب می توان گفت از بعد 
فنی، ش��ورای فنی اس��تان عالی ترين مرجع 

نظارتی در استان می باشد. 
می توان نتیجه گرفت که هر دستگاهی در 
هر نقط��ه ای کاری انجام می دهد در بعد اول 
بايد دس��تگاه مجری نظ��ارت جزيی را اعمال 
کند و نظارت کلی و عالیه از سوی استانداری 
اعمال می ش��ود که اين نوع نظارت نیز به دو 
بخش تقسیم می شود: نظارت فنی که توسط 
معاونت عمرانی اعمال می شود و نظارت مالی 
که توس��ط معاون��ت برنامه ريزی اس��تانداری 

صورت می گیرد.
دهیاری ها: اگر نظ�ارت را به دو نوع نظارت 
پیش�گیرانه و نظارت تعقیبی تقس�یم کنیم، 
در ح�وزه ی پروژه ه�ای عمرانی در س�طح 
روستاها چه نقش�ی می توان برای دهیاران 

قائل شد؟  
دهیاری نهادی اس��ت که حدود ده س��الی 
از عم��ر آن می گ��ذرد و در ط��ول اين مدت 
پیشرفت های خوبی داش��ته و از سرعت رشد 
مناس��بی برخوردار بوده است و به اعتقاد بنده 

شورای فنی استان 
که در رأس آن 

معاون هماهنگی 
عمرانی استاندار 

قرار دارد، از بعد 
فنی و ابعاد کمی و 
کیفی، نظارت عالیه 

خود را بر تمام 
پروژه های عمرانی 

در سطح استان 
اعمال می کند. 

نوع دیگر نظارت، 
نظارت مالی و 

برنامه ای است که 
از سوی معاونت 

برنامه ریزی 
صورت می گیرد و 

فرآیندی مشابه 
کاری که معاونت 
عمرانی از طریق 

شورای استان 
صورت می دهد، 
انجام می دهند.
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بايد بتوانی��م دهیاری ها را تقوي��ت کنیم. هر 
کس��ی برای کارآيی مناسب در يک مجموعه 
بايد تخصص الزم، ملزومات و امکانات کافی 
جهت اج��رای وظايف محوله  خود را داش��ته 
باشد. فردی که به عنوان دهیار در يک روستا 
انتخاب می ش��ود بايد عالوه بر توانمند بودن، 
نیروی انس��انی کافی برای اجرای امور و ابزار 
مناسب برای کار و بسیاری ملزومات ديگر را 
دارا باش��د و در اين صورت است که می توان 
انجام وظايف متناس��ب ب��ا توانمندی ها را از 
وی انتظ��ار داش��ت. اين امر بايس��تی گام به 
گام پیش برود، مسلما در گام اول نمی توان از 
يک دهیاری تازه تاسیس که امکانات زيادی 
در دس��ت ندارد توقع داش��ت ک��ه مانند يک 

شهرداری باسابقه در شهر عمل کند.
 البت��ه عرض ک��ردم؛ در يک مقايس��ه از 
گذشته تا امروز، به راحتی می توان دريافت که 
در دهیاری ه��ا تغییرات بس��یار خوبی رخ داده 

اس��ت. حدود دو سال اس��ت که خوشبختانه 
دهیاری ها کد اجرايی اخذ کرده اند و به عنوان 
دستگاه اجرايی مطرح شده اند. دهیاران اطالع 
چندان��ی در مورد فرآين��د پروژه های عمرانی 
نداش��تند، نحوه ی تنظیم موافقت نامه، نقشه، 
برنامه، ب��رآورد صحیح، نحوه ی انعقاد قرارداد 
با پیمان کار و بس��یاری مسائل ديگر جزئی از 
اجرای پروژه های عمرانی می باشد که دهیاران 
بايد از آن ها آگاهی داشته باشند. اگر هم زمان 
با افزايش بعد کمی دهیاران، از بعد کیفی نیز 
آن ه��ا را تقويت کنیم، گام بس��یار موثری در 
حوزه ی توسعه روستايی برداشته ايم. ما دهیار 
را به عن��وان مدير روس��تا در نظر می گیريم و 
دهیار در روستا بر اساس قانون، وظايف زيادی 
دارد. اما در کنار دهیاری، نهادهای ديگری نیز 
در روستا فعالیت می کنند که هر کدام مسئول 
پاسخ گويی به دس��تگاه های ذی ربط هستند. 

به عنوان مثال بنیاد مس��کن انقالب اسالمی، 
آبفای روس��تايی و ... با توجه به فعالیت هايی 
که در روستا انجام می دهند موظف هستند به 

بخشدار پاسخ گو باشند. 
متاس��فانه در روس��تاها بین بنیاد مس��کن 
انقالب اسالمی و دهیاران اصطکاک هايی رخ 
داده است که بنده معتقدم اين مسائل از روی 
آگاهی نیست. اگر هر دستگاه در جايگاه خود، 
وظايف خود را درس��ت انجام دهد و در همان 
حیطه به اج��رای وظايف قانونی خود بپردازد، 
مش��کلی پیش نخواهد آمد. بنیاد مسکن بايد 
بپذي��رد که در روس��تا دهیار و نه��اد دهیاری 
وجود دارد ولی متاس��فانه برخی از دوستان در 
بنیاد مس��کن در اين رابطه کم لطفی می کنند. 
ما بايد باور کنیم که دهیار مدير روس��تا است؛ 
البت��ه در حدودی که قان��ون برای وی تعیین 
کرده اس��ت -نه کمتر و نه بیش��تر- دهیاران 
نیز بايد توجه داشته باشند که بنیاد مسکن در 

روستاها وظايفی را مانند مقاوم سازی، تهیه ی 
ط��رح هادی و ... بر عه��ده دارد. البته ممکن 
است دهیاران در آينده به قدری توانمند شوند 
و نی��روی فنی الزم را کس��ب کنند که حتی 
تهی��ه ی طرح ه��ادی را نیز به آن��ان محول 
کنیم. همان گونه که در شهرها، در ابتدا طرح 
جامع و تفصیلی توس��ط مسکن و شهرسازی 
تهیه می ش��د و در حال حاض��ر طرح جامع را 
مسکن و شهرس��ازی و طرح تفصیلی توسط 
ش��هرداری ها تهیه می ش��ود. دوس��تان بنیاد 
مس��کن هم بايد در اين مس��یر گام بردارند و 
کم��ک کنند تا مدير روس��تا - يعنی دهیار - 
رشد کند و متقابال دهیار هم بايد متوجه باشد 
که در روستا هیچ دستگاهی به تنهايی مسئول 
نیس��ت، بلکه دستگاه های مختلف با همراهی 

يکديگر فعالیت می کنند.
اخیرا جلس��ه ای در سازمان ش��هرداری ها 

و دهیاری های کش��ور تشکیل ش��ده بود که 
خوشبختانه در آن جلس��ه به توافقاتی با بنیاد 
مسکن رس��یديم. ابتدا اين که در وهله ی اول 
هر دس��تگاه در جايگاه قانون��ی خود وظايف 
محوله اش را به درستی انجام دهد و در وهله ی 
دوم س��عی کنیم هم سو حرکت کنیم. چرا که 
نی��ت تمامی فعاالن در اي��ن حوزه، خدمت به 
جامعه است. در نهايت اين که بايد دهیاری ها 
را در حدود وظايف شان تقويت کنیم؛ در عین 
حال بنیاد مس��کن وظايف خود را انجام دهد 
و بخش��دار به عنوان نماينده ی حاکمیت آن ها 

را کنترل نمايد.  
دهیاری ه�ا: اگ�ر دهی�ار از جهت�ی فعالی�ت 
عمرانی را بر خالف قوانین موجود تشخیص 

داد، به چه نحوی می تواند اقدام نماید؟
اگر دهی��ار در کار دس��تگاه های مجری با 
تخلفی برخورد کرد، می تواند گزارش آن را به 
دستگاه نظارتی مربوطه ارسال نمايد. بخشدار، 
دهیار و حتی اهالی روس��تا می توانند از طريق 
س��امانه ی نظارت عمومی هرگونه تخلفی را 
اطالع رس��انی نمايند. به عن��وان مثال در نظر 
بگیريد يکی از اهالی روستا با توجه به شناخت 
فنی که دارد احس��اس می کن��د مصالحی که 
در س��اخت يک پل استفاده می شود نامرغوب 
است. در اين صورت می تواند به بخشداری يا 
به سامانه ی اينترنتی نظارت همگانی مراجعه 
و گزارش تخلف در م��ورد پروژه ی مورد نظر 
را ثبت و ارس��ال نماي��د. در رابطه با دهیاران 
نیز اين راه وج��ود دارد. نکته ای که در اين جا 
بايد مورد توجه قرار گیرد اين اس��ت که دهیار 
در رابطه با مس��ائلی که بر اس��اس قانون به 
مديريت روستا مربوط است و دستگاه ديگری 
در حال انجام آن اس��ت، بايد نظارت داش��ته 
باش��د و در ص��ورت ب��روز تخل��ف از طريق 

بخشداری می تواند اقدام نمايد.
دهیاری ها: صدور پروانه ی س�اخت و س�از 
در روس�تا جزء وظایف دهیاری ها می باش�د 
و بناب�ر فرمای�ش جناب عالی می ت�وان آن 
را ج�زء مس�ائل مربوط به مدیریت روس�تا 
قلمداد کرد. آیا دفاتر فنی دهیاری ها، در این 

حوزه می توانند ایفای نقش کنند یا خیر؟  
در حال حاضر اين موضوعی اس��ت که ما 
با دوس��تان در حال حل و فصل آن هس��تیم. 
چون تهیه ی نقشه ی طرح هادی توسط بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی و صدور پروانه توسط 
دهی��ار ص��ورت می گیرد در اين اثن��ا کنترلی 
توس��ط بنیاد مسکن انقالب اس��المی انجام 
می ش��ود که طی آن انطباق پروانه با نقشه ی 
طرح هادی روستا بررسی می گردد. اگر دفاتر 
فنی دهیاری ها از توان کافی برخوردار گردند، 

در واقع نظارت 
بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی 
تنها در حوزه ی 
ساخت و سازهای 
مسکن روستایی 
صورت می گیرد 
که این اختیار از 
سوی دفتر فنی 
استانداری ها 
به بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی 
شهرستان تفویض 
شده است.

برای نگهداری 
از پروژه های 
عمرانی، دهیار 
نیازمند نیرو و 
اعتبار کافی است. 
به اعتقاد بنده، 
اگر در این بخش 
دهیاران بخواهند 
کار موثری 
انجام دهند، 
باید از سمت 
فرمانداری ها 
اعتباری به آن ها 
تخصیص داده 
شود.
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وظیفه ی مطابقت دادن پروانه با نقشه ی طرح 
ه��ادی نیز به دفات��ر فنی دهیاری ه��ا واگذار 
خواهد شد و بنیاد مسکن تنها تهیه ی نقشه ی 
طرح هادی روس��تا را بر عهده خواهدداشت. 
اما در ح��ال حاضر چون دفات��ر فنی در تمام 
دهیاری ها تشکیل و تقويت نشده است، امکان 
واگذار کردن اي��ن وظیفه به دهیاری ها وجود 
ندارد. در نظر اس��ت تا ان ش��اءا... در آينده با 
تقويت دهیاری ها، اين وظیفه به آن ها واگذار 

شود.
دهیاری ها: آقای پور مهدی چه مشکالتی در 
پیش�برد پروژه های عمرانی در روستا وجود 

دارد؟
تعداد پروژه های در حال اجرا در روس��تاها 
بسیار زياد است. يکی از مشکالت، تخصیص 
ناقص اعتبارات و نیمه تم��ام ماندن پروژه ها 
می باشد که متاسفانه بعد از گذر زمان، ضوابط 
فنی تغیی��ر می کنند و در نهايت يک پروژه ی 
نیم��ه تمام به ط��ور کامل تخريب می ش��ود. 
دوم اين ک��ه در روس��تاها دس��تگاه هايی که 
به خص��وص پروژه های خ��رد را اجرا می کنند 
معم��وال به داليل گوناگون از قبیل پراکندگی 
روستاها و مسیرهای طوالنی نظارت کمتری 
بر فرآيند س��اخت پروژه اعمال می کنند و اين 
امر باعث می ش��ود که بعضی از پیمانکاران در 
اجرای پ��روژه، بر اثر عدم آگاهی و يا آگاهانه 
نقايصی را بر جای گذارند که در اين جا توصیه 
می شود بخش��داران از توان نظارتی دهیاران 

استفاده نمايند.
پیشنهاد جناب عالی  راه کارهای  دهیاری ها: 

برای رفع این نقایص چیست؟ 
به نظر بنده ابتدا بايد دس��تگاه های اجرايی 
را تقويت کرد و س��پس ب��رای متخصصین و 
کارشناسانی که در روستا کار می کنند به نوعی 
ايجاد انگی��زه کرد. در حال حاضر متاس��فانه 
بسیار مشاهده می شود که در روستا اگر فردی 
با مدرک مهندس��ی از دانشگاه فارغ التحصیل 
شود در روس��تا نمی ماند و در شهر دنبال کار 
می گردد. م��ا بايد کاری کنیم ک��ه نه تنها در 
اين ح��وزه، بلکه در تم��ام زمینه ها اين اتفاق 
بیافتد و روس��تايی در روستا مش��غول به کار 
ش��ود؛ تا از اين طريق دهیاری تقويت ش��ده 
و روس��تا توسعه يابد. توس��عه ی روستا، امری 
تک بعدی نیس��ت، بلک��ه دارای ابعاد و وجوه 
گوناگونی است که بايد با مشارکت خود مردم، 
دس��تگاه ها و دهیاری به عنوان نهاد مديريتی 

روستا تحقق يابد. 
دهیاری ها: همان طور که مستحضر هستید، 
نگه�داری از پروژه های عمرانی در روس�تا 
بر عهده ی دهیاران اس�ت. ابت�دا بفرمایید 

ارزیاب�ی ش�ما از ای�ن فرآین�د چیس�ت و 
زمین�ه ی  در  پیش�نهاداتی  چ�ه  همچنی�ن 

نگهداری از پروژه های عمرانی دارید؟
با تاس��ف ع��رض می کن��م به ط��ور کلی 
در کش��ور در بح��ث نگه��داری از پروژه های 
عمرانی دچار مشکالتی هستیم. زمانی که يک 
پروژه ی عمرانی تکمیل ش��ده و به بهره بردار 
تحويل داده می ش��ود، بهره بردار بايد مس��ائل 
وي��ژه ای را در بحث نگهداری از آن پروژه در 
نظر داش��ته باش��د. مديريت بهره برداری خود 
يک تخصص است که هزينه بر بوده و نیازمند 
تخصیص اعتبار اس��ت. متاس��فانه در حوزه ی 
اعتب��ارات در اس��تانداری ها و فرمانداری ها به 
بح��ث نگهداری از پروژه های عمرانی اهمیت 
کافی داده نش��ده است. در سطح روستاها نیز 
برای نگه��داری از پروژه های عمرانی، دهیار 
نیازمند نی��رو و اعتبار کافی اس��ت. به اعتقاد 
بن��ده، اگر در اين بخش دهیاران بخواهند کار 
موثری انجام دهند، بايد از سمت فرمانداری ها 
اعتباری به آن ها تخصیص داده ش��ود. تصور 
اشتباهی که وجود دارد اين است که احساس 
می کنی��م زمانی ک��ه ي��ک پ��روژه ی عمرانی 
تکمیل شد و آماده ی بهره برداری گرديد، کار 
تمام ش��ده و ديگر نیاز به نگهداری ندارد. در 
حالی که از زمان تکمیل بايد بسیاری از موارد 
برای نگهداری و بهره برداری از پروژه رعايت 

گ��ردد. لذا در حال حاض��ر بايد به میزان توان 
دهیاران از آن ها انتظار داشت تا در نگهداری 
پروژه های عمرانی در روس��تا فعالیت کنند. در 
مجموع، نگهداری از پروژه های عمرانی يکی 
از کارهای بس��یار مهم و حايز اهمیت اس��ت 
که در اين راس��تا بايد از س��مت فرمانداری ها 
بودجه ای برای اجرای اين مهم در روس��تا، در 
اختیار مدير روس��تا که همان دهیار اس��ت در 

نظر گرفته شود.
دهیاری ها: آقای پور مهدی از این که وقتتان 
را ب�ه ماهنامه ی دهیاری ها اختصاص دادید 
از ش�ما تش�کر می کنیم. در آخ�ر به عنوان 
حسن ختام اگر صحبتی خطاب به دهیاران 

دارید بفرمایید.  
خدمت کلیه ی دهیاران خس��ته نباش��ید و 
خدا قوت ع��رض می نمايم و معتقدم دهیاران 
ب��ا توکل ب��ر خداوند و نیت خی��ری که دارند 
می توانند بر بس��یاری از مشکالت روستا فائق 
آيند. اما توصیه ای که به دهیاران، به خصوص 
دهیاران ب��ا تجربه دارم اين اس��ت که تا حد 
ام��کان در کن��ار خ��ود مديرانی ب��رای آينده 
آموزش دهند تا آن ها بتوانند رس��الت دهیاری 
در روس��تا را ادامه داده و به سرانجام برسانند. 
توصی��ه ی آخر اين ک��ه دهیاران ب��ا تعامل با 
دس��تگاه های مختلف اهداف مديريتی خود را 

پیش برند. 

هر شخصی برای 
کارآیی مناسب 
در یک مجموعه 

باید تخصص الزم، 
ملزومات و امکانات 

کافی جهت اجرای 
وظایف محوله  خود 

را داشته باشد. 
فردی که به عنوان 

دهیار در یک 
روستا انتخاب 

می شود باید 
عالوه بر توانمند 

بودن، نیروی 
انسانی کافی 

برای اجرای امور 
و ابزار مناسب 

برای کار و بسیاری 
ملزومات دیگر را 

دارا باشد و در 
این صورت است 
که می توان انجام 
وظایف متناسب با 
توانمندی ها را از 
وی انتظار داشت.
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روستای جاجا از توابع بخش مرکزی شهرستان 
تیران و کرون، با مختصات جغرافیايی 51 درجه 
و 5 دقیقه ی طول ش��رقی و 32 درجه و 44 دقیقه ی عرض 
ش��مالی، در 5 کیلومتری شمال غربی تیران، 27 کیلومتری 
نجف آب��اد و 55 کیلومتری شهرس��تان اصفهان قرار گرفته 
اس��ت. ارتفاع اين روس��تا از س��طح دريا 1900 متر و آب و 
هوای آن گرم و خش��ک است. کوه های وجین باال و وجین 
پايین در ش��رق روس��تا و تپه قلعه در شمال شرقی آن واقع 
ش��ده اند. قلعه ی تاريخی، حمام، مسجد و خانه های قديمی 
روستا از جمله آثاری است که پیشینه ی تاريخی روستا را به 
نماي��ش می گذارن��د. گردش��گاه طبیع��ی قمیش��لو در 20 
کیلومتری روستای جاجا، از يیالقات و تفرج گاه های منطقه 

محسوب می شود.
روس��تای جاجا با بافت مس��کونی متراکم در منطقه ای 
کوهستانی استقرار يافته اس��ت. رودخانه ی مرغاب از میان 
روس��تا عبور می کن��د و در دو ط��رف حاش��یه ی رودخانه، 
انب��وه درختان در سرس��بزی فضای روس��تا تاثیر بس��زايی 
گذاش��ته اس��ت. چشمه س��ارهای متعدد پیرامون روستا از 
جمله چش��مه های مرغاب و احمدرضا از جاذبه های طبیعی 
روستا به شمار می آيند. منطقه ی حفاظت شده ی قمیشلو که 
در اراضی هموار روس��تا واقع شده از مناطق معروف استان 
و زيس��ت گاه ان��واع گونه های گیاهی و جانوری می باش��د. 
درياچه ی س��د خاکی خمی��ران در فاصل��ه ی 6 کیلومتری 
روس��تای جاجا قرار دارد و از جاذبه های آبی مهم روستاست 
که موجبات رش��د و رواج ورزش های آب��ی را فراهم نموده 
اس��ت. از ديگر جاذبه ه��ای تاريخی و مذهبی اين روس��تا  
می ت��وان به مس��جد قديمی، مس��اجد خان، س��ید تیران و 

خانه های قديمی روستا اشاره کرد.
قلع��ه ای تاريخی در حاش��یه ی ش��رقی روس��تا مربوط 
به دوره ی س��لجوقیان ب��ا بیش از  200 س��ال قدمت قرار 
گرفته اس��ت. ديواره ه��ای جانبی قلع��ه و  همچنین حمام 
تاريخی توس��ط دهیاری روستا مرمت شده است. اين پروژه 
با هزينه ای مع��ادل يک میلیارد و يکصد و نود میلیون ريال 
ص��ورت گرفته، که يکصد و چه��ل میلیون ريال آن صرف 
مطالعه ی طرح و يک میلی��ارد و پنجاه میلیون ريال صرف 
اجرای پروژه گرديده اس��ت. روس��تای جاجا هرساله در ايام 
ن��وروز به ط��ور میانگین پذيرای بیش از  500 گردش��گر از 
اقصی نقاط کشور می باشد که اين رقم بدون در نظر گرفتن 
گردش��گران در ماه های ديگر سال می باشد. روستای جاجا 
روستايی گردشگری و تاريخی است. دهیاری با مرمت آثار 
باس��تانی روستا ظرفیت گردشگرپذيری روستا را حفظ و ابقا 
نموده اس��ت، و با ايجاد زيرس��اخت های مناس��ب در جهت 
تقويت گردشگری روستايی گام برداشته است. تصاوير زير 
مراحل بازس��ازی و مرمت حمام تاريخی و قلعه ی متعلق به 

دوران سلجوقیان را نشان می دهد:

مرمت و 
بازسازی 
در روستای 
گردشگری
 جاجا

قلعه در حال بازسازي و مرمت

روستاي تاریخي جاجا

ش تصويري
گزار
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برج تاریخي روستا پیش از مرمت

قلعه تاریخي مجاور روستا پیش از مرمت

قلعه تاریخي مجاور روستا

جا
جا

ي 
ستا

رو
ت 

یع
طب
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برج تاریخي روستا پس از مرمت

مراحل بازسازي حمام تاریخي روستا

نمایي از حمام تاریخي روستا بعد بازسازي

مراحل بازسازي حمام تاریخي روستا

بخش فوقاني برج 

ت
رم

م م
تما

ز ا
د ا

 بع
ستا

رو
ي 

یخ
تار

ه 
قلع
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ري
 آما

ش
گزار

امیرکربالیی حسنی
کارشناس دفتر عمران  و  توسعه روستایی 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای 

کشور
اج��رای پروژه های عمران��ی و خدماتی 
روستايی يکی از مهم ترين و اصلی ترين 
اقدام��ات  در ام��ور کالب��دی و عم��ران و آبادی 
روستاهای کشور می باشد. اين فعالیت ها با هدف 
ايجاد زمینه ی توس��عه و عمران روستاها و تامین 
عادالن��ه ی امکان��ات و هداي��ت فیزيکی جهت 
بهبود شرايط زيس��ت محیطی نقاط روستايی در 
سراسر کشور به انجام می رسد. دهیاری به عنوان 
مدير اجرايی روس��تا در اين فرآيند نقش بسزايی 
دارد و از زم��ان تاس��یس اين نهاد در روس��تاها 
شاهد ظهور تغییرات چشم گیر و قابل توجهی در 
تمامی سطوح از جمله اجرای طرح های عمرانی 

مختلف بوده ايم.
ب��ا عنايت به وظاي��ف دهیاری ه��ا مطابق با 
اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها مصوب 
1380هی��ات محت��رم وزيران و س��رفصل های 
دس��تورالعمل اجراي��ی توزيع اعتب��ارات متمرکز 
دهیاری ه��ای کش��ور،  گزارش��ی از پروژه ه��ای 
عمران��ی و خدمات��ی دهیاری ه��ای کش��ور که 
هم زمان با دهه ی مبارک فجر س��ال 90 افتتاح 
گرديد، خدمت مخاطبین محت��رم ماهنامه ارائه 

می گردد. 
تعداد کل پروژه های افتتاح ش��ده در س��طح 
کلیه ی دهیاری های کشور 1675 پروژه می باشد 
که انواع گوناگونی از پروژه های عمرانی، خدماتی، 
فرهنگ��ی و ... را در بر می گیرد. پروژه ها به لحاظ 
نوع، ش��امل ساماندهی گورس��تان، گلزار شهدا، 
اماکن ورزش��ی و فرهنگی، پارک و فضای سبز، 
احداث ساختمان، بهسازی معابر، اماکن مذهبی، 
بهداشت محیط و پس��ماند، ايمنی و آتش نشانی 
می باشند. بیش��ترين فراوانی مربوط به بهسازی 
معاب��ر، ب��ا 596 پ��روژه )مع��ادل 36درصد کل 
پروژه های افتتاحی( می باش��د ک��ه اين پروژه ها 
طیف وس��یعی از انواع طرح ه��ای خرد مقیاس، 
مانند اج��رای طرح هادی، احداث پل، آس��فالت 
معاب��ر، روش��نايی معابر و ... را در ب��ر می گیرند. 
بعد از »بهس��ازی معابر« بیشترين سهم مربوط 
به »احداث س��اختمان ها و تاسیس��ات مرتبط با 
فعالیت های مختلف اداری، عمرانی و خدماتی« 
اس��ت. اين بخش 31 درصد از  انواع پروژه های 

عمرانی دهیاری ها را به خود اختصاص داده است، 
که شامل ساختمان دهیاری، خانه ی بهداشت و... 
اس��ت. رتبه ی سوم پروژه های عمرانی متعلق به 
پارک و فضای سبز می باشد که 160 پروژه معادل 
10درصد کل پروژه های افتتاحی را در بر می گیرد. 
ساماندهی گورستان های روستايی با 141 مورد، 
8 درصد پروژه های افتتاحی را به خود اختصاص 
داده اس��ت. بعد از »س��اماندهی گورس��تان های 
روس��تايی« به عنوان نوعی از طرح های عمرانی، 

ساخت اماکن مذهبی با 92 طرح، جايگاه پنجم را 
اشغال نموده است و به همین ترتیب انواع ديگر 
پروژه ه��ای عمرانی و خدماتی ه��ر يک میزان 
خاصی را به خود اختصاص داده اند که در نمودار 

زير منعکس شده است.   
در اين میان آن چه حايز اهمیت اس��ت، جهت 
حرکت و تحرکی است که شکل گرفته و سال به 
سال نظام مندتر و هدفمند به سمت تعالی حرکت 

می کند.) نمودار شماره ي 1(

در  استان  به تفکیک  دهیاری ها  افتتاح شده ی  و خدماتی  پروژه های عمرانی  تعداد  نمودار 2- 
دهه ی مبارک فجر 1390

نمودار 1- درصد پروژه های افتتاح شده به تفکیک نوع پروژه در دهه ی مبارک فجر 1390

منبع: دفتر عمران و توسعه روستایی معاونت امور دهیاری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

منبع: دفتر عمران و توسعه روستایی معاونت امور دهیاری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

گزارشی از وضعیت 
پروژه های افتتاح  شده دهیاری ها 
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جدول -1 تعداد پروژه های افتتاح شده ی دهیاری ها به تفکیک نوع پروژه و استان در دهه ی مبارک فجر 1390
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آذربایجان 1
83101282333079شرقی

آذربایجان 2
000020000020غربی

0000400004اردبيل3

632155534010116اصفهان4

0020311007البرز5

200021120017ایالم6

0005131510034بوشهر7

003012360024تهران8

چهارمحال و 9
0010301005بختياری

خراسان 10
1221217292148جنوبی

خراسان 11
601149450268رضوی

خراسان 12
330141573000135شمالی

201722805045خوزستان13

7000111111233زنجان14

0000181011030سمنان15

سيستان و 16
00032700012بلوچستان

000112300016فارس17

203074332060قزوین18

0002211006قم19

3411974343084کردستان20

45614273154197کرمان21

500294639160117کرمانشاه22

کهکيلویه و 23
0100111100023بویراحمد

204123800038گلستان24

0001152403043گيالن25

51114104150122لرستان26

4486261244068مازندران27

2024343503080مرکزی28

2604416145543189هرمزگان29

20004500011همدان30

1001323301050یزد31

جمع 
1412362160522596925891675کل

منبع: دفتر عمران و توسعه روستايی معاونت امور دهیاری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

میزان کل اعتبارات هزينه شده جهت اجرای 
پروژه ه��ای عمران��ی مبلغ 515 میلی��ارد و 580 
میلیون ريال بوده اس��ت که با توجه به تعداد کل 
پروژه های مذکور به طور میانگین برای هر پروژه 
مبلغ��ی در حدود 307 میلیون ريال هزينه ش��ده 
است. در س��طح روستاهای کشور در استان های 
مختلف، فعالیت های عمرانی و خدماتی متنوعی 

صورت گرفته است.
همان طور که می دانیم نقاط روستايی با توجه به 
شرايط اقلیمی و منطقه ای دارای نیازهای متفاوتی 
هس��تند و همی��ن موضوع موجب گردي��ده تا در 
استان های مختلف شاهد فراوانی های گوناگون در 
فعالیت های عمرانی و خدماتی باشیم. ممکن است 
برخی از استان ها به واسطه ی مساحت زياد و تعداد 

روستاها، در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی، 
فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده باشند و 
در استان های ديگر شرايط به اين صورت نباشد. 
نمودار ش��ماره2 بیان گر تعداد پروژه های عمرانی 
و خدماتی افتتاح ش��ده ی دهیاری ه��ا در دهه ی 
مبارک فجر در س��ال 90 می باشد؛ که به تفکیک 

استان در اين نمودار منعکس شده است.

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي شماره 38  74

info@Dehyariha.com



نشر
ه 

نماي

دانش��نامه ی حقوق روس��تايی در ايران بر 
اساس مبنای عمل شوراها، دهیاری ها و توجه 
عمی��ق به مس��ايل برنامه ريزی روس��تايی در 
ايران صورت بندی ش��ده است. مطالب موجود 
در اي��ن کتاب به دانش��جويان، کارشناس��ان 
و صاحب نظ��ران، درک��ی درس��ت از نظ��ام 
برنامه ريزی روس��تايی و ساختار حقوقی آن در 

ايران به دست می دهد.
 در اي��ن کتاب حلقه ه��ای مفقوده ی نظام 
حقوقی برنامه ريزی روس��تايی ک��ه در اختیار 
نظام کارشناس��ی است، رونمايی شده و از دل 
آرشیوها خارج می شود، سپس پردازش شده و 
در فض��ای عمل و واقعی��ت در اختیار  کلیه ی 
کسانی که به هر نحو با توسعه ی روستايی در 

ارتباط هستند قرار گرفته است. 
 اين کتاب از جهات مختلفی حايز اهمیت است: 
ابت��دا از اين جهت که علی رغ��م اهمیت زياد 
اي��ن موضوع، تاکن��ون در اين ح��وزه به طور 
خاص کتابی منتش��ر نشده اس��ت. در وهله ی 
دوم از ويژگی های منحص��ر به فرد اين کتاب 
در حوزه ی روس��تايی، کاربردی و به روز بودن 
مطالب آن اس��ت. به نحوی که آخرين قوانین، 
مق��ررات و مصوبات جهت کاربرد مس��ائل در 

حوزه ی برنامه ريزی روس��تايی مستندس��ازی 
ش��ده اس��ت و کلیه ی مطالب مبتنی بر منابع 
اس��تخراج ش��ده از حق��وق اساس��ی، مدنی و 

عمومی است.
اين کتاب در نوزده فصل تنظیم شده است. 
هر فصل به طور جداگانه بخشی از موضوعات 
حقوق روس��تايی را هدف ق��رار داده تا ضمن 
تعامل ب��ا فصل های ديگر، درک��ی صحیح از 

فرآيندهای موجود ارائه دهد. 
کتاب حقوق روس��تايی در ايران، بی ش��ک 
اث��ری مفید برای اعضای ش��ورای اس��المی 
روس��تا و دهیاران است؛ چرا که در فصل های 
مختلف اين کتاب به مباحث گوناگونی پرداخته 

شده است. 
در هر فصل دهیار می تواند مسايل حقوقی 
مرتبط ب��ا مديريت محلی را مطالعه نمايد و يا 
در صورت برخورد با مشکل حقوقی، می تواند با 
مراجعه به اين دانشنامه مسائل را حل نمايد. 

بديهی است اطالع از قوانین و راهکارهای 
حقوقی برای هر مديری الزم و ضروری است. 
دهی��ار نیز به عن��وان مدير روس��تا از اين امر 
مستثنی نیست. دهیار برای اجرای بسیاری از 
وظايف خود، با مسايل حقوقی درگیر می گردد 

و ح��ل و فصل برخی از مش��کالت مس��تلزم 
اطالع نس��بی از پیچیدگی ه��ا و تو در توهای 

قانونی است.
در کتاب مذک��ور به مباحث��ی مانند: منابع 
مالی دهیاری ها، بودجه ري��زی در دهیاری ها، 
ضوابط و مقررات س��اخت و س��از در روس��تا، 
قوانی��ن مربوط به تعاونی ه��ا، قوانین مرتبط با 
مواد زايد و بسیاری از موضوعات ديگر که در 
قالب نوزده فصل سامان يافته اند، پرداخته شده 
است. به طوری که در هر فصل جوانب موضوع 
به دقت م��ورد بحث قرار گرفته و از کلی گويی 

اجتناب ورزيده شده است. 
در برخی از قس��مت های کت��اب فرم های 
مربوط به آن بخش به صورت نمونه قرار گرفته 
اس��ت. برای مثال در فصل هفدهم که مربوط 
ب��ه مديريت بحران در روس��تا می ش��ود، فرم 
پرسشنامه ی مکان يابی پايگاه های آتش نشانی 
روستايی آورده شده است تا موضوع به صورت 
 کام��ال عملیات��ی م��ورد ش��رح ق��رار گی��رد. 
ساده گويی، پرهیز از توضیحات غیر کاربردی، 
اس��تفاده از نمودارها و اشکال گوناگون جهت 
بی��ان موض��وع از ويژگی های کت��اب حقوق 

روستايی در ايران می باشد.

»مبنای  ايران  در  روستايی  کتاب: حقوق  نام 
عمل شوراها و دهیاران«
مولف: سید علی حسینی

ناشر: دريای دانش
چاپ اول: 1389

شمارگان: 3000 نسخه در 442 صفحه
دفتر توزیع کتاب: 0131-3231697

حقوق 
روستايی در 
ايران
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تحوالت اقتصادی در دنیای امروز موجب 
شده است که شیوه های سنتی انعقاد قرارداد 
پاسخ گوی تمامی جوانب و نیازهای طرفین 
معامله در برخی از قراردادها نباش��د. همین 
مسئله ضرورت توجه به موضوع عقد قرارداد 

و پیمان را ضروری می نمايد.
 عقد عمل حقوقی اس��ت که در نتیجه ی 
توافق دو اراده به وجود می آيد و ايقاع، انشاء 
اث��ر حقوق��ی با ي��ک اراده ی کامل اس��ت. 
قانون گ��ذار جهت انعقاد کلی��ه ی قراردادها، 
ش��رايطی اساس��ی را پیش بین��ی نموده که 
وجود آن ها ب��رای صحت هر معامله الزم و 

فقدان آن موجب بطالن معامله می باشد. 
يک��ی از مهم ترين اين گونه قراردادها که 

نقش بس��زايی در اقتصاد و مديريت جامعه 
نیز دارد، پیمان می باشد. در قراردادهايی که 
يک ط��رف آن دولت و موسس��ات عمومی 
هس��تند، در صورتی ک��ه ق��رارداد در جهت 
اعم��ال حاکمیت و يا اعم��ال تصدی دولت 
باش��د، با توجه به اين که دولت در اين گونه 
قرارداده��ا نماين��ده ی مل��ت و حافظ منافع 
مردم می باشد، سندی به نام پیمان که قالب 
حقوقی جهت واگ��ذاری و اجرای طرح های 
عمرانی می باش��د، پیش بینی و تنظیم شده 

است.
کت��اب حاضر ب��ا عنوان آش��نايی با امور 
قراردادها و پیمان ها توس��ط پژوهش��کده ی 
روس��تايی س��ازمان  و  مديري��ت ش��هری 

ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای کش��ور ب��ا 
هم��کاری دفتر امور ش��هری و ش��وراهای 
اس��تانداری چهارمحال و بختی��اری تهیه و 

تنظیم شده است.
اي��ن کتاب مش��تمل بر دو فصل اس��ت. 
فصل اول ب��ا عنوان قرارداده��ا به مباحثی 
نظی��ر ماهیت حقوق��ی قرارداده��ا، عقد يا 
قرارداد، ايقاع، شرايط اساسی انعقاد قرارداد، 

اقسام قرارداد و ... پرداخته است.
نويس��نده در فص��ل دوم ک��ه ب��ا عنوان 
پیمان تنظیم ش��ده اس��ت، با تعريف پیمان، 
موضوعاتی نظیر جايگاه پیمان در تقسیمات 
عقود، اج��زای پیمان، موافقت نام��ه و ... را 

مورد بررسی قرار داده است.

و  قراردادها  امور  با  آشنايی  کتاب:  نام 
پیمان ها

مولف: نادر شکری
و  شهرداری ها  سازمان  انتشارات  ناشر: 

دهیاری های کشور، راه دان
چاپ اول: 1390

شمارگان: 3000 نسخه در 109 صفحه

آشنايی 
با امور 
قراردادها 
و پیمان ها
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پروژه های عمرانی با هدف رس��یدن به توسعه در 
کش��ور و در راس��تای اهداف 20 ساله ی نظام و سند 

چشم انداز توسعه به اجرا در می آيند.
 نظارت بر حسن اجرای آن ها و همچنین نظارت 
بر عملکرد از حیث زمان و هزينه ی صرف شده در آن ها 
می تواند توسط مردم انجام بگیرد که اگر امکان چنین 
نظارتی از جانب مردم فراهم شود، پروژه های عمرانی 
در زمان مناس��ب و با کیفیت و عملکرد بهینه به اجرا 

درآمده و درنتیجه باعث رضايت مردم خواهند شد. 
از اين رو وزارت کش��ور با راه اندازی سامانه ی ملی 
نظارت همگانی بر طرح ه��ا و پروژه های عمرانی به 
آدرس http://nezarat.moi.ir اي��ن امکان را 
فراهم آورده اس��ت تا مردم کش��ور عزيزمان بتوانند 
بر پروژه های اجرا ش��ده توس��ط کلیه ی دس��تگاه ها، 
در کلیه ی اس��تان ها نظارت داشته باشند. اين سامانه 
در راس��تای عملک��رد دول��ت خدمتگ��زار، مبنی بر 
شفاف س��ازی همه ی امور برای ملت ب��زرگ ايران، 
پروژه های عمرانی که در سراسر کشور در دست اجرا 
اس��ت را به صورت کامال روشن، در دسترس همگان 

قرار می دهد.
پروژه ه��ای ثبت ش��ده در اين س��امانه ش��امل 
پروژه های در دس��ت اجرا و پروژه های اجرا شده طی 
سال های 87 تا 90 هستند. هر يک از مردم می توانند 
 ،nezarat.moi.ir با مراجعه به آدرس اينترنت��ی
از لیس��ت های موجود، استان، شهرس��تان، بخش و 
سال اجرای پروژه ی موردنظر خود را انتخاب نمايند. 
در ادام��ه با انتخاب دس��تگاه اجراي��ی متولی پروژه، 
اطالعات��ی از پروژه های اجرا ش��ده در زمان و مکان 

موردنظر در اختیار قرار می گیرد. 
از جمله دس��تگاه هايی که در حوزه ی روس��تايی 
به اجرای پروژه ه��ای عمرانی می پردازند می توان به 
اداره کل راه و ترابری اس��تان ها، اداره کل حمل ونقل 
و پايانه های استان ها، اداره کل منابع طبیعی استان ها، 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان ها، س��ازمان میراث فرهنگی، ش��رکت آب و 

فاضالب روس��تايی استان ها، اداره کل امور روستايی 
و عش��اير اس��تان ها و بسیاری س��ازمان و نهادهای 
ديگر اشاره کرد که در اين قسمت لیست کلیه ی اين 

دستگاه ها مشاهده می شود.
 با انتخاب زمان، مکان و دس��تگاه مجری پروژه، 
می توان به اطالعات موردنظر دست يافت. نتیجه ی 
جس��تجو ش��امل تعداد پروژه های اجرا شده، مجموع 
اعتبار صرف ش��ده ب��ر روی کل اين پروژه ها، عنوان 

پروژه ها و اطالعات هريک از آن ها است.
 اطالعات هر پروژه ش��امل: عن��وان و کد پروژه، 
تصاويری از پروژه، عنوان و کد طرح، دستگاه اجرايی، 
اس��تان، شهرس��تان، بخش، اعتبار مصوب، پیشرفت 
تعهد امس��ال، سال شروع و س��ال پايان پروژه است. 
برای استفاده از اطالعات و آمار موجود در سايت، در 
صفحه ی نتیجه ی جس��تجو امکانی تعبیه شده است 
که می توان اين اطالعات را به صورت جدول در يک 

فايل اکسل ذخیره کرد. 
يکی ديگ��ر از امکانات اين س��امانه ثبت نظرات 
کاربران در مورد اطالعات موجود در سايت می باشد. 
در کن��ار ه��ر يک از پروژه های لیس��ت ش��ده، کلید 
نظرخواهی جهت ثبت پیش��نهاد تعبیه ش��ده اس��ت. 
ه��ر يک از بازديدکنندگان اين س��امانه با وارد کردن 
ن��ام، نام خانوادگی، کد مل��ی و آدرس خود می توانند 

نظ��ر خ��ود را در ارتباط با هر پروژه ثب��ت کرده و به 
مدير سايت ارسال نمايند. اين امکان از اين رو در اين 
سامانه قرار داده شده است که احتمال اين که خطايی 
در گزارشات رسمی باشد وجود دارد و به اين طريق از 
مردم خواس��ته شده است که در مورد پروژه های اجرا 
شده در شهر و روستای خود نظر بدهند. آيا پروژه ای 
که از نظر مردم مهم می باش��د درس��ت انجام ش��ده 
است؟ آيا هزينه ها در زمان مقرر صورت گرفته است؟ 
آيا راه حل بهتری نیست تا زمان و هزينه کاهش يابد؟ 
پاس��خ دادن به اين قبیل سواالت می تواند مسئولین 
اين س��امانه را در درستی آزمايی و صحت بخشی به 
اطالع��ات موجود کم��ک کند. ايج��اد فرصت برای 
دخال��ت، حض��ور و مش��ارکت م��ردم در برنامه ها و 
پروژه های توسعه ای نقش مهمی در حضور مردم در 

عرصه های توسعه ای به وجود می آورد. 
همچنی��ن باع��ث می ش��ود جري��ان نظ��ارت و 
ارزش يابی فعالیت ها و پروژه های عمرانی به سهولت 
انجام پذيرفته و مس��ائل و مشکالت اجرای پروژه ها 
باز شناخته شده و س��نجش و ارزيابی کمی عملکرد 
فعالیت ها ش��ناخته ش��ود. ما بر اين باوريم که دولت 
خدمتگزار، در راس��تای اهداف ف��وق حرکت کرده و 
تالش داشته تا عدالت اقتصادی را بیشتر رعايت کند 

و ثروت را به دورترين نقاط کشور برساند.

سامانه ملی 
نظارت بر پروژه های عمرانی
http://nezarat.moi.ir
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روز ب��ه روز با گس��ترش دفاتر ICT روس��تايی و 
امکان استفاده از اينترنت در روستاها، شاهد رشد بیش 
از پیش تعداد س��ايت های اينترنتی هستیم که توسط 
جوانان با اس��تعداد روس��تايی، دهیاری ه��ا و مديران 
روس��تاها ايجاد می شوند تا از اين طريق بتوانند گامی 
ب��زرگ در راه معرفی روس��تا، آداب و رس��وم محلی، 
فرهنگ و جلوه های طبیعی روس��تای خود،  به س��اير 
هم میهن��ان عزيزم��ان بردارن��د. يکی از س��ايت های 
روستايی که به همت جوانان فعال روستايی راه اندازی 
 شده است، سايت روستای شیرکوه به آدرس اينترنتی
می باش��د    http://www.shirkoohh.com
که با ت��الش و پیگیری های آقای مس��لم س��فیدی 
ش��یرکوهی مديريت می ش��ود. يکی از مزايای وجود 
چنین س��ايت هايی ايجاد فضايی اس��ت برای کلیه ی 
اهالی روس��تا که در جای جای کشور عزيزمان زندگی 
می کنند تا از آن طريق بتوانند از اخبار روس��تای خود 
باخبر ش��وند و با مردم روس��تا و آش��نايان خود تبادل 

اطالعات داشته باشند. 
در اين س��ايت نیز مانند ساير سايت های اينترنتی 
امکان نظر س��نجی درخصوص اخبار و مطالب سايت 
وجود دارد و اين امکان فراهم ش��ده است که کاربران 

سايت از نظرات سايرين باخبر شوند.
 معرفی شيرکوه:

ش��یرکوه روستايی است سرس��بز که در راه اصلی 
صعود به قله ی درفک در اس��تان گیالن، شهرس��تان 
رودبار، بخش رحمت آباد واقع ش��ده اس��ت. فاصله ی 
شیرکوه تا رستم آباد 5 کیلومتر و تا مرکز استان )رشت( 
30 کیلومتر می باش��د. اين روس��تا در طول  جغرافیايی 
49درج��ه و 24دقیق��ه و عرض 38درج��ه و 48دقیقه 
قرار گرفته است. جمعیت اين روستا 880 نفر در قالب 
187خانوار می باشد. همه ساله در فصل تابستان و ايام 
تعطیالت، حدود 700 نفر، يعنی جمعیتی تقريبا مساوی 
با جمعیت ساکنان روستا به اين روستا اضافه می شوند.

يکی از نقاط قوت اين پايگاه اطالع رس��انی معرفی 
روس��تای شیرکوه از تمامی جنبه های مختلف طبیعی، 

گردشگری و فرهنگی می باشد. 
از جمله ی اين اطالعات اخبار روس��تا، محصوالت 
کش��اورزی، آمار و امکانات، بررسی وضعیت توريستی 
روس��تا، دانش آموختگان روس��تا، گويش شیرکوهی، 
مراس��م سنتی برگزار ش��ده در روستا، غذاهای محلی 
روستا، بازی های محلی، پیشینیان روستا و ... می باشد. 
ب��ا امکان نظرس��نجی که در قس��مت انتهايی تمامی 
صفحات سايت قرار داده شده است کلیه ی روستايیان 
که اطالعات مفیدی در اختیار دارند می توانند در تهیه 
و به روز رس��انی اطالعات اين س��ايت سهیم باشند و 
هی��چ گاه مجموعه ای دقیق و کامل ش��کل نمی گیرد 
جز با روی هم ق��رار دادن کلیه ی اطالعات از کلیه ی 
افراد خصوصا سالمندان و کسانی که نقش بیشتری در 

شکل گیری و گذشته ی يک مکان داشته اند.
معرفی نقاط گردشگری 

روستای شيرکوه:
در اين بخش از سايت ويژگی ها و نقاط گردشگری 
روستا ذکر شده است. شیرکوه روستايی با طبیعت بسیار 
ديدنی و شگفت انگیز، يکی از کهن ترين و پر جاذبه ترين 
روس��تاهای بخش رحمت آباد از شهرس��تان رودبار در 
اس��تان گیالن می باشد به طوری که حفاری های انجام 
ش��ده طی س��ال های قبل در نقاط مختلف اين روستا 
حکايت از وج��ود يک تمدن بزرگ داش��ته و به دلیل 
جاذبه های بس��یار ديدنی، زيس��ت گاه مردمانی بسیار 
متم��دن بوده و هم تراز با تم��دن مردمان تپه مارلیک 
در روس��تای »نصفی« که در مجاورت اين روستا قرار 
دارد می باشد .»س��فیدآب« در مجاورت اين روستا در 
منطقه ی »ديورش«، »غار ناش��ناخته ی نور«، چشمه، 
»قلعه ی ناش��ناخته چه��ل گزيان«، »تپ��ه ی ديدنی 
س��ه گرگان«، تپه ی بس��یار مش��هور »بلند زمین« و 
»کوله م��رز« از جاذبه های طبیع��ی اين منطقه ی زيبا 
می باش��د و همچنین اين روستای تاريخی در دامنه ی 
کوه بس��یار زيبای »درفک« و در مسیر قله ی معروف 
»درفک« می باش��د که در اکثر اوقات سال مسیر تردد 

تیم های کوه نوردی از نقاط مختلف کشور می باشد.

از بخش های جالب سايت می توان به بخش گويش 
محلی، غذاهای محلی، بازی های محلی و اولین های 
شیرکوه اش��اره کرد. در بخش اولین های شیرکوه، نام 
اولین شخص ساکن در روستا به همراه نام اولین ها در 
مشاغل شکل گرفته در روس��تا ذکر شده است. مانند 
اولین پزش��ک، اولین معلم، اولین شهید، اولین راننده، 

اولین روحانی و ... . 
بخ��ش بازی های محلی ب��ه معرفی تع��دادی از 
بازی های سنتی که از قديم االيام در جشن ها و مراسم 
روستا انجام می شده است و روش اجرای آن ها پرداخته 
اس��ت. غذاهای متنوع اس��تان های ش��مالی کشور از 
ويژگی های خاصی برخوردارند و تفاوت های عمده ای 
با ساير شهرها و مناطق کشور عزيزمان دارد. لذا معرفی 
آن ها در يک سايت اينترنتی خالی از لطف نیست. اين 
بخش از س��ايت به معرفی تعدادی از غذاهای محلی 
پرداخته و دستور تهیه ی آن ها را در اختیار عالقه مندان 

قرار داده است. 
کش��ور پهن��اور ماممل��و از گوناگونی ه��ای زبانی، 
لهجه ای و گويش��ی متفاوت اس��ت و حتی مش��اهده 
می ش��ود که گوي��ش در دو روس��تای نزديک به هم 
اندکی با هم متفاوت اس��ت. از اي��ن رو آگاهی از اين 
تفاوت ها و تنوع زبانی و جمع آوری کلمات مختلف در 
يک بانک اطالعاتی، به هم��راه روش گويش آن ها در 
يک روستای خاص کاری بس ارزشمند است. در اين 
بخش از سايت بانک اطالعاتی گويش های شیرکوهی 
جمع آوری شده است که با نظرات خوانندگان سايت و 
يادآوری کلمات توس��ط آن ها به تدريج کامل تر خواهد 
شد.»پیشینیان شیرکوه« نیز يکی از بخش هايی است 
که به معرفی خانواده های س��اکن روستا و گذشتگان 
آن ها پرداخته اس��ت. قطعا جمع آوری اطالعاتی از اين 
دست بدون همکاری و مشارکت تعداد زيادی از اهالی 
روستا امکان پذير نمی باشد. معرفی اين قبیل پايگاه های 
اطالع رس��انی گامی است در جهت ايجاد انگیزه برای 
س��اير روس��تايیان عزيز که بتوانند در راستای معرفی 

روستای خود به سايرين بکوشند.

روستايی توريستی و سرسبز  در مجاورت 

سفید رود
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مسابقات نشريه شماره 38 نیز مانند شماره هاي قبل در دو  بخش طراحی 
شده است که دهیاران گرامی حداکثر تا 30 خرداد  ماه فرصت دارند پاسخ های 

خود را برای ما ارسال نمايند:
بخش اول : مسابقه ی پیامکی 

در اين بخش 5 سئوال چهارگزينه ای مطرح می گردد که کافیست پاسخ های 
صحیح خود را به صورت زير  برای ما ارسال نمايید:

اگر پاسخ سوال مثال به صورت ذيل باشد:  

شما می بايد پاسخ خود را به صورت پیامک )sms(  به شماره 30006271 
و به شکل زير ارسال فرمايید :

M38*34112*   :روش ارسال پاسخ 
يعنی بعد از زدن کلید ستاره و نوشتن  حرف M  ، شماره ماهنامه يعنی عدد 
38 را وارد می کنید و پس از آن دوباره يک س��تاره وارد می کنید و پس از اين 

ستاره پاسخ ها را به ترتیب وارد می نمايید. اما سوال های  اين شماره :
1- بیش�ترین تعداد پروژه های عمرانی و خدماتی افتتاح ش�ده در 
ده�ه ی مبارک فج�ر 1390  مربوط به کدام ی�ک از پروژه های زیر 

می باشد؟
1- پارک و فضای سبز

2- بهداشت محیط و پسماند
3- بهسازی معابر

4- ايمنی و آتش نشانی
2- »حاصل خی�ز گرداندن محیط های زراعی کم حاصل به مدد ابزار 
زراعی و تکنیک نویی که انسان ها می توانند در اختیار خود بگیرند« 

مربوط به کدام عمران در محیط روستایی است؟
1- عمران زراعی

2- عمران زيربنايی روستايی
3- عمران در امور دامپروری

4- عمران در زمینه ی صنايع دستی
3- ب�ر طب�ق مراح�ل چهارگانه ی مش�ارکت مردم�ی در طرح ها و 

پروژه ها، مرحله ی سوم کدام یک از موارد زیر است؟
1- مشارکت در اجرای عملیات

2- مشارکت در ارزيابی
3- مشارکت در نگهداری

4- مشارکت در تصمیم گیری
4- »فرآین�د تفویض و هماهنگی وظایف و منابع برای رس�یدن به 

اهداف« اشاره به کدام یک از وظایف مدیر دارد؟
 1- نظارت
2- رهبری

3- برنامه ريزی
4- سازماندهی

5- بر طبق اطالعات وزارت کشور تا پایان سال 1387، چند درصد 
از دهیاران روستاهای کشور دارای مدرک تحصیلی دیپلم بودند؟

1- 57/3 درصد
2- 20/3 درصد
3- 53/7 درصد
4- 67/3 درصد

مثال: جواب های صحیح بخش مسابقه ی پیامکی :  

سوال سوال دومسوال اول
سوم

سوال 
سوال پنجمچهارم

34112پاسخ صحيح

مسابقات نشريه 

 بخش دوم: نظر سنجی همراه با جایزه !
جهت ارزيابی محتوای نشريه توسط مخاطبین محترم ، نظرسنجی ويژه ای برای 
هر مطلب در نظر گرفته شده است . کافی است شما بهترين مطلب اين شماره که 
از آن بیش ترين استفاده را نموده ايد انتخاب کرده ،   کد ويژه پیامک آن را برای ما 
ارسال نمايید . اين کد ويژه در پايین برخی از مطالب نشريه ديده می شود . کافیست شما 
آن کد را به شماره 30006271 ارسال فرمايید تا شماره همراه   شما  نیز در قرعه کشی 
شرکت داده شود . به عنوان مثال اگر کد ويژه مطلب مورد نظر شما،   N38*10*باشد 
شما می بايست عین اين کد را به شماره اعالم شده ارسال فرمايید. به منتخبین اين 

نظر سنجی نیز جوايز نفیسی اهدا خواهد شد .
 نتایج مسابقه شماره 36

نفرات برگزيده مسابقه 36 به شرح زير مي باشند . مالکان محترم شماره تلفن هاي 
مذکور منحصرا با همان شماره خط با دفتر نشريه تماس بگیرند تا هماهنگي هاي 

الزم جهت ارسال هدايا صورت پذيرد: 

هدیه شماره خطردیف

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات6583..1091714

یک عدد گوشي تلفن همراه 1037..2091125

کارت هدیه بانکي 50 هزار توماني9923..3091835

کارت هدیه بانکي 40 هزار توماني6911..4091536
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1293....915- ضم��ن عرض س��الم و 
تبريک س��ال نو؛ دهیار روس��تای گل کن شهرس��تان سرباز استان 

سیس��تان و بلوچستان هستم. روستای ما مش��کالت زيادی دارد. از جمله نداشتن 
روشنايی معابر، نداشتن ماشین آالت برای حمل زباله، پايین بودن ولتاژ برق. همچنین روستای 

ما هنوز طرح هادی ندارد.

6725....917- اس��ماعیل رحیمیان دهیار روس��تای میرملکی از توابع شهرس��تان مهر اس��تان فارس هس��تم. لطفا 
درخصوص تعیین مهندس ناظر و مراحل صدور پروانه ی ساختمان پیگیری نمايید تا کلیه ی امور به دهیاری ها واگذار شود.

5025....917- با س��الم؛ ابراهیم مفتولی دهیار روس��تای مغدان شهرس��تان پارس��یان هرمزگان هس��تم. اعتباری که جهت اجرای 
پروژه های عمرانی به روس��تاها اختصاص داده می ش��ود بسیار ناچیز است. خواهشمند اس��ت منعکس نمايید تا در صورت امکان تجديد نظر 

شود.

3265....911- با س��الم؛ آقاجانی هس��تم. دهیار روستای سوخته کیش بخش رانکوی املش استان گیالن؛ روستا از سال 82 دارای طرح هادی 
می باشد ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. در صورت واگذاری اعتبار، دهیاری روستا می تواند وارد عمل شود.

6503....918- ضمن عرض س��الم؛ مهدی چشمه نوشی دهیار روستای چش��مه نوش از بخش مرکزی شهرستان کنگاور استان کرمانشاه هستم. 
گازرسانی روستای ما از سال قبل تا حاال نیمه کاره رها شده است. لطفا به گوش مسئوالن برسانید. با تشکر

5647....916- باسالم؛ جاسم جنانی دهیار روستای کمبوعه کوجک از بخش حمیديه شهرستان اهواز هستم. روستای ما در سال 90 به عنوان 
روستای نمونه در بخش انتخاب شد ولی هنوز سیستم روشنايی ندارد و شب ها در تاريکی به سر می بريم. از مسئولین محترم درخواست همکاری 

داريم. با تشکر

9833....911- ضمن عرض سالم و خسته نباشید؛ عاطفه عبدالهی دهیار روستای فشکل پشته بخش کالچای شهرستان رودسر 
اس��تان گیالن هس��تم. روس��تای ما با جمعیتی بالغ بر 500 نفر از آب آشامیدنی س��الم محروم می باشد. در حالی که با لوله ی آب 

شهری 50 متر بیشتر فاصله نداريم. لطفا به گوش مسئولین برسانید. متشکر

3504....918- ضمن عرض س��الم و تبريک به مناسبت فرا رس��یدن سال نو؛ محمدصالح وطن خواه 
هس��تم. دهیار روستای ساوجی در بخش خاوومیرآباد شهرس��تان مريوان استان کردستان. به علت 

آن که ماهنامه ی ش��ماره 37 در 22 فروردين به دس��تم رس��ید متاس��فانه نمی توانم در 
مسابقه شرکت کنم.

پای صحبت شما 
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کتاب های سبز دهیاری ها 
بزرگ ترین راهنمای دهیاران

کتاب های سبز دهیاری ها که توسط انتشارات سازمان شهرداری ها
 و دهیاری های کشور منتشر گردیده است آماده ارائه

 به دهیاران گرامی می باشد 

تلفن مرکز پخش : 021-44954002
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