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یکی از مباحث مهم در فرآیند توسعه ، حضور و مشارکت مردمی در انجام امور یک جامعه می باشد . 
نظریه پردازان غربِی حوزه توسعه در عصر اخير حتی نظریه مشارکت را در این زمينه منسوخ شده دانسته 
و نظریه شراکت را جایگزینی مناسب جهت شتاب بخشی به امر توسعه دانسته اند که این نظریه در حقيقت 
واگویی بخشی از نظریه دین مبين اسالم در امر مشارکت است که در مفهومی با نام »تعاون« تجلی پيدا 
نموده است . مفهوم تعاون در اسالم بستری است که در آن بسياری از ظرفيت ها و سرمایه های انسانی در 
مسير توسعه همه جانبه به کار گرفته می شود که جلوه و نمودهای متعددی از موفقيت این نوع دیدگاه و 

عملکرد را می توان در اعصار مختلف تاریخ به عنوان شاهد مثال ذکر نمود .
انقالب اسالمی ایران به عنوان سرمنشاء مهم تحوالت عصر حاضر یکی از بسترهای مهم توسعه فرهنگ 
مشارکت و تعاون به شمار می رود و توسعه ی امر تعاون و حضور و تولد تعاونی ها را می توان از برکات مهم 
این انقالب دانست . از مشارکت های خودجوش مردمی در امور فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور گرفته 
تا سازماندهی مراکز و سازمان های مرتبط با حوزه تعاون همگی جلوه هایی از این مشارکت همه جانبه در 
امر توسعه ی کشور است  و این امر تا بدان جا توسعه پيدا کرده است که تعاون و اقتصاد تعاوني یکي از 
بخش هاي سه گانه اقتصاد جمهوري اسالمي ایران است و با توجه به اهميت و نقش بالنده ی اقتصاد تعاوني 
در رفع تبعيض ، محروميت زدایی ، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاري، در برنامه ی پنج ساله و سند چشم انداز نيز 

به این امر توجه ویژه ای شده است .
 در حوزه روستایی نيز ،روستاهای کشور در سه دهه اخير از تعاونی ها در امر توليد و توسعه بهره جسته اند 
از ظرفيت  ایران  روستایی  جامعه   ، تعاونی ها  توسعه ی  امر  در  موجود  نشيب های  و  فراز  تمام  علی رغم  و 
تعاونی ها اعم از توليدی و مصرفی نهایت بهره را جسته اند . در این ميان تشکيل نهاد دهياری در روستاهای 
کشور ظرفيت جدیدی را برای جامعه روستایی برای شراکت و مشارکت در مدیریت توسعه روستاها فراهم 
نموده است و روستائيان عزیز با بهره گيری از این پتانسيل توانسته اند سهم و مشارکت بيشتری در فرآیند  

توسعه ی کشور داشته باشند .
اما در سال های اخير محدودیت امکانات و پتانسيل های اقتصادی دهياری ها ، فراهم نبودن بستر توسعه 
و گسترش کمی دهياری ها به روستاها و آبادی های کل کشور و باالخره برخی از محدودیت های قانونی 
عاملی شد تا دهياری های کشور با استفاده از ظرفيت های قانونی  و عملی تعاونی ها ، ضمن به اشتراک 
امر توسعه روستاهای خود  را در  بلندی  تعاونی گام های  قالب شرکت های  منابع و سرمایه ها در  گذاشتن 
بردارند . تشکيل بيش از 700 تعاونی دهياری در کشور نشان از توجه ویژه دولتمردان و برنامه ریزان حوزه 
روستایی کشور و نيز تالش و جدیت دهياران در بهره گيری از تمام پتانسيل های موجود در جهت اعتالء و 

پيشرفت حوزه روستایی کشور دارد .
همکاران من در نشریه دهياری ها در این شماره به معرفی تعاونی دهياری ها پرداخته اند تا دهياران عزیز 
ضمن آشنایی کلی با این تعاونی ها ، به صورت جامع تر با پتانسيل و ظرفيت هایی که این تعاونی ها می توانند 

پيش روی آن ها قرار دهند آشنا شوند .

به قلم مديرمسئول
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برنامه ریزی روستایی سازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشور
jahedsiamak@yahoo.com

دهياری نهاد عمومی غير دولتی اس��ت 
که بر اساس ماده واحده قانون تاسيس 
دهياری های خودکفا )مصوب 1377(، به منظور 
اداره ی امور روس��تا توس��ط وزارت کشور ایجاد 
می ش��ود. حدود و وظایف قانونی آن در محدوده 
روس��تا طبق اساس��نامه، تش��کيالت و سازمان 
دهياری ها - مصوب 1380/11/21 هيات وزیران 
- مشخص و طبق ماده 10 آن، وظایف متعددی 
در 48 بن��د در زمينه ه��ای مختل��ف خدمات��ی، 
عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر عهده 
این نهاد قرار داده شده است. گستردگی وظایف 
و مس��ائل پي��ش روی این نه��اد از قبيل کمبود 

اعتب��ارات دولت��ی و درآمدهای محل��ی، کمبود 
امکان��ات و تجهي��زات الزم و همچنين نيروی 
انس��انی فنی و متخصص در زمينه های مختلف، 
دهياری را در انجام وظایف و خدمت رس��انی به 
روستایيان با مشکالت متعددی روبه رو می سازد 
ک��ه این امر، ب��ا همکاری س��ایر دس��تگاه ها و 
س��ازمان های ذی ربط در زمينه توسعه روستایی 
مرتف��ع و این نه��اد را در جه��ت تقویت جایگاه 

قانونی خود حمایت می نماید. 
همچنين ب��ا توجه به اش��اره صری��ح قانون 
بر خودکفایی و اس��تقالل مال��ی این نهاد، اتخاذ 
تدابير الزم جهت نيل به سمت این امر، ضروری 
محسوب می شود. بدین منظور، تجميع امکانات، 
ماش��ين آالت و تجهيزات دهياری های همجوار 
ب��ا یکدیگر و اس��تفاده بهين��ه از آن ها در جهت 
کاه��ش هزینه های ج��اری دهي��اری به عنوان 
راهکاری مناس��ب می باش��د. این امر با تشکيل 

شرکت  تعاونی دهياری ها در قالب یک شخصيت 
حقوقی مستقل و قانون و اهداف مشخص محقق 
می گ��ردد. تش��کيل تعاونی ه��ای مذکور، ضمن 
توانمن��دی دهياری ها از نظ��ر تجهيزات، نيروی 
انس��انی فنی و متخص��ص الزم را برای اجرای 
طرح ها و پروژه های عمرانی در س��طح روستاها 
فراه��م می نماید. از این رو می توان اش��اره نمود 
که تشکيل تعاونی های دهياری ها گام موثری در 
جهت تثبيت جایگاه قانونی دهياری ها و کمک به 

عمران و آبادانی روستاها محسوب می شود.
 مفهوم تعاون

واژه تع��اون به معنای هم��کاری، به یکدیگر 
سود رس��اندن و تش��ریک مس��اعی به کار برده 
می ش��ود. به بيان دیگر، هرگاه فردی به تنهایی 
نتوان��د کار و فعاليتی را انج��ام دهد، بهترین راه 
این اس��ت که از دیگ��ران کمک بگيرد و آن کار 
را به صورت جمع��ی و با همکاری دیگران انجام 

بررسی اجمالی فعالیت شرکت های تعاونی 
دهیاری ها در مناطق روستایی
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دهد. همچنين براساس تعریف اتحادیه بين المللی 
تعاون ، تعاونی یک اجتماع مستقل از افرادی است 
که به طور داوطلبانه برای رفع نيازها و آرمان های 
مش��ترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به 
وسيله یک بنگاه اقتصادی با مالکيت مشترک و 

نظارت مردمی گرد هم می آیند. 
آن چه که از تعاریف فوق استنتاج می شود این 
اس��ت که تعاونی، شرکتی اس��ت که در آن یک 
گروه از افراد جامعه با ميل و عالقه برای رسيدن 
به اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
طبق اساسنامه مشخص و قوانين معين، دور هم 
جمع ش��ده و به صورت عادالنه، با سرمایه گذاری 
مشترک فعاليتی را ش��روع و در سود و زیان آن 
نيز س��هيم می باشند. این ش��رکت بر پایه اصول 
تعاون و تفاهم متقابل تش��کيل و انگيزه اعضای 
آن صرفاً تجاری نمی باشد بلکه به صورت جمعی 
اهداف خاصی را دنبال می نمایند. تجارب به دست 
آمده در س��ایر کش��ورها نيز نش��انگر آن اس��ت 
ک��ه بخش تعاون��ی به  عنوان یک نظ��ام کارآمد 
اقتص��ادی و اجتماعی می توان��د ضمن افزایش 
سطح مش��ارکت آحاد جامعه، گام های موثری را 
برای تأمين نيازهای اقش��ار جامعه بردارد و نقش 
مهم��ی را در حفظ آرام��ش و پویایی جامعه ایفا 
نماید. همچنين می توان گفت که تعاونی به عنوان 
یک اقدام اساس��ی، با کمک متقابل و دو س��ویه 
بين عضو و فعاليت، توانای��ی ایجاد یک اجتماع 
س��الم و درس��تکار را در درون خود دارا می باشد. 
همچنين این مجموعه ها از نظر اقتصادی دارای 
اثرات مثبتی  بر توليد ملی، بهبود فضای کسب و 

کار و اشتغال کشور هستند.
باید اشاره نمود که اهميت موضوع به گونه ای 
بود که باعث شد تا در برنامه پنجم توسعه کشور، 
افزایش س��هم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا 
25 درصد در نظر گرفته ش��ود و دولت مکلف به 
فراهم نمودن زمينه های الزم برای رس��يدن به 
این ميزان از طریق برنامه ریزی و تس��هيل امور 

مرتبط شد. 
 تعاونی ها در سایر کشورها

به طور کلی اقتصاد هر کش��ور بر پایه فعاليت 
سه بخش دولت، خصوصی و تعاون استوار است 
و توس��عه متوازن، مستلزم تعادل بين سه بخش 
مذکور می باشد. اما باید اشاره نمود که تعاونی ها 
به دليل فراهم نم��ودن زمينه های فعاليت تعداد 
زی��ادی از گروه ه��ای هم س��طح و هم فک��ر و 
همچنين افزایش روحيه مشارکت در بين جامعه 
از اهميت بيشتری برخوردار می باشند. از این رو با 
نگاهی اجمالی به تاریخچه تشکيل تعاونی ها در 
جهان متوجه می ش��ویم که زمينه به وجود آمدن 
بخ��ش بزرگ��ی از تعاونی ها و ی��ا اقتصاد بخش 
تع��اون، ناش��ی از وضعيت پيش آم��ده درحوزه 

اقتص��اد و منابع انس��انی بع��د از انقالب صنعتی 
بود و راهکار موثری ب��رای تامين بخش زیادی 
از نيازهای جامعه م��درن به ویژه بهبود اثربخش 
در س��بد هزینه های خانوار کارگران بود. در آغاز 
تعاونی ها در نوع تعاونی مصرف گس��ترش یافته 
و سپس وارد حوزه های توليدی، اعتباری، مسکن 
و خدمات شدند. همچنين باید اضافه نمود که در 
بسياری از کش��ورها چون هند، مصر و... اقتصاد 
بخش تعاون به عنوان هدف توس��عه و در بخشی 
دیگر از کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران به 
مثابه اصلی ترین ابزار و وس��ایل و الزامات توسعه 

به کارگرفته  شده است.
اقتصاد بخ��ش تعاون ضم��ن تأثيرپذیری از 
پدی��ده جهانی ش��دن و فرآین��د تکميل چرخه 
س��ازمان تجارت جهانی، بر روندها و فرایندهای 
آن نيز اثرگذار بوده است و به نوعی کنش متقابل 
و تعامل با آن داشته است. گسترش تعاونی ها در 
حوزه ها و شاخه های مختلف و گوناگون مصرف، 
 تولي��د، اعتبار، مس��کن و خدم��ات و یا در نوعی 
طبقه بن��دی بر حس��ب گرایش های بخش��ی در 
کشاورزی، صنعت و خدمات با اجرایی و عملياتی 
شدن این نوع از فعاليت های اقتصادی در کشورها 
به ویژه در کش��ورهای در حال توس��عه موقعيت 
نظ��ام تعاون��ی را در ميان نظام ه��ای اقتصادی 
به عنوان راه سوم، راه وسط و یا موج سوم مطرح 
ک��رد، به طوری که بس��ياری از اندیش��مندان و 
محققان حوزه های توس��عه و اقتصاد با مطالعات 
و تحقيقاتی که در فرآیند توسعه و روند اقتصادی 
کشورها انجام داده اند به این نتيجه دست یافته اند 
که اگر در آلمان، آمریکا، سوئد، فرانسه، انگليس، 
سنگاپور، هند و.... بخش تعاون وجود نداشت چرخ 
اقتصادی این کشورها از حرکت باز می ایستاد. بر 
همين اساس است که برای افزایش ظرفيت ها در 
ش��رایط نوین اقتصاد جهانی و تأمين یکپارچگی 
و هماهنگ��ی در برنامه ری��زی و اجرای��ی کردن 
راهبردهای بخش تعاون در بس��تر جهانی شدن، 
اتحادیه بين المللی ترویج و توس��عه تعاونی ها در 
س��ال 1971 تأسيس شد که اعضای آن اتحادیه 
بين المللی تعاون، سازمان بين المللی کار، سازمان 
خوار و بار جهانی، سازمان ملل متحد و فدراسيون 
بين المللی توليدکنندگان محصوالت کش��اورزی 
می باش��ند. کميت��ه بين المللی ترویج و توس��عه 
تعاونی ه��ا با چنين اعض��ای مهم و جهانی برای 
افزایش مزیت نس��بی از طریق مهندسی ارزش 
در تعاونی ها فعاليت می نماید. همچنين باید اشاره 
نمود که تجربه کش��ورهای توس��عه یافته نشان 
می دهد تعاونی ها بهترین س��ازمان هایی هستند 
که موفق به تجميع نيروهای پراکنده و متفرق و 

در عين حال با استعداد و با انگيزه شده اند.
البته باید اضافه نمود که یکی از مش��کالت و 

مسائل اساسی توسعه کشورهای توسعه نيافته و 
در حال توسعه، کمبود سرمایه برای تزریق در این 
بخش بوده و به نظر می رس��د تشکيل و توسعه 
شرکت های تعاونی در مناطق شهری و روستایی، 

بهترین راه تجميع امکانات مالی اندک می باشد.
 تعاون در ژاپن

س��ابقه تعاون مدرن در ژاپ��ن به دوره ميجی  
در قرن نوزدهم باز می گردد و توسعه این بخش 
در ژاپن به گونه ای بوده اس��ت که در حال حاضر 
بيش از 30 ميليون نفر جمعيت این کشور، عضو 
تعاونی ها می باش��ند. همچني��ن بخش تعاون در 
ژاپن به ویژه در کشاورزی و صنایع مرتبط بسيار 
فعال اس��ت، اما ب��ا این وج��ود، تعاونی های این 
کش��ور در بخش های خرده فروشی مواد غذایی، 
مراقبت های پزشکی، بيمه، مسکن و دانشگاه ها 
حضور و در بخش مالی به عنوان سرمایه گذار در 
تعاونی های اعتباری نقش ویژه ای دارند. صنایعی 
ک��ه تعاونی های ژاپنی در آن ها فعال می باش��ند 
ب��ه نحوی با آمریکا و دیگر کش��ورهای صنعتی 
شباهت دارد، اما نفوذ قدرتمند آنها در یک بخش 
)کشاورزی( هيچ شباهتی به بخش تعاونی که در 
آمریکا و دیگر کشور های صنعتی فعال می باشند 

ندارد. 
 تعاون در مالزی

ش��رکت های  کنگ��ره   1966 س��ال  در 
تعاون��ی مالزی در ش��هر کواالالمپ��ور برگزار و 
درخواس��ت های متع��ددی در خص��وص ایجاد 
اتحادی��ه ای ملی که بتوان��د تعاونی های مختلف 
مالزی را با یکدیگر یکپارچه نماید ارائه ش��د. در 
نتيجه مشارکت کنندگان در کنگره به این نتيجه 
رسيدند که وجود یک سازمان اصلی و جامع برای 
این کار الزم اس��ت. بنابراین کميته سازماندهی 
س��ازمان ملی تعاون مالزی  تشکيل و در تاریخ 
12 می 1971 این سازمان به ثبت رسيد و اولين 
مجمع ملی خ��ود را در 31 جوالی 1971 برگزار 
نمود. همچنين باید اشاره نمود که اهميت توسعه 
تعاونی در این کش��ور تا ان��دازه ای بود که بدین 
منظور برای تربيت نيروی متخصص و بهره گيری 
از دانش روز، دانش��کده تعاونی مالزی  تاس��يس 
شد. دانشکده مذکور تنها مؤسسه آموزشی تعاونی 
در مالزی می باش��د که در سال 1956 بر اساس 
قانون مجلس تأسيس شد و طبق آن به دانشکده 
تعاونی مالزی مسئوليت ارائه خدمات آموزشی و 
پرورشی تعاونی به نهضت تعاون کشور داده شد. 
باید اضافه نمود که در حال حاضر، این دانشکده، 
به عنوان نماین��ده وزارت تجارت داخلی، تعاون و 

مصرف مالزی انجام وظيفه می نماید.
 تعاون در سنگاپور

تعاون در س��نگاپور توس��عه فراوانی داشته و 
تأثير آن در جامعه پيش��رفته این کش��ور آسيایی 

براساس تعریف 
اتحادیه بین المللی 
تعاون ، تعاونی یک 
اجتماع مستقل از 
افرادی است که 
به طور داوطلبانه 
برای رفع نیازها و 
آرمان های مشترك 
اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی خود 
به وسیله یک 
بنگاه اقتصادی با 
مالكیت مشترك و 
نظارت مردمی گرد 
هم می آیند.
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بس��يار زیاد است. به نحوی که بر اساس گزارش 
اتحادیه بين المللی تع��اون، 50درصد از جمعيت 
این کشور )6/1 ميليون نفر( در حال حاضر عضو 
تعاونی ها هستند. از ميان انواع تعاونی های فعال 
در س��نگاپور، تعاونی ه��ای مصرف از پيش��رفت 
مثال زدنی  برخوردار ب��وده و طبق اعالم اتحادیه 
بين المللی تعاون، تعاونی های مصرف س��نگاپور 
55درصد از بازار فروش سوپر مارکتی را در اختيار 
داش��ته و گردش مالی ساليانه آن ها 700 ميليون 

دالر آمریکا می باشد.
 نگاهی آماری به تعاونی ها در 

سایر کشورها 
  در آرژانتين بيش از 17941 تعاونی با 1/9 

ميليون عضو وجود دارد.
  در بلژی��ک 29923 نف��ر در قالب تعاونی 

فعاليت دارند.
  در کانادا از هر 3 نفر یک نفر عضو تعاونی 

است )33 درصد جمعيت کشور(.
  در کلمبي��ا، بيش از 3/3 ميليون نفر عضو 
تعاونی هستند  که به عبارتی 01/ 8 درصد از کل 

جمعيت این کشور را تشکيل می دهند.

  در کاستاریکا بيش از 20 درصد از جمعيت 
کشور عضو تعاونی ها هستند.

  در فنالن��د 62 درص��د خانواره��ا عض��و 
تعاونی ها هستند.

  در آلم��ان بي��ش از 20 ميليون نفر عضو 
تعاونی هس��تند و به عبارتی از هر 4 نفر یک نفر 

عضو تعاونی هستند.
 در ژاپن از هر 3 خانواده یک خانواده عضو 

تعاونی هستند.
 درکني��ا از هر 5 نف��ر یک نفر عضو تعاونی 
اس��ت یا به عبارتی  9/5ميليون نفر عضو تعاونی 
هستند. 20 ميليون کنيایی معيشت خود را به طور 
مس��تقيم یا غيرمستقيم ازطریق تعاونی ها تأمين 

می کنند.
 در هن��د بي��ش از 239 ميلي��ون نفر عضو 

تعاونی هستند.
 در مال��زی 5/5 ميليون نفر و یا به عبارتی 

20 درصد از کل جمعيت عضو تعاونی هستند.
 در س��نگاپور 50 درص��د از جمعي��ت )6/1 

ميليون نفر( عضو تعاونی هستند.
 در آمریکا از هر 10 نفر 4 نفر عضو تعاونی 

هستند.
 انواع تعاونی ها در ایران

به طور کلی در ایران تعاونی ها در گرایش های 
کش��اورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی، مس��کن، 
فرش دست بافت، تأمين کننده نياز توليد کنندگان، 
تأمين کننده نياز مصرف کننده، اعتبار، حمل و نقل 
و چند منظوره در حال فعاليت می باشند اما انواع 
شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعاليت به دو بخش 

زیر تقسيم  می شوند:
1- شرکت تعاونی توليدی: شرکتی است که 
به منظور اش��تغال در امور مربوط به کشاورزی، 
دام��داری، دامپ��روری، پرورش و صي��د ماهی، 
شيالت، صنعت، معدن، عمران شهری، روستایی، 
عش��ایری و نظایر این ه��ا فعالي��ت می نماید و 
مجموع��اٌ یک واحد توليدی را با اش��تغال در آن 

اداره می نمایند. 
2- شرکت تعاونی توزیعی: شرکتی است که 
در ام��ور مربوط به تهيه و توزیع کاال، مس��کن، 
خدم��ات و س��ایر نيازمندی های اعض��ا فعاليت 

می نماید. 
همچنين انواع ش��رکت تعاون��ی از لحاظ نوع 
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عضویت به دو بخش زیر تقسيم می شوند:
1- ش��رکت تعاونی عام: ش��رکتی است که 
عضوی��ت در آن برای همه آزاد می باش��د )تعداد 
اعض��ا در ای��ن تعاونی ها حداق��ل 500 نفر و بر 
اساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعيين کرده، 

مشخص می شود(.
2- ش��رکت تعاونی خاص: ش��رکتی اس��ت 
که عضوی��ت در آن برای گروه��ی خاص مانند 
کارگران، دانشجویان، کشاورزان، زنان، پزشکان، 
وکالی دادگستری، اعضای هر صنف و مشاغل 
خاص و نظایر این ها با رعایت شرایط آزاد تعيين 

می شود. 
 شرکت تعاونی دهياری ها

به منظور توس��عه تعاون در کشور و استفاده از 
ظرفيت های موجود در روس��تاها، وزارت کش��ور 
)س��ازمان ش��هرداری ها و دهياری های کشور( و 
وزارت تعاون )س��ابق( در سال 1386، تفاهم نامه 
همکاری مش��ترکی را با هدف توسعه تعاونی ها 
در مناطق روستایی منعقد نمودند. بر اساس مفاد 
تفاهم نام��ه مذکور، همکاری مش��ترک وزارتين 
در زمينه توس��عه تعاونی ها در مناطق روس��تایی 
کشور با بهره گيری از ظرفيت های محلی به ویژه 
دهياری ها با هدف فرهنگ سازی، اشتغال زایی و 
کم��ک به عمران و آبادانی روس��تاها مورد توجه 
قرار گرفت. از جمله اقدامات انجام ش��ده در این 
خصوص می توان به تهيه و تصویب اساس��نامه 
تش��کيل شرکت تعاونی دهياری ها توسط وزارت 
تعاون اش��اره نمود که بر اس��اس آن، زمينه های 
قانونی برای تعامل دهياری های واقع در بخش و 
یا شهرستان در قالب یک تشکل حقوقی و مستقل 
فراهم ش��د. این امر باعث ش��د که دهياری ها با 
تجميع امکانات و تجهيزات، بتوانند توان اجرایی 
خود را برای انجام وظایف محوله و خدمت رسانی 
مطلوب به روس��تایيان افزایش دهند و با عنایت 
به محدودی��ت منابع مالی و درآم��دی و کمبود 
ماش��ين آالت، امکانات و تجهي��زات دهياری ها، 
تجميع و اس��تفاده مش��ترک از آن ه��ا، به عنوان 
بهترین راه��کار در کاهش هزینه ه��ا و افزایش 

بهره وری در دهياری ها مد نظر قرار گرفت. 
 محورهای فعاليت  شرکت های 

تعاونی دهياری ها در مناطق 
روستایی

باید اشاره نمود که تعاونی  دهياری ها از ابتدای 
فعاليت خود، منش��ا خدمات و برکات فراوانی در 
مناطق روس��تایی ب��وده و به عن��وان همياران و 
بازوه��ای توانمن��د دهياری ها در جهت توس��عه 
مدیریت روستایی گام های موثری برداشته اند. از 
جمله مهم ترین ویژگی این تعاونی ها  می توان به 
همفکر بودن اعضا و دارا بودن اهداف مش��ترک 
در مس��ير عمران و آبادانی روس��تاها اشاره نمود 

که این امر ناش��ی از همس��ان ب��ودن اعضا این 
تعاونی ها بوده و سبب اتخاذ تصميم های مناسب 
و برنامه ریزی متوازن در تعاونی می شود. به طور 
کلی می ت��وان به اهم اقدامات تعاونی دهياری ها 
در راس��تای ارتقا شاخص های مدیریت روستایی 

به موارد زیر اشاره نمود: 
1- مدیریت پسماند

در راس��تای تحقق قانون مدیریت پس��ماند و 
آئي��ن نامه های اجرائی آن در مناطق روس��تائی، 
ه��م اکنون سيس��تم مدیریت پس��ماند در قالب 
جمع آوری، حمل و دفع بهداش��تی در بيش از 6 
هزار روس��تا ساماندهی شده است. از آنجایی که 
جمع آوری و دفع بهداش��تی پسماند ها در مناطق 
روس��تایی یکی از مهمترین وظایف دهياری در 
جهت حفظ بهداش��ت محيط روس��تا محسوب 
می ش��ود که در صورت عدم تامي��ن اعتبارات و 
ماشين آالت مورد نياز و همچنين نيروی انسانی 
الزم ب��رای تحق��ق این امر، نهاد دهي��اری را با 
مش��کالت فراوانی روبرو می سازد. بدین منظور 
تجميع و در اختيار قرار دادن ماش��ين آالت حمل 
زباله دهياری ها به ش��رکت  تعاون��ی دهياری ها، 
ضمن کاهش هزینه های اجرایی و استفاده بهينه 
از منابع، مدیریت پس��ماند در س��طح روستاهای 
تحت پوش��ش را به نحو مطلوبی بهبود بخشيده 
اس��ت. انجام خدمات مربوط به مدیریت پسماند 
توس��ط تعاونی ه��ا، ضمن کمک ب��ه دهياری ها 
جهت خدمت رس��انی مطلوب در ای��ن زمينه به 
روس��تایيان، باع��ث کاهش هزینه ه��ای مربوط 
ش��ده و زمينه های الزم را ب��رای تحقق اهداف 
مورد نظر در خصوص اجرای طرح های تفکيک 
از مبدا پس��ماندها، بازیافت مواد و توليد کودهای 
بيولوژیکی در جهت حفظ محيط زیست پيرامون 

فراهم نموده است.
س�بز  فض�ای  نگه�داری  و  ایج�اد   -2

روستایی 
همان طوری که می دانيم حفظ محيط زیست 
و طبيعت پيرامون روس��تا جهت سالمت جسمی 
و روانی روس��تایيان ضروری بوده و از مهمترین 
اولویت ه��ای دهي��اری محس��وب می ش��ود. بر 
اس��اس بند 23 ماده 10 اساسنامه، تشکيالت و 
س��ازمان دهياری ها، فراهم نم��ودن زمينه های 
الزم برای ایجاد فضای س��بز در روس��تا برعهده 
دهياری می باشد که در این خصوص دهياری ها 
توانسته اند با بهره گيری از ظرفيت موجود در محل 
و کمک های وزارت کشور )سازمان شهرداری ها و 
دهياری های کشور و استانداری ها( نسبت به ایجاد 
فضای سبز در قالب بوستان های روستایی اقدام 
نمایند. که تا کنون بيش از 1000 بوستان روستایی 
با هدف فراهم نمودن مکانی برای اس��تراحت و 
تفریح روستایيان،  بازی و تفریح کودکان، ورزش 

جوان��ان و ... با کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و 
اکولوژیکی در مناطق روستایی ایجاد شده است. 
مدیری��ت و نگهداری فضاهای س��بز عمومی در 
روستاها توسط دهياری با توجه به کمبود اعتبارات 
الزم و نيرو انسانی، از مشکالت فراوانی برخوردار 
اس��ت. از این رو فراهم نم��ودن زمينه های الزم 
برای افزایش س��طح مشارکت مردمی و استفاده 
از ظرفيت ه��ای موجود در س��ایر دس��تگاه های 
ذی ربط به عنوان راهکار مناس��بی در این زمينه 
محس��وب می ش��ود که نيازمن��د برنامه ریزی و 
هماهنگی های بين بخشی می باش��د. از این رو 
شکل گيری تعاونی های دهياری ها طی سال های 
اخير توانس��ته است این مشکل را برطرف نموده 
و با بهره گي��ری از امکانات، تجهيزات و نيروی 
انسانی خود، دهياری ها را در زمينه ایجاد، توسعه 
و مدیریت فضاهای سبز و بهره برداری مناسب از 
آن ها یاری رساند. همچنين برخی از شرکت های 
تعاونی دهياری ها توانسته اند با ایجاد کارگاه های 
کوچ��ک صنعتی، نيازهای دهياری ها را در زمينه 
تجهي��زات پ��ارک و مبلمان روس��تایی برطرف 
نماین��د که ای��ن امر ضمن کاه��ش هزینه های 
اجرای��ی دهياری ه��ا، منجر به ایجاد اش��تغال و 
تامين تجهي��زات مورد نياز و س��ازگار با منطقه 

شده است.
3- اجرای پروژه های عمرانی

همان طوری ک��ه می دانيم اجرای پروژه های 
عمرانی مس��تلزم در اختيار داشتن نيروی انسانی 
متخصص و فنی و همچنين امکانات و تجهيزات 
الزم می باشد که با توجه به تازه تاسيس بودن نهاد 
دهياری و توان اندک آن ها برای تامين س��رمایه 
و  امکانات الزم، اجرای پروژه های عمرانی را در 
بس��ياری از دهياری ها با مشکالت اجرایی روبرو 
می سازد. از این رو شرکت های تعاونی دهياری ها 
با تجميع ماشين آالت دهياری ها و استفاده بهينه 
از نيروه��ای فنی و متخص��ص، دهياری ها را در 
اجرای پروژه های عمرانی یاری نمودند. بررسی ها 
نش��ان می دهد طرح ها و پروژه های اجرا ش��ده 
توس��ط دهياری ه��ا و تعاونی ها در روس��تاها از 
کيفي��ت باالتر و هزینه ه��ای اجرایی پایين تری 
برخوردار می باش��ند. همچنين مدیریت مطلوب 
پروژه توس��ط ای��ن نهادها س��بب کاهش زمان 
اجرای پ��روژه و بهره گيری از مصالح و نيروهای 
بومی ش��ده و نقش موثری را در ایجاد اش��تغال 
در مناطق روس��تایی داشته است. همچنين باید 
اضافه نمود که اجرای پروژه ها در سطح روستاها 
با استفاده از متخصصين و نيروهای بومی، باعث 
افزایش مشارکت مردمی و استفاده از ظرفيت های 
موج��ود در منطقه می ش��ود. از جمله پروژه های 
اجرایی توس��ط تعاونی های دهياری ها در سطح 
روس��تا می توان به مواردی چون ترميم آسفالت، 

انواع شرکت 
تعاونی از لحاظ 
نوع فعالیت به دو 
بخش زیر تقسیم  
می شوند:

1- شرکت 
تعاونی تولیدی: 
شرکتی است که 
به منظور اشتغال 
در امور مربوط 
به کشاورزی، 
دامداری، 
دامپروری، صنعت، 
معدن، عمران 
شهری، روستایی، 
عشایری و نظایر 
این ها فعالیت 
می نماید 
2- شرکت تعاونی 
توزیعی: شرکتی 
است که در امور 
مربوط به تهیه و 
توزیع کاال، مسكن، 
خدمات و سایر 
نیازمندی های اعضا 
فعالیت می نماید.
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جدول گذاری، تسطيح و ترميم راه های روستایی، 
اجرای پل های ارتباطی، اجرای تاسيسات عمومی 

)آب، برق، گاز و تلفن( اشاره نمود. 
4-خدمات فنی و مهندسی

با توجه به وظایف دهياری ها در زمينه تهيه و 
اجرای طرح ه��ا و پروژه های عمرانی و خدماتی، 
مش��ارکت در تهي��ه و اج��رای طرح های هادی 
روستایی، توس��عه و اصالح معابر، ضرورت دارد 
توان فنی و مهندس��ی دهياری ها ارتقاء یافته و با 
بهره گيری از نيروهای فنی، زمينه های الزم جهت 
سرعت بخشيدن به اجرای پروژه های عمرانی و 
اس��تفاده بهينه از اعتبارات عمرانی فراهم ش��ود 
تا دهياری ها بتوانن��د خدمات ارزنده ای را در این 
زمينه به روستایيان ارائه نمایند. این امر مستلزم 
بهره من��دی دهياری ها از مش��اوره ها و خدمات 
نيروهای متخصص و مجرب می باش��د. تحقق 
ای��ن مهم نيازمند تامين مناب��ع مالی مورد نياز و 
چارت تشکيالتی دهياری ها برای استفاده از توان 
نيروی متخصص است که در حال حاضر به دليل 
کمبود منابع اعتباری و درآمدی برای بسياری از 
دهياری ها ميسر نمی باش��د. از این رو به منظور 
بهره مندی از خدمات فنی و مهندس��ی، شرکت 
تعاونی دهياری ها توانس��ته است ضمن کاهش 
هزینه های ج��اری دهياری ها، خدمات مذکور را 
به دهياری ها ارائه نماید. تحقق این مهم با ایجاد 
واحدهای فنی و مهندسی در تعاونی های مذکور 
و پرداخت حق��وق و مزایای نيروهای متخصص 
توسط آن انجام می شود. این امر باعث بهره مندی 
مش��ترک دهياری ها از خدمات مذکور و پرداخت 
بخش��ی از حقوق و مزایای پرس��نلی متناسب با 
خدمات ارائه شده به آن ها می باشد که این روش 

باعث کاهش هزینه های اجرایی دهياری ها و 
انجام مطلوب خدمات فنی و مهندسی مورد 

نياز می شود. 
از جمل��ه خدم��ات قابل ارائ��ه در این 

زمينه ب��ه دهياری ه��ا می توان ب��ه مواردی 
نظير مش��اوره ب��ه دهياری ه��ا در زمينه ارائه 
پيش��نهاد کاربری های اراضی در هنگام تهيه 

طرح های ه��ادی، کمک ب��ه دهياری ها جهت 
عقد قراردادهای عمران��ی و برگزاری مناقصات 
مربوط به اجرای پروژه های عمرانی، همکاری با 
دهياری ها در اجرای پروژه های اصالح و توسعه 

معابر روستایی و... اشاره نمود .
5- خدمات مالی و حسابداری

بر اس��اس آیين نامه مال��ی دهياری ها، کليه 
امور مالی و حس��ابداری این نهاد باید بر اس��اس 
بودجه مصوب انجام ش��ود و مس��ئول امور مالی 
دهياری موظف است نسبت به تنظيم حساب ها 
و هزینه ک��رد  اعتب��ارات در قالب بودجه مصوب 
اقدام نماید. از این رو به منظور کاهش هزینه های 

جاری دهياری ها و انجام وظایف قانونی دهياری 
در تنظيم حساب ها و عمل وفق بودجه مصوب، 
طرح تجميع مس��ئولين امور مالی دهياری ها در 
س��طح بخش انجام ش��د. بر این اساس با توجه 
ب��ه حج��م کاری و جمعيت تحت پوش��ش هر 
دهياری، یک مسئول مالی برای تعدادی دهياری 
انتخ��اب و مس��ئوليت این امر بر عه��ده او قرار 
داده می ش��ود و به بيان دیگر تنظيم حساب ها و 
انج��ام امور مالی با روش مش��خص و به صورت 
یکپارچه در سطح اس��تان انجام می شود. اجرای 
این طرح باعث س��اماندهی و تجميع مس��ئولين 
ام��ور مالی دهياری ها در س��طح بخش ش��ده و 
ضمن کاهش هزینه های جاری دهياری، س��بب 
نظ��ارت صحي��ح مراجع ذی صالح ب��ر عملکرد 
مال��ی دهياری ه��ا، کاهش تخلف��ات احتمالی و 
تس��هيل در گزارش گيری ردیف ه��ای اعتباری 
در این خصوص خواهد ش��د. لذا نظم بخشيدن 
به این امر و یکپارچه س��ازی فعاليت های مذکور، 
طی سال های اخير توسط تعاونی های دهياری ها 
انجام و ارائه خدمات الزم برای تحقق این مهم با 
بهره گيری از نيروی متخصص و فرآیند مشخص 
صورت می پذیرد. از نتایج مثبت اجرای این طرح 
می توان به انجام امور حسابداری، ارائه مشاوره و 
خدمات مالی به دهياری ها در کمترین زمان و با 

کمترین هزینه اشاره نمود. 
 تعامل دهياری ها با تعاونی 

دهياری ها
یک��ی از مهم ترین عوامل موفقي��ت تعاونی 
دهياری ها، هم اندیش��ی بين اعضا و هماهنگی و 
همکاری بين آن ها می باشد و هر گونه ناهماهنگی 
در این مجموعه، منجر به اتخاذ سياس��ت های 

نادرس��ت و هدر رفتن منابع و امکانات 

ش��د.  خواه��د  از دهياری ه��ا 
اهداف  دقي��ق  ترس��يم  این رو 

و ش��ناخت وضعي��ت موجود و 
همچني��ن بررس��ی ظرفيت ها و 
نيازمندی ه��ای منطق��ه می تواند ب��ا بهره گيری 
از اف��راد الیق و مجرب به پيش��رفت و توس��عه 
تعاونی بيانجامد. موفقي��ت این تعاونی ها ضمن 
بهره مندی دهياری ها از منافع مالی و سود حاصل 

از فعاليت، سبب پيش��رفت و آبادانی روستاها در 
راس��تای توسعه پایدار خواهد شد. همچنين الزم 
اس��ت به منظور هدایت صحيح تعاونی در مسير 
توس��عه، دفاتر امور روستایی استانداری ها ضمن 
فراه��م نمودن زمينه ه��ای الزم ب��رای فعاليت 
تعاونی های مذکور، برنامه ریزی مناسبی در جهت 
حمایت و تقویت آن ها با استفاده از ظرفيت سایر 
دستگاه های استانی را نموده و آموزش های الزم 
را در س��طوح عمومی و تخصصی برای مدیران 
و کارشناس��ان مربوط به طور مستمر و منظم در 

دستور کار خود قرار دهند.
به نظر می رس��د تدوین برنامه راهبردی برای 
فعالي��ت تعاون��ی ط��ی زمان های کوت��اه مدت، 
ميان م��دت و طوالنی م��دت از الزامات فعاليت 
تعاون��ی دهياری ه��ا بوده و ب��دون برنامه مدون 
تصميم گيری و حرکت به سمت اهداف به خوبی 
امکان پذیر نمی باش��د. از این رو ش��رکت تعاونی 
به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید با داشتن برنامه 
و ترسيم نقشه راه، به سمت خودکفایی و  نيل به 

اهداف مورد نظر گام بردارد.
 اثرات مثبت تعاونی های دهياری 

بر مناطق روستایی
از آغاز فعاليت تعاونی های دهياری ها تا کنون، 

ارائه  خدم��ات و تحوالت اساس��ی در ش��اهد 
توس��عه روستایی  راستای 
بوده ایم و آن ها توانسته اند 
با هم افزایی و توانمند سازی 
دهياری ها و بهره گيری از 
در  موجود  ظرفيت های 

به طور کلی 
می توان به اهم 
اقدامات تعاونی 

دهیاری ها در 
راستای ارتقا 

شاخص های 
مدیریت روستایی 

به موارد زیر 
اشاره نمود:
1- اجرای 

پروژه های عمرانی
2- مدیریت 

پسماند
3- ایجاد و 

نگهداری فضای 
سبز روستایی

4- خدمات فنی و 
مهندسی

5- خدمات مالی و 
حسابداری
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روستاها، گام های موثری در جهت خدمت رسانی 
به روس��تایيان و تسهيل امور خدماتی و عمرانی 
دهياری ه��ا بردارن��د. همچنين باید اش��اره نمود 
که تعاونی های دهياری ها توانس��ته اند با اجرای 
طرح های درآمدزا، نسبت به ایجاد اشتغال و ارتقا 
سطح معيشتی روس��تایيان اثرگذار بوده و سهم 
بسزایی در تثبيت جمعيت روستایی و جلوگيری 
از مهاجرت های بی رویه روس��تایيان به ش��هرها 
داش��ته باشند که تحقق بخش��ی از آن، در سایه 
احيای بازار کار و توليد محصوالت کش��اورزی و 
صنایع وابسته می باش��د. زیرا روستاها به عنوان 
کانون ه��ای تولي��دات کش��اورزی و دامپروری، 
دارای ظرفيت ه��ای بالق��وه ای در ای��ن بخ��ش 
می باشند و استفاده از ظرفيت های موجود در این 
بخش، سبب رونق کس��ب و کار و جلوگيری از 
بيکاری در روس��تاها می شود. این امر باعث شد 
تا تعاونی های دهياری  ها بسياری از فعاليت های 
خود را به این س��مت سوق دهند و اثرات مثبتی 
را بر توليد ملی و اش��تغال در مناطق روس��تایی 

داشته باشند.
همچنين از دیگ��ر اثرات تعاونی ها در مناطق 
روستایی می توان به توسعه حمل و نقل عمومی از 
طریق ایجاد خطوط ش��هری و روستایی و تحت 
پوش��ش قرار گرفتن تعداد زیادی از روس��تاها از 
خدمات مذکور اشاره نمود که از نتایج آن می توان 
به کاهش ترددهای غير ضروری و افزایش امنيت 

برای روستایيان اشاره نمود. 
توس��عه گردش��گری از دیگ��ر ظرفيت های 
موجود در روس��تا بوده ک��ه تعاونی های دهياری 
توانس��ته اند اقدام��ات موثری در ای��ن زمينه از 
طریق ایجاد تاسيس��ات و زیرس��اخت های الزم 
و همچنين س��اماندهی اقامتگاه های روس��تایی 
جه��ت بهره برداری گردش��گران ارائه نمایند که 
ای��ن امر نهایتا اثرات مثبتی بر اقتصاد و فرهنگ 
منطقه داشته است. این اقدامات مؤید این است 
ک��ه حضور و فعاليت تعاونی ه��ای دهياری ها در 
روستاها با توجه به پراکنش جغرافيایی دهياری ها 
مثب��ت بوده و برنامه ریزی مناس��ب و حمایت از 
آن ها می توان��د به عمران و آبادانی روس��تاها و 

تثبيت جایگاه قانونی دهياری ها منجر شود.
از مزای��ای فعالي��ت تعاونی ه��ای مذکور در 
مناطق روستایی می توان به اختصار به موارد زیر 

اشاره نمود:
1- کاه��ش هزینه های ج��اری دهياری ها از 
قبيل هزینه های مربوط به نگهداری ماشين آالت 

و تجهيزات و استفاده بهينه از آن ها
2- کاهش هزینه ها و زمان اجرای پروژه های 

عمرانی دهياری ها 
3- کمک به ساماندهی و یکپارچه سازی امور 
خدماتی در سطح روستاها نظير مدیریت پسماند 

و ...
4- س��اماندهی و ارائ��ه خدم��ات م��ورد نياز 
دهياری ها نظير حسابداری و امور مالی و خدمات 

فنی و مهندسی و ...
5- کمک به دهياری ها جهت انجام وظایف 

محوله 
6- نق��ش تعاونی های دهياری ه��ا در ایجاد 

اشتغال
بر اساس گزارشات به دس��ت آمده، تعاونی ها 
توانس��ته اند بي��ش از 100 ميليون ش��غل را در 
سر تا س��ر جهان ایجاد نمایند که این آمار حاکی 
از ظرفي��ت و توان ب��االی تعاونی ه��ا در ایجاد 
اش��تغال و اجرای طرح ها و پروژه های اقتصادی 
می باش��د. از این رو با عنایت به ش��ناخت خوب 
دهياران از روستاها و آگاهی از ظرفيت موجود در 
این مناطق، تعاونی های دهياری ها می توانند گام 
موثری را در جه��ت اجرای طرح ها و پروژه های 
عمرانی و توليدی در مناطق روس��تایی کشور در 
راس��تا ایجاد اش��تغال و درآمدهای پایدار داشته 

باشند.
باید اشاره نمود که در حال حاضر بيش از 25 
هزار دهياری در سطح کشور تاسيس شده است 
که حدود 83 درصد جمعيت روس��تایی کشور را 

تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.  
بر اس��اس آخرین آمار، تعداد 733 ش��رکت 
تعاون��ی با عضویت ح��دود 17 هزار دهياری در 
کشور تاس��يس و اس��تان های خراسان رضوی 
با 65 و تهران با یک ش��رکت تعاونی دهياری، 
دارای بيش��ترین و کمترین تعداد تعاونی ایجاد 
ش��ده در کشور می باش��ند. همچنين باید اشاره 
نمود که تعاونی های مذکور توانس��ته اند حدود 
3000 نفر را در س��طح مناطق روستایی کشور 
در زمينه های مختلف خدماتی و عمرانی مشغول 
ب��ه کار نمایند ک��ه به طور ميانگين هر ش��رکت 

تعاونی قابليت جذب4 نفر را داشته است. 
 به طور کلی باید اشاره نمود که شرکت های 
مذکور می توانند در چارچوب یک بنگاه اقتصادی 
با برنامه ریزی مناس��ب و اس��تفاده از تسهيالت 
بانکی و مش��ارکت در س��رمایه گذاری و اجرای 
پروژه های س��ود آور نس��بت به ایجاد شغل در 
روستاها اقدامات مناسبی را انجام دهند. از این رو 
می ت��وان به اهم اقدامات تعاونی ها در راس��تای 
ایجاد اشتغال به مواردی نظير ایجاد کارگاه های 
کوچک صنعتی، فراهم نمودن زمينه های الزم 
برای توس��عه مش��اغل خانگی و صنایع دستی، 
بسته بندی محصوالت کشاورزی )صيفی جات، 
مرکبات، خرما و...(، توليد محصوالت گلخانه ای 
)خيار، گوجه، گل های فصلی و...(، جمع آوری شير 
و فرآورده های دامی، مشارکت با توليدکنندگان 
داخلی برای برپایی بازاره��ای محلی )روزانه و 

هفتگی( و ... اشاره نمود. 
 نتيجه گيری

به طور کل��ی می توان گفت که ن��و پا بودن 
دهياری ها و گستردگی وظایف آن ها برای اداره 
امور روستاها، لزوم حمایت و تقویت این نهاد را 
توسط دستگاه های ذی ربط ضروری می سازد. از 
طرفی توجه دولت به توس��عه متوازن شهرها و 
روستاها و همچنين قوانين موجود در این زمينه 
نظير ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه کشور 
به خوبی بيان کننده اهميت این موضوع و مؤید 
این مساله است که زمينه های قانونی الزم برای 
تحقق این مهم توسط مسئوالن و برنامه ریزان 
کش��ور فراهم ش��ده اس��ت. از این رو تقویت و 
حمایت ای��ن نهاد مس��تلزم ارائ��ه راهکارهای 
مناس��ب جهت هم افزایی و توانمندسازی آن ها 
و اس��تفاده از ظرفيت های موجود در این زمينه 
می باش��د که با توجه به فلسفه وجودی تعاونی 
دهياری ها و اه��داف مورد نظر در جهت کمک 
به عمران و آبادانی روس��تاها، آن ها را از جایگاه 
ویژه ای برخوردار می س��ازد. از این رو به منظور 
تحقق موارد ذکرش��ده و توانمندس��ازی تعاونی 
دهياری ه��ا، در صورتی که اقدامات زیر مد نظر 
قرار گيرد می توان اميد داش��ت که در سال های 
آینده شاهد تحوالت اساسی و بنيادی در جامعه 

روستایی کشور باشيم.
  فراه��م نم��ودن زمينه ه��ای الزم برای 
واگ��ذاری پروژه ه��ا ب��ه ش��رکت های تعاونی 
دهياری ه��ا در مناط��ق روس��تایی از طری��ق 

هماهنگی های بين بخشی
 برنامه ری��زی ب��رای برگ��زاری دوره های 
آموزش��ی عمومی و تخصصی ب��رای مدیران و 

پرسنل تعاونی
 تقوی��ت بنيه مالی تعاونی دهياری ها برای 
س��رمایه گذاری و اج��رای طرح ه��ای عمرانی 
و خدمات��ی از طریق ارائه تس��هيالت بانکی و 

اعتباری 
 حمای��ت از ایده ه��ا و طرح های نو تعاونی 

دهياری ها جهت اجرا در مناطق روستایی
 فراه��م نم��ودن زمينه ه��ای الزم ب��رای 
برق��راری ارتباط بين تعاونی ه��ای دهياری ها و 

سایر تعاونی ها و ایجاد بازارهای مجازی
 بسترس��ازی برای واگ��ذاری تصدی های 
قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به تعاونی های 

دهياری ها  
منابع 

محمدیان، ر. 1386. وزارت تعاون. نقش و جایگاه بخش 
تعاون در توسعه اقتصادی کشورها، 

اکبری، ص ، عبدالهی، م. قانون ده و دهياری
سایت اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

)http://www.icccoop.ir( سایت اتاق تعاون
سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی

)http://www.corc.ir( 

از جمله مهم ترین 
ویژگی این 
تعاونی ها  می توان 
به همفكر بودن 
اعضا و دارا بودن 
اهداف مشترك 
در مسیر عمران و 
آبادانی روستاها 
اشاره نمود که 
این امر ناشی از 
همسان بودن 
اعضا این تعاونی ها 
بوده و سبب 
اتخاذ تصمیم های 
مناسب و 
برنامه ریزی 
متوازن در تعاونی 
می شود.
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سیدعیسی مهدوی
روس��تایی  ام��ور  دفت��ر  مدی��رکل 

استانداری گیالن
با تشکيل شوراهای اسالمی در سال 
1375 و تصویب قانون دهياری های 
خودکفا در ایران و تش��کيل این نهاد عمومی 
غيردولت��ی به عن��وان نظ��ام نوی��ن مدیریت 
روس��تایی، تش��کيل تعاونی دهياری ها قدمی 
مثبت بوده تا ابعاد اجرایی و توانمندی اجرایی 
مدیریت روس��تایی تقویت گردد. تحقيق زیر 

جمع بندی مطالبی در این زمينه می باشد.

 تعریف شرکت تعاونی
ش��رکت تعاون��ی ش��رکتی اس��ت ک��ه از 
اش��خاص حقيقی ی��ا حقوقی ک��ه به منظور 
رف��ع نيازمندی های مش��ترک و بهبود وضع 
اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری 
و کم��ک متقابل و همکاری آن��ان مطابق با  

اصولی خاص تشکيل می شود.
ام��روزه در کن��ار س��رمایه های انس��انی، 
مال��ی و اقتص��ادی، س��رمایه ی دیگ��ری به 
نام س��رمایه ی اجتماعی م��ورد بهره برداری 
قرار گرفته اس��ت. این مفهوم ب��ه پيوندها و 
ارتباطات ميان اعضای یک ش��بکه به عنوان 
منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها 
و اعتماد موجب تحقق اهداف اعضا می شود.
س��رمایه ی اجتماع��ی بس��تر مناس��بی برای 
به��ره وری س��رمایه ی انس��انی، فيزیک��ی و 
راهی برای نيل به موفقيت قلمداد می ش��ود، 
س��رمایه ی اجتماعی از طرفی به زندگی فرد، 
معنی و مفهوم می بخش��د و زندگی را ساده تر 
و لذت بخش ت��ر می کند و از س��ویی موجب 
دسترس��ی آس��ان تر به اه��داف و برنامه های 
مورد نظر می گردد.امروزه سرمایه ی اجتماعی 
نس��بت ب��ه س��رمایه ی فيزیکی و انس��انی 
نقش اساس��ی تری را ب��ازی می کند و موجب 

ایجاد ش��بکه های رواب��ط جمعی و گروهی و 
انس��جام بخش ميان انس��ان ها و س��ازمان ها 
می باش��د؛ به همين دليل در غياب سرمایه ی 
اجتماعی بقيه ی س��رمایه ها اثربخشی خود را 

از دست می دهند.

 تاریخچه ی تشکيل تعاونی 
دهياری ها

در راستای تحقق سياست های کلی اصل 
44 قانون اساس��ی و اهداف برنامه ی چهارم 
توس��عه ی اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی 
کشور به منظور کاهش تصدی گری در بخش 
دولت��ی و تحکيم مش��ارکت های مردمی در 
فعاليت های اقتص��ادی و اجتماعی، کمک به 
عمران و آبادی و رش��د اقتصادی روس��تاها، 
کم��ک ب��ه اج��رای برنامه ه��ای عمرانی و 
خدماتی دولت خدمت گزار در مناطق روستایی 
و جلوگيری از مهاجرت روستایيان به شهرها 

نقش تعاونی دهیاری ها 
در توسعه ی روستا
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تفاهم نامه ی همکاری مش��ترکی بين وزارت 
کش��ور و وزارت تعاون در خصوص اشتغال و 
توسعه ی بخش تعاون در برنامه ریزی و اقدام 
جهت تشکيل شرکت های تعاونی دهياری ها 
و ش��رکت های تعاونی توسعه روستایی منعقد 

گردید.

 اهداف تشکيل تعاونی 
دهياری ها

 استفاده ی بهينه از منابع انسانی، طبيعی 
و اقتصادی روس��تاها برای توسعه ی آن ها و 
حفظ و گسترش منابع طبيعی نظير جنگل ها 

و مراتع.
 استفاده ی بهينه از تجهيزات و امکانات 
فن��ی و اجرای��ی موج��ود ب��رای فعاليت های 

عمرانی.
  ایجاد فرصت های ش��غلی برای نيروی 
انس��انی متخص��ص و جوان��ان روس��تایی و 

جلوگيری از مهاجرت آن ها.
 کمک به رونق اقتصاد روستایی از طریق 
افزایش اش��تغال و درآمد روستایيان و کاهش 
فاصل��ه ی بي��ن توليد و مص��رف محصوالت 

روستایی.
 استفاده از توان مردمی و ایجاد همگنی 
و عالقه جه��ت انجام کار در م��ردم و جلب 
مش��ارکت آن ها ب��ا توجه به س��هامدار بودن 

آن ها.
 ایجاد زمينه های مناس��ب برای فروش 
محص��والت کش��اورزی و دام��ی س��اکنان 
روس��تاها از طریق ارزش اف��زوده ی حاصل 
از اش��تغال افراد در زمان بي��کاری فصلی در 

فعاليت کشاورزی.
 ایجاد ش��بکه های جمع آوری و فرآوری 
محصوالت کشاورزی، دامی، صنعتی و.... در 

روستاها از طریق توسعه ی فعاليت تعاونی.

اقتصادی، فيزیکی  در گذشته س��رمایه ی 
و نيروی انس��انی مهم ترین نقش را در جهت 
توس��عه ایف��ا می کردند، ام��ا در عصر کنونی 
برای توس��عه ی بيشتر از آن  که به سرمایه ی 
اقتصادی، فيزیکی و انس��انی نيازمند باش��يم 
به س��رمایه ی اجتماعی نيازمندیم، زیرا بدون 
این س��رمایه، استفاده از س��رمایه های دیگر 
به طور بهينه انجام نمی پذیرد. درجامعه ای که 
س��رمایه ی اجتماعی جایگاه واقعی خویش را 
پيدا نکرده باش��د سایر سرمایه ها کارایی الزم 
را پيدا نخواهند کرد. تعاونی ها تش��کل هایی 
هس��تند که ای��ن س��رمایه های اجتماعی را 
دور ه��م گ��رد می آورند و در واق��ع با فکر و 
کارآفرینی، توليد سرمایه و پيشرفت می کنند.

در واقع ویژگی ه��ای تعاونی ها را می توان در 
موارد زیر برشمرد:

1( بهره گيری از مزایای کارجمعی و اثرات 
مثبت آن و اعتماد متقابل.

2( تس��هيل در خودکفایی کشور و وصول 
به استقالل اقتصادی و اجتماعی.

3( تفویض مسئوليت به تصميم گيرندگان 
در زمينه های مختلف در سطح محلی.

4( دموکراسی حاکم بر شرکت های تعاونی 
)اصل هر نفر یک رای(

5( انطب��اق اه��داف بخ��ش تع��اون ب��ا 
ارزش های انقالب اسالمی.

6( پيروی از احکام قرآن و احکام اسالمی 
در خصوص با هم بودن.

7(  تش��ویق و تبلي��غ متولي��ان دولت��ی و 
سازمان های دیگر.

8( پرورش مس��ئوليت فردی به عنوان یک 
عضو.

9( اس��تفاده و برخ��ورداری از تس��هيالت 
بخش تعاون.

غيرمال��ی  مزای��ای  از  بهره گي��ری   )10
شرکت های تعاونی در مراجع مختلف.

جه��ت  مکانيزم های��ی  توس��عه ی   )11
مش��ارکت اعضا در تصميم گيری های بخش 
در زمينه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
و ایج��اد تعام��ل و گس��ترش ارتباطات بين 

اعضا.
12( ایجاد کميته های تخصصی با توجه به 

توانمندی های یکدیگر.
13( شناخت مشکالت و تنگناها و بررسی 

و تصميم برای مقابله با مشکالت.
14( توج��ه به بهبود وضعيت و توس��عه ی 

همه جانبه ی روستاها.
15( شناسایی زمينه های فعاليت اقتصادی 

و اشتغال زا در روستاها.
16( ج��ذب منابع مالی و س��رمایه گذاری 

افراد خارج از روستاها.
17( ایجاد زمينه ی اس��تفاده از صرفه های 
ناش��ی از مقياس برای دهياری ها؛ به عبارت 

دیگر جلوگيری از اتالف عمليات عمرانی.
انج��ام  در  ب��ه دهياری ه��ا  18( کم��ک 

فعاليت های خدماتی و عمرانی.
19( ایج��اد منابع مال��ی و درآمدی پایدار 

برای دهياری ها.
20( کمک به دول��ت در اجرای طرح های 
عمرانی و خدماتی در روستاها معادل کاهش 
بودجه ی دولت و تبل��ور خودکفایی از طریق 

اجرای طرح های عمرانی دولت در روستاها.
21( سازماندهی ماندگاری و رشد توسعه ی 
منابع انسانی متخصص برای اجرای طرح های 

توسعه ای در روستاها.
22( به کارگيری نيروی انسانی و تجهيزات 
تعاون��ی در مواقع بروز بحران های ناش��ی از 

حوادث غير مترقبه.
23( ایف��ای نقش موث��ر در افزایش قدرت 
پدافن��د غي��ر عامل در مواق��ع بحرانی با اتکا 
به تش��کيالت عملياتی و اجرای��ی و ارتقای 

توانمندی های مردم روستا.

 مزایای تشکيل تعاونی ها
ایج��اد و تجهي��ز تعاونی ه��ای دهياری ها 
دارای مزایای قابل توجهی برای دهياری ها و 
روستاها است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1( رفع نیاز دهیاری ها:
از آن جای��ی که بخش مهم��ی از وظایف 
دهياری ه��ا اج��رای طرح ه��ای عمران��ی و 
خدمات��ی در روس��تاها نظير بهب��ود وضعيت 
شبکه ی معابر، تسطيح زمين و خيابان کشی، 
جمع آوری و دفن پسماندها و ... است، انجام 
ای��ن وظایف نيازمند ماش��ين آالت عمرانی و 
خدماتی اس��ت. تعاونی های توسعه روستاها و 
دهياری ها می توانند با استفاده از ماشين آالت 
عمرانی خ��ود نياز دهياری ها را تامين نمایند. 
درآمد پایين دهياری ها و محدودیت خرید این 
نوع ماشين آالت منجر به تاخير در اجرای این 
طرح ها در روستاها می شود. همچنين استفاده 
از ماشين آالت بخش خصوصی با هزینه های 
ب��اال همراه می ش��ود که از ت��وان دهياری ها 

خارج است.
2( کم�ک ب�ه تامی�ن مناب�ع درآمدی 

دهیاری ها:
دهياری ه��ا به عن��وان نهاده��ای عمومی 
غي��ر دولتی بر اس��اس اساس��نامه تش��کيل 
خ��ود، نهادهایی خودکفا هس��تند. با توجه به 
محدودی��ت مناب��ع تامين درآمد روس��تاها بر 
اساس دهياری ها، تشکيل تعاونی ها می تواند 

ایجاد و تجهیز 
تعاونی های 
دهیاری ها دارای 
مزایای قابل 
توجهی برای 
دهیاری ها و 
روستاها است که 
مهم ترین آن ها 
عبارتند از:
1- رفع نیاز 
دهیاری ها
2- کمک به تامین 
منابع درآمدی 
دهیاری ها
3- جلوگیری 
از افزایش 
حجم نیروی 
انسانی و نیز 
بهره برداری بهینه 
از ماشین آالت و 
نیروی انسانی
4- کمک به 
دستگاه های دولتی 
در اجرای طرح های 
عمرانی:
5- استفاد از 
تجهیزات عمرانی 
برای عملیات 
امدادی و پدافند 
غیرعامل
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س��بب تقویت مال��ی دهياری ه��ا و کمک به 
توسعه ی فعاليت های عمرانی و خدماتی آن ها 
در روستاها گردد.درآمدهای تعاونی دهياری ها 
پس از کسر هزینه های جاری تعاونی بين اعضا 
توزی��ع می گردد. دهياری های عضو می توانند 
بخش��ی از نياز درآمدی خود را از محل سود 
س��هام خود در این تعاونی ها تامين نمایند. با 
توجه به مشکالتی که دهياری ها در زمينه ی 
تامين درآمد و جواب گوی��ی به نيازهای خود 
دارند،استفاده از الگوی تعاونی ها برای تامين 
درآمد پای��دار برای آن ه��ا می تواند منجر به 
کاهش وابستگی  به دولت برای تامين درآمد 
باش��د تا از این طریق از تکرار تجربه ی منفی 
وابس��تگی درآمدی ش��هرداری ها به دولت یا 

فقر درآمدی آن ها جلوگيری شود.
3(جلوگي��ری از افزای��ش حج��م ني��روی 
انسانی و نيز بهره برداری بهينه از ماشين آالت 

و نيروی انسانی دهياری ها:
با توجه به تجربه ی نامناسب شهرداری ها 
در توس��عه ی تش��کيالت و حجي��م ش��دن 
آن ها،تعاونی ه��ا می توانن��د ای��ن مش��کل را 
در دهياری ه��ا کاه��ش دهن��د. به گونه ای که 
دهياری ها مس��ئوليت مدیریت امور روستاها 
را ب��ر عه��ده داش��ته باش��ند و تعاونی ها به 
فعاليت ه��ای خدماتی و اجرای��ی توجه کنند. 
هم��کاری ای��ن دو س��بب افزای��ش کارایی 
دهياری ه��ا در مدیریت روس��تایی و ارائه ی 
خدمات مناسب به روستایيان توسط تعاونی ها 
می ش��ود. تعاونی ها همچني��ن فرصتی برای 
به کارگيری دهياران و ی��ا نيروهای با تجربه 
دهياری پس از جدا شدن از دهياری خواهند 
بود تا از تجربه ی آن ها برای افزایش کارایی 

تعاونی ها استفاده شود.
4(کمک به دس��تگاه های دولتی در اجرای 

طرح های عمرانی:
اجرای��ی در  دول��ت بزرگ تری��ن عام��ل 
فعاليت های عمرانی در مناطق روستایی است 
که گاه تامين ماش��ين آالت عمرانی مورد نياز 
از ش��هرها ضمن مش��کل حمل ونقل و ایجاد 
گره های ترافيکی سبب باال رفتن هزینه های 
اج��اره ی ماش��ين آالت و هزین��ه ی اج��رای 
طرح ها می شود. در صورت وجود ماشين آالت 
در مناطق روس��تایی به دليل کاهش هزینه ی 
ماش��ين آالت امکان و صرفه های بيش��تری 

برای انجام پروژه ها فراهم می آید.
5(اس��تفاده از تجهي��زات عمران��ی برای 

عمليات امدادی و پدافند غيرعامل:
در مواق��ع ب��روز بحران ناش��ی از حوادث 
غيرمترقبه، بس��يج تجهي��زات عمرانی برای 
امدادرس��انی امری ضروری اس��ت که اغلب 

به دلي��ل پراکندگ��ی تجهي��زات عمران��ی و 
دسترس��ی غيرآس��ان به آن ها با تاخير همراه 
می شود. تجهيزات تعاونی دهياری ها می تواند 
با توجه به قرار گرفتن در روس��تاها به سرعت 
به منطقه ی آسيب دیده اعزام شود و تا رسيدن 
تجهيزات اصلی، بخشی از فعاليت های امدادی 
را انجام دهد. نيروی انسانی این تعاونی ها نيز 
می توانند در هنگام امدادرس��انی مورد استفاده 
قرار گيرند. از این رو تعاونی ها موجب افزایش 

پدافند غيرعامل خواهند شد.
6(اشتغال زایی در مناطق روستایی:

تشکيل تعاونی های دهياری ها و توسعه ی 
فعاليت های آنان با گذش��ت زم��ان می تواند 
مشاغلی را در زمينه های خدماتی و تخصصی 
در مناط��ق روس��تایی ایجاد کن��د که عالوه 
 بر ایجاد اش��تغال س��بب مان��دگاری جمعيت 
تحصيل ک��رده و فن��ی روس��تایی در مح��ل 

سکونت خود می شود.
7(کمک به ماندگاری جمعيت روستاها:

یک��ی از عل��ل مه��م مهاج��رت جمعيت 
روس��تایی به خصوص افراد تحصيل کرده یا 
عدم بازگش��ت آن ها به روس��تاها نبود شغل 
و امکان فعاليت اقتصادی مولد در روس��تاها 
است. تشکيل تعاونی ها و برنامه های اقتصادی 
آن ها موجب ایجاد شغل های متنوع و فراوانی 
در زمينه های خدماتی و کش��اورزی می شود 
که عالوه بر ماندگاری جمعيت روس��تایی در 
روستاها، امکان بازگشت افراد مهاجرت کرده 

به روستاهای خود را نيز فراهم می کند.
8(متوازن س��ازی توزی��ع نيروی انس��انی 

متخصص در کشور:
جامع��ه ی ش��هری و روس��تایی به ط��ور 
یکس��ان از جمعيت متخصصان کش��ور بهره 
نمی برند. وج��ود کار و رونق بيش��تر فعاليت 
در ش��هرها س��بب خالی ش��دن روس��تاها از 
نيروه��ای تحصي��ل ک��رده و متخصص در 
زمينه های ش��هری می ش��ود. ایجاد ش��غل و 
بهبود زمينه ه��ای فعاليت در نتيجه ی فعاليت 
تعاونی ها س��بب توزیع یکنواخت تر جامعه ی 
انسانی متخصص در کشور )جامعه ی شهری 
و روستایی( می ش��ود و عالوه  بر ایجاد شغل 
پایدار فنی در روس��تاها می تواند به ماندگاری 
نيروهای متخصص در روس��تاها بيانجامد که 

برای توسعه روستایی بسيار مفيد هستند.
9(کم��ک ب��ه اقش��ار مح��روم کم درآمد 

روستایی:
حدود سی درصد جامعه ی روستایی کشور 
برابر 1521898 خانوار در سه دهک درآمدی 
پایين قرار می گيرند که درآمد ساليانه ای بين 
503495 تا 15001148 ریال دارند. با اجرای 

این طرح س��ود حاصل از فعالي��ت تعاونی ها 
در اجرای طرح ه��ای عمرانی و خدماتی بين 
ای��ن دهک ه��ای درآم��دی و دهياری های 
عض��و تعاونی ه��ا توزی��ع می ش��ود.به عنوان 
مث��ال چنان چه در هر س��ال 40.000 ميليارد 
ریال اعتب��ار برای انج��ام طرح های عمرانی 
و خدمات��ی به تعاون��ی دهياری ها اختصاص 
یابد و 25درصد این اعتبارات به عنوان س��ود 
حاصل از این فعاليت ها توسط تعاونی ها تلقی 
شود، این سود کمک مهمی به اقشار محروم 
روس��تایی خواهد بود. 51 درصد این سود به 
دهک های درآمدی یک، دو و س��ه جامعه ی 
روس��تایی و 49درصد ب��ه دهياری های عضو 

تعاونی ها تعلق خواهد گرفت.
در نتيجه گيری نهای��ی با توجه به مزایای 
اقتصادی و عمرانی مترتب بر تشکيل تعاونی 
دهياری ه��ا، اه��م فعاليت های ای��ن تعاونی 

می تواند در موارد زیر باشد:
1( اجرای طرح های عمرانی در روستاها.

2( ارائه ی خدمات مهندس��ی و مشاوره ای 
در روستاها.

انج��ام  در  دهياری ه��ا  ب��ه  کم��ک   )3
فعاليت های خدماتی و عمرانی.

4( تامين تجهيزات بخش خصوصی برای 
انجام فعاليت های عمرانی و خدماتی.

5( انطباق طرح هادی مطالعاتی مربوط به 
روستاها.

6( ایجاد شبکه های جمع آوری محصوالت 
کش��اورزی و دام��ی و صنعت��ی خانواره��ای 

روستایی.
7( اجرای طرح های اقتصادی مبنی بر حفظ 

و بهره برداری از منابع طبيعی روستاها.
تجربه ی عملی نش��ان داده است که نقش 
تعاونی دهياری ها  به عنوان یک تعاونی فراگير 
در بخ��ش می تواند موجب جذب بس��ياری از 
سرمایه های خرد روس��تایيان و تشکيل سایر 

تعاونی ها باشد.
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اهل نظر

در اوایل س��ال 91 جلسه ای در محل 
سازمان ش��هرداری ها و دهياری های 
کش��ور با حضور آقای دکتر ش��هریور مدیرکل 
دفتر تعاونی ه��ای خدماتی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، آق��ای امامی مدیرکل دفتر امور  
روس��تایی اس��تانداری یزد، آقای اس��دی مدیر 
عامل تعاونی دهياری ها از شهرس��تان تيران و 
کرون اصفهان به نمایندگ��ی از مدیران عامل 
شرکت های تعاونی  دهياری های سراسر کشور، 
آقای زیارتی نصرآبادی معاون دفتر مطالعات و 
برنامه ریزی روس��تایی و آقای جاهد کارشناس 
دفتر مطالعات و برنامه ریزی روس��تایی سازمان 
ش��هرداری ها و دهياری ه��ای کش��ور برگ��زار 

گردید. 
در ای��ن نشس��ت هر ی��ک از صاحب نظران 
از منظ��ری خاص به موض��وع پرداختند و طی 
نشستی سه س��اعته برخی از ضعف ها و موانع 
ش��رکت های تعاونی  دهياری ها در کشور مورد 
بررس��ی قرار گرفت. متنی که در زیر می خوانيد 

بخش��ی از مسائل مطرح ش��ده در این نشست 
می باشد:

جلس�ه  ای�ن  تش�کیل  از  قص�د  دهیاری ه�ا: 
بررس�ی نظرات مختلف پیرامون ش�رکت های 
تعاون�ی دهیاری ه�ا می باش�د. بع�د از این که 
را  مقدمات�ی  نظ�ران  صاح�ب  از  ک�دام  ه�ر 
جه�ت ورود ب�ه بحث مط�رح کردن�د بحث را 
 با یک س�وال کل�ی و محوری دنب�ال می کنیم: 
ش�رکت های تعاونی دهیاری ها تا ب�ه امروز تا 
چ�ه میزان در جهت رس�یدن به اهداف خود بر 
اساس ماده ی 2 اساس�نامه حرکت کرده اند و 

چه موفقیت هایی کسب نموده اند؟
 شهریور: قبل از آغاز بحث اجازه می خواهم 
ابتدا خالصه ای از اتفاق��ی که در دنيا در رابطه 
ب��ا نهضت تع��اون افتاده را بي��ان کنم. آخرین 
گزارش��ی که از اتحادیه ی بين المللی تعاون در 
س��ال 2012 منتشر شد، مقایس��ه ای دارد بين 
تعداد افرادی که س��هامدار تعاونی ها هستند با 
افرادی که سهامدار سایر شرکت ها هستند. این 

آمار ميزان تمایل افراد به عضویت در تعاونی ها 
در جوامع مختلف را مش��خص می کند. اعضا و 
س��هامداران تعاونی ها در دنيا ی��ک ميليارد نفر 
هس��تند، در حالی که 328 ميلي��ون نفر عضو و 
سهامدار شرکت های دیگر هستند. یعنی تعداد 
اعضای مالک در تعاونی ها سه برابر سهامداران 
س��ایر شرکت ها است. بيش از نيمی از جمعيت 
س��ه کش��ور اروپایی عضو تعاونی ها هستند. در 
صورتی ک��ه این طور جا افت��اده که تعاونی ها در 
کشورهای کمتر توس��عه یافته و برای حمایت 
از طبقات پایين درآمدی جامعه شکل می گيرد، 
در اروپا مش��اهده می ش��ود 70 درصد جمعيت 
ایرلند عضو تعاونی های کش��اورزی و اعتباری 
هس��تند. در فنالند 60 درص��د در تعاونی هایی 
که در بخش های روس��تایی و صنایع پيشرفته 
فعالي��ت می کنند عض��و هس��تند و 59 درصد 
جمعيت اتریش عضو تعاونی هایی هستند که در 
بخش کشاورزی و امور بانکی فعاليت می کنند. 
کشورهایی مثل سویيس با 46 درصد، سوئد 45 

هم افزایی ساختارمند، راهبردی اساسی 
در توانمندسازی مدیریت روستایی

بررسی موانع و مشکالت شرکت های تعاونی دهياری ها با نيم نگاهی به آینده
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درص��د و نروژ 44 درص��د در ردیف های بعدی 
قرار می گيرند. در آمریکا به عنوان یک کش��ور 
صنعت��ی 120 ميليون نف��ر در تعاونی هایی که 
در زمين��ه ی انرژی و مخابرات فعاليت می کنند 
و همچنين تعاونی های اعتباری عضو هس��تند. 
یعنی از هر 5 آمریکایی یک نفر عضو تعاونی ها 
هس��تند. در آفریقا از هر 13 نفر یک نفر عضو 
تعاونی ها هستند. آمار دیگری نيز در این گزارش 
وجود دارد: ما 4 کش��ور با رشد سریع داریم که 
به کش��ورهای “break” معروف هس��تند که 
عبارتند از: برزیل، روس��يه، هند و چين. نسبت 
اعضای تعاونی ها به سهامداران شرکتی در این 
کشورها 4 برابر است. یعنی 15 درصد جمعيت 
این کشورها عضو تعاونی ها هستند در حالی که 
3/8 درصد سهامدار سایر شرکت ها هستند. این 
آمارها نش��ان می دهد که تمایل و رغبت افراد 
به س��مت عضویت در تعاونی ها است. تجربيات 
خوبی نيز خصوصا در کشورهای در حال توسعه 
اتفاق افتاده اس��ت. برای مث��ال بانک گرامين 
بن��گالدش در س��ال 1974 با ه��دف پرداخت 
وام به افراد کم درآمد فاقد وثيقه تاس��يس شد. 
ای��ن بانک در حال حاضر یک��ی از بزرگ ترین 
بانک های بنگالدش است که 6 ميليون نفر وام 
گيرن��ده دارد و 94 درصد مالکيت بانک به این 
افراد تعلق دارد. این بانک با 2400 ش��عبه، 78 
هزار روستا را تحت پوشش خود قرار داده است. 
بنابراین تعاونی ها با استقبال گسترده ای از سوی 

مردم در سراسر دنيا روبه رو می باشند.
شرکت های تعاونی  دهياری ها با چند هدف 
اساس��ی تشکيل شدند که یکی از آن ها ارتقای 
سطح معيشت، بهداشت و رفاه روستایيان است. 
هدف دوم کمک به خودکفایی و تقویت بنيه ی 
اقتص��ادی دهياری ها و س��ومين ه��دف ایجاد 
اش��تغال مولد و پایدار در روس��تا است که جزء 
اهداف بس��يار مهم تعاونی ها اس��ت. تعاونی ها 
جایگاه بس��يار مهمی در اقتصاد روستایی دارند. 
تعاونی یک الگو و نمونه ی بس��يار خوب از یک 
س��ازمان توس��عه ی روستایی اس��ت و کليه ی 
فعاليت هایی که برای تعاونی ها پيش بينی شده 
در راستای توسعه ی روستاست. عوامل موفقيت 
تعاونی های دهياری ه��ا را در 5 محور می توان 

بررسی کرد:
1-کمیت: اگر بس��تر و زمينه در روس��تاها 
مناسب باش��د، ش��اهد افزایش تعداد تعاونی ها 
خواهي��م بود و دهياری های��ی که عضو تعاونی 
نيس��تند از س��ایر دهياری ها تبعي��ت می کنند. 
تاکنون 733 تعاونی دهياری ها تش��کيل ش��ده 
است و این تعداد به لحاظ کمی با توجه به تعداد 
دهياری هایی که تاکنون تاس��يس ش��ده، رقم 
قابل توجه و رضایت بخشی نيست و می توانيم 

بيش از این تعداد تعاونی های دهياری ها داشته 
باشيم.

2-تن�وع: این معيار ش��امل ح��وزه و ابعاد 
مختل��ف کاری تعاونی می ش��ود. وزارت تعاون 
فعاليت ه��ای اقتص��ادی و اجتماع��ی مختلفی 
برای فعاليت تعاونی ها لحاظ نموده اس��ت. آمار 
نشان می دهد که تعاونی ها از این حيث عملکرد 
رضایت بخشی ندارند. یکی از علت های این امر 
کمبود حمایت های مادی و معنوی س��ازمان ها 
است و بخشی دیگر به خود تعاونی ها برمی گردد 
که آموزش کافی ندیده اند و برنامه ریزی مناسبی 

ندارند.
3-پایداری: ت��داوم فعاليت های تعاونی ها 
از زمان تش��کيل آن ها، بيان گر این اس��ت که 
در این زمينه موفقيت هایی حاصل ش��ده است. 
علی رغم وج��ود چالش ها و کاس��تی ها، تداوم 
فعاليت  تعاونی های دهياری ها نش��ان دهنده ی 
موفقيت آن ها می باش��د و نشان می دهد که در 
تامين نياز بخش عمده ای از اعضا موفق بوده اند 

که توانسته اند پایدار بمانند.
4-کارایی: تعاونی ها عمدتا اهداف اجتماعی 
دارند؛ ولی بایستی به لحاظ مالی و اقتصادی هم 
کارایی داشته باشند و باید به آن ها به عنوان یک 
تشکل اقتصادی توجه شود. چون کارایی مالی 
به بهب��ود وضعيت اعضا کمک می کند و نهایتا 

بقای تعاونی را در پی خواهد داشت.
5-نظارت و مشارکت اعضا: شرکت های 
تعاونی باید مانند یک خانه ی شيش��ه ای باشند 
که همه چيز در آن برای اعضا ش��فاف باش��د. 
این ش��فافيت باعث می ش��ود که تم��ام اعضا 
مسئوليت پذیر شوند و از حق نظارت و مشارکتی 
که می توانند داش��ته باشند اس��تفاده کنند و در 
تصميمات مهم��ی که گرفته می ش��ود دخيل 
باش��ند. این مش��ارکت با توجه ب��ه بازخوردی 
که از ش��رکت های تعاونی دهياری ها داشته ایم 
رضایت بخش بوده و متوس��ط شرکت افراد در 
جلس��ات مجامع عمومی تعاونی ها قابل توجه 

بوده است.
اگر بخواهي��م ميزان موفقي��ت تعاونی های 
دهياری ه��ا را بررس��ی کني��م، در حداقل 4-3 
عامل ما ش��اهد موفقيت تعاونی ها در راس��تای 
رس��يدن به برنامه ها و اهدافی ک��ه در ماده ی 
2 اساس��نامه به آن اش��اره ش��ده بود هستيم و 
درمجموع عملکرد تعاونی ه��ا را مثبت و رو به 

رشد ارزیابی می کنيم.
امامی: ابتدا باید گفت که موضوع بسيار مهمی 
را برای بررس��ی انتخاب کرده اید و اميدوارم که 
برگزاری این نشس��ت از لحاظ توجه، حمایت و 
پشتيبانی از شرکت های تعاونی دهياری ها مفيد 
و موثر واقع شود. توجه به تعاونی های دهياری ها 

قطع��ا در توس��عه و رونق مناطق روس��تایی و 
روستاها اثربخش خواهد بود و اميدوارم که این 
موضوع در نشریه ی دهياری ها جایگاه مناسبی 
پي��دا کند و با فواصل مناس��ب به ابعاد مختلف 
 آن پرداخت��ه و م��ورد تحليل و نق��د قرار گيرد. 
درخص��وص دلي��ل و س��ير تش��کيل تعاونی 
دهياری ها در اس��تان یزد باید گفت که با توجه 
به موقعيتی ک��ه از لحاظ جغرافيایی )وس��عت 
بس��يار زی��اد به عنوان س��ومين اس��تان پهناور 
کش��ور(، اقتصادی و اجتماعی داشتيم، احساس 
ش��د که اگ��ر بخواهيم دهياری ه��ا را به عنوان 
ی��ک نهاد عمومی غيردولت��ی پایدار نگه داریم 
ت��ا بتوانن��د فعاليت کنن��د، آن ها ني��از به یک 
مجموعه ی حمایتی دارند. اگر ما می خواس��تيم 
با اعتبارات تخصيص داده شده از سوی سازمان 
ش��هرداری ها و دهياری های کش��ور کار کنيم 
عموم دهياری ها هيچ وقت موفق نمی شدند به 
فعاليت های خود که قریب پنجاه وظيفه اس��ت 
ادامه دهند. آمار و ارقام بيان گر این مطلب است. 
پس یکی از موفقيت های این شرکت ها کمک 
در انجام وظایف دهياری ها اس��ت.  یکی دیگر 
از مزای��ا و ابعاد موفقيت این ش��رکت ها بحث 
سرمایه گذاری و  اقتصادی است که اشتغال زیر 
مجموعه ی آن می باش��د. به دليل این که از دید 
سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در روستاها توجيه 
اقتصادی ندارد، لذا تمایلی برای سرمایه گذاری 
در روس��تا وجود ندارد. حتی اگر روستا ظرفيت 
س��رمایه گذاری هم داشته باش��د، باز استقبال 
بسيار کم خواهد بود؛ مگر این که دالیل خاص 
و عالقه ی شخصی وجود داشته باشد که فردی 
اق��دام به راه اندازی یک کار توليدی در روس��تا  
کن��د. به خص��وص هر چه روس��تاها کوچک تر 
باش��ند و از لحاظ جغرافيایی در فواصل دورتر و 
یا در مناطق محروم تر قرار داشته باشند این امر 
کمتر اتفاق می افتد. موضوع دیگر در این زمينه 
عملياتی کردن هدف بنيادی از تشکيل تعاونی 
اس��ت که چيزی جز به کارگيری س��رمایه ها و 
امکان��ات اندک برای انج��ام کارها و فعاليت ها 
در زمينه های مختلف نيست. این دالیل باعث 
شد که شرکت تعاونی دهياری ها شکل گيرد و 
بررسی ما نش��ان می دهد که این شرکت ها در 

استان یزد موفق بوده اند.
اگر بخواهيم به توس��عه و پيشرفت برسيم، 
باید روش ها و برنامه ها را تغيير دهيم. چرا که در 
این عصر ما شاهد تغيير و تحول در عرصه های 
مختلف - به خصوص فن آوری که خود بر ابعاد 
دیگری چون اقتصاد، اجتماع و فرهنگ اثرگذار 
است- هستيم و این تغييرات به قدری سریع رخ 
می دهند که نمی توان فعاليت ها و برنامه ها را بر 
اس��اس اصول و روش های سنتی اجرا نمود. با 

شهریور: 
عوامل موفقیت 

تعاونی های 
دهیاری ها را در 
5 محور می توان 

بررسی کرد:
1-کمیت
2-تنوع

3-پایداری
4-کارایی

5-نظارت و 
مشارکت اعضا

امامی: اگر در یک 
 بخش

 )از لحاظ تقسیمات 
سیاسی( یک 

تعاونی واحد بسیار 
قوی تشكیل شود 

تا تمام سرمایه های 
دولتی و غیردولتی 

در آن  مجتمع 
شوند، در این 

صورت کارهای 
بسیار مفیدی 

انجام خواهد شد و 
بدون این که دولت 

بخواهد آن چنان 
هزینه ای کند، 

می توان میلیاردها 
تومان سرمایه 

ایجاد کرد.
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پایبندی به روش های قدیمی ادامه مسير دادن 
ميس��ر نيس��ت، باید حرکت خود را متناسب با 
روز تدوین و تنظيم کني��م؛ چرا که تحوالت و 
تغييرات متنوع هستند و در مدت زمان کوتاهی 
رخ می دهند. اگر بخواهيم در حوزه ی روستایی 
در سطح کشور به روستایيان کمک کنيم، باید 
ظرفيت های هر منطق��ه را در نظر بگيریم. اگر 
در یک بخش )از لحاظ تقسيمات سياسی( یک 
تعاونی واحد بس��يار قوی تش��کيل شود تا تمام 
س��رمایه های دولتی و غيردولتی در آن  مجتمع 
ش��وند، در این صورت کارهای بس��يار مفيدی 
انجام خواهد ش��د و بدون این که دولت بخواهد 
آن چنان هزینه ای کند، می توان ميلياردها تومان 
س��رمایه ایجاد کرد. ای��ن امکان، با تجدید نظر 
در س��اختارها و مدیریت فراهم می ش��ود. قبل 
از این که بخواهيم جزئي��ات عملکرد تعاونی ها 
را بررس��ی کنيم، در ابتدا باید در س��طح کشور 
ب��ه نوع��ی مهندس��ی از نهادها، س��ازمان ها و 
تعاونی های فعال در حوزه ی روستایی بپردازیم 
که ش��امل تعاونی های دهياری ها و س��ازمان 
تعاون روس��تایی و تعاونی های سهام عدالت و 
تعاونی های توليد جهاد کش��اورزی و سازمان ها 
و ادارات دیگر نيز می ش��ود. باید بررس��ی کنيم 
که عملکرد این  شرکت ها چگونه بوده و در حال 
حاضر چگونه است. در سطح کالن باید وضعيت 
را مشخص و مس��ير را روشن کنيم. باید برای 
روستا و روستایی یعنی بخش وسيعی از کشور 
و یک��ی از دو رکن اصلی “روستا-ش��هر” یک 
نقش��ه ی راه بر مبنای تحليل و بررسی قوانين 
سازمان ها، س��ازماندهی ها و فعاليت های انجام 

ش��ده از گذش��ته تاکنون و حتی قبل از انقالب 
تدوین کنيم؛ و این یعنی طراحی الگویی جدید 
برای حوزه ی روس��تا که نتيجه ی آن عمران و 
توس��عه ی روستا اس��ت و به اطمينان هزینه ها 
کاهش و بهره وری افزایش می یابد. باید بتوانيم 
با هم و در کنار هم کار کنيم و از خودگذشتگی 

نشان دهيم تا به نتيجه ی مطلوب برسيم.
اس�دی: ب��دون ش��ک بع��د از تاس��يس 
دهياری ه��ای خودکفا، تش��کيل ش��رکت های 
تعاونی دهياری ها یکی از مهم ترین راهکارهایی 
بود که در جهت خدمت به روس��تایيان ش��کل 
گرفت و هميش��ه حرکت هایی که از درون خود 
مردم شکل گرفته پایداری بيشتری داشته است 
و اهميت دادن به این موضوع و بررس��ی نقاط 
ضع��ف و ق��وت و حل مش��کالت کالن آن ها 
می توان��د بهتری��ن روش برای هم��وار کردن 
مسير پيش��رفت، توس��عه و عمران روستاها از 
طریق این ش��رکت ها باش��د. الزم  می دانم به 
اندیشه ی تاسيس این شرکت ها اشاره ای داشته 
باش��م. در سال 1381 در اس��تان اصفهان و در 
شهرس��تان تيران و کرون هم زمان با تاس��يس 
دهياری ها دوس��تان ش��ورا و دهيار به این فکر 
افتادن��د ک��ه تمرک��ز نيروها در قالب ش��رکت 
تعاونی می تواند در خدمت رس��انی به روس��تاها 
نقش مهمی داش��ته باش��د و در همين راس��تا 
ش��رکت تعاونی چند منظوره ای تاسيس شد و 
در آن تمام فعاليت هایی که می توان در روستاها 
انجام داد در موضوع اساس��نامه قرار گرفت که 
شامل موضوعات فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، 
عمران��ی، اقتصادی و ... بود. جالب این اس��ت 
که شرکت های تعاونی دهياری ها با سرمایه ی 
اندک و ناچيز سهامداران، که همان دهياری ها 
بودند با استفاده از پتانسيل و ظرفيت های موجود 
در روستا و نيرو و دانش بومی، کارهای اساسی 
انجام دادند و چنان خود را مطرح کردند که امروزه 
به عن��وان بهترین و قوی ترین ب��ازوی اجرایی 
دهياری ها در روس��تاها در حال خدمات رسانی 
هس��تند. صرفه جویی در هزینه ها، بازده باالی 
کار، انجام پروژه ها با حداقل هزینه و با استفاده 
از نيروهای محلی، حس��ن همکاری و همياری 
مردمی، برگشت سود حاصل از انجام پروژه به 
خود روستا از بهترین مزیت های این شرکت ها 
بود. همچنين در بحث خدمات رسانی، سازمان 
چون به عدد روس��تاها توان توزیع ماشين آالت 
را نداشت ش��رکت های تعاونی توانسته اند با در 
اختيار گرفتن ماشين آالت  تخصيصی، به تمام 
روس��تاها خدمات رسانی کنند. مثال با یک عدد 
ماشين زباله، جمع آوری زباله ی حدود 20روستا 
صورت می پذیرد. موضوع اشتغال یکی دیگر از 
مواردی است که شرکت های تعاونی دهياری ها 

با اس��تفاده از ظرفيت های موجود در هر بخش 
و شهرستان فعاليت هایی در این حوزه داشته اند. 
تعاونی دهياری ها با جایگاهی که در ميان مردم 
روس��تاها یافته اند، توان و بس��تر مناسبی برای 
اشتغال زایی محسوب می ش��وند. مثل پرورش 
ماهی، کارگاه های صنایع دس��تی، بس��ته بندی 
ميوه و سبزیجات با توجه به توليدات کشاورزان 
منطقه و... که در این ميان زنان روستایی نقش 

بسزایی داشتند.
 تشکيل صندوق همياری شوراها و دهياران 
از جمل��ه اقداماتی بود که در جهت هم افزایی و 
حل مشکالت مالی اعضا صورت گرفت و باعث 
شد هر ماه جلس��ات به صورت منظم با حضور 
اعضا تشکيل شود تا مشکالت و مسائل مطرح 
و روند ادامه ی کار تعيين ش��ود. این باعث شد 
که دهياران در جریان اداره ی شرکت قرار گيرند 
و مش��کالت شرکت را مش��کل خود دانسته و 
درص��دد حل آن باش��ند. در نهایت، به نظرمن، 
تاسيس و راه اندازی تعاونی دهياری ها به عنوان 
بازوی توانمند دهياری ها برای خدمات رس��انی 
مطلوب تر به روس��تاها بس��يار کارآم��د و مفيد 

است.
زیارتی: ایده ی تشکيل شرکت های تعاونی 
دهياری ها در سال 1382 و هم زمان با انعکاس 
عملکرد دهياری تي��ران و کرون در ماهنامه ی 
دهياری ها ش��کل گرفت. این تجربه باعث شد 
که به فکر بسط و گس��ترش این ایده ی خوب 
بيافتيم و دهياری ها را به س��وی ش��کل گيری 
تعاون��ی دهياری ها تش��ویق و ترغي��ب کنيم. 
براساس قانون تاسيس دهياری های خودکفا در 

تعاونی های 
دهیاری ها باید 
معافیت مالیاتی 
داشته باشند 
به خصوص در 
ده سال اول و 
اگر قرار است 
در سال های بعد 
مالیات بپردازند، 
چون در روستا 
فعالیت می کنند، 
از ضریب و 
درصد تخفیف 
مناسبی در مالیات 
بهره مند باشند.
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روستاهای کش��ور ما موظفيم که برای کليه ی 
دهياری های باالی 20 خانوار دهياری تشکيل 
دهيم. تا االن بيش از 25 هزار دهياری در کشور 
تش��کيل داده ایم. اگر بخواهي��م قانون را کامل 
اجرا کنيم، باید این تعداد را به 36 هزار دهياری 
برس��انيم. تعدد بسيار زیاد این دهياری ها هم از 
جهت مدیریت و هم تجهيز آن ها مشکل است. 
سال 82 حدود 12 هزار دهياری تشکيل دادیم، 
تجهيز این تعداد دهياری از لحاظ ماشين آالت، 
نيروی انس��انی و ... برای س��ازمان یک مسئله 
بود. این مس��ائل باعث شد که تجربه ی موفق 
تش��کيل ش��رکت های تعاون��ی دهياری ه��ا را 
بسط دهيم و بس��ياری از خالها و چالش های 
دهياری ه��ا را از طری��ق ش��رکت های تعاونی 
برط��رف کنيم. کمبود منابع مال��ی و اعتبارات، 
تعدد دهياری ها و تکليف��ی که قانون برنامه ی 
پنجم به عهده ی ما قرار داده است و ... دست به 
دس��ت هم داد تا جلساتی با کارشناسان وزارت 
تعاون تش��کيل داده شود که نتيجه ی آن انعقاد 
تفاهم نامه ای بين وزارت کشور و وزارت تعاون 
سابق در سال 83 بود. این شرکت ها در مجموع 

راهبرد مناسبی برای توسعه روستایی هستند.
اکث��ر اندیش��مندان بر این نظر هس��تند که 
توسعه ی مشارکتی موفق ترین و بهترین الگوی 
توس��عه به ویژه در کشورهای جهان سوم است. 
یعنی توس��عه ای که از مردم، با م��ردم و برای 
مردم باش��د. توس��عه ای که خود مردم در تمام 
فرآینده��ا و برنامه های آن حضور و مش��ارکت 
داش��ته باش��ند. اولين نقش��ی که شرکت های 
تعاون��ی دهياری ها در مناطق روس��تایی دارند، 

نق��ش اجتماعی اس��ت. بزرگ تری��ن خدمتی 
که با شکل گيری این ش��رکت های تعاونی در 
بعد اجتماعی انجام ش��د، ای��ن بود که فرهنگ 
کار جمعی و توس��عه ی مش��ارکتی در روستاها 
نهادینه ش��د. به عقيده ی بنده تقویت روحيه ی 
همدل��ی، مش��ارکت و همراهی ک��ه از عناصر 
اصل��ی توس��عه ی اجتماعی اس��ت بزرگ ترین 
دستاورد ما در ش��رکت های تعاونی دهياری ها 
اس��ت. از دیگر مزای��ای این تعاونی ه��ا از بعد 
اقتصادی صرفه جویی ناش��ی از مقياس است. 
در بعضی از شرکت های تعاونی با یک کاميون 
جم��ع آوری زباله، مدیریت پس��ماند در بيش از 
40 دهي��اری مدیریت می ش��ود. در حال حاضر 
دهياری ه��ا پروژه هایی را با قيمت های بس��يار 
پایين اج��را می کنند که از لح��اظ هزینه قابل 
مقایس��ه با نهادهایی که در عرصه ی روستاها 
فعاليت دارند، نيس��ت. آن ها با کمترین هزینه، 
بهره گيری از نيروه��ا و مصالح محلی و دانش 
بومی، پروژه های عمرانی و خدماتی را در سطح 
روس��تاها اجرا می کنند. یکی از مش��کالتی که 
در دهياری ها وجود داش��ت تعدد نيروی انسانی 
ب��ود. رویکرد ما از اول این بود که از اس��تخدام 
نيروی انس��انی بيش از ح��د الزم در دهياری ها 
جلوگيری کنيم که در آینده با مشکل پرداخت 
حقوق و مزای��ا مواجه نش��ویم. در حال حاضر 
طبق آیين نامه ی مال��ی دهياری ها هر دهياری 
باید یک مسئول امور مالی داشته باشد یعنی 26 
هزار دهياری باید 26 هزار مس��ئول امور مالی 
داشته باشند؛ و این منطقی نيست. شرکت های 
تعاونی این مش��کل را برطرف کرده اند. آن ها با 
یک مسئول امور مالی که در مرکز بخش مستقر 
اس��ت کليه ی امور مالی دهياری های بخش را 
پوشش می دهند. یک کارشناس فنی و مهندس 
عم��ران نيز حضور دارد ک��ه کليه ی پروژه های 
عمرانی و فنی دهياری ها را تحت نظارت دارد. 
این صرفه جویی در اس��تفاده از نيروی انس��انی 
دهياری ها ناش��ی از وجود شرکت های تعاونی 
اس��ت و  جزو دس��تاوردهای این ساختار است. 
همچنين شرکت های تعاونی دهياری ها فرصتی 
مناس��ب برای ایجاد اش��تغال مس��تقيم و غير 
مستقيم در مناطق روس��تایی نيز می باشند. بر 
اس��اس آمار سال گذشته، ش��رکت های تعاونی 
2172 نف��ر کارمند را بيمه ک��رده بودند. یعنی 
از طری��ق ش��رکت های تعاونی 2172 ش��غل 
مستقيم و بسياری شغل غير مستقيم در مناطق 
روس��تایی ایجاد شده است. ایجاد اشتغال پایدار 
یکی از کارکردهای ش��رکت های تعاونی است 
که در مناطق روس��تایی فعاليت می کنند. یکی 
از تکاليف س��ازمان شهرداری ها و دهياری های 
کشور ساماندهی مدیریت روستایی در روستاهای 

کوچک و پراکنده است. دهياری هایی که تا به 
امروز تاس��يس شده اند روس��تاهای باالی 50 
خانوار را پوشش می دهند و برای این که کليه ی 
جامعه ی روس��تایی را تحت پوش��ش خدمات 
مدیریت روس��تایی قرار دهي��م، بهره گيری از 
ت��وان مدیریت��ی تعاونی ه��ا به عن��وان یکی از 
راه کارهای جدی مطرح می باش��د. تکليفی که 
قانون بر عهده ی ما گذاش��ته برای روستاهای 
باالی 20 خانوار اس��ت و اگر از توان مدیریتی 
ش��رکت های تعاونی دهياری ها اس��تفاده نشود 
حق ساکنين روس��تاهای زیر 20 خانوار تضييع 
می شود. در اینجا باید از استانداران، فرمانداران 
و بخش��دارانی که واقعا از ش��رکت های تعاونی 
حمایت می کنند تش��کر ویژه ای کرد. در هرجا 
ش��رکت تعاونی موفقی وج��ود دارد، قطعا یک 
بخشدار موفق، فرماندار موفق یا استاندار قوی 
که به فرهنگ تعاون اعتقاد دارد پيشبرد موضوع 
را حمایت می کند. برای مثال اس��تاندار محترم 
یزد یکی از اس��تانداران حامی تعاونی ها اس��ت 
که اداره ی کليه ی معادن شن و ماسه ی استان 
را به ش��رکت های تعاونی تفویض کرده است. 
حمایت از تعاونی ها از وظایف مس��ئولين استان 
اس��ت، پروژه بدهند و در دستگاه های مختلف 
اعتمادسازی کنند تا دستگاه ها پروژه های خود را 
به شرکت های تعاونی واگذار کنند. در این شماره 
که به بحث تعاون��ی دهياری ها می پردازیم جا 
دارد که تشکر مجموعه ی سازمان شهرداری ها 
و دهياری ه��ا را از فرمان��داران، بخش��داران و 
اس��تانداران منعکس کنيم ت��ا همگی در ایجاد 
شرکت های تعاونی دهياری ها و حمایت از آن ها 

زیارتی: اولین 
نقشی که 

شرکت های تعاونی 
دهیاری ها در 

مناطق روستایی 
دارند، نقش 

اجتماعی است. 
بزرگ ترین خدمتی 

که با شكل گیری 
این شرکت های 
تعاونی در بعد 
اجتماعی انجام 

شد، این بود 
که فرهنگ کار 

جمعی و توسعه ی 
مشارکتی در 

روستاها نهادینه 
شد.
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همکاری کنند. در گام نهادن به سوی توسعه ی 
روستایی سرمایه گذاری هر چه بيشتر بر تاسيس 
و پش��تيبانی ش��رکت های تعاونی از اهميت و 

جایگاه خاصی برخوردار است.
وضعی�ت  از  دوس�تان  ارزیاب�ی  دهیاری ه�ا: 
ش�رکت های تعاونی دهیاری ها مدخل مناسبی 
بود برای ورود به بحث؛ آقای دکتر ش�هریور به 
نظر ش�ما ش�رکت های تعاونی دهیاری ها با چه 
مشکالت و موانعی - چه در زمان تاسیس و چه 

برای دستیابی به اهداف - روبه رو هستند؟  
شهریور: اولين اصل در تعاون این است که 
تعاونی هایی موفق هس��تند که از پایين به باال 
شکل گرفته باشند؛ یعنی خود افراد احساس نياز 
کرده و بدانند که می توانند نيازهای مشترکشان 
را ب��ا یک حرکت گروه��ی و کار جمعی تامين 
کنن��د. این موضوع تجرب��ه ی تعاونی های دنيا 
است. حتی در کشورهای فقيری که زیر خط فقر 
هستند هم تجربه نشان داده که تعاونی هایی که 
از پایين شروع شده اند با مشکل کمتری مواجه 
بوده اند. در بحث نظارت هم وزارت کشور و هم 
وزارت تع��اون بر تعاونی ها نظارت دارند. وزارت 
کش��ور بيشتر یک دستگاه حمایت کننده است؛ 
به لح��اظ این که بایس��تی یک س��ری وظایفی 
را در روس��تا انجام دهد، این وظيفه را توس��ط 
ابزار و اهرم تعاونی توانس��ته به درستی به اجرا 
درآورد. چ��ون رایج ترین تش��کل های مردمی 
در دني��ا همين تعاونی ها هس��تند ک��ه نمونه و 
الگوی بس��يار موفقی از س��ازمان های توسعه 
روس��تایی می باش��ند. در تمام دنيا به تعاونی ها 
به عنوان یک س��ازمان توس��عه روستایی توجه 
دارن��د. وزارت تعاون یک س��ری وظایفی را بر 
اساس قانون عهده دار است که کار آن نظارت، 
هدایت، آموزش، حمایت و سياست گذاری است 
که در این زمينه ها فعاليت می کند. اگر حمایتی 
از سوی سازمان و یا وزارت تعاون به تعاونی ها 
نباشد قطعا آن ها با مشکل مواجه خواهند شد. به 
نظر من برای بررسی موفقيت یا عدم موفقيت 
تعاونی ها باید فعاليت های آن ها را بررسی کنيم. 
علت موفقيت فعلی آن ها این است که دهيار ها 
دولتی نيستند و  نهادی غيردولتی هستند که از 
دل خود مردم انتخاب ش��ده اند و کار را ش��روع 
کرده اند؛ عالقه داش��تند که روستایش��ان رشد 
کند و به این دليل موفق بودند. مش��کالتی که 
دوستان مطرح می کنند بخشی به وزارت کشور 
و بخشی به وزارت تعاون مرتبط است. به لحاظ 
حمایت ه��ای غيرمادی و حقوقی وزارت تعاون، 
زمانی ک��ه می گویيم تعداد 727 تعاونی ش��کل 
گرفته، یعنی وزارت تعاون این کار را انجام داده 
است. کارشناسان وزارت تعاون در شکل گيری 
و نظارت بر این تعاونی ها دخيل بوده اند، بررسی 

کرده ان��د و به لحاظ حقوقی تعاون��ی را به ثبت 
رس��انده اند. بخش دیگر حمایت های حقوقی از 
کليه ی تعاونی ها در چارچوب قوانين می باش��د. 
در اص��ل 44 قانون، مزای��ا و معافيت هایی که 
تعاونی ها از آن ها برخوردار هس��تند ذکر ش��ده 
است. در بحث فرهنگ سازی، آموزش، ترویج و 
تحقيقات برای تعاونی ها خدماتی در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت.  هرجایی که تعاونی درخواس��ت 
خدمات آموزش��ی کرده اس��ت، ای��ن خدمات 
به صورت رایگان ارائه ش��ده است. اصل مطلب 
این اس��ت که به طور کل��ی تعاونی ها در جایی 
شکل می گيرند که دولت نمی تواند خدمات ارائه 
دهد و سرمایه گذاری کند. بخش خصوصی نيز 
انگيزه ی کار در آن مناط��ق را ندارد. تعاونی ها 
بيش��تر در این مناطق شکل می گيرند و دولت 
آن ها را حمای��ت می کند. اگر بخواهيم به لحاظ 
کم��ی بررس��ی کني��م، کمت��ر از 50 درص��د 
دهياری ها عضو تعاونی ها هس��تند. همان طور 
که ذکر ش��د یکی از عوامل موفقيت تعاونی ها 
بحث کميت است. اگر سایر دهياری ها کارکرد 
تعاونی ها را مثب��ت ارزیابی می کردند، این رقم 
باید بيش از این ها می بود و آن ها هم به س��مت 
تش��کيل تعاونی ها می رفتند. در بعضی مناطق 
تعاونی ه��ا موف��ق عمل می کنن��د و به الگویی 
ب��رای توس��عه ی آن منطقه تبدیل می ش��وند. 
یکی از موارد و مشکالت اصلی تعاونی ها عدم 
استقالل آن ها است. بخشی از عدم استقالل به 
دخالت وزارت کش��ور در امور اجرایی تعاونی ها 
برمی گ��ردد که فقط باید وظيف��ه ی نظارتی را 
انج��ام دهد. وظيف��ه ی وزارت تعاون نظارت بر 
حسن اجرای قوانين و مقررات بخش تعاون در 
شرکت تعاونی اس��ت. به اعتقاد بنده تعاونی ها 
بای��د حمایت ش��وند و بای��د ب��ه آن ها کمک 
بالعوض، تسهيالت، امکانات، فضای اداری و 
... داده شود؛ همچنين مالکيت تمام امکانات نيز 
به آن ها داده ش��ود. در حال حاضر ماشين آالت 
ب��ه تعاونی داده ش��ده اما آن ه��ا نمی دانند که 
مالکي��ت ماش��ين آالت متعل��ق به چه کس��ی 
اس��ت. این که مالکيت این ماشين آالت مربوط 
به دولت باش��د زمينه ی دخالت دولت را فراهم 
می کند. دولت بایس��تی ماش��ين آالت را همراه 
با مالکيت به تعاونی واگذار نماید تا وابس��تگی 
به دولت نداشته باش��ند. حمایت باید به نحوی 
 باش��د که به اس��تقالل تعاونی ها لطم��ه نزند. 
از دیگ��ر مش��کالت می توان به ع��دم کارایی 
الزم ماش��ين آالت تخصيصی اشاره کرد. اکثرا 
قدیمی هس��تند و یا از نوع ماشين آالت سبک 
هستند. هزینه ی باالی سوخت و عدم همکاری 
س��ازمان ها و ارگان ه��ای ذی رب��ط، هزینه ی 
باالی تامين س��اختمان نيز از دیگر مشکالت 

تعاونی ها است. بعضی از این مشکالت ناشی از 
ضعف برنامه ریزی تعاونی ها می باشد. تعاونی ها 
علی رغ��م این که اساس��نامه دارن��د و موضوع 
فعاليت شان مشخص اس��ت، ولی برنامه ریزی 
اوليه یا برنامه ریزی واقع بينانه و عملياتی ندارند 
و ب��ه این دليل بعضی از آن ها نتوانس��ته اند به 
اهدافشان برسند. از آن جا که دهياری ها موظف 
هستند خدماتی به روس��تاها ارائه کنند، برخی 
از سياس��ت های تعاونی بایس��تی در قالب این 
برنامه ها عملياتی ش��ود. برای این که تعاونی به 
هدفش که ایجاد اش��تغال مولد و پایدار اس��ت 
برس��د، باید برنامه ی تعریف ش��ده ای داش��ته 
باش��د. تعاونی های دهياری ها 5 هدف اساسی 
دارند که یکی از آن ها ایجاد اشتغال مولد است. 
اشتغال مولد از چه طریقی صورت می گيرد؟ یا 
با سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها یا این که 
تعاونی مس��تقيما طرح ایج��اد می کند. یکی از 
موانع اصلی ضعف برنامه ریزی اس��ت. مشکل 
دیگر باور مسئولين اجرایی استان و شهرستان ها 
است. بعضی از مسئولين باور ندارند که تعاونی 
می توان��د از عهده ی بس��ياری از کاره��ا برآید. 
استان هایی که در این عرصه موفقند، مسئولين 
استان تعاونی را به عنوان ابزاری در نظر می گيرند 
ک��ه به آن ها در خدمات، فعاليت ها و وظایفی که 
باید در روستا انجام دهند کمک می کند. اما این 
باور در تعد ادی از مسئولين استانی وجود ندارد از 
این رو حمایت کافی از تعاونی ها صورت نمی گيرد. 
مشکل بعدی که به نظرم می رسد این است که 
برای تعاونی های دهياری ها س��اختار س��ازمانی 
مدونی تعریف نش��ده و در حال حاضر تعاونی ها 
به صورت س��نتی عمل می کنن��د. فعاليت های 
گس��ترده ی اجتماعی و اقتصادی تعاونی نياز به 
یک ساختار سازمانی دارد. مانع بعدی، سرمایه و 
منابع مالی است که بخش عمده ای از تعاونی های 
دهياری ها با این مشکل مواجه هستند. بایستی 
ب��ا برنامه ریزی به س��متی برویم ک��ه پروژه ها و 
طرح های درآمدزایی برای تعاونی ها تعریف کنيم. 
چون هدف این تعاونی ها خودکفایی نهاد دهياری 
است، ما باید در راستای دستيابی به خودکفایی تا 

حد امکان به آن ها کمک کنيم.
دهیاری ها: آقای امامی به نظر ش�ما چه موانعی 
بر س�ر راه تعاون�ی دهیاری ها قرار دارد؟ ش�ما 

موانع را درونی ارزیابی می کنید یا بیرونی؟
امامی: دوس��تان به موانع و مشکالت اشاره 
کردند. تاکيد می کنم ک��ه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی باید قبول کند که ش��رکت های 
تعاون��ی دهياری ها عض��وی از خانواده ی آن ها 
هستند. تعاونی دهياری ها مجموعه ای قدرتمند 
و ابزاری بسيار قوی در دست مسئولين هستند. 
اگر بتوانيم از این ظرفيت استفاده کنيم، موفق 

امامی: به تعاونی 
دهیاری ها 
باید به عنوان 
مجموعه ای که 
به روستاها 
خدمات می دهند، 
تسهیالت داده 
شود و حمایت های 
مالی صورت 
پذیرد. اگر در 
بحث تسهیالت از 
آن ها حمایت شود 
به نحوی که شرایط 
سخت وثیقه آسان 
شود کمک بزرگی 
صورت گرفته و 
گام مهمی برداشته 
شده است.
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بوده ایم و اگر نتوانيم فرصت را از دست داده ایم. 
بحث بعدی تسهيالت و حمایت های مالی است. 
یکی از خطراتی که شرکت های تعاونی را تهدید 

می کند این است که به دولت وابسته شوند.
حمایت کردن باید به این ش��کل باش��د که 
تس��هيالت همان گونه که به تعاونی های دیگر 
داده می شود، به تعاونی دهياری ها نيز داده شود 
و مهم این اس��ت که موانع ارائه ی تسهيالت را 
برای آن ها از ميان برداریم. به تعاونی دهياری ها 
باید به عنوان مجموعه ای که به روستاها خدمات 
می دهند، تس��هيالت داده ش��ود و حمایت های 
مالی صورت پذیرد. اگر در بحث تس��هيالت از 
آن ها حمایت ش��ود به نحوی که شرایط سخت 
وثيقه آسان ش��ود کمک بزرگی صورت گرفته 
و گام مهمی برداش��ته شده اس��ت. گام بعدی، 
حمایت های نرم افزاری از قبيل آموزش اس��ت. 
بحث بع��دی همان طور که آقای دکتر اش��اره 
کردند، نظارت اس��ت. فک��ر می کنم نظارت بر 
عملکرد، کنترل و رصد تعاونی ها باعث می شود 
ک��ه هيچ کس از خ��ط اصلی منحرف نش��ود. 
اگ��ر کنترل درس��ت صورت نگيرد با مش��کل 
مواجه می ش��ویم. به هر شکل هر مجموعه ای 
آفت های��ی دارد ک��ه بقای س��ازمان را به خطر 
می اندازد. بازرس��ی و حسابرسی  تعاونی ها باید 
صورت گيرد و تشکيل جلسات مجمع و هيات 
مدی��ره را، باید کنترل و پيگي��ری کرد. نکته و 
مش��کل بعدی ماليات است. تعاونی دهياری ها 
باید معافيت مالياتی داشته باشند به خصوص در 
ده س��ال اول و اگر قرار است در سال های بعد 
ماليات بپردازند، چون در روستا فعاليت می کنند، 
از ضریب و درصد تخفيف مناس��بی در ماليات 
بهره مند باش��ند. با اجرای این کار کمک شایان 
توجهی به تعاونی ها می شود. یکی از موضوعاتی 
که آقای زیارتی هم اش��اره فرمودند این است 
که تعاونی ها می توانند برای روستاهای زیر 50 
خانوار ی��ک مدیریت غيردولت��ی اعمال کنند. 
یعنی ش��رکت های تعاونی می توانند در حوزه ی 
مدیریتی ه��م وارد ش��ده و پروژه های موفقی 
انجام دهند. مش��کالت دیگری هم مانند عدم 
آشنایی و حمایت مس��ئولين محلی وجود دارد. 
اميدوارم که در آینده هم این سيستم غيردولتی 
باقی بماند و خود روستایيان و دهياران به صورت 

خودجوش عمل کنند تا موفق شوند.
دهیاری ها: آقای اس�دی ش�ما ب�ه نمایندگی از 
مدیران عامل شرکت های تعاونی موانع موجود 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
اسدی: دوستان به مواردی اشاره نمودند اما 
الزم می دانم به موارد دیگری نيز اش��اره داشته 
باشم. اگر به فکر خدمت به روستایيان و پایداری 
دهياری های خودکفا هس��تيم بای��د حمایت از 

تعاونی دهياری ها را که به عنوان بازوی اجرایی 
دهياری ها هستند جدی بگيریم. طی چند سالی 
که از تاسيس تعاونی دهياری ها می گذرد ما هنوز 
جایگاه خود را پيدا نکردیم و نياز است تعاون و 
س��ازمان نگاه وی��ژه ای به تعاون��ی دهياری ها 
داشته باشند. شاید روستایی بودن ما دليل برخی 
بی توجهی ها باش��د. در هر شهرستان و بخش 
ظرفيت ه��ای زی��ادی وجود دارد مثال س��نگ، 
شن و ماسه، گردشگری، شيالت و ... می طلبد 
در واگ��ذاری این موارد به تعاون��ی دهياری ها 
س��ازمان ها و ادارات نگاه ویژه ای داشته و ما را 
با س��ایر تعاونی ها که توسط اشخاص تاسيس 
ش��ده و نفع شخصی دارند یکی ندانند. از موارد 
دیگر واگذاری پروژه های عمرانی روستاها مثل 
طرح های هادی و ... به تعاونی دهياری ها است. 
چرا باید این پروژه ها توس��ط پيمانکارانی انجام 
ش��ود که حتی یک نفر نيروی بومی منطقه را 
به کارگي��ری نمی کنن��د، در صورتی که تعاونی 
دهياری ها توان اجرایی این پروژه ها را با حداقل 
قيمت و با اس��تفاده از نيروه��ای بومی منطقه 
دارند. در خصوص ماشين آالت عمرانی سازمان 
اقدام به توزیع ماش��ين آالت عمرانی در سطح 
روستاها به دهياری ها نموده است ولی متاسفانه 
شرایط اقليمی شهرستان های مختلف متفاوت 
اس��ت و به همين دليل برخی از این دستگاه ها 
برای برخی مناطق فاقد کاربری هس��تند. مثال 
در مناطقی که وضعيت کشاورزی مناسب است 
تراکتور کاربری مناس��بی دارد در صورتی که در 
مناطق دیگ��ر هيچ کاربردی ندارد. نياز اس��ت 
در این تخصيص ها ش��رایط و نيازهای منطقه 
در نظر گرفته ش��ود. همچني��ن بحث حقوقی 
ماش��ين آالت دهياری ها هنوز وجود دارد و هر 
تعاونی به نوعی عمل کرده اس��ت. از مهم ترین 
موانع و مش��کالت بر سر راه تعاونی دهياری ها 
مباحث مالياتی و بيمه ای است. تمام فعاليت ما 
در روس��تا و حتی فعاليت های توليدی مشمول 
ماليات است و متاسفانه پرداخت ماليات، تعاونی 
دهياری ها را دچار بحران نموده است و این در 
صورتی است که تعاونی های روستایی معاف از 

ماليات می باشند.
دهیاری ه�ا: آق�ای زیارت�ی ش�ما تا چ�ه میزان 
ب�ا نظرات دوس�تان موافق هس�تید و همچنین 
ارزیابی جنابعالی از موانع و مش�کالت چیست؟ 
آی�ا می توان ب�رای کلیه ی ش�رکت های تعاونی 
دهیاری ها از یک الگو اس�تفاده نمود و راه حلی 

فراگیر ارائه داد؟
زیارت�ی: موفقيت تعاون��ی دهياری ها تابع 
ش��رایط خاص است. با توجه به شرایط اقليمی، 
جغرافيای��ی و فرصت های��ی که در هر اس��تان 
وج��ود دارد و ویژگی های م��ردم و ... موانع در 

مناطق مختلف متفاوت اس��ت. ولی یک سری 
موانع��ی وج��ود دارد ک��ه پي��ش روی تمامی 
تعاونی های دهياری ها است. یکی از آن ها بحث 
فرهنگ سازی و آموزش است. یک مانع بسيار 
ب��زرگ دیگر این اس��ت که متول��ی اصلی این 
تعاونی ها مشخص نيست. سازمان شهرداری ها 
و دهياری ها متولی هدایت، سياس��ت گذاری و 
نظارت ب��ر دهياری ها اس��ت. اعتباراتی که در 
اختيار سازمان قرار داده شده در چارچوب اهدافی 
که برای دهياری ها تعریف شده هزینه می شود. 
ولی شرکت تعاونی دهياری ها تابع قانون تعاون 
اس��ت و از حيطه ی نظارت، راهبری، مدیریت 
و سياس��ت گذاری س��ازمان خارج است. علت 
این که ما نتوانس��تيم از هيچ یک از تعاونی های 
دهياری ها حمایت کنيم این است که قانون به 
ما این اجازه را نمی دهد. ما می توانيم دهياری ها 
را حمایت کنيم ولی در قبال تعاونی دهياری ها 
وظيفه ای نداریم. شرکت تعاونی دهياری ها یک 
شخصيت حقوقی مس��تقل دارد که تابع قانون 
تعاون است. حمایت های دولتی نباید به سمتی 
باشد که تعاونی ها دولتی شوند و نباید به شکلی 
باش��د ک��ه از خودکفای��ی و خودگردانی فاصله 

گيرند.
یکی از مس��ائل قانونی دیگر این اس��ت که 
ش��رکت های تعاونی دهياری ها ب��رای ورود به 
پروژه های عمرانی و عهده دار شدن اجرای پروژه 
از دس��تگاه های اجرایی راهکار قانونی ندارند تا 
بتوانند مانند پيمان��کاری که دارای رتبه ی فنی 
مهندس��ی اس��ت اقدام ب��ه اج��رای پروژه های 
عمرانی کنند. بسترسازی برای ورود شرکت های 
تعاونی دهياری ها و گرفتن پروژه های عمرانی از 
دس��تگاه های مختلف از جمله اموری است که 

باید با جدیت پيگيری شود.
یک مشکل حقوقی تعاونی دهياری ها بحث 
ضمانت های وام ها اس��ت. شرکت های تعاونی 
دهياری ها برای دریافت وام باید س��ند بگذارند 
و ... ک��ه اغلب در مرحل��ه ی ضمانت وام دچار 
مشکل هستند. باید روند دریافت وام ها تسهيل 

و آسان شود.
دهیاری ه�ا: آق�ای دکت�ر ش�هریور ب�ا توجه به 
مش�کالت و موانعی که مطرح ش�د به نظر شما 
چه س�از و کارهایی ب�رای رفع این موانع وجود 
دارد و چ�ه باید کرد؟ آیا ش�ما الگوی خاصی را 

مد نظر دارید؟
ش�هریور: پيش از ورود به بحث راهکارها 
بنده نکته ای را عرض کنم. هيچ سازمان دولتی 
نمی تواند ادعا کند که برای کمک به تعاونی ها 
منع قانونی دارد. ماده ی 17 قانون بخش تعاون 
می گوی��د وزارت خانه ها، س��ازمان ها، و کليه ی 
نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 

شهریور: اصل 
مطلب این است 

که به طور کلی 
تعاونی ها در جایی 

شكل می گیرند که 
دولت نمی تواند 

خدمات ارائه دهد 
و سرمایه گذاری 

کند. بخش 
خصوصی نیز 

انگیزه ی کار در آن 
مناطق را ندارد. 
تعاونی ها بیشتر 

در این مناطق 
شكل می گیرند 

و دولت آن ها را 
حمایت می کند.
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اساسنامه، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع 
دیگری از قبيل مش��ارکت، مضاربه، مساقات، 
اجاره به شرط تمليک و فروش اقساطی و صلح 
اقدام به کمک در تامين و یا افزایش سرمایه ی 
ش��رکت های تعاونی نمایند؛ بدون این که عضو 
باش��ند. تبصره ی م��اده ی 17 بيان می کند این 
م��وارد می تواند قراردادی بين دو طرف باش��د 
و س��رمایه گذاری  ک��ه انجام می ش��ود به مرور 
و به تدری��ج برگ��ردد و 100درصد س��رمایه در 
تعاون��ی باقی بماند. ماده ی 18 هم ذکر می کند 
ک��ه دولت می تواند با رعای��ت اصل 43 قانون، 
واحده��ای صنعت��ی کش��اورزی و آن هایی که 
اموال عمومی اس��ت را به صورت حبس موقت 
و یا مادامی که تعاونی وجود داش��ته باش��د در 
اختيارش قرار دهد و تعاونی مالک منافع باشد. 
باید س��ازمان دهياری ها پيگيری کند که طبق  
قانون بتواند در پروژه هایی که در روستاها انجام 
می شود مش��ارکت و سرمایه گذاری کند و هيچ 
منعی ندارد و قانون هم این اجازه را داده است. 
قانون اجرای سياس��ت های کلی اصل 44 هم 
این اج��ازه را می دهد که در تامين س��رمایه ی 

تعاونی ها، مشارکت و سرمایه گذاری کنند.
تعاونی ه��ای دهياری ه��ا اگ��ر می خواهن��د 
موفق تر شوند بایس��تی چند کار را انجام دهند. 
اول این ک��ه قبل از هر چي��ز ارتباط بين وزارت 
تعاون و وزارت کش��ور بيشتر ش��ود. همکاری 
بي��ن این دو نهاد بایس��تی تنگاتن��گ و دایمی 
باش��د و به صورت ماهانه جلساتی برگزار شود. 
همچنين باید ارتباط بين وزارت تعاون، سازمان 
و تعاونی دهياری ها تقویت ش��ود. بایس��تی از 
آخرین وضعيت تعاونی ها اطالع به روز داش��ته 
باشيم و این اطالعات به صورت تصادفی نباشد. 
زیرا همان طور که اش��اره کردید مشکالت این 
تعاونی ه��ا متف��اوت اس��ت. گام دوم برگزاری 
ی��ک همایش ملی با حضور تم��ام تعاونی های 
دهياری ها به صورت مش��ترک است. گام بعدی 
تشکيل اتحادیه ی سراسری تعاونی دهياری ها 
اس��ت. یک اتحادیه ی سراس��ری برای کليه ی 
727 تعاون��ی دهياری ه��ا تش��کيل بدهي��م تا 
بسياری از مس��ائل و مشکالتی که مطرح شد 
و راه های اجرایی و راه حل آن ها با پيگيری این 
اتحادیه ی سراسری مطرح و مرتفع شود. دفاع 
از منافع تعاونی ها، پيگيری مسائل و مشکالت 
در استان ها، خدمات حسابداری، حقوقی، اداری، 
مالی، آم��وزش، تحقيقات، نظارت و ... از جمله 
کارهایی هستند که می تواند توسط این اتحادیه 
انجام ش��ود. در این صورت ما به اتحادیه اعتبار 
اختصاص می دهيم تا حسابرس��ی تعاونی ها را 
انجام دهد. گام چهارم این اس��ت که مهندسی 
مجددی روی فعاليت های تعاونی های دهياری ها 

صورت گيرد. برای این کار باید عملکرد عموم 
تعاونی ه��ا را درنظ��ر بگيریم. ب��ه عبارت دیگر 
خدمات، عملکرد و س��اختار سازمانی تعاونی ها 
را بازس��ازی کنيم. مهندس��ی مج��دد صورت 
دهيم و به س��مت اصالح و ارتقای این ساختار 
برویم که مس��ائل س��اختاری را حل کنيم. گام 
بعدی وظيفه ی مدیران تعاونی هاس��ت که باید 
برنامه ریزی کنند، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
و تهدی��دات تعاون��ی را تجزیه و تحليل کنند و 
مش��کالت را بررس��ی نماین��د. در این صورت 
ش��کاف ها و چالش هایی که به لحاظ سازمانی 
و عملکردی موجود اس��ت مش��خص می شود. 
پيشنهاد می کنم تورهای ترویجی برای آشنایی 
با تعاونی های موفق راه اندازی شود. نمایندگان 
و مدیران عامل تعاونی ها به اس��تان های موفق 
و تعاونی های موفق بروند و از نزدیک عملکرد 
آن ها را ببينند. آم��وزش در کليه ی فرآیندهای 
تشکيل تعاونی اعم از تشکيل، مراحل توسعه و 
توانمندسازی تعاونی و ... الزمه ی این تعاونی ها 
اس��ت و مدیران باید آموزش های تخصصی و 
عمومی ببينند. وزارت خانه آمادگی دارد در بحث 
خدمات آموزشی وارد شود. مورد دیگر شفافيت 
در اقدامات و عملکرد خود تعاونی مخصوصا در 
بحث مالی است. خصوصا در بحث قراردادها و 
درآمدها بایس��تی شفاف سازی شود که همه ی 
اعض��ا در جریان باش��ند. باید اعتم��اد همه ی 
دهياری ه��ا به تعاونی ها جلب ش��ود. همچنين 
کمک های بالعوض، کمک ه��ای غيرمالی از 
قبيل فض��ای اداری -اگر امکاناتی در روس��تا 
وجود دارد- در اختيار شرکت ها قرار داده شود تا 
نخواهند کل درآمدشان را صرف اجاره ی مکان 
کنند. خود تعاونی ه��ا توافق نامه هایی را منعقد 

کنند و با س��ایر تعاونی های موفق ارتباط کاری 
داشته باش��ند. در واقع یک ائتالف راهبردی را 
دنبال کنن��د و فقط به دنب��ال کار در منطقه ی 
خودش��ان نباش��ند که این مولفه باعث تقویت 
و توس��عه ی فعاليت های هر دوطرف می شود. 
ب��ه نظر من رونق روس��تا بس��تگی به حمایتی 
دارد ک��ه از ای��ن تعاونی ه��ا می ش��ود. تعاونی 
هم بایس��تی به این س��مت برود که ببيند چه 
فعاليت های��ی را باید دنبال کند تا رونق روس��تا 
را در پی داش��ته باشد. روس��تاهای ما عمدتا در 
بخش کشاورزی فعال هس��تند. این فعاليت ها 
باید برنامه ریزی ش��وند به س��مت فعاليت هایی 
که در بخش کش��اورزی وجود دارد. ظرفيت ها 
و پتانسيل هر روستا و منطقه بایستی شناسایی 
ش��ده و در آن زمينه برنامه ری��زی و کار انجام 
ده��د. بخش دیگری که تعاونی ه��ا باید به آن 
توجه ویژه ای کنند بخش گردشگری است. هر 
چه قدر مردم به س��مت روستا هدایت شود و در 
این بخش س��رمایه گذاری صورت گيرد، روی 
درآمد کل مجموعه ی روس��تا تاثيرگذار خواهد 
بود. گردشگری، درآمدزایی و شغل جدید ایجاد 
می کند. زمينه های گردش��گرپذیری در روس��تا 
بایس��تی شناس��ایی و تقویت ش��ود. در بحث 
نرم افزاری که مط��رح فرمودید ما یک نرم افزار 
یکپارچه طراحی کرده ایم که نرم افزاری مالی-
مدیریتی تحت وب اس��ت و هم سازمان و هم 
وزارت خانه می توانن��د از طریق آن نظارت های 
الزم را داش��ته باش��ند. دسترس��ی ب��ه آخرین 
وضعيت مالی شهرستان ها و استان ها از طریق 

این نرم افزار به سهولت صورت می گيرد.
ب��رای تضمين تس��هيالت صندوق ضمانت 
س��رمایه گذاری تعاون تاسيس شده است و این 

از موارد دیگر 
واگذاری 
پروژه های عمرانی 
روستاها مثل 
طرح های هادی 
و ... به تعاونی 
دهیاری ها است. 
چرا باید این 
پروژه ها توسط 
پیمانكارانی انجام 
شود که حتی 
یک نفر نیروی 
بومی منطقه 
را به کارگیری 
نمی کنند، در 
صورتی که تعاونی 
دهیاری ها توان 
اجرایی این 
پروژه ها را با 
حداقل قیمت 
و با استفاده از 
نیروهای بومی 
منطقه دارند.
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صندوق زیرمجموعه ی وزارت تعاون اس��ت که 
اگر تعاون��ی بخواهد وام بگيرد، تا س��قف یک 
و نيم ميلي��ارد تومان بازپرداخت تس��هيالتش 
را تضمي��ن می کند. تعاونی ه��ا می توانند از این 
ظرفيت اس��تفاده کنن��د. نکته ی آخ��ر این که 
همه ی ما قبول داریم ک��ه تعاونی ها می توانند 
نقش ویژه ای داش��ته باشند و در رشد اقتصادی 
و اجتماعی کشور مخصوصا در مناطق روستایی 
اثربخش باش��ند. تجربه ی تعاونی ها در دنيا هم 
ای��ن را ثاب��ت کرده اس��ت. حت��ی در آمریکا و 
کشورهای اروپایی بيشتر تعاونی ها، تعاونی های 
روس��تایی و کش��اورزی هس��تند که در محيط 
روس��تایی فعاليت می کنن��د. تعاونی ها علی رغم 
رشد چش��م گيری که در مناطق روستایی کشور 
داش��ته اند، همواره با یک سری مشکالت مالی، 
سازمانی و مدیریتی محدود کننده روبه رو بوده اند. 
رویکرد سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور 
و وزارت کش��ور و ما بایستی رویکرد حمایت از 
این تعاونی ها باشد و اعتقاد داریم اگر تعاونی ها به 
مفهوم واقعی شان بر اساس اصول و ارزش های 
تعاونی شکل گيرند بدون شک موسسين آن ها 
نيز در تعامل با یکدیگر همکاری بيشتری خواهند 
داش��ت و احساس س��ودمندی بيشتری خواهند 
کرد. همچنين توس��عه ی اعضا، روستا و منطقه 
نيز حاصل خواهد ش��د. وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ای��ن آمادگی را دارد ک��ه در چارچوب 

وظایف سازمانی خود همکاری و کمک نماید.
امام�ی ش�ما چ�ه  دهی�اری: آق�ای مهن�دس 

پیشنهادی در این زمینه دارید؟
امامی: یکی از پيش��نهادات ما این است که 
در حوزه ی روس��تایی سامانه ای یا بخشی برای 
شرکت های تعاونی راه اندازی کنيم که روستاها 

را پوش��ش دهد و از طریق آن بتوان روستایيان 
را ني��ز عضو تعاونی ها کرد. یعنی ش��رکت های 
تعاونی دهياری ها تبدیل به شرکت تعاونی های 
حوزه ی روستایی شوند و روستایيان نيز سهامدار 
باشند. اگر بتوان برای مجموعه ی روستا تمهيداتی 
در نظر گرفت که روستایيان عضو این شرکت های 
تعاونی ش��وند به نظر من در حوزه ی توس��عه و 
عمران روس��تایی فواید بس��يار زی��ادی حاصل 
می شود. پيشنهاد می کنم که سفرهای آموزشی 
برای مدیران و کارشناسان تعاونی ها ترتيب داده 
ش��ود. نشست ملی برای مدیران عامل تعاونی ها 
داشته باشيم. کارگاه های آسيب شناسی پيرامون 
تعاونی  دهياری ها برگزار شود. بين تعاونی ها یک 
سامانه ی بازار مجازی راه اندازی کنيم تا کاالهایی 
که در روس��تاها اس��ت از طریق ای��ن بازارچه ی 
اینترنتی معرفی شده و خرید و فروش انجام شود.

دهیاری: آقای اسدی شما چه نظری دارید؟
اس�دی: بنده پيشنهاد می کنم در صورتی که 
س��ازمان نس��بت به تهيه ی نرم افزارهای مالی، 
حس��ابداری و ... به صورت متمرکز برای تعاونی 
دهياری ه��ا اق��دام نماید قطع��ا عملکرد بهتری 
ارائه خواهد ش��د. همچنين امکان حضور تعاونی 
دهياری ها در نمایش��گاه های منطقه ای استانی 
و کش��وری فراهم شود تا ضمن ظرفيت سنجی، 
تبادل اطالعات نيز انجام ش��ود. تب��ادل کاال و 
محصوالت و تبادل افکار بين تعاونی دهياری های 

سراسر کشور قطعا موثر خواهد بود.
دهیاری ها: آقای زیارتی با توجه به مس�ائلی که 
مطرح شد سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کش�ور چ�ه فعالیت های�ی ب�رای رف�ع موانع و 

مشکالت در برنامه دارد؟
زیارتی: س��ال جدید از س��وی مقام معظم 

رهب��ری به عنوان س��ال توليد مل��ی و حمایت 
از کار و س��رمایه ی ایران��ی نام گ��ذاری ش��د، 
این ش��ماره از ماهنام��ه ی دهياری ه��ا نيز به 
تعاونی های دهياری ها و اش��تغال و توس��عه ی 
اقتصادی روس��تاها اختصاص پيدا کرده است. 
ما ای��ن هم زمانی را به ف��ال نيک می گيریم و 
اميدواریم که تمام دس��تگاه هایی که می توانند 
از جمله وزارت تعاون، وزارت کش��ور، س��ازمان 
شهرداری ها، استانداران، فرمانداران و ... کمک 
کنند و در راس��تای تحقق ش��عار سال جاری و 
برای حمایت از ش��رکت های تعاونی دهياری ها 
همت مان را مضاعف کنيم. ان ش��اءا... ش��اهد 
گس��ترش این ش��رکت ها در نقاط��ی که هنوز 
ش��کل نگرفته باش��يم و در مناطقی که شکل 
گرفته اس��ت توس��عه داده و تقویت ش��وند. به 
برخی از برنامه هایی که سازمان در برنامه های 
کاری سال جاری خود قرار داده اشاره می کنم: 
طرح ه��ای  جش��نواره ی  گذش��ته  س��ال های 
برگزیده ی دهياری ها برگزار می شد و طرح هایی 
که جنبه ی نوآوری و خالقيت و ابتکار داشت و 
می توانست الگوی دهياری های دیگر باشد مورد 
تقدیر قرار می گرفت. در این س��ال قرار اس��ت 
جشنواره ای برای شرکت های تعاونی دهياری ها 
در جش��نواره ی طرح ه��ای  و  برگ��زار ش��ود 
برگزیده ی ش��رکت های تعاون��ی دهياری ها به 
طرح های خالقانه، درآمدزا و اشتغال زا در سطح 
ملی جوایزی اهدا شود و این تجربيات به صورت 

یک کتاب منتشر شود.
تعاون��ی  ش��رکت های  عملک��رد  ارزیاب��ی 
دهياری ها را در برنامه ی کاری خود قرار داده ایم. 
بهترین شرکت های تعاونی کشور را شناسایی و 
در س��طح ملی از آنان تقدیر و تش��کر به عمل 
می آوریم و نتای��ج کار آن ها را ترویج می دهيم 
تا بقيه هم بتوانند استفاده نمایند و الگوبرداری 
کنند. غير از تس��هيالت و وام هایی که ذکر شد 
ما مجدانه پيگير تسهيالتی هستيم تا از طریق 
یک بانک عامل بتوانيم تس��هيالت کم بهره ای 
را به ش��رکت های تعاون��ی دهياری ها در ازای 
طرح ها و پروژه هایی که ارائه می دهند و توجيه 
اقتصادی دارد پرداخت کنيم. بحث بازار مجازی 
هم در حال پيگيری است و به صورت آزمایشی 
در اس��تان خراس��ان رضوی انجام شده است. 
کليه ی شرکت های تعاونی در کشور می توانند از 
طریق این سامانه ی مجازی با هم ارتباط داشته 
باشند و تبادل و خرید و فروش کاال انجام دهند. 
این س��امانه به بازاریابی محصوالت کشاورزی 
و حذف واسطه ها و کاهش هزینه های مصرف 
کننده کمک می کند. ان شاءا... بتوانيم گام مثبت 
و موث��ری برای کمک به بهترین و نجيب ترین 

مردم جامعه ی ایران یعنی روستایيان برداریم.

زیارتی: یک 
مشكل حقوقی 

تعاونی دهیاری ها 
بحث ضمانت های 

وام ها است. 
شرکت های تعاونی 

دهیاری ها برای 
دریافت وام باید 
سند بگذارند و 
... که اغلب در 

مرحله ی ضمانت 
وام دچار مشكل 

هستند. باید روند 
دریافت وام ها 

تسهیل و آسان 
شود.
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آموز

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 فعاليت های 
قانون��ی دهياری ه��ا ام��ری مه��م و 
تاثيرگ��ذار در ی��ک ط��رح عمرانی و یا س��ایر 
فعاليت های جاری در س��طح روس��تاها است. 
بنابرای��ن دهياری ه��ا به عنوان نه��اد عمومی 
غيردولتی، مستقل با تامين منابع محلی، جذب 
و  دولت��ی، ع��وارض روس��تایی  کمک ه��ای 
مش��ارکت مردم در فعاليت های اقتصادی وارد 
عرصه ی فعاليت های عمرانی می شوند. مزایای 
ای��ن عملي��ات عمران��ی، ج��ذب بودجه های 
عمران��ی، تامين نيازها، ایجاد اش��تغال و جلب 

رضایت حداکثری مردم است.
در این راس��تا دهياری ها ب��ا کارکرد بخش 
خصوص��ی در ص��ورت ل��زوم ب��ا برنامه ریزی 
و انج��ام فعاليت ه��ای عمران��ی، ب��ا ف��رض 
تامي��ن منابع مال��ی جدی��د از طریق کمک ها 
و مش��ارکت های مردم��ی، ع��وارض محلی، 

ابتکارات و خالقيت های دهياران به توس��عه ی 
روستاها بپردازند.

 بنابراین ب��ا ورود ب��ه فعاليت های عمرانی 
روس��تا و ج��ذب س��رمایه گذاران، ب��ا ام��کان 
ایجاد بس��تر مس��اعد در ارایه ی خدمات بهتر 
و تس��هيالت عمران��ی در جهت ش��کل گيری 
روس��تاهای متکی ب��ه خود، مس��تقل و بالنده 
را فراهم می س��ازد. بنابراین توج��ه به قرارداد 
جهت تامين منافع م��ردم و چگونگی پيگيری 

طرح های عمرانی اهميت دارد. 
در ش��ماره ی 38 ماهنام��ه ی دهياری ها به 
برخی از مفاهيم و نحوه ی عقد قرارداد اش��اره 
شد. در این شماره ابتدا بحث معامالت عمده ی 
دهياری ها را به پایان می رسانيم و بعد از آن به 
نحوه ی برگزاری مناقصه و مزایده می پردازیم 
و  مسائل مربوط به آن را بررسی می نمایيم.  

کميسيون عالی معامالت عمده 
رسيدگی به پيشنهادهای مربوط به معامالت 
عم��ده در مناقص��ه، مناقص��ه ی مح��دود و یا 
نحوه ی عمل در موارد ترک مناقصه به عهده ی 
کميس��يون عالی معامالت دهياری و مسئول 
مال��ی دهياری و یک نفر از افراد بصير و مطلع 

در معامله ی مورد نظر به پيشنهاد دهيار و تایيد 
شورای اسالمی روستا می باشد )م. 15(. 

وظایف کميسيون عالی معامالت در مناقصه 
به شرح ذیل تعيين می گردد: 

الف � کميسيون عالی معامالت مجاز نيست 
به پيشنهاد مبهم و مش��روط و بدون سپرده و 
پيش��نهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در 

آگهی برسد ترتيب اثر دهد.
ب � در صورتی که در مدت مقرر پيشنهادی 
نرس��يده باشد، کميس��يون می تواند مناقصه را 
تجدی��د و چنان چه مجددا پيش��نهادی نرس��د 
موض��وع را ب��رای اتخ��اذ تصميم به ش��ورای 

اسالمی روستا احاله نماید.
پ � کميس��يون عالی معامالت باید در روز 
و س��اعت مقرر که آگهی مناقصه ی عمومی و 
یا دعوت نامه ی مناقصه ی محدود قيد گردیده 
است، تشکيل ش��ود و پيشنهادات رسيده را در 
صورتی که تعداد آن س��ه یا بيش��تر باشد باز و 
رس��يدگی و اگر تعداد پيش��نهادات از سه فقره 
کمت��ر ب��ود، مناقصه تجدی��د و مرات��ب را در 
صورت جلسه قيد نماید. در مناقصه ی مجدد ولو 
آن که تعداد پيشنهادات کمتر از سه فقره باشد، 

چارچوب قانونی 
قراردادهای عمرانی دهیاری ها
»بخش دوم«
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کميس��يون، پيش��نهادات را بررسی و رسيدگی 
می نماید )م. 16(. 

ت- دهياری در مواردی که ميسر تشخيص 
ده��د بای��د قبل از قرائ��ت پيش��نهادها، بهای 
عادالن��ه ی مورد مناقصه را به عنوان ش��اخص 
قيمت به وسایل مقتضی و به طور محرمانه تهيه 
نم��وده و در پاکت الک و مهر ش��ده در اختيار 
کميسيون عالی قرار دهد )ت. 1(. در صورتی که 
کميس��يون معامالت رای به تجدید معامالت 

بدهد، مناقصه تجدید می شود )ت.2(.  
ث- تصميمات کميسيون مناقصه به اتفاق 
آرا و ی��ا با اکثریت دو رای مش��روط به این که 
رای دهيار یکی از دو رای باش��د، مالک اعتبار 

خواهد بود )م. 17(. 
ج- کميسيون عالی معامالت مکلف است از 
روز قرائت پيشنهادها حداکثر ظرف یک هفته 
نظر خود را اعالم کند و در موارد استثنایی این 
مهلت با تصویب دهيار تا بيست روز دیگر قابل 

تمدید خواهد بود )ت. 1(.
چ- در مواردی که کميسيون عالی معامالت 
برنده ی مناقصه را اعالم کرده باشد، سپرده ی 
شخص برنده و اشخاصی که بهای پيشنهادی 
آن ه��ا در مرتبه ی دوم و س��وم قرار دارد )مگر 
این ک��ه رجوع ب��ه برندگان دوم و س��وم طبق 
تبصره ی ماده ی 19 ميسر نباشد( نگاهداری و 
سپرده ی سایر پيشنهاد دهندگان مسترد خواهد 

شد )م. 18(. 
ح- در صورتی که برنده ی مناقصه از تاریخ 
اب��الغ نتيج��ه ی مناقصه ظرف هف��ت روز به 
استثنای ایام تعطيل، نسبت به سپرده ی تضمين 
حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای معامله 
حاضر نش��ود، سپرده ی ش��رکت در مناقصه ی 
او به نف��ع دهياری ضبط می ش��ود و مراتب به 
شخصی که پيش��نهاد او در مرتبه ی دوم قرار 
دارد ب��ا رعایت تبصره ی ذی��ل این ماده ابالغ 
می گردد و اگر او هم از تاریخ ابالغ ظرف هفت 
روز به استثنای ایام تعطيل، نسبت به سپرده ی 
تضمين حسن انجام کار معامله اقدام نکند و یا 
برای انجام معامله حاضر نشود، سپرده ی او هم 
ضبط می شود و مراتب به شخصی که پيشنهاد 
او در مرتبه ی س��وم قرار دارد و با رعایت مفاد 
تبص��ره  ی 1 این ماده اب��الغ می گردد و اگر او 
هم اقدام نکرد، سپرده ضبط می شود و در این 
صورت به تشخيص دهيار، مناقصه تجدید و یا 
موضوع برای اتخاذ تصميم به کميسيون عالی 

معامالت گزارش می شود )م. 19(. 
خ- رج��وع به پيش��نهاد  دهن��ده که بهای 
پيش��نهاد او در مرتب��ه ی دوم و س��وم ق��رار 
دارد، به ش��رطی ميسر اس��ت که تفاوت بهای 
پيشنهادی او با برنده ی مناقصه از مبلغ سپرده 

بيش��تر نباش��د، در غير این صورت ارجاع به او 
ممنوع اس��ت )ت. 1(. مدت مقرر 7 روز در این 
م��اده در مورد معامالتی که ط��رف معامله در 
خارج از کش��ور اقامت دارد، حداکثر تا یک ماه 
تعيين می شود، مشروط به این که مدت مذکور 
در آگهی مناقصه یا برگ ش��رایط آن ذکر شده 

باشد )ت. 2(.
د- در صورتی ک��ه حائزین ش��رایط مناقصه 
بيش از یک نفر باشند، اعضای کميسيون عالی 
معامالت با در نظر گرفتن کيفيت کاال، خدمات 
و تسهيالت مربوط و حسن شهرت متقاضيان، 
برنده ی مناقص��ه را انتخاب خواهند نمود و در 
صورت ش��رایط کامال مس��اوی به تشخيص 

دهيار عمل خواهد شد )م. 20(. 
 مقررات مربوط به مناقصه

در معام��الت عم��ده، آگه��ی مناقص��ه در 
دو نوب��ت به فاصل��ه ی حداقل ی��ک هفته به 
تش��خيص دهيار در روزنامه ی رس��می کشور 
و حداق��ل یک��ی از جرای��د کثيراالنتش��ار و یا 
درص��ورت وجود روزنام��ه ی محلی در یکی از 
روزنامه های محلی منتش��ر می گ��ردد )م. 8(. 
در م��واردی که دهياری الزم تش��خيص دهد، 
می تواند عالوه بر انتش��ار آگهی در روزنامه، از 
سایر وس��ایل و طرق انتشاراتی از قبيل پخش 
آگه��ی در رادیو و تلویزیون و یا ارس��ال آگهی 
برای اشخاص مربوط یا الصاق آگهی در معابر 

عمومی استفاده نماید )ت. 1(.
 مقررات انجام مناقصه 

در آگهی مناقصه باید نکات ذیل ذکر شود: 
ال��ف � نوع و مي��زان کاال و کار و یا خدمت 

)مدت انجام کار( با مشخصات؛
ب � مدت و محل و نحوه ی تحویل کاال یا 
انجام خدمت و ترتيب عمل و ميزان خس��ارت 
در م��واردی که ظرف معامله در تحویل کاال یا 

خدمت کال یا بعضا تاخير نماید.
پ � تصری��ح بهای پيش��نهادی که باید از 
جهت مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده 

و در پاکت الک و مهر شده تسليم شود.
ت � محل توزیع یا فروش نقش��ه ها و برگ 
ش��رایط عمومی و مشخصات دیگر در صورت 

لزوم؛
ث � مهلت قبول پيشنهادها؛

ج � واری��ز مبلغی به ميزان حداقل 5 درصد 
کل برآورد به عنوان سپرده به حساب سپرده ی 
دهياری، ی��ا تقدیم ضمانت نام��ه ی بانکی که 

رسيد آن بایستی ضميمه ی پيشنهاد باشد. 
چ � ذکر این که برندگان اول، دوم و س��وم 
مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند، 
س��پرده ی ش��رکت در مناقصه ی آنان ضبط و 

وصول خواهد شد.

ح � مي��زان تضمين حس��ن انجام معامله و 
ترتيب دریافت و استرداد آن؛

خ � حداکثر مدتی که برای بررسی پيشنهادها 
و تش��خيص برنده ی مناقصه و ابالغ به برنده 

ضرورت دارد.
د� روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و 
همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان، 

یا نمایندگان آن ها در کميسيون مناقصه.
ذ � مي��زان پيش پرداخ��ت در صورتی که به 
تش��خيص دهي��اری پرداخت آن ب��ه برنده ی 
مناقصه الزم باش��د و ترتي��ب پرداخت و واریز 

آن.
ر� تصریح به این که دهياری در رد یا قبول 
تمام پيش��نهادات مختار است و در این صورت 

سپرده توسط دهياری مسترد خواهد شد.
ز� محل توزیع قرارداد که باید به وس��يله ی 
پيش��نهاد دهنده با قيد این که مورد قبول است 

امضا و ضميمه ی پيشنهاد شود.
ژ � تصری��ح به ای��ن نکته که ش��رکت در 
مناقص��ه و دادن پيش��نهاد به منزل��ه ی قبول 
ش��روط و تکاليف دهياری موضوع ماده ی 12 

این آیين نامه می باشد )م. 9(.
دهياری در صورتی که ذکر ش��روط خاصی 
را عالوه ب��ر ن��کات مندرج در م��اده ی 9 الزم 
تشخيص دهد، مش��روط به این که با قوانين و 
مقررات مغایر نباشد، می تواند در متن آگهی یا 
در نقش��ه ها و برگ ش��رایط و مشخصات درج 
نمای��د، به طوری ک��ه داوطلبان قبل از تس��ليم 
پيش��نهاد از مفاد آن اط��الع حاصل کنند، ولی 
منظور داش��تن امتيازات جدید ب��رای برنده ی 
مناقصه هن��گام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد 

به هر عنوان ممنوع است.  
 وظایف دهياری در خصوص 

بررسی پيشنهادات مناقصه
دهياری در خصوص اتخاذ تصميم در مورد 
پيش��نهادهای رس��يده و انعقاد ق��رارداد دارای 

تکاليف و اختيارات زیر می باشد: 
الف � دهياری مکلف است سپرده ی شرکت 
در مناقصه برنده ی اول را در صورتی که حاضر 
به انجام معامله نشود و همچنين سپرده ی نفر 
دوم را در صورتی که براساس بند »ح« ماده ی 
9 برای انجام معامله به آن ها رجوع ش��ود و از 
انجام معامله امتناع نمایند، به ترتيب ذکر ش��ده 

در بند مذکور ضبط نماید.
ب � دهياری اختي��ار دارد مقدار کاال یا کار 
مورد معامله را تا بيست و پنج درصد کل معامله 
به آن ها ارجاع ده��د و در صورتی که از انجام 
معامله امتناع نمایند، به ترتيب ذکر شده در بند 

مذکور ضبط نماید.
پ � هزینه ی ثبت قرارداد حس��ب مورد در 
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دفترخانه ی اس��ناد رس��می به عهده ی برنده ی 
مناقصه خواهد بود.

ت � دهياری مکلف اس��ت هر گونه کسور 
قانون��ی که به طرف ق��رارداد تعلق می گيرد از 
به��ای کارک��رد ی��ا کاالی تحویل��ی در موقع 
پرداخ��ت مطالبات کس��ر و در مهل��ت قانونی 
به حس��اب س��ازمان های ذی نف��ع تادیه نماید 

)م.12(.
دهياری در م��ورد مناقصه مکلف به رعایت 

نکات زیر می باشد: 
ال��ف � م��دت قب��ول پيش��نهاد در م��ورد 
آگهی هایی که در داخل کشور منتشر می شود، 
از تاریخ اولين نوبت انتشار از ده روز نباید کمتر 
باشد و در مورد آگهی هایی که در خارج از کشور 
طبق تبصره  ی 2 ماده  ی 8 منتش��ر می شود، از 

45 روز نباید کمتر تعيين شود.
ب � ميزان پيش پرداخت نباید از 25 درصد 
مبل��غ کل معامله تجاوز نماید و پرداخت آن در 
قبال اخذ ضمانت نامه ی معتبر انجام خواهد شد 
و دهياری موظف اس��ت پيش پرداخت را در هر 
صورت وضعيت به نس��بت پيشرفت کار کسر 
و نس��بت به آزاد نمودن ضمانت نامه ی بانکی 

پيمانکاران به همان نسبت اقدام نماید. 
پ � ميزان س��پرده ی شرکت در مناقصه با 
توج��ه به موضوع و خصوصيات معامله نباید از 
5 درصد مبلغ برآورد معامله کمتر باشد و پس از 

انعقاد قرارداد به پيمانکار مسترد خواهد شد.
ت � حداق��ل ميزان تضمين حس��ن انجام 
معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ ش��ود 
در مورد معامالتی ک��ه موضوع آن انجام امور 

ساختمانی یا باربری یا خرید ماشين آالت باشد، 
پنج درصد و در مورد س��ایر معامالت ده درصد 
مبلغ معامله می باش��د و بای��د به صورت نقد به 
حس��اب س��پرده ی بانکی دهي��اری واریز و یا 
ضمانت نامه ی معتبر به دهياری تس��ليم شود. 
و در معامالت ساختمانی و باربری عالوه بر پنج 
درص��د مذکور، دهياری بای��د از هر پرداخت 5 
درصد کسر و به حس��اب سپرده بابت تضمين 
حس��ن انجام کار منظور کند )م. 13(. مقررات 
مربوط ب��ه مناقصه ی عموم��ی در صورتی که 
ب��ا مقررات مناقص��ه محدود مغایر نباش��د، در 

مناقصه ی محدود نيز الزم الرعایه می باشد.
 نکات مهم در عقد قرارداد
در قرارداد باید نکات زیر قيد گردد: 

الف � نام متعامالن؛
ب � ن��وع، مق��دار، مبل��غ م��ورد معامله با 

مشخصات کامل آن ها؛
پ � م��دت انج��ام تعه��د و محل ش��رایط 

تحویل مورد معامله؛
ت � ترتي��ب عم��ل و ميزان خس��ارت در 
م��واردی که برنده ی مناقصه در انجام تعهدات 

به طور جزئی تاخير نماید؛
ث � در صورتی که برنده ی مناقصه ملزم به 
ارایه ی نمونه باشد، در این صورت باید نمونه ی 
کاال با مهر و امضای طرفين معامله تایيد و نزد 

دهياری نگاهداری شود. 
ج � اق��رار برن��ده ی مناقصه ب��ه این که از 
مشخصات کاال یا کار یا خدمت مورد معامله و 
مقتضي��ات محل توليد کاال یا انجام کار اطالع 

کامل دارد.

چ � در قرارداده��ا بای��د قيد ش��ود دهياری 
می تواند تا حداکثر بيست و پنج درصد پيمان را 
از ميزان کار یا جنس موضوع پيمان کس��ر و یا 
اضاف��ه نماید و در هر حال باید قبل از انقضای 

مدت پيمان به پيمانکار ابالغ کند.  
ح � مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واریز آن در 

صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد. 
خ � س��ایر تعهداتی که در ش��رایط مناقصه 

ذکر شده است. 
د � س��ایر ش��رایط که مورد توافق طرفين 
معامله قرار گيرد، مش��روط ب��ر آن که متضمن 
امتيازاتی عالوه بر آن چه در شرایط مناقصه ذکر 

شده است، برای طرف قرارداد نباشد )م.12(.
 مرجع رسيدگی به تخلفات 

برگزاری مناقصات
به منظور رس��يدگی به دعاوی و ش��کایات 
بي��ن مناقصه گ��ر و مناقصه گ��زار، مرب��وط به 
اجرا نش��دن ه��ر یک از مواد قان��ون برگزاری 
مناقصات، موضوع ماده ی 7 قانون اساس��نامه 
هيات رسيدگی به شکایات برگزاری مناقصات، 
» هيات رس��يدگی به تخلف��ات مناقصات« در 

مراکز استان ها تشکيل می شود )م. 1()4(.
 هيات رسيدگی به شکایات قانون برگزاری 
مناقص��ات می توان��د رای خ��ود را مبنی بر لغو 
مناقصه ی برگزار ش��ده ی��ا تجدید آن صادر یا 
این که نظر خود مبنی بر رد ش��کایت را اعالم 
کند. ه��ر نوع اقدام بعدی دس��تگاه طبق مفاد 

قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.
اعضای هيات در هر یک از اس��تان ها برای 
رس��يدگی ب��ه مناقصاتی که در دس��تگاه های 
اجرایی اس��تان برگزار می شود عبارت است از 

بند ب ماده ی 2: 
1� استاندار یا یکی از معاونين ذی ربط. 

2� ریيس دستگاه مناقصه گر.
3� ریيس س��ازمان امور اقتصادی و دارایی 

استان.
4� ریيس تش��کل صنفی مربوط با توجه به 

نوع مناقصه.
5� ی��ک نفر قاضی به انتخاب ریيس قوه ی 
قضایي��ه )دبيرخان��ه هيات هم در اس��تانداری 

است(. 
هيات موظف است ش��اکی را برای شرکت 
در جلسه ی رسيدگی به منظور ادای توضيحات 

الزم )بدون حق رای( دعوت کند )م.4(.
هي��ات، صالحي��ت و اختيار رس��يدگی به 
ش��کایت مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد 
قان��ون برگ��زاری مناقصات و س��ایر قوانين و 

مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد:
ال��ف - ش��رکت اف��راد دیگ��ر در ترکيب 
کميس��يون مناقصه به جای اعضای مندرج در 
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قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383؛
ب � عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از 
ط��رف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کيفی 

مناقصه گران یا ارزیابی فنی پيشنهادها؛
پ � عدم رعایت هر یک از موارد یادش��ده 
در ماده ی 6 قانون برگزاری مناقصات توس��ط 

کميسيون مناقصه؛
ت � اعم��ال تبعيض در تحویل یا تش��ریح 
اس��ناد یا کس��ری آن ها در مقایس��ه با س��ایر 

مناقصه گران؛
ث � عدم رعایت حداقل مهلت های ده روز 
یا یک ماه در قبول پيشنهادها به ترتيب در مورد 
مناقصه ی داخلی و بين المللی از آخرین مهلت 

تحویل اسناد مناقصه؛
ج � گشایش پيشنهاد مناقصه گران در خارج 

از زمان و مکان مقرر؛
چ � عدم رعایت ترتيبات بازکردن پاکت های 

مناقصه؛
ح � ه��ر گونه قصور در دعوت که منجر به 
ع��دم امکان حضور مناقصه گران در هر یک از 

جلسات گشایش پاکت ها شود؛
خ � ش��کایت مناقصه گ��ران از تبان��ی بين 
مناقصه گ��ران با یکدیگر یا بين مناقصه گران و 

مناقصه گزار؛
در صورتی ک��ه ط��ی فرآین��د رس��يدگی به 
شکایات برای هيات روشن شود تبانی صورت 
گرفته است )اعم از این که با اطالع مناقصه گزار 
بوده باش��د یا بدون آن( ضمانت نامه ی شرکت 
در مناقصه همه تبان��ی کنندگان به نفع دولت 

ضبط می شود )ت. بند ط(.
د � تفکي��ک موض��وع معامل��ه در حالی که 
به طور متع��ارف یک مجموعه تلقی می ش��ود 
توس��ط مناقصه گ��زار ب��رای تغيي��ر حدنصاب 

معامالت؛
ذ � اعم��ال تبعي��ض بي��ن مناقصه گران در 

ارجاع کار و انجام معامله مناقصه گزار.
ر � انعق��اد ق��رارداد ب��ا مناقصه گ��ران فاقد 

صالحيت؛
ز � وج��ود هر ن��وع ابهام یا ای��رادی که بر 

صحت مناقصه لطمه وارد کند )م. 5(.
مراجع��ه به هي��ات منوط به این اس��ت که 
مناقصه گ��ر، ابت��دا در قالب م��اده ی 25 قانون 
برگ��زاری مناقصات اعت��راض مکتوب خود را 
به باالترین مقام دس��تگاه مناقصه گزار تسليم 
کرده باشد و پس از رسيدگی و دریافت جوابيه 
کماکان به اعتراض خود باقی باش��د یا این که 
به رغم انقضای مهلت پان��زده روز کاری برای 
پاس��خ گویی دستگاه، پاس��خی دریافت نکرده 
باش��د. معت��رض ده روز کاری از زمان جوابيه 
یا از زم��ان انقضای مهلت پان��زده روز و عدم 

دریاف��ت جوابيه، برای مراجعه به هيات، مهلت 
دارد )ت. م. 5(.

هيات، صالحيت رسيدگی به اعتراضات زیر 
را ندارد: 

الف � معيارها و روش های ارزیابی؛ )منظور 
آن دسته از معيارها و روش های ارزیابی کيفی، 
فنی، و بازرگانی اس��ت که در اس��ناد مناقصه 

اعالن شده باشد.(
ب � ترجي��ح پيش��نهاد دهن��دگان داخل��ی 

به نحوی که در اسناد مناقصه قيد شده باشد؛
پ � ش��کایاتی که یک ماه پ��س از انقضا 
اعتبار پيش��نهادها به هيات واصل ش��ده باشد 

)م. 6(.
تمهيدات هيات برای رس��يدگی به شکایات 

عبارت است از: 
الف � شاکی مکلف است که شکایت خود را 
در مهلت مقرر قانونی به دبيرخانه تسليم کند.

ب � دبيرخان��ه هيات مکلف اس��ت، پس از 
وصول ش��کایت دریافت آن را به صورت کتبی 

تایيد کند.
پ � هيات مکلف است، در صورتی که ظرف 
سه روز کاری از دریافت شکایت، خود را صالح 
برای رسيدگی تشخيص ندهد مراتب را ظرف 
حداکث��ر دو روز کاری از طری��ق دبيرخان��ه به 

اطالع شاکی برساند.
ت � دبيرخانه ی هيات مکلف اس��ت ظرف 
پنج روز کاری از زمان قبول ش��کایت و زمان 
تشکيل جلسه رسيدگی را که بين پنج تا ده روز 
کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی 
اعالم و از آنان برای ش��رکت در جلسه دعوت 

کن��د. در این اعالم تمام مدارک و مس��تندات 
مورد نياز هيات نيز باید به دعوت شدگان اعالم 

شود.
ث � طرفين مکلف اند تمام مس��تندات مورد 
نياز را تا 24 ساعت کاری قبل از تشکيل جلسه، 

به هيات ارایه و رسيد دریافت کنند.
خ��ودداری ش��اکی از ارایه ی مس��تندات به 
هيات رسيدگی، به مفهوم انصراف از شکایت و 
منتفی شدن است. ليکن خودداری مناقصه گزار 
یا مس��ئوالن ذی رب��ط از ارای��ه ی اطالعات و 
مدارک و مستندات به هيات )برای رسيدگی به 
شکایت شاکی( مصداق نقص قانون بوده و قابل 

پی گيری در مراجع ذی صالح است )ت. م. 7(.
هيات در صورت مواجهه با هر یک از جرایم 
عمومی یا تخلفات اداری حين بررسی شکایت، 
موظف اس��ت، مراتب را برای رسيدگی به جرم 
یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضایی 
ذی صالح یا هيات رسيدگی به تخلفات اداری 
اع��الم کند تا خارج از نوبت رس��يدگی ش��ود. 
رس��يدگی مرجع مزبور مانع رسيدگی هيات در 
اجرای این قانون و صدور رای توسط آن ظرف 

مهلت مقرر نخواهد بود )م. 9(.
هي��ات می توان��د رای خ��ود را مبنی بر لغو 
مناقصه ی برگزار ش��ده ی��ا تجدید آن صادر یا 
این ک��ه نظر خود مبنی بر رد ش��کایت را اعالم 
کند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه گزار بر 
اساس رای هيات و طبق مفاد قانون برگزاری 
مناقصات خواهد ب��ود. رای هيات در خصوص 
چگونگ��ی فرآیند برگ��زاری مناقصه، قطعی و 

الزم االجرا است )م.10 و ت 3 آن(. 
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 شرایط ترک تشریفات انجام 
معامله 

 در م��وارد زیر دهياری می تواند معامالت را 
بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد: 

الف � خرید اموال و خدمات و حقوقی که به 
تشخيص دهيار منحصر به فرد باشد.

ب � خری��د کااله��ا و خدم��ات انحصاری 
دولت��ی و کااله��ا و خدماتی که فروش��نده ی 
آن ها به تشخيص کميس��يون عالی معامالت 

انحصاری باشد.
پ � خری��د کاالهای س��اخت کارخانه های 
داخلی و کرایه ی حمل ونقل بار از طریق زمينی 
که از طرف دس��تگاه های دولتی ذی ربط برای 

آن ها نرخ تعيين شده باشد. 
ت � معامالتی که طرف معامله وزارت خانه ها 
یا موسس��ات دولتی یا ش��رکت های دولتی یا 
ش��هرداری و موسس��ات وابس��ته به آن ها و یا 
دهياری ها و ش��رکت های تعاون��ی و نهادهای 

انقالب اسالمی باشد. 
ث � در م��ورد خرید یا اج��اره کردن اموال 
غيرمنق��ول )زمين و س��اختمان( که طبق نظر 
کارشناس منتخب دهياری ترجيحا کارشناس 

رسمی دادگستری انجام خواهد شد. 
ج � در م��ورد کرایه ی حمل ونقل، هزینه ی 
مسافرت و نظایر آن درصورت وجود نرخ ثابت 

و مقطوع؛

چ � در م��ورد خرید خدمات هنری و صنایع 
مس��تظرفه پس از اعالم واح��د تقاضاکننده، با 
تایيد دهي��ار یا مراجع ذی ص��الح برای آن ها 

تعيين شده باشد )م. 22(.
تبصره � رعایت احکام مندرج در بند »ب« 
م��اده ی 12 و بنده��ای »ب« و »ت« ماده ی 
13 ای��ن آیين نامه در خصوص معامالتی که از 
طریق ترک تش��ریفات مناقصه انجام می گردد 

نيز الزامی است )ت(.
 شرایط تحویل کاال و خدمات

کاال ی��ا کار انجام ش��ده ه��رگاه مربوط به 
معامالت جزئی باش��د، تحویل آن به وسيله ی 
انباردار یا واحد درخواس��ت کننده انجام خواهد 
ش��د و در مورد معامالت متوس��ط، تحویل آن 
باید با نظارت کميس��يون مرکب از س��ه نفر با 
انتخ��اب دهيار انجام پذیرد و کاال یا کار انجام 
ش��ده هرگاه مربوط به معامالت عمده باش��د، 
تحوی��ل آن با نظ��ارت کميس��يونی مرکب از 
دو نف��ر با انتخاب دهيار و ی��ک نفر نماینده ی 
ذی صالح به انتخاب ش��ورای اس��المی روستا 

خواهد بود )م. 23(
در معامالت متوس��ط و عمده برای تحویل 
ه��ر فق��ره کاال یا کار باید کميس��يون تحویل 
صورت مجل��س مربوط را تنظيم نماید و در آن 
به ط��ور صریح قيد گردد ک��ه کاالی خریداری 
ش��ده یا کار انجام ش��ده با نمونه و مشخصات 
مندرج در پيمان یا اس��تعالم بها مطابقت دارد 
و ذی��ل آن را تمام اعضای کميس��يون تحویل 
و فروش��نده یا پيمانکار امضا نمایند و در مورد 
اجناس��ی که تحویل انبار  می ش��ود انباردار نيز 
صورت مجلس را امضا و قبض انبار صادر نمایند 
)م. 24(. هرگاه بين اعضای کميسيون تحویل 
در نوع و مش��خصات کاال یا کار مورد تحویل 
اتفاق آرا نباش��د، پيش��نهاد کارشناس مربوط و 
نظر دهيار قاط��ع خواهد بود )ت. 1(. کاالهای 
غيرمصرف��ی عالوه بر ثبت در دفت��ر انبار باید 
پ��س از پالک کوبی در دفتر اموال دهياری نيز 
ثبت شود )ت. 4(. در مورد مواد خریداری شده 
فاسدشدنی که در پذیرایی ها استفاده می شود، 

صدور قبض انبار ضروری نمی باشد )ت. 5(.
 مزایده

ف��روش یا اج��اره ی اموال دهي��اری که از 
طری��ق مزایده انجام می گيرد، با نظر ش��ورای 
اس��المی روس��تا بوده و باید قيمت آن در ابتدا 
توسط ارزیاب یا کارشناسی رسمی دادگستری 
به کميس��يون عالی معامالت دهياری پيشنهاد 
و پس از تعيين قيمت پایه، توس��ط کميسيون 

مزبور به شرح ذیل عمل شود:
ال��ف � ف��روش در حدود معام��الت جزئی 
به بيش��ترین قيمت با تش��خيص دهيار انجام 

می شود.
ب � فروش در حدود معامالت متوس��ط به 
طریق حراج و به این ترتيب انجام می شود که 
اطالعات کلی در مورد نوع و مشخصات مقدار 
معامله و روز و س��اعت و محل حراج و س��ایر 
ش��رایطی که الزم باشد، یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثيراالنتشار کشور و یا روزنامه ی 
محل��ی ی��ا الصاق آگه��ی در معاب��ر به اطالع 
عمومی برس��د و در آگهی بای��د قيد گردد که 
در مقابل فروش وجه نقد دریافت خواهد شد و 
پرداخ��ت هرگونه ماليات و عوارض و هزینه ی 
آگهی منتشر شده در روزنامه به عهده ی خریدار 
است. حراج توسط کميسيون معامالت دهياری 
از بهای پایه ش��روع و با خریداری که باالترین 
قيم��ت آن ها را پيش��نهاد کن��د، معامله انجام 
خواهد ش��د و اگر به قيمت پایه ی پيش��نهادی 
داده نش��ود، ضمن تجدید نظ��ر در قيمت پایه 

حراج تجدید خواهد شد. 
پ � معامالت عمده با انتش��ار آگهی مزایده 
انجام می ش��ود و نحوه ی عمل طبق شرایطی 
است که در این قانون برای مناقصه پيش بينی 

شده است )م. 25()5(.
 جمع بندی و نتيجه گيری 

قراردادها یکی از ابزارهای مناسب مدیریت 
جهت برنامه ریزی و ارزیابی پروژه های عمرانی 
در زمان و مکان خاص اس��ت. مشخصات یک 
پيمان خوب بستگی به محتوا، ساختار شکلی و 
نوع خدمات درخواستی کارفرما و تعيين حدود 
و ثغور وظایف و خدمات از سوی پيمانکار دارد. 
بنابراین قراردادها بای��د قابليت ارایه ی دعوای 
حقوقی در محاکم کش��ور را داش��ته باشند. در 
صورت تدوین نامناسب قراردادها و نامشخص 
بودن محتوای وظایف و خدمات طرفين ممکن 
اس��ت خدمات و اقدامات درخواس��تی را عقيم 
گذاش��ته و امکان پی گيری حقوق��ی خود را از 
دس��ت دهد. این مس��ئله می توان��د موجبات 
هرز منابع، از دس��ت دادن زم��ان و افزایش 
ضرای��ب مربوط به تاخير اج��رای مفاد پيمان 

ایجاد نماید. 

 منابع و مآخذ 
1- وزارت کشور، آش��نایی با امور پيمان ها و قراردادها، 

معاونت ترویج و مشارکت مردمی، 1379
2- آیين نامه ی مالی دهياری ه��ا، مصوب 1382/5/19 

هيات وزیران.
3- ابالغي��ه ی ش��ماره ی 28619/6567 ه��� � مورخ 

1382/2/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی.
4- اساسنامه ی قانون هيات رسيدگی به شکایات قانون 

برگزاری مناقصات، مصوب مورخ 1389/12/26. 
5- هفته نامه ی برنامه، سال هشتم، شماره 365، 1389، 

صص 31 و 32.
6� حسينی، س��يد علی، حقوق روستایی در ایران، چاپ 

اول، دریای دانش، رشت، 1390. 
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دهياری ه��ا: به اس��تناد م��اده واحده ی 
قانون تاس��يس دهياری ه��ای خودکفا 
)مصوب 1377( به وزارت کش��ور اجازه داده  شد 
به منظور اداره ی امور روس��تاها، س��ازمانی به نام 
دهياری با توجه به موقعيت محل با درخواس��ت 
اهالی و به صورت خودکفا با ش��خصيت حقوقی 
مس��تقل و به عنوان نهاد عموم��ی غير دولتی در 
روس��تاها تاس��يس نماید. تصویب این قانون را 
می توان گام موثری ب��رای برطرف نمودن خال 
اجرایی شوراهای اسالمی روستا و سرآغاز مثبتی 

در جهت مدیریت نوین روستایی دانست.
ب��ر اس��اس تبص��ره ی 2 قان��ون مذک��ور،  
اساس��نامه،  تشکيالت و س��ازمان دهياری ها در 
تاریخ 1380/11/21 ب��ه تصویب هيات وزیران 
رس��يد و ح��دود و وظای��ف قانونی دهي��اری در 
محدوده ی روستا مشخص شد. بر اساس ماده ی 
10 اساسنامه،  تشکيالت و سازمان دهياری ها و 
اصالحيه ی آن )1382/2/10(، وظایف متعددی 
در 48 بن��د در زمينه ه��ای مختل��ف خدمات��ی، 
عمران��ی، فرهنگ��ی، اجتماع��ی و اقتصادی بر 
عهده ی این نهاد قرار داده ش��د. از این رو با توجه 
به وظایف متعددی که قانون گذار بر عهده ی این 
نهاد قرار داده اس��ت نمی توان انتظار داش��ت که 
بدون حمایت و پشتيبانی دستگاه های مسئول در 

توسعه ی روستایی، دهياری بتواند به تنهایی و با 
اعتبارات ان��دک دولتی و درآمد ناکافی، مدیریت 

روستا را به نحو مطلوب انجام دهد. 
از ای��ن رو به منظور تقویت جای��گاه قانونی و 
ارتقای سطح خدماتی و عمرانی روستاها، افزایش 
به��ره وری و کاه��ش هزینه ها و زم��ان اجرایی 
پروژه ها، تجميع تجهيزات و امکانات دهياری ها 
به منظور افزایش ت��وان اجرایی و خدماتی آن ها 
تأس��يس نه��ادی جدی��د  در س��طح بخ��ش و 
شهرس��تان در قالب یک ش��خصيت حقوقی با 
عنوان ش��رکت های تعاونی دهياری ها در دستور 
کار قرار گرفت. همچنين می توان اشاره نمود که 
از جمله اثرات مثبت تشکيل تعاونی های مذکور 
در مناطق روستایی، تحقق سياست های دولت در 
جهت توس��عه ی بخش تعاون در کشور، کاهش 
تصدی گ��ری دول��ت در امور اجرای��ی، افزایش 
مش��ارکت مردم��ی در فعاليت ه��ای اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، کمک به اجرای برنامه های 
عمرانی و خدماتی دولت در مناطق روس��تایی و 
فراهم نمودن بستر مناسب جهت استفاده از توان 
بالقوه و بالفعل دهياری ها برای پيش��برد وظایف 
قانونی و ایجاد اشتغال و منابع پایدار درآمدی در 
راستای توس��عه ی پایدار می باشد. بر این اساس 
وزارت کشور )سازمان شهرداری ها و دهياری های 

اساسنامه ی 
شرکت های 
تعاونی 
دهیاری ها
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کشور( به منظور اجرایی نمودن اهداف فوق الذکر، 
نس��بت به انعقاد تفاهم نامه ی همکاری مشترک 
ب��ا وزارت تع��اون در خصوص ایجاد اش��تغال و 
توسعه ی بخش تعاون در مناطق روستایی کشور 
در س��ال 1386 اقدام نمود. ب��ا توجه به ماهيت 
حقوق��ی این نوع تعاون��ی و عضویت دهياری ها 
در آن، اساس��نامه ی تشکيل شرکت های تعاونی 
دهياری ها توس��ط وزارت تعاون تهيه و تصویب 
و  زمينه های الزم برای تش��کيل این تعاونی ها از 

طریق هماهنگی های بين بخشی فراهم شد.
پس از گذش��ت حدود 4 سال از تفاهم نامه ی 
مذک��ور، با هماهنگی های انجام ش��ده با وزارت 
تع��اون،  کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر 733 
شرکت  تعاونی دهياری ها با عضویت دهياری های 
تابعه در سطح بخش و یا شهرستان در استان های 
کشور تشکيل شده که منشأ خدمات بسياری در 
روستاها شده است. لذا با توجه به موارد مطروحه، 
اساسنامه ی شرکت های تعاونی دهياری ها برای 

آگاهی و توجه بيشتر آورده می شود.
فصل اول

ماده 1- ش��رکت تعاونی دهياری های   ..........
........................ و نوع آن ش��رکت توليد و توزیع 
است که در این اساسنامه به اختصار، ››تعاونی‹‹ 

ناميده می شود.
ماده2 - اهداف تعاونی:

 استفاده از مشارکت های اقتصادی داخلی 
و خارجی جهت س��رمایه گذاری در فعاليت های 
توليدی، خدماتی، معدنی، کش��اورزی، بهداشتی، 

آموزشی، رفاهی و نظایر آن ها.
 ت��الش در جه��ت ایجاد اش��تغال مولد و 

پایدار.
 توس��عه و گس��ترش فعاليت ها به منظور 
افزایش درآمد و ارتقای سطح معيشت و بهداشت 

و رفاه اهالی روستا.
 کم��ک ب��ه خودکفایی و تقوی��ت بنيه ی 

اقتصادی نهاد دهياری.

 تس��هيل در ارائ��ه ی خدم��ات و اج��رای 
پروژه های دهياری ها.

ماده3 - موضوع فعاليت:
 س��رمایه گذاری و مش��ارکت در انج��ام 

فعاليت های اقتصادی، بازرگانی، خدماتی و   .  .  . 
 مشارکت و همکاری در اجرای پروژه ها و 

 طرح های عمرانی، بهداشتی، آموزشی و   .  .  . 
 همکاری و اج��رای  طرح ها و پروژه ها در 
جهت حفظ و نگه��داری منابع طبيعی و حفظ و 

بهبود محيط زیست.
 طراحی و احداث و اداره ی واحدهای توليد 

صنایع روستایی و صنایع دستی.
 همکاری و مش��ارکت و سرمایه گذاری در 

احداث نواحی قطب های صنعتی و کشاورزی.
 احداث و س��اخت مجتمع های ورزش��ی، 

تفریحی، رفاهی و   .  .. 
 اح��داث و س��اخت و اداره ی مجتمع های 
اداری، خدماتی مانند توزیع کاال، سوخت، خدمات 

بانکی، مخابراتی، بازار محلی.
 تنظيف و نگهداری و تسطيح معابر و انهار 
عموم��ی و مجاری آب و فاض��الب و الی روبی 

قنوات و تامين آب آشاميدنی و برق روستا.
 مش��ارکت و س��رمایه گذاری در احداث و 
س��اخت و اداره ی امور مربوط ب��ه مراقبت های 
بهداشتی، پزش��کی و واکسيناس��يون در جهت 

پيشگيری از امراض و بيماری های واگيردار.
 مش��ارکت و س��رمایه گذاری در ساخت و 
بهينه سازی مس��کن، معابر و جاده ها و همکاری 
با بنياد مس��کن انقالب اسالمی در جهت بهبود 

وضع اسکان اهالی.
 سرمایه گذاری و قبول سرمایه های داخلی 
و خارجی و قبول هدایا و کمک های سازمان های 
خيریه نظير س��ازمان بهزیس��تی و کميته امداد 
امام خمين��ی)ره( به منظ��ور انج��ام فعاليت های 
اقتصادی در جهت افزایش درآمد و ارتقای سطح 

معيشت اهالی.

 هم��کاری و س��رمایه گذاری و س��اخت 
و اداره ی پایانه ه��ای مس��افربری و حم��ل بار و 

محصوالت کشاورزی و صنعتی روستا.
و  بازاره��ا  اح��داث  و  س��رمایه گذاری   
نمایش��گاه های داخل و خارج از روستا به منظور 
نمایش، عرضه و ف��روش محصوالت توليدی و 
کشاورزی و خدماتی اهالی در جهت قطع دست 

واسطه ها.
اداره ی  و  س��رمایه گذاری  و  هم��کاری   
نانوایی ه��ا و فروش��گاه ها به منظ��ور ارائه ی نان 
مرغوب و توزیع اجناس س��هميه بندی ش��ده و 

کاالهای ارزان قيمت.
 س��رمایه گذاری در جه��ت بهبود توليدات 
کش��اورزی و صنعت��ی از طری��ق کالس ه��ای 
آموزش��ی و دس��تيابی به نهاده های کشاورزی و 

صنعتی ارزان و مرغوب و توليدات با کيفيت.
 س��اخت و اداره ی ميادین خرید و فروش 

دام و طيور و محصوالت کشاورزی.
 تش��کيل تعاونی ه��ای مس��کن، مصرف 
و اعتب��ار در جه��ت بهبود وضعي��ت اقتصادی و 
افزایش س��طح درآمد و کمک در مواقع ضروری 

به اهالی.
 س��اخت و اداره ی مجتمع های دامپزشکی 

در جهت حفظ و نگهداری دام و طيور اهالی.
 همکاری و س��رمایه گذاری و ساخت امور 

رفاهی و ضروری مانند آب، برق، تلفن و   .  .  .  
 هم��کاری و اح��داث و اداره ی اماک��ن 
تفریحی، فرهنگی و دهکده ی توریستی به منظور 

جلب گردشگر و توریست و حفظ آثار باستانی.
اداره ی  و  اح��داث  و  س��رمایه گذاری   
واحدهای آموزشی عمومی- تخصصی به منظور 
ارتقای س��طح س��واد و بينش و مهارت اهالی و 
آمادگی آموزش در س��طوح باالتر نظير دبستان، 
راهنمایی و دبيرستان، کالس های آموزش زبان، 

قرآن، تقویت و آمادگی کنکور.
تبص��ره 1- درصورتی که برای انجام هر یک 
از فعاليت های موضوع تعاونی، نياز به اخذ مجوز 
از مراجع ذی صالح قانونی باشد تعاونی مکلف به 

اخذ آن است.
ماده4 - ح��وزه ی عملي��ات تعاونی: اس��تان 

  ............... می باشد.
ماده5- مدت تعاون��ی از تاریخ ثبت نامحدود   

است.
ماده6- مرکز اصلی عمليات تعاونی ................. 

و نشانی آن .......................................... است.
هيات مدیره می تواند اقدام به ایجاد ش��عب و 
دفاتر نمایندگی در س��ایر نق��اط داخل و خارج از 
کش��ور نموده و یا عنداالقتضا در مورد تغيير آن 
اقدام کند؛ در این صورت می بایست موضوع را به 
مرجع ثبت تعاونی اعالم تا نسبت به ثبت آگهی 
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آن در روزنامه ی رسمی جمهوری اسالمی ایران 
اقدام گردد. یک نسخه از آگهی مزبور نيز توسط 
هيات مدیره باید حس��ب مورد به وزارت تعاون و 
یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی 

ارسال گردد.
ماده7- سرمایه ی اوليه ی تعاونی مبلغ .............. 
ریال  است  که  به   .................. سهم   ...................... 
ریالی منقسم گردیده است، مبلغ ........................

.......... ریال آن نقدا توسط اعضا  پرداخت و مبلغ 
.................................... ریال آن توسط ...............
.................................... تامين  و معادل   ................
...................... ری��ال نيز به صورت آورده ی نقدی 
توسط اعضا تامين و به تعاونی تسليم و مابقی در 

تعهد آن ها می باشد.
م��اده8- هر ی��ک از اعض��ای تعاون��ی باید 
حداقل معادل یک س��وم مبلغ اس��می سهامی را 
که خری��داری نموده، در موقع تاس��يس تعاونی 

پرداخت کند.
تبصره- اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع 
عمومی عادی تعيين می کند و از دو سال تجاوز 
نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده ی سهام خود را 

تادیه نمایند.
ماده9- سهم اعضا در تامين سرمایه ی تعاونی 
برابر اس��ت مگر این که مجم��ع عمومی عادی 
تصویب نماید که بعضی از اعضا س��هم بيشتری 
تادیه نمایند؛ در این صورت حداکثر ميزان سهام 
هر عض��و نباید از 15 درصد س��رمایه ی تعاونی 

تجاوز کند.
ماده10- سهام تعاونی با نام و غير قابل تقسيم 
است و انتقال آن به اعضا یا متقاضيان عضویت 
)واجد ش��رایط( جدید با موافقت هيات مدیره و با 

رعایت سقف موضوع ماده 9 مجاز می باشد.
ماده11- تعاونی ظرف مدت یک سال از تاریخ 
ثبت یا افزایش سرمایه  ، حسب مورد برای هر یک 
از اعضا به ميزان س��هامی که خریداری کرده اند 

ورقه ی سهم صادر و تحویل خواهد نمود.
تبصره1- ورقه ی س��هم باید متحدالش��کل، 
چاپی و دارای ش��ماره ترتيب ب��وده و نام تعاونی 
و ش��ماره ی ثبت آن و مبلغ اسمی سهم و تعداد 
س��هامی که هر ورقه نماینده ی آن است در آن 
درج و به امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای 
هيات مدیره که دارای امضای مجاز است برسد. 
مادام که اوراق س��هام صادر نشده تعاونی باید به 
اعضا گواهی نامه ی موقت سهم که معرف تعداد، 
مبلغ اس��می و مبلغ پرداخت ش��ده است تحویل 

نماید.
تبصره2- نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از 
سهام داران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر 
سهام تعاونی به ثبت برسد. هر نقل و انتقالی که 
بدون رعایت تش��ریفات فوق به عمل آید، از نظر 

شرکت فاقد اعتبار است.
فصل دوم- مقررات مربوط به 

عضویت
ب��رای  تعاون��ی  در  عضوی��ت   -12 م��اده 
دهياری ه��ای تابعه ی بخش یا شهرس��تان که 
مجوز تاس��يس از وزارت کشور دریافت نموده و 

راه اندازی شده باشند، امکان پذیر است:
الف-شرایط عمومی 

نماینده ی معرفی ش��ده از سوی هر دهياری 
بایستی واجد شرایط ذیل باشد:

1- تابعيت جمهوری اسالمی ایران
2- عدم ممنوعيت قانونی و حجر

3- عدم عضویت هم زمان در تعاونی مشابه
4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت 
مقررات اساس��نامه و خرید حداق��ل .................. 

سهم از سهام تعاونی. 
ب-شرایط اختصاصی

صرفا شخصيت حقوقی نهاد دهياری می تواند 
به عضویت تعاونی دهياری ها درآید.

تبص��ره1- درص��ورت دریاف��ت درخواس��ت 

عضوی��ت دهياری های ت��ازه تاس��يس و واجد 
ش��رایط، هيات مدیره مکلف است در اسرع وقت 
ضمن بررس��ی موضوع و درصورت واجد شرایط 
بودن با عضویت دهياری مربوطه موافقت نماید.

تبصره 2- احراز شرایط عضویت هر متقاضی 
به عهده ی هيات مدیره است و هيچ گونه تبعيض 
یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط نباید 
وجود داش��ته باش��د مگر به س��بب عدم کفایت 
امکانات و ظرفي��ت تعاونی. هيات مدیره مکلف 
اس��ت در مواردی که متقاضيان فاقد هر یک از 
شرایط مذکور باش��ند، درخواست عضویت آن ها 

را رد کند.
ماده 13- مس��ئوليت مالی اعض��ا در تعاونی 
محدود به ميزان س��هم آنان می باشد مگر آن که 

در قرارداد ترتيب دیگری شرط شده باشد.
تبصره- مسئوليت دستگاه های عمومی تامين 
کنن��ده ی س��رمایه ی تعاونی )موض��وع ماده17 
قانون( به ميزان سرمایه ی متعلق به آنان می باشد؛ 

مگر در قرارداد ترتيب دیگری شرط شده باشد.
م��اده 14- کليه ی اعضا مکلفند به وظایف و 
مس��ئوليت هایی که در ح��دود قوانين و مقررات 

تعهد کرده اند عمل کنند.
ماده 15- تعاونی می تواند توسط هيات مدیره 
طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید 
و در صورت وصول نش��دن طلب و سپری شدن 
30 روز از تاریخ اخطارنامه، از کل مطالبات وی از 
تعاونی و درصورت عدم تکافو از بهای سهام وی 
برداش��ت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند 
تعاونی برای وص��ول مازاد طلب خود به بدهکار 

مراجعه خواهد کرد.
م��اده 16- خروج عضو از تعاون��ی، اختياری 

است و نمی توان آن را منع کرد.
تبص��ره- در صورتی که خروج اختياری عضو 
موج��ب ضرری برای تعاونی باش��د وی ملزم به 

جبران است.
م��اده 17- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج 

می شود:
 از دس��ت دادن هر یک از شرایط عمومی 
یا اختصاصی عضویت مقرر در این اساسنامه، به 

استناد گزارش مکتوب مراجع  ذی ربط.
 عدم رعایت مقررات اساس��نامه و س��ایر 
تعه��دات قانونی پس از دو اخطار کتبی توس��ط 
هيات مدیره به فاصله ی 15 روز و گذش��تن 15 

روز از تاریخ اخطار دوم.
 ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی شود 
و وی نتواند ظرف مدت یک س��ال آن را جبران 
نمای��د یا انج��ام اعمالی که به حيثي��ت و اعتبار 
تعاونی لطمه وارد کند و یا با تعاونی رقابتی ناسالم 

نماید.
تبصره- تش��خيص موارد فوق بنا به  پيشنهاد 
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هر ی��ک از هيات مدیره یا بازرس��ان و تصویب 
مجمع عمومی  عادی  خواهد  بود.

م��اده18- در صورت لغو عضویت به س��بب 
فوت، استعفا، انحالل و اخراج، ارزش سهام عضو 
بر اس��اس قيمت روز محاس��به و پس از منظور 
نمودن س��ایر حقوق و مطالب��ات وی، به دیون 
تعاونی تبدیل می ش��ود و پس از کسر بدهی وی 
به تعاونی، به دهياری ذی ربط ظرف مدت سه ماه 

پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.
تبصره- در صورتی ک��ه دهياری تقاضا نماید 
که س��هم دهياری از عين اموال تعاونی پرداخت 
شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد، چنان چه 
عين، قابل واگذاری بوده و به تش��خيص هيات 
مدی��ره موجب اخالل و ض��رر فاحش به اعضا و 
تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسليم دهياری 

می شود.
فصل سوم: ارکان تعاونی

ماده19- ارکان تعاونی عبارتست از:
1-  مجمع عمومی               

2-هيات مدیره                        
3-  بازرس/بازرسان

1- مجمع عمومی
ماده20- مجامع عمومی تعاونی به دو صورت 
تش��کيل می گردد: مجمع عمومی عادی، مجمع 

عمومی فوق العاده
تبصره1- کليه ی اعضای تعاونی می توانند در 
مجام��ع عمومی حضور یابن��د و هر عضو حاضر 
صرف نظر از تعداد سهامی که داراست فقط حق 

یک رای دارد.
تبصره2- تصميماتی که در مجمع عمومی با 
رعایت مقررات اتخاذ می گردد برای کليه ی اعضا 
اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این 

تصميمات به  طریقی که برای دعوت عمومی در 
این اساس��نامه پيش بينی شده باید ظرف 15 روز 

به اطالع اعضا و سرمایه گذاران برسد.
تبصره3- صورت جلس��ات مجام��ع به عنوان 
اس��ناد تعاونی همواره بای��د در تعاونی نگهداری 

شود.
ماده21- مجمع عمومی عادی حداقل سالی 
یک بار و حداکثر ظرف 4 ماه پس از پایان س��ال 
مالی تعاونی تشکيل می شود و در موارد ضروری 
می توان در هر موقع از سال مجمع عمومی عادی 

را به طور فوق العاده تشکيل داد.
م��اده22- وظایف و اختيارات مجمع عمومی 

عادی به شرح زیر است:
 انتخاب هيات مدیره و بازرس/بازرسان.

 رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره ی ترازنامه 
و حساب س��ود و زیان، گردش تغييرات اعضا و 
سرمایه و س��ایر گزارش های مالی هيات مدیره 

پس از قرائت گزارش بازرس/بازرسان.
 تعيي��ن خط مش��ی و برنام��ه ی تعاونی و 
تصوی��ب بودجه ی ج��اری و س��رمایه گذاری و 
اعتبارات و وام های درخواس��تی و سایر عمليات 

مالی به پيشنهاد هيات مدیره.
 اتخاذ تصميم نسبت به افزایش یا کاهش 

سرمایه در حدود قوانين و مقررات.
 اخذ تصميم نس��بت ب��ه ذخایر و پرداخت 

سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه.
 تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی 

تعاونی.
 تعيين روزنامه ی کثيراالنتش��ار برای درج 
آگهی های تعاون��ی – در صورتی که تعداد اعضا 

بيش از یک صد عضو باشد.
 اتخاذ تصميم در م��ورد عضویت و یا لغو 

عضویت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه ها و اتاق 
تع��اون و تعيين ميزان س��هام و یا حق عضویت 

ساالنه ی پرداختی.
 اخ��ذ تصمي��م درب��اره ی گزارش ه��ا و 
پيش��نهادهای حسابرس��ان ب��ر اس��اس نتای��ج 

حسابرسی.
 تصوی��ب نحوه ی تقوی��م آورده های غير 

نقدی اعضا و دیگر ضوابط راجع به آن.
 تصوی��ب آیين نامه ی حداق��ل و حداکثر 
حقوق و مزایای هي��ات مدیره و پاداش آنان که 

بعد از تایيد وزارت تعاون قابل اجراست.
 تصویب آیين نام��ه ی وظایف، اختيارات و 

حقوق و مزایای مدیر عامل.
 س��ایر وظایف��ی که قواني��ن و مقررات بر 

عهده ی مجمع عمومی عادی قرار می دهد.
م��اده23- مجم��ع عمومی فوق الع��اده برای 
رس��يدگی و اتخاذ تصميم نس��بت به موارد زیر 

تشکيل می شود:
 تغيير مواد اساسنامه در حدود قانون بخش 

تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران.
 تصميم گيری نسبت به گزارش بازرس و 
یا هر یک از بازرس��ان در م��ورد تخلفات هيات 

مدیره.
 عزل یا قبول اس��تعفای جمعی یا اکثریت 

هيات مدیره.
 اتخ��اذ تصميم راجع به انح��الل و تعيين 
3 نف��ر اعضای هيات تصفيه ی��ا ادغام تعاونی با 
تعاونی های دیگر، طب��ق ضوابط مقرر در قانون 

بخش تعاونی و آیين نامه ی اجرایی آن.
م��اده24- هي��ات مدی��ره مکلف اس��ت در 
موعدهای مقرر زیر نسبت به انتشار آگهی دعوت 

مجمع عمومی اقدام کند:
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 حداکثر دو ماه پس از پایان هر سال مالی 
برای تشکيل مجمع عمومی عادی.

  حداقل دو ماه قبل از پایان دوره ی خدمت 
هيات مدیره و یا بازرس/ بازرسان  .

 در صورتی ک��ه در یکی از مجامع عمومی 
تشکيل مجمع عمومی دیگری تکليف شده باشد 
حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکيل آن مجمع 

عمومی.
 حداکثر ظرف یک ماه بعد از درخواس��ت 

مقامات یا اشخاص زیر: 
الف- اکثریت اعضای هيات مدیره.

ب- ب��ازرس ی��ا هر ی��ک از بازرس��ان برای 
تشکيل مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده.

ج- یک پنجم اعضای تعاونی برای تش��کيل 
مجمع عمومی ع��ادی و یک س��وم آن ها برای 

تشکيل مجمع عمومی فوق العاده.
د- وزارت تعاون برای تشکيل مجمع عمومی 

عادی و یا فوق العاده.
تبص��ره1- دوره ی خدمت هي��ات مدیره و یا 
بازرس/بازرس��ان از زمان انتخاب و قبولی سمت 
آن ها ش��روع خواهد شد مشروط به این که مدت 
ماموریت هيات مدیره و یا بازرس/بازرسان قبلی 
منقضی ش��ده باش��د، در غير این صورت شروع 
خدم��ت آن ها از زمان انقض��ای مدت ماموریت 
هيات مدیره و یا بازرس/بازرس��ان قبلی خواهد 

بود.
تبص��ره2- در صورتی ک��ه هي��ات مدیره به 
علل اس��تعفا، فوت یا ممنوعيت قانونی هر یک 
از اعضای اصل��ی، علی رغم دع��وت از اعضای 
علی الب��دل، از اکثریت مقرر در اساس��نامه خارج 
ش��ود، مجمع عمومی عادی بر اساس مفاد این 
اساس��نامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکميل 

اعضای هي��ات مدیره برای بقي��ه ی مدت مقرر 
اقدام کند.

در صورت استعفای دس��ته جمعی یا اکثریت 
اعضای هيات مدی��ره، برگزاری مجمع عمومی 
فوق العاده برای قبول استعفای آنان الزامی است.

تبصره3- در صورتی که هي��ات مدیره ای در 
موعد مقرر موضوع این اساس��نامه به تش��کيل 
مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند 
وزارت تعاون می تواند راس��ا نس��بت به برگزاری 

مجمع عمومی اقدام نماید.
تبص��ره4- اگ��ر هي��ات مدیره ظ��رف مدت 
یک م��اه از تاری��خ درخواس��ت تش��کيل مجمع 
عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت 
و برگ��زاری آن ننماید، بازرس می تواند با اطالع 
وزارت تعاون نس��بت به انتشار آگهی و تشکيل 
مجم��ع عمومی فوق الع��اده برای رس��يدگی به 

گزارش خود اقدام نماید.
ماده25- دعوت مجمع عمومی با قيد دستور، 
روز، س��اعت و محل تشکيل آن باید به وسيله ی 
آگه��ی در یک��ی از روزنامه ه��ای محل��ی ی��ا 
کثيراالنتشار و یا دعوت نامه ی کتبی        )با اخذ رسيد 
و یا با پست سفارشی به آخرین اقامت گاه قانونی 
اعالم شده عضو به تعاونی( انجام گيرد و عالوه بر 
آن، الص��اق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و 
شعب و همچنين محل کارگاه ها و فروشگاه های 

تعاونی نيز الزامی است.
تبصره1- تشکيل جلسات و تصميمات مجامع 
عمومی تعاونی های��ی که دارای بيش از یک صد 
نفر عضو می باش��ند الزاما از طریق روزنامه های 
کثيراالنتش��اری ک��ه در مجم��ع عمومی تعيين 

گردیده است به اطالع اعضا خواهد رسيد.
تبص��ره2- در مواردی ک��ه کلي��ه ی اعضا در 

مجم��ع عموم��ی حاضر ش��وند، نش��ر آگهی و 
تش��ریفات دعوت و همچني��ن رعایت فاصله ی 
زمانی تاریخ دعوت تا تش��کيل جلسه، و ارائه ی 

مدارک مربوط به آن الزامی نيست.
تبصره3- فاصله ی زمانی بين تاریخ انتش��ار 
آگه��ی دعوت )نوب��ت اول( تا تش��کيل مجمع 
عموم��ی تعاون��ی حداقل 15 و حداکث��ر 20 روز 

خواهد بود.
در صورتی ک��ه برگزاری انتخابات در دس��تور 
جلسه باش��د، این مدت حداقل 30 و حداکثر 35 

روز است.
م��اده26- هر یک از اعضای تعاونی می تواند 
تا قبل از رس��ميت جلس��ه ی مجم��ع عمومی، 
مورد یا موارد دیگ��ری غير از موضوعاتی که در 
دعوت نامه ی تشکيل مجمع قيد شده است برای 
طرح در همان جلسه ی مجمع کتبا به مقامی که 
مجمع عمومی را دعوت کرده است پيشنهاد کند. 
مقام دعوت کننده ی مجمع مکلف است پيشنهاد 
مربوط��ه را در مجم��ع طرح کند ت��ا در صورت 
تصویب، در دس��تور جلس��ه ی مجمع بعدی که 
حداکثر ظرف یک ماه دعوت به تشکيل می گردد 

قرار  گيرد.
ماده27- هر یک از اعضای شرکت می تواند 
استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رای در 
مجمع عمومی به یک نماینده ی تام االختيار خود 
–از ميان اعض��ا و یا خارج از اعضا– واگذار کند 
لکن هيچ کس نمی تواند عالوه بر رای خود بيش 
از یک رای با وکالت داش��ته باش��د، مگر این که 
تعداد اعضای تعاونی به 500 عضو و بيشتر برسد 
که در این صورت هر کس می تواند عالوه بر رای 

خود حداکثر دو رای با وکالت داشته باشد.
تبص��ره1- تایيد نمایندگی ه��ای تام االختيار 
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موضوع این ماده با مقام دعوت کننده است مگر 
در مواردی که مقام دع��وت کننده هيات مدیره 
بوده و دس��تور جلس��ه ی انتخاب هيات مدیره یا 
رس��يدگی به تخلفات مدیران باش��د و یا این که 
هيات مدیره با برگزاری مجمع عمومی مخالفت 
کرده باشد که در این صورت تایيد نمایندگی های 
تام االختيار با بازرس یا اکثریت بازرس��ان حاضر 

خواهد بود.
تبص��ره2- مدارکی که نمایندگان تام االختيار 
قبل از تشکيل جلسه ی مجمع عمومی باید ارائه 

دهند عبارتست از: 
 اصل نمایندگی تام االختيار برای ش��رکت 
در جلس��ه ی مجمع عمومی که به امضای عضو 

رسيده است.
 کارت شناسایی معتبر

تبص��ره3- حضور ت��وام عض��و و نماینده ی 
تام االختيار وی در مجمع عمومی ممنوع است.

م��اده28- مالک تش��خيص تع��داد اعضای 
حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه ی حضور 
و غيابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه، 
اصالتا و یا به نمایندگی از طرف عضو آن را امضا 

می کنند. 
م��اده29- مجم��ع عمومی ع��ادی با حضور 
حداقل نصف به عالوه ی یک اعضا یا نمایندگان 
تام االختيار آنان رسميت پيدا می کند و در صورت 
عدم حصول نصاب مذکور، آگهی دعوت مجمع 
بای��د حداکث��ر ظ��رف 15 روز با همان دس��تور 
جلس��ه ی قبلی منتشر شود. فاصله ی نشر آگهی 
دعوت )نوبت دوم(، تا تش��کيل جلسه ی مجمع 
عموم��ی بعدی نباید از 15 روز کمتر و از 20 روز 
بيشتر شود. جلسه با حضور عده ی حاضر رسميت 

خواهد یافت.
مجم��ع عمومی فوق العاده ب��ار اول با حضور 
حداقل دو س��وم اعضا یا نماین��دگان تام االختيار 
آنان رس��ميت می یابد. نصاب رس��ميت مجمع 
فوق الع��اده برای ب��ار دوم نصف به عالوه ی یک 
و برای بار س��وم هر تعداد شرکت کننده خواهد 
بود. آگهی دعوت مجم��ع برای هر نوبت بعدی 
باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ جلس��ه ای که 
رسميت نيافته با همان دستورجلسه ی اول منتشر 
ش��ود. فاصله ی نش��ر آگهی دعوت، تا تش��کيل 
جلس��ه ی هر نوبت بعدی نبای��د از 15 روز کمتر 

و از 20 روز بيشتر شود.
تبصره- در صورت رس��ميت نيافتن جلسه ی 
مجمع عمومی، مقام دعوت کننده ی مجمع باید 
صورت جلس��ه ای دایر بر عدم رسميت آن تهيه و 

به امضای حاضرین برساند.
ماده30- جلسات مجامع عمومی را در صورت 
رسميت یافتن، مقام دعوت کننده افتتاح می کند. 
در جلس��ه ی مجمع ابتدا یک ریيس، یک منشی 

و دو نفر ناظر از ميان اعضا انتخاب خواهند ش��د. 
در صورتی که تعداد اعضای تعاونی به 500 عضو 
یا بيشتر برس��د تعداد هيات ریيسه 7 نفر خواهد 
ب��ود که عبارتند از: ریيس، نایب ریيس، منش��ی 

و 4 ناظر.
تبصره1- مقام دعوت کننده ی مجمع عمومی 
مکل��ف اس��ت ورقه ی حض��ور و غياب��ی را که 
حاضران در بدو ورود به جلس��ات امضا می کنند 
همراه با نمایندگی های تام االختيار اعضای غایب 
و صورت اسامی کل اعضا دراختيار هيات ریيسه 
برای احراز رس��ميت جلسه و اعمال کنترل های 

الزم قرار دهد.
تبص��ره2- در مجامعی که دس��تور جلس��ه، 
انتخاب هيات مدیره و یا بازرس/بازرس��ان باشد، 
داوطلب��ان عضویت در هيات مدیره و بازرس��ی 
می توانند با اجازه ی ریيس مجمع، در مهلتی که 
به تس��اوی برای هر یک از آنان منظور می شود 

خود را معرفی نمایند.
ماده 31- رای گيری در کليه ی مجامع عمومی 
فوق العاده و نيز انتخاب هيات مدیره و بازرس��ان 
در مجامع عادی، به صورت کتبی خواهد بود؛ ولی 
رای گيری برای اتخاذ س��ایر تصميمات مجامع 

عادی می تواند با قيام و قعود به عمل آید.
ماده32- تصميمات مجم��ع عمومی عادی، 
با اکثری��ت نصف به عالوه ی ی��ک آرای حاضر 
در جلس��ه اتخاذ می ش��ود مگر در مورد انتخاب 
مدیران و بازرس��ان که با اکثریت نس��بی خواهد 
بود. تصویب اساسنامه ی تعاونی در اولين مجمع 
عمومی عادی با رای حداقل دوسوم حاضرین و 
تصميمات مجام��ع عمومی فوق العاده با اکثریت 

سه چهارم آرای حاضر معتبر خواهد بود.
م��اده33- در صورتی که در جلس��ه ی مجمع 
عموم��ی، به هر دليل مذاک��رات به اخذ تصميم 
منتهی نش��ود، جلس��ه به عن��وان تنفس تعطيل 
می گردد. ریيس جلسه موظف است ضمن اعالم 
تنفس در همان جلس��ه، زمان و محل تش��کيل 
جلس��ه ی بعدی را که نباید بي��ش از یک هفته 
بعد از جلسه ی مذکور باشد، اعالم نماید. )رعایت 

تشریفات دعوت مجدد الزامی نيست. (
جلس��ه ی بعدی ادامه ی جلسه قبل از تنفس 
اس��ت و هيات ریيسه ی آن همان خواهد بود که 
در جلس��ه ی قبل از تنفس انتخاب شده اند مگر 
این ک��ه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی 
بعد از تنفس حاضر نشده باشند که در این صورت 
به جای اش��خاص غایب، اف��راد دیگری انتخاب 

خواهند شد.
م��اده34- صورت جلس��ات مجامع عمومی و 
تصميمات متخذه در آن، توسط منشی در مجمع 
در دفتر مخصوص ثبت شده و کليه ی صفحات 
آن به امضای هيات ریيس��ه ی مجمع می رسد و 

رونوش��ت آن به وسيله ی ریيس مجمع به هيات 
مدیره ابالغ و نسخه ای از آن نيز به وزارت تعاون 

ارسال می شود.
2-هیات مدیره: 

م��اده35- هيات مدیره مرک��ب از .......... نفر 
عض��و اصل��ی و ............... نفر عض��و علی البدل 
می باشد که از ميان اعضا برای مدت سه سال با 
رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می شوند. 
حائزین اکثریت بعد از اعض��ای اصلی به ترتيب 
علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر 
ی��ک از اعضای اصلی و علی البدل حداکثر برای 

دو نوبت متوالی بالمانع است.
در تعاونی ه��ای با کمت��ر از 20 عضو، هيات 
مدی��ره مرک��ب از 3 عض��و اصل��ی و 1 عض��و 
علی الب��دل و در تعاونی های با بيش از 20 عضو، 
هيات مدیره مرک��ب از 5 عضو اصلی و 2 عضو 

علی البدل باشد.
تبصره1- افرادی که در هر یک از نوبت های 
متوالی بعدی موفق به کس��ب دوسوم آرای کل 
اعضای تعاونی شوند از ممنوعيت مندرج در این 

ماده مستثنی خواهند بود.
تبصره2- هيات مدیره در اولين جلسه از ميان 
خود یک نفر را به  عنوان ریيس هيات مدیره، یک 
نفر را به  عنوان نایب ریيس و یک نفر را به  عنوان 
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منشی انتخاب می کند.
تبصره3- در صورت استعفا، فوت، ممنوعيت 
قانون��ی و ی��ا غيبت غيرموجه مک��رر هر یک از 
اعض��ای اصلی هي��ات مدیره یک��ی از اعضای 
علی البدل به ترتيب آرای بيش��تر ب��رای بقيه ی 
مدت مقرر به جانش��ينی وی در جلس��ات هيات 
مدیره ش��رکت می نماید. غيبت غيرموجه مکرر 
به مواردی اطالق می ش��ود که عضو، علی رغم 
اط��الع از دعوت، بدون اج��ازه ی قبلی و یا عذر 
موجه حداقل در چهار جلسه ی متوالی و یا هشت 
جلس��ه ی غير متوالی طی یک س��ال در جلسات 

هيات مدیره حاضر نشود.
تبصره4- در صورت اس��تعفای دس��ته جمعی 
و قبولی آن توس��ط مجامع عموم��ی فوق العاده، 
مجم��ع عمومی عادی بنا به دعوت هيات مدیره 
مس��تعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هيات 

مدیره ی جدید تشکيل خواهد شد.
تبص��ره5- در م��واردی که هي��ات مدیره از 
اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله ی مدت الزم 
ب��رای انتخاب و تکميل اعضای هيات مدیره، به 
وزارت تع��اون اختيار داده می ش��ود که به منظور 
اداره ی ام��ور ج��اری تعاون��ی، برای جانش��ينی 
اش��خاصی که به یکی از دالیل فوق در جلسات 
هيات مدیره ش��رکت نمی کنند از ميان اعضای 

تعاونی، تعداد الزم را موقتا و حداکثر برای مدت 
پنج ماه منصوب نماید. 

ماده36- پس از انقضای مدت ماموریت هيات 
مدیره در صورتی که هيات مدیره ی جدید انتخاب 
نشده باش��د، هيات مدیره ی موجود تا انتخاب و 
قبولی هيات مدی��ره ی جدید کماکان به وظایف 
خود در تعاونی ادامه داده و مسئوليت اداره ی امور 

تعاونی را بر عهده خواهد داشت.
م��اده37- هيات مدیره مکلف اس��ت جهت 
مدیری��ت تعاون��ی و اجرای تصميم��ات مجامع 
عمومی و هيات مدیره فرد واجد ش��رایطی را از 
بي��ن اعضا یا از خارج از تعاون��ی، برای مدت دو 
سال به عنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب کند که 
زیر نظر هيات مدیره انجام وظيفه نماید. وظایف 
و اختي��ارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق 
آیين نامه ای خواهد بود که بنا به پيش��نهاد هيات 
مدیره به تصوی��ب مجمع عمومی عادی خواهد 

رسيد.
ماده38- جلس��ات هيات مدیره هر دو هفته 
یک ب��ار در موع��د و مح��ل معينی ک��ه قبال به 
تصوی��ب هيات مدیره رس��يده ب��ا حضور بيش 
از نصف اعض��ای اصلی هيات مدیره تش��کيل 
و رس��ميت می یابد و برای اتخ��اذ تصميم، رای 
اکثریت اعضای حاضر در جلس��ه ضروری است. 

تصميم��ات هيات مدیره در دفت��ری به نام دفتر 
صورت جلس��ات هيات مدیره ثبت می گردد و به  

امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد.
تبصره- جلسه ی فوق العاده ی هيات مدیره با 
دعوت کتبی ریيس یا نایب ریيس هيات مدیره یا 
مدی��ر عامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان، 
با دعوت کتب��ی اکثریت اعض��ای هيات مدیره 

تشکيل می گردد.
ماده39- هيات مدی��ره جز در مواردی که به 
موجب اساس��نامه اتخاذ تصمي��م درباره ی آن ها 
در صالحيت مجامع عمومی قرار داده ش��ده، در 
س��ایر موارد و ب��رای تحقق اه��داف، موضوع و 
عمليات تعاونی با رعایت قوانين و مقررات جاری 
و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت 
صرفه و صالح تعاونی و اعض��ا دارای اختيارات 
الزم جه��ت اداره ی امور تعاونی بوده و من جمله 

عهده دار انجام وظایف ذیل است:
 دعوت مجمع عمومی )عادی، فوق العاده(

 اج��رای اساس��نامه و تصميم��ات مجامع 
عمومی و سایر مقررات مربوط.

 نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل 
و نظارت بر عمليات وی و پيشنهاد حدود وظایف 
و اختي��ارات و ميزان حقوق و مزایای مدیر عامل 

به مجمع عمومی.
 قبول درخواس��ت عضویت و اخذ تصميم 
نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و دریافت 

استعفای هر یک از اعضای هيات مدیره.
 نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسيدگی 
به حس��اب ها و ارائه به بازرس/بازرسان و تسليم 
به موق��ع گ��زارش مال��ی و ترازنامه ب��ه مجمع 

عمومی.
 تهيه و تنظيم  طرح ها و برنامه ها و بودجه 
و سایر پيشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت 

اتخاذ تصميم.
 تهي��ه و تنظيم دس��تورالعمل های داخلی 
تعاون��ی و تقدی��م آن به مجم��ع عمومی برای 

تصویب.
 پيشنهاد آیين نامه حداقل و حداکثر حقوق 
و مزای��ای هي��ات مدیره و پاداش آن��ان که باید 
در چارچ��وب ضوابط وزارت تعاون باش��د، جهت 

تصویب مجمع عمومی عادی.
 تعيين نماینده یا وکيل در دادگاه ها و مراجع 

قانونی و سایر سازمان ها با حق وکيل غير.
 تعيين نماینده از بين اعضای تعاونی برای 
حضور در جلس��ات مجمع عمومی ش��رکت ها و 

اتحادیه هایی که تعاونی در آن ها مشارکت دارد.
 تعيين و معرفی صاحبان امضای مجاز )یک 
یا دو نفر از اعض��ای هيات مدیره به اتفاق مدیر 

عامل( برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
  انج��ام س��ایر وظای��ف و تکاليف��ی که 
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به موجب این اساس��نامه مس��تقيما و یا به اعتبار 
تص��دی اداره ی امور تعاونی ب��ر عهده ی هيات 

مدیره گذارده شده است.
م��اده40- هيات مدی��ره نماین��ده ی قانونی 
تعاونی است و می تواند مستقيما و یا با وکالت با 
حق توکيل، این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع 

قانونی، و سایر سازمان ها اعمال کند. 
مس��ئوليت هيات مدی��ره در مقاب��ل تعاونی 

مسئوليت وکيل در مقابل موکل است.
م��اده41- معام��الت تعاون��ی با ه��ر یک از 
اعضای هي��ات مدی��ره، مدیر عام��ل، بازرس/

بازرس��ان تابع آیين نام��ه ای خواهد ب��ود که در 
چارچوب دس��تورالعمل وزارت تعاون به تصویب 

مجمع عمومی عادی تعاونی می رسد.
ماده42- هيات مدیره وظایف خود را به صورت 
جمعی انجام می دهد و هيچ  یک از اعضای هيات 
مدیره حق ندارد از اختيارات هيات، منفردا استفاده 
کند؛ مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی 
کتبی از طرف هيات مدیره داش��ته باشد. هيات 
مدیره می تواند قس��متی از اختي��ارات خود را با 
اکثریت س��ه چهارم آرا به مدی��ر عامل تفویض 

کند.
ماده43- تحویل و تحول و انتقال مسئوليت 
از هيات مدیره ی سابق به هيات مدیره ی بعدی 
بای��د بالفاصله بعد از تاریخ قبولی س��مت هيات 
مدی��ره و تایيد صحت انتخابات توس��ط وزارت 
تعاون ص��ورت گيرد و کليه ی اوراق و اس��ناد و 
دفاتر و حساب ها و موجودی های تعاونی به هيات 
مدیره ی جدید   تحویل و پس از ثبت تغييرات در 
اداره ی ثبت ش��رکت ها ترتيب معرفی عضوهای 

مجاز داده شود.
تبصره- ش��روع تصدی مشروط به این است 
ک��ه در صورت ع��دم “فوت یا قبول اس��تعفا یا 
برکناری” هي��ات مدیره ی قبلی، مدت ماموریت 
آن ها   خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع 
تصدی، ت��ا زمانی که ترتيب معرف��ی امضاهای 
مجاز داده نش��ده، هيات مدیره ی جدید می تواند 
اختي��ارات محدودی را به هي��ات مدیره ی قبلی 
تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصميم 

هيات مدیره ی جدید باشد.
م��اده44- مرات��ب نق��ل و انتق��ال بای��د در 
صورت مجلس��ی منعکس و ب��ه امضای اکثریت 
اعضای هيات مدیره ی س��ابق و اعضای هيات 
مدیره ی جدید و بازرس/بازرس��ان شرکت برسد. 
صورت مجلس مذکور باید جزو اس��ناد ش��رکت 

نگهداری شود.
تبصره- در صورتی که اعضای هيات مدیره ی 
قبلی اقدام به تحویل ننمایند، به عنوان متصرف 
غيرمج��از در اموال غير و خيانت در امانت تحت 

تعقيب قرار می گيرند.

ماده45- اس��تعفای هر یک از اعضای هيات 
مدی��ره تا تعيين عضو جدید و قبولی س��مت آن 

رافع مسئوليت نسبت به وظایف نخواهد بود  .
م��اده46- هيچ یک از اعضای هيات مدیره یا 
بازرس/بازرس��ان یا مدیر عامل تعاونی نمی تواند 
س��مت بازرس��ی یا مدیریت عامل و یا عضویت 
هي��ات مدیره ی ش��رکت تعاونی دیگ��ری را با 

موضوع و فعاليت مشابه قبول کند  .
ماده47- نخس��تين هيات مدی��ره ی تعاونی 
موظف اس��ت ظرف یک ماه از تاریخ جلس��ه ی 
مجمع عمومی عادی برای ثبت تعاونی در مراجع 

ذی صالح اقدام کند  .
ماده48- داوطلبان عضویت در هيات مدیره و 
یا بازرس��ی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد 

شرایط زیر باشند:
 تابعيت جمهوری اسالمی ایران.

 ایم��ان و تعه��د عمل��ی ب��ه اس��الم “در 
تعاونی های متشکل از اقليت های دینی شناخته 
شده در قانون اساسی  ، تعهد عملی به دین خود”

 دارا بودن اطالعات یا تجربه ی الزم برای 
انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.

 عدم ممنوعيت قانونی و حجر.
 عدم عضویت در گروه های محارب و عدم 

ارتکاب جرایم بر ضد امنيت و جعل اسناد.
 عدم سابقه ی محکوميت ارتشا  ، اختالس  ، 
کاله برداری  ، خيان��ت در امانت  ، تدليس  ، تصرف 
غيرقانون��ی در اموال دولتی و ورشکس��تگی به 

تقصير  . 
3– بازرس یا بازرسان

ماده49- مجمع عمومی عادی ...... از اشخاص 
حقيقی یا حقوقی را برای مدت یک س��ال مالی 
به عنوان بازرس/بازرسان انتخاب می کند. انتخاب 

مجدد آنان بالمانع است. 
)در تعاونی ه��ای با کمتر از 20 عضو یک نفر 
بازرس و در تعاونی های با بيش از 20 عضو 3 نفر 
بازرس و به همان تعداد عضو علی البدل انتخاب 

می شود(
تبصره1- در صورت فوت یا ممنوعيت قانونی 
و یا اس��تعفای بازرس/بازرس��ان اصل��ی  ، هيات 
مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس/بازرسان 
علی البدل را به ترتيب آرای بيش��تر برای بقيه ی 

مدت دعوت نماید  .
تبص��ره2- حق الزحمه و پاداش بازرس��ان با 

تصویب مجمع عمومی تعيين می گردد  .
تبصره3- تا زمانی که بازرس/بازرس��ان جدید 
انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازرس/بازرسان 
قبلی کماکان مسئوليت بازرسی را به عهده دارند.

ماده50- وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر 
است:

 نظارت مس��تمر بر انطباق نحوه ی اداره ی 

امور تعاونی و عمليات و معامالت انجام ش��ده با 
اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمل های 

مربوطه.
 رس��يدگی ب��ه حس��اب ها  ، دفاتر  ، اس��ناد، 
صورت های مالی از قبيل ترازنامه و حس��اب های 
عملکرد و س��ود و زیان  ، بودجه ی پيش��نهادی و 
گزارشات هيات مدیره  ، مجمع عمومی  ، شخصا و 
یا در صورت لزوم با اس��تفاده از کارشناس که در 
این صورت پرداخت هزینه ی کارشناس با تصویب 

مجمع عمومی بر عهده ی تعاونی خواهد بود  .
 رس��يدگی به ش��کایات اعض��ا و ارائه ی 

گزارش به مجمع عمومی و مراجع  ذی ربط  .
 تذک��ر کتبی تخلفات موج��ود در نحوه ی 
اداره ی امور تعاونی به هيات مدیره و مدیر عامل 

و تقاضای رفع نقص  .
 نظارت بر انجام حسابرس��ی و رس��يدگی 
به گزارش های حساب رس��ی و گزارش نتيجه ی 
رس��يدگی به مجم��ع عمومی تعاون��ی و مراجع 

 ذی ربط  .
تبص��ره1- بازرس موظف اس��ت /بازرس��ان 
موظفند گزارش جامعی راجع به وضعيت تعاونی به 
مجمع عمومی عادی ساليانه تسليم کند  . گزارش 
بازرس باید الاقل 10 روز قبل از تش��کيل مجمع 
عمومی عادی س��اليانه جهت مراجعه ی صاحبان 
س��هام در مرکز تعاونی آماده باشد  . در صورتی که 
تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می تواند 
به تنهایی وظایف خود را انجام دهد  . ليکن کليه ی 
بازرسان باید گزارش واحدی تهيه کنند  . در صورت 
وجود اختالف نظر بين بازرسان  ، موارد اختالف با 

ذکر دليل در گزارش ذکر خواهد شد.
تبصره2- بازرس/بازرسان حق دخالت مستقيم 
در اداره ی امور تعاونی را نداش��ته ولی می تواند/

می توانند بدون حق رای در جلسات هيات مدیره 
ش��رکت کند/کنن��د و نظرات خود را نس��بت به 

مسائل جاری تعاونی اظهار نظر دارد/دارند  .
م��اده51- در صورتی که هر یک از بازرس��ان 
تش��خيص دهد که هيات مدیره و یا مدیر عامل 
در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به 
تذکرات ترتيب اثر نمی دهند  ، مکلف است از هيات 
مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده 

برای رسيدگی به گزارش خود را بنماید.
ماده52- بازرس/بازرسان نسبت به تخلفاتی 
که در انجام وظایف خود مرتکب می ش��ود طبق 
قواعد عمومی مربوط به مسئوليت مدنی مسئول 

است.
فصل چهارم: مقررات مالی 

م��اده53- ابت��دای س��ال مال��ی تعاونی اول 
فروردین م��اه و انتهای آن آخر اس��فندماه همان 
سال/س��ال بعد خواهد بود به اس��تثنای سال اول 
تاس��يس که از تاریخ تش��کيل تا پایان اسفندماه 
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است.
ماده54- هيات مدیره موظف است نسخه ای از 
گزارش ها، صورت های مالی تا پایان دوره از قبيل 
ترازنامه و حس��اب های عملکرد و س��ود و زیان  ، 
پيش��نهاد نحوه ی تقسيم سود خالص و بودجه ی 
پيشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر 
تا 30 روز قبل از تاریخ تش��کيل جلسه ی مجمع 
عمومی عادی ساالنه برای رسيدگی به بازرس/
بازرسان تس��ليم نموده و عالوه بر آن هر سه ماه 
یک بار تراز آزمایشی حساب های تعاونی را همراه 
با تجزیه و تحليل فعاليت سه ماهه ی تعاونی تهيه 
و در اختيار بازرس/بازرسان قرار دهد و نسخه ای 

از آن ها را نيز به وزارت تعاون ارسال دارد.
م��اده   55- ه��ر ی��ک از اعض��ا در ص��ورت 
مشاهده ی نقص یا تخلف در اداره ی امور تعاونی 
می تواند گزارش و یا شکایات خود را به بازرس/

بازرسان اعالم نماید و در صورت عدم اخذ نتيجه 
و باقی بودن بر ش��کایت، با وزارت تعاون مکاتبه 
کند. هيات مدیره مکلف ب��ه اجرای نظر وزارت 
تع��اون مزبور ک��ه به طور کتبی و رس��می ابالغ 

می شود خواهد بود. 
مدی��ران تعاون��ی موظفن��د با کارشناس��ان، 
حس��ابرس یا حسابرس��ان منتخب وزارت تعاون 
همکاری بنمایند و کليه ی اس��ناد و مدارک مورد 

نياز را در اختيارشان قرار دهند.
ماده56- در تهيه و تنظيم اسناد حسابداری و 
دفاتر قانونی و صورت های مالی  ، رعایت اصول و 
موازین  ، روش های متداول و قابل قبول و قوانين 

و مقررات جاری الزامی است.
م��اده57- هدایا و کمک ه��ای بالعوض در 
صورتی ک��ه از طرف اعطا کنن��ده برای مصرف 
خاصی تعيين نش��ده باش��د اگر نقدی باش��د به 
حساب درآمد و اگر غير نقدی باشد قيمت گذاری  

و به حساب درآمد منظور خواهد شد.
ماده58- افتتاح هر نوع حس��اب نزد بانک ها، 
صندوق تعاون و س��ایر موسسات اعتباری، پس 
از تصویب هيات مدیره با امضاهای مجاز معرفی 
شده از طرف هيات مدیره امکان پذیر خواهد بود.
ماده59- سود خالص تعاونی در هر سال مالی 

به ترتيب زیر تقسيم می شود: 
 از حداق��ل پنج درصد ب��ه باال با تصویب 
مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخيره ی قانونی 

منظور می  شود.
 حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان 
اندوخته ی احتياطی به پيش��نهاد هيات مدیره و 
تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه 
منظور می گردد و نحوه ی مصرف آن با تصویب 

مجمع عمومی عادی.
 چه��ار درصد از س��ود خال��ص به عنوان 
حق تع��اون و آموزش به صن��دوق تعاون واریز 

می گردد.
 درصدی از س��ود جهت پاداش به اعضا، 
کارکنان، مدیران و بازرس��ان به پيشنهاد هيات 
مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصيص 

داده می شود.
پ��س از وض��ع وجوه فوق باقيمانده ی س��ود 

خالص   به نسبت سهام تقسيم می گردد.
تبصره1- ذخي��ره ی قانونی تا زمانی که مبلغ 
کل ذخي��ره ی حاصل از درآمده��ای مذکور به 
ميزان یک چهارم معدل سرمایه ی سه سال اخير 

تعاونی نرسيده باشد الزامی است.
تبص��ره2- تعاونی می تواند با تصویب مجمع 
عموم��ی عادی ت��ا حداکثر ی��ک دوم ذخيره ی 
قانون��ی را جهت افزایش س��رمایه ی خود به کار 
برد. اس��تفاده ی مج��دد از باقيمانده ی آن جهت 

افزایش سرمایه مجاز نيست.
تبص��ره3- هي��ات مدیره می توان��د از محل 
اندوخته ی احتياطی ب��ا تصویب مجمع عمومی 
ع��ادی مبلغ��ی را برای انج��ام ام��ور خيریه و 

عام المنفعه تخصيص دهد. 
فصل پنجم: مقررات مختلف

ماده60- هر یک از دس��تگاه ها، ش��رکت ها 
و موسس��ات موضوع م��اده 17 قان��ون بخش 
تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مش��ارکت 
یا سرمایه گذاری کرده باشد می تواند نماینده ای 
ب��رای نظارت ب��ر تعاونی  و حضور در جلس��ات 
مجام��ع عمومی و هيات مدی��ره به عنوان ناظر 

داشته باشد.
م��اده61- انح��الل، ادغام یا تغيي��ر موادی 
از اساس��نامه ی تعاون��ی ک��ه مغای��ر ش��روط و 
قراردادهای منعقد با منابع تامين کننده ی اعتبار 
و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری 
و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور 

خواهد بود.
م��اده62- در صورتی ک��ه مجم��ع عمومی 
فوق الع��اده تغيير بعض��ی از مواد اساس��نامه را 
تصوی��ب کند درصورت تایي��د وزارت تعاون )از 
جه��ت انطباق ب��ا قانون بخ��ش تعاونی( معتبر 

خواهد بود.
م��اده63- کليه ی اموالی که از منابع عمومی 
دولت��ی و بانک ها در اختيار تعاونی قرار گرفته با 

انحالل آن باید مسترد شود.
م��اده64- ادغ��ام تعاون��ی ی��ا انح��الل آن 
تاب��ع ضوابط مق��رر در قانون بخ��ش تعاونی و 

آیين نامه های اجرایی مربوط می باشد.
ماده 65- در صورت بروز اختالف بين تعاونی 
و اعضای آن و یا بين تعاونی و سایر شرکت های 
تعاونی با موضوع فعاليت مشابه، موضوع اختالف 

برای داوری به صورت کدخدا منشی به اتحادیه ی 
مربوط ارجاع خواهد ش��د و چنان چه بين تعاونی 
و اتحادی��ه ی  ذی ربط آن اختالف��ی بروز نماید، 
موض��وع اختالف به اتاق تع��اون مربوط جهت 

داوری )به صورت کدخدا منشی( ارجاع می شود.
در صورت بروز اختالفات بين تعاونی و سایر 
تعاونی های��ی که موضوع فعاليت آن ها مش��ابه 
نباشد، اتاق تعاون مرجع داوری )به صورت کدخدا 

منشی( خواهد بود.
این اساس��نامه در 65 م��اده و   42 تبصره در 
مجمع عمومی  .  .  .  .  ............  .  .  . مورخه   .  .  .  .  .  .  ..............  . 
ب��ه تصویب رس��يد و آن چ��ه در آن پيش بينی 
نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری 
)در  تعاون��ی  ش��رکت های  قان��ون  اس��المی، 
مواردی که به قوت خود باقی است(، آیين نامه ها، 
دستورالعمل های قانونی و قرارهای منعقده بين 
ش��رکت  و اعضا و یا موسس��ات ط��رف قرارداد 

می باشد.
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دهیاری ها: تعاونی ساختاری است که 
حاصل آن توانمندی و توليد اجتماعی 
اس��ت. شرکت های تعاونی دهياری ها نيز از این 
امر مس��تثنی نيستند. شکل گيری این شرکت ها 
در سطح بخش ثمرات بزرگی برای روستاها در 
برداش��ته است که از آن جمله می توان به ایجاد 
اشتغال در روس��تا، ارتقای سطح کيفی خدمات 
عمومی، اجرای پروژه ها و طرح های گوناگون با 
کيفيت��ی مناس��ب و هزین��ه ای پایي��ن، ایجاد 
بسترهای مناسب برای جذب سرمایه و مواردی 
بس��يار از این دست اش��اره نمود. این شرکت ها 
دارای شخصيت حقوقی مس��تقل از دهياری ها 
هس��تند و از نظر قانون، تاب��ع قوانين و مقررات 
بخ��ش تعاون می باش��ند. طبق قان��ون، وزارت 

تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با ارائه ی 
تس��هيالت و نظ��ارت ب��ر عملک��رد تعاون��ی 
دهياری ه��ا دارای وظایفی اس��ت. ل��ذا تصميم 
گرفتيم تا در این شماره از ماهنامه ی دهياری ها 
که به تعاونی دهياری ها اختصاص یافته اس��ت 
مصاحب��ه ای با دکتر غالمحس��ين حس��ينی نيا 
معاون محترم امور تع��اون وزارت تعاون، کار و 
رف��اه اجتماع��ی ترتيب دهيم؛ ایش��ان پيش از 
تص��دی معاونت ام��ور تعاون، از س��ال 1375 
نزدیک به 10 س��ال در وزارت جهاد کشاورزی 
در معاون��ت تروی��ج و نظ��ام بهره ب��رداری در 
رده های کارشناس��ی و مدیریتی مشغول خدمت 
بوده اند؛ از این رو با روس��تا و جامعه ی روستایی 
آش��نایی کامل دارند. حدود 5 سال نيز به عنوان 

مع��اون وزیر تعاون س��ابق در بح��ث آموزش، 
پژوهش و کارآفرینی فعاليت داش��ته اند. در حال 
حاضر از اس��اتيد دانشکده ی کارآفرینی دانشگاه 
ته��ران هس��تند و در این دانش��کده به تدریس 
کارآفرین��ی روس��تایی و کش��اورزی، به عنوان 
موضوعی تخصصی می پردازند. در طول دوران 
مس��ئوليت های  در  فعاليت ش��ان  و  تحصي��ل 
مختلف، مطالع��ات و پژوهش های متعددی در 
ح��وزه ی مطالع��ات روس��تایی از خ��ود به جای 
گذارده ان��د. متن��ی ک��ه در ادام��ه می خواني��د 
مصاحبه ی ماهنامه ی دهياری ها با ایشان است.

دهیاری ه�ا: آق�ای دکتر تأس�یس ش�رکت های 
تعاونی به طور کل�ی چه ظرفیت هایی را به وجود 
می آورند و به عبارت دیگر، کدام ویژگی موجب 
شده اس�ت تا تعاونی به عنوان راهبردی متمایز 

برای توسعه مطرح شود؟
پاسخ به این سوال مس��تلزم توجه به برخی 
تغييرات اس��ت که در طول زمان رخ داده است 
و با توجه به همين بس��تر زمانی باید مورد توجه 
قرار گيرد. توس��عه در مفهوم اساسی آن به این 
معناس��ت که همه ی تالش ها متمرکز ش��ود تا 
در نهای��ت، ارتقای کيفي��ت زندگی و کمک به 
انس��ان ها برای دس��تيابی به تعالی و دسترسی 
به جامعه ای رش��د یافته و مترقی حاصل ش��ود. 
ای��ن مفهومی اس��ت که در ش��ش دهه ی اخير 
م��ورد توج��ه دولت ه��ا و نهاده��ای بين المللی 
ق��رار گرفته اس��ت و کش��ور م��ا ني��ز در این 
 خصوص تاکنون س��يری تکاملی داش��ته است.

در اوایل، دولت ها تمایل داش��تند تا تمام کارها 
را ب��ا امکانات خودش��ان انجام دهن��د. دولت ها 
“به ج��ای م��ردم” کار می کردند و ب��ا توجه به 
مقتضي��ات زمان��ی نيز چ��اره ای جز ای��ن نبود. 
بعدها به این نتيجه رسيدند که این نوع عملکرد 
نمی تواند پاسخگوی نيازها و دستيابی به اهداف 
با کيفيت و کميت مورد نظر باشد؛ ضمن این که 
در بسياری از موارد عملکرد دولت ها پاسخگوی 
دغدغه ه��ای م��ردم نب��ود و نيازهای م��ردم را 
تامي��ن نمی کرد. لذا تفکر دیگ��ری ظهور کرد؛ 
این ب��ار “کار برای مردم” ب��ود. در این مرحله 
تا حدودی نيازسنجی ها و توجه به خواسته های 
مردم صورت گرفت. دولت ها از مردم در ارتباط 
با نيازهایشان س��وال کردند و در جهت تناسب 
بيش��تر عملکرد و اهداف دولت ب��ا نيازها پيش 
رفتند. در این دوره دولت ها به دنبال رشد و توزیع 
متوازن تولي��د و درآمد  ملی بودند. این تفکر نيز 
یکی دو دهه دوام پيدا کرد؛ اما به دليل فاصله ای 
که با اهداف و خواس��ت های مردم در جامعه ی 
م��ورد نظر و به وی��ژه نيازهای جوام��ع بومی و 
محلی داش��ت ادامه پيدا نکرد و نتوانست موفق 
باش��د. در آخر چاره ای جز جلب مشارکت مردم 

در گفت وگو با دکتر غالمحسين حسينی نيا
 معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بررسی سیر تکاملی تعاون 
به عنوان راهبردی در دستیابی به 
توسعه پایدار
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در فرآیند توسعه وجود نداشت. لذا در این مرحله 
دولت ها “با مردم” وارد عمل ش��دند و به مردم 
نق��ش دادند. رویکرد “کار با مردم” نيز تا زمانی 
ادام��ه یافت؛ اما هنوز اه��داف مورد نظر در حد 
مورد انتظار و نياز از لحاظ کمی و کيفی محقق 
نش��ده بود و به نظر می رس��يد می توان نقش و 
مشارکت مردم را در دستيابی به توسعه افزایش 
داد. نتيجه این شد که مردم باید خودشان توسعه 
را دنبال کنند و دولت ها تنها نقش تسهيل گری 
و هادی داشته باشند. در واقع اگر تالش نظام مند 
مردم با کمک دولت همراه شود رشد و افزایش 
توليد ملی منتج خواهد ش��د. درآمد ملی افزایش 
می یاب��د و در نهایت توس��عه ی هم��ه جانبه  با 
 مولفه های��ی که مد نظر اس��ت، تحقق می یابد.

نتيج��ه ی آن چه از دو رهياف��ت اول، یعنی “کار 
ب��ه جای مردم” و “کار برای مردم”، در کش��ور 
ما حاصل شد بزرگ شدن دستگاه دولتی است؛ 
به عن��وان مثال عرض می کن��م، از نظر بزرگی 
دولت در مقایس��ه ی ای��ران با کش��ور ژاپن، با 
وج��ود این که ایران نصف کش��ور ژاپن جمعيت 
 دارد ام��ا دو براب��ر دول��ت ژاپن کارمن��د دارد.
خوش��بختانه در س��ال های اخير ما به س��مت 
واگذاری نقش ها به مردم و تشکل های مردمی 
حرکت کرده ایم که ماحصل همين تفکر تاسيس 
نهاد دهي��اری  به عنوان یک نه��اد عمومی غير 
دولتی در روستاها می باشد؛ و به دنبال آن تعاونی 
 دهياری ها نيز منشعب شده از این رویکرد است.

خروج��ی دو رهيافت اخير یعن��ی “کار با مردم” 
و “کار م��ردم ب��رای خودش��ان و به وس��يله ی 
خودش��ان”، گسترش و رش��د نهادهای مردمی 
ب��ود. در ای��ن دوران م��ا ش��اهد ش��کل گيری 
مردم نهاد،  دهياری ها، س��ازمان های  تعاونی ها، 
صنوف و... هس��تيم. تجربي��ات موفق حاکی از 
این اس��ت که از این طریق می توانيم به توسعه 
با هدف ارتقای کيفيت زندگی، رفاه اجتماعی و 
بنا نهادن یک جامعه ی متعالی دست پيدا کنيم. 
نکته ی قابل توجه این است که نباید از روستاها 
غافل ش��د؛ می توان گفت بسياری از مشکالتی 
که در کالن شهرها با آن ها روبه رو هستيم مانند 
ترافيک س��نگين، آلودگی هوا، ناهنجاری های 
اجتماعی، مش��کالت بهداش��ت اجتماعی و ... 
به دليل غفلت از روستاهاس��ت. ب��ه اعتقاد بنده، 
امروز کش��ور توس��عه یافته، کش��وری است که 
روس��تاهای آن توسعه یافته باش��ند، زندگی در 
روس��تا ارزش باش��د و مردم تمای��ل به زندگی 
در روس��تا داشته باش��ند. بنابراین هر چه قدر در 
روستاها سرمایه گذاری کنيم در واقع در توسعه ی 
ملی سرمایه گذاری کرده ایم. می توان گفت، راه 
درس��ت توس��عه ی ملی و حل مشکالت جوامع 
ش��هری، توس��عه ی روستاهاس��ت. باید تالش 

کرد تا روس��تاها تبدیل به بنگاه های کارآفرینی 
ش��وند و ویژگی ها و ظرفيت ه��ای ویژه ای که 
در روس��تاها وج��ود دارد بالفعل ش��وند. در این 
مس��ير، مدیریت و تدبير امور از اهميت ویژه ای 
برخوردار اس��ت. در روستا، دهيار به عنوان مدیر 
روس��تا این نقش را ایفا می کند و ش��رکت های 
تعاونی دهياری ها نيز به عنوان ساختاری مناسب 
در جهت مدیریت امور می توانند راه گش��ا باشند. 
ش��رکت تعاونی دهياری ها تش��کلی اس��ت که 
در ف��رازی از فعاليت ه��ای دهياری ها به اجرای 
فعاليت ه��ا و وظایف آنان کم��ک می کند و در 
واقع حرکت به س��مت توس��عه را در روس��تاها  
تسهيل می کند. بنده اعتقاد ویژه ای به توسعه ی 
این گونه ش��رکت های تعاونی دارم. بعد از ادغام 
وزارتخانه ه��ا و در کن��ار هم قرار گرفتن س��ه 
وزارتخان��ه ی مقتدر کار، رفاه اجتماعی و تعاون، 
توان مناس��بی برای پيگيری توس��عه و عمران 
روس��تاها در قالب ماموریت های این وزارتخانه 
ایجاد شده است. عمده ی تالش همکاران ما در 
معاونت رفاه اجتماعی، توانمندسازی دهک های 
پایي��ن جامعه اس��ت که بيش��تر این اف��راد در 
روس��تاها مستقر هس��تند. در معاونت تعاون نيز 
تالش می کنيم تا از طریق تشکيل تعاونی های 
فراگي��ر مل��ی در جهت کمک ب��ه فقرزدایی در 
دهک های پایين جامع��ه گام هایی برداریم. لذا 
ای��ن امر، بازوی قدرتمند و توان مناس��بی برای 
توس��عه ی روس��تاها محسوب می ش��ود؛ که در 
نهایت اعمال این سازوکار به خودکفایی و تقویت 
بنيه ی اقتصادی روستاها از طریق دهياری ها و 
تس��هيل در ارائه و اجرای پروژه های دهياری ها 
 در قال��ب تعاونی دهياری ها منجر خواهد ش��د.

در نهای��ت ب��ه اعتقاد بنده منش��أ بس��ياری از 
تحوالت و تغييرات توس��عه ای کشور را باید در 
روستاها جستجو کرد. برنامه ریزی و پرداختن به 
مس��ائل روستا، تنها روستا و روستایيان را منتفع 
نمی س��ازد بلکه اثرات آن ش��هرها را نيز تحت 
تاثي��ر ق��رار می دهد و بی توجه بودن به روس��تا 
و ع��دم توجه کافی ب��ه آن در برنامه ریزی های 
کالن نيز آس��يب هایی را به همراه خواهد داشت 
که به طور قطع تنها روستا را متاثر نخواهد کرد.

دهیاری ه�ا: یکی از س�واالتی ک�ه در ارتباط با 
ش�رکت های تعاون�ی دهیاری ه�ا؛ ب�ا توج�ه به 
قرار گرفتن آن ها در روس�تا و نوع فعالیت شان 
مطرح می ش�ود این است که  آیا وزارت  تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، در تقس�یم بندی های خود، 
ش�رکت های تعاون�ی دهیاری ه�ا را در ردی�ف 

تعاونی های روستایی قرار داده است یا خیر؟
در تعاری��ف م��ا مفهوم��ی به عن��وان تعاون 
روس��تایی وجود دارد. اگر بگویي��م  هر تعاونی 
که در محدوده ی روستا شکل می گيرد، تعاونی 

روستایی است، در این صورت هر تعاونی، صرف 
نظر از شکل و ماهيت آن تعاونی  روستایی قلمداد 
می شود. یعنی با این پيش فرض شما می توانيد 
تعاونی هایی که در وزارت جهاد کشاورزی ثبت 
ش��ده اند و همچنين آن هایی که توس��ط وزارت 
تعاون ثبت شده اند را تعاونی روستایی محسوب 
کني��د. اما از منظر قانون��ی تعریفی خاص برای 
این گونه تعاونی ها وجود دارد. مستحضر هستيد 
ک��ه در س��ال 1370 قان��ون بخش تع��اون در 
مجلس شورای اسالمی تصویب شد و مقرر شد 
تا از تجميع تمام دس��تگاه هایی که به تعاونی ها 
خدمات ارائ��ه می دهند، وزارتخانه ی جدیدی به 
نام وزارت تعاون ش��کل گيرد که بخشی از آن 
به وزارت کش��ور، بخشی به وزارت کار سابق و 
بخش��ی به وزارت کشاورزی سابق محول شده 
بود. پس از مدتی تبصره ای به قانون س��ال 70 
افزوده شد که بر اساس آن تعاونی های روستایی 
از شمول قانون 1370 خارج شدند. این تعاونی ها 
تابع همان قانون سال 1350 هستند که به عنوان 
تعاونی روستایی شناخته می شوند. بر این اساس 
تعاونی های دهياری ها که بر مبنای قانون بخش 
تعاون سال 1370 تأسيس شده اند با تعاونی های 
روس��تایی متفاوت هس��تند. البت��ه در الیحه ی 
جدیدی که تنظيم ش��ده و ب��ه مجلس محترم 
تقدیم خواهد ش��د کليه ی این تعاونی ها در ذیل 

قانون جدید قرار خواهند گرفت.
دهیاری ها: آقای دکتر در این صورت شرکت های 
مالیات�ی  معافیت ه�ای  از  دهیاری ه�ا  تعاون�ی 
ش�رکت های تعاون�ی روس�تایی و امتیازه�ای 
دیگری که آن ها دارند بهره مند نمی ش�وند؟ آیا 
ب�ا توجه به نوع فعالی�ت و حوزه ی خدمات دهی 
ش�رکت های تعاون�ی دهیاری ه�ا تمهیداتی در 
جهت تس�هیل امور ب�رای آنان ص�ورت گرفته 

است؟ 
در ارتباط با فعاليت هایی که مشمول ماليات 
می ش��وند، بر اس��اس تبصره ی 6 م��اده ی 11 
سياس��ت های کل��ی اصل 44، درآمد مش��مول 
ماليات ابزاری شرکت ها و اتحادیه های متعارف 
نظير تعاونی های دهياری ها مشمول تخفيف 25 
درص��دی از نرخ ماده ی 105 قانون ماليات های 

مستقيم می باشند.
تالش م��ا در معاونت تعاون این اس��ت که 
ب��ا مزیت هایی که در قانون سياس��ت های کلی 
اص��ل 44 موجود اس��ت و مزیت های��ی که در 
قانون بخش تعاون س��ال 1370 داریم، فضای 
مناسب تری برای تعاونی ها ایجاد کنيم. از جمله 
در ماده ی 9 قانون سياس��ت های کلی اصل 44 
مزیت های��ی برای ش��رکت های تعاونی  در نظر 

گرفته شده است که عبارتند از:
تس��هيالت  و  بالع��وض  کم��ک   -1

35شماره 39 ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

info@Dehyariha.com



ی��ا  تم��ام  تامي��ن  ب��رای  قرض الحس��نه 
تعاون��ی  ش��رکت های  آورده ی  از   بخش��ی 
2- تخفيف حق بيم��ه ی کارفرما برای بيمه ی 
 اف��راد ش��اغل در تعاونی به مي��زان 20 درصد
3- ارائه ی مشاوره و کمک به ارتقای کارآفرینی 

و بهره وری به صورت رایگان
هدفی که مد نظر ماس��ت تبدیل روستاها به 
بنگاه های کارآفرینی اس��ت؛ چرا که ما معتقدیم 
بس��ياری از ظرفيت ه��ای موجود در روس��تاها 
مورد غفلت واقع ش��ده اند. در حال حاضر بيشتر 
توجه خود را معطوف اس��تفاده ی مستقيم از آب 
و زمي��ن در روس��تاها کرده ایم و به این ش��کل 
محدودیت های جدی در توس��عه ی روستا ایجاد 
نموده ایم. در هر روس��تا ظرفيت ه��ای ویژه ای 
برای اش��تغال و ایجاد درآمد و توليد وجود دارد 
ک��ه این ظرفيت ه��ا می توانند اف��راد را از کار و 
زندگی مناس��بی برخوردار کنند. بالفعل ش��دن 
توان های بالقوه مستلزم شکوفایی استعدادهای 
موجود در هر منطقه است که از طریق آموزش 
کارآفرینی، مهارت آموزی و ... ميس��ر می شود. 
بنده در همي��ن جا اعالم می کن��م که معاونت 
امور تعاون، آمادگی ارائه ی کليه ی آموزش های 
مربوط��ه را در جهت تحقق اهداف ذکر ش��ده 
دارد.  دهياری ه��ا  تعاونی ه��ای  ارکان  ب��رای 
عالوه بر مواردی که برای کليه ی ش��رکت های 
تعاون��ی قابل اجرا اس��ت، معاونت ام��ور تعاون 
با عنایت ب��ه نوع فعاليت ش��رکت های تعاونی 
دهياری ه��ا، امتيازهایی برای آن ها  قائل ش��ده 

اس��ت. ارائه ی کليه ی تسهيالت و خدماتی که 
در ماده ی 9 ذکر شده است هم زمان به کليه ی 
170000 تعاونی موجود در کش��ور وجود ندارد؛ 
لذا با توجه به مس��ائلی که ذکر شد، این آمادگی 
را داری��م تا ش��رکت های تعاون��ی دهياری ها را 
جه��ت اختص��اص تس��هيالت در اولویت قرار 
دهيم و برای دریافت تسهيالت از بانک توسعه 
تع��اون و صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری در 
بخش تع��اون این امتياز را برای ش��رکت های 
تعاون��ی دهياری ها قائل ش��ویم. ما این آمادگی 
را داریم تا 80 درص��د مبلغ قراردادهای تعاونی 
دهياری ها را در صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
برای قراردادهایی که نياز به ضمانت دارند برای 
این شرکت ها تضمين کنيم که این امتيازات در 
بستر قانون تعاون سال 1370 و قوانين مربوطه 

ایجاد شده است.
دهیاری ها: ش�رکت های تعاون�ی دهیاری ها در 
ارائه ی خدمات گوناگون در روس�تاها و تسهیل 
فرآیند توس�عه، نقش مهمی را ایفا می کنند.  آیا 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت 
از ش�رکت های تعاون�ی دهیاری ها تس�هیالت 
خاصی ارائه می دهد؟ در این ارتباط توضیحاتی 

بفرمایید.
در این خصوص تفاهم نامه ی دو جانبه ای با 
وزارت کشور داشتيم که این تفاهم نامه در حال 
حاضر باید مورد بازنگری و تمدید قرار گيرد. باید 
ماموریت مشترکی بين وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با وزارت کشور تنظيم گردد که طی آن 
تعامل بيش��تری صورت گيرد. این تعامل باعث 
می شود تا توانی که در دو وزارتخانه و همچنين 
 در س��ایر دس��تگاه ها وجود دارد، مضاعف شود.

در تجهيز مالی که در سال جاری صورت گرفته 
اس��ت رقم های کالن��ی برای س��رمایه گذاری 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. اگر این همکاری و 
تعامل افزایش یابد مسلما امکان حضور موثرتر 
شرکت های تعاونی دهياری ها در فرایند توسعه 

روستا ميسر می شود.
در حال حاضر طبق قانون توس��عه و عمران 
شهرس��تانی باید تعاونی های توس��عه و عمران 
شهرس��تانی تشکيل ش��ود و در برنامه داریم تا 
200 شرکت در س��ال جاری تاسيس شود. این 
شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی 
ب��رای انج��ام فعاليت ه��ای عمرانی در س��طح 
شهرس��تان ها که ش��ائبه ی رانت زایی را ایجاد 
می کند تشکيل می شوند و فراز تکامل یافته تری 
از تعاونی های دهياری ها هستند. به اعتقاد بنده 
شرکت های تعاونی دهياری ها می توانند به عنوان 
هسته های اوليه ی تعاونی های توسعه و عمران 
شهرس��تانی عمل کنن��د. این س��ازوکار باید با 
هماهنگی و هم فکری س��ازمان شهرداری ها و 

دهياری های کشور  تنظيم شود.
همچنين بانک توسعه تعاون نيز این آمادگی 
را دارد تا در پرداخت تس��هيالت، ش��رکت های 
تعاون��ی که در ای��ن بانک حس��اب دارند را در 

اولویت قرار دهد.
دهیاری ه�ا: آی�ا تش�کیل ش�رکت های تعاونی 
موج�ب  شهرس�تانی  توس�عه ی  و  عم�ران 
ک�م توجه�ی در جه�ت ارائ�ه ی تس�هیالت به 

شرکت های تعاونی دهیاری ها نمی شود؟
اگر رویک��رد در جهت تقویت ش��رکت های 
تعاونی دهياری ها نباشد و اگر بحث توانمندسازی 
روستایيان مطرح نباشد، ممکن است شرکت های 
تعاون��ی دهياری ها تضعيف ش��ده و به حاش��يه 
رانده ش��وند. بن��ده به عنوان مع��اون تعاون این 
وزارتخانه و مسئول مستقيم تعاونی های کشور 
توج��ه خاصی به این مس��ئله دارم. ما در تالش 
هس��تيم تا نه تنها تأسيس ش��رکت های تعاونی 
توسعه و عمران شهرستانی، عملکرد و توجه به 
شرکت های تعاونی دهياری ها را به حاشيه نراند، 
بلکه در صدد هس��تيم تا ش��رکت های توسعه و 
عمران شهرستانی بر پایه ی شرکت های تعاونی 
دهياری ها ش��کل گيرد. دليل این موضوع را در 
ابتدای صحبت ها عرض کردم که توسعه ی ملی 
از روستاها آغاز می شود و مبدأ روستاها هستند.

دهیاری ها: آق�ای دکتر از این که وقت تان را در 
اختی�ار ماهنامه ی دهیاری ها قرار دادید از ش�ما 
سپاسگزاریم. به عنوان حسن ختام اگر صحبتی 

خطاب به دهیاران دارید، بفرمایید.
ب��رای  روزاف��زون  توفي��ق  آرزوی  ضم��ن 
دهياران عزیز و مس��ئولين محترم تعاونی های 
دهياری ها بایس��تی عرض کنم که ما حس��اب 
وی��ژه ای روی کارکردهای توس��عه ای س��اختار 
تعاون��ی دهياری ه��ا و دهياری ها ب��از کرده ایم. 
معتقدی��م کليد راه گش��ای توس��عه ی متوازن و 
همه جانبه ی کشور در دست این عزیزان است. 
اميدوارم تفکر تبدیل "هر روس��تا به یک بنگاه 
کارآفرین��ی" را دنبال و ب��ا تالش خود عملياتی 
نماین��د و ما هم در معاون��ت امور تعاون در این 
راه حامی و تسهيل کننده ی این فرآیند خواهيم 
بود. مطمئنا تش��کيل تعاونی ها رویکرد مناسبی 
برای تبدیل روس��تاها ب��ه بنگاه های کارآفرینی 
اس��ت. باید از ظرفيت ها و توان بالقوه ی موجود 
در روستاهای کشور جهت توسعه ی این مناطق 
و ایجاد اشتغال استفاده کنيم. روستاهای کشور 
در بخش های مختلف ظرفيت باالیی دارند که 
اگر تش��کل های تعاونی در این مناطق به خوبی 
شکل بگيرند باعث توس��عه ی روستاها و ایجاد 
اشتغال خواهند شد. اميدواریم هر دهيار به عنوان 
یک مروج توسعه و تشکيل شرکت های تعاونی  

در روستای خود ایفای نقش نماید.
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دهیاری ها: موضوع محوری این شماره 
م��ا را ب��ر آن داش��ت ت��ا ب��ا یک��ی از 
شرکت های تعاونی دهياران موفق گفتگویی داشته 
باش��يم تا ضمن معرفی فعاليت های این شرکت 
تعاون��ی، ظرفيت های بالقوه موجود در این عرصه 
نيز برای مخاطبين محترم مجله بيش��تر از پيش 
معرفی گردند. متنی که در ادامه می آید بخشی از 
گفتگوی ما با مدیرعامل ش��رکت تعاونی دهياران 

بخش اسالم استان گيالن است. 
دهیاری ها: ابتدا ضمن معرفی خودتان بفرمایید 
که شرکت تعاونی دهیاران بخش اسالم در چه 

سالی و با چه میزان سرمایه ای تشکیل شد؟
خسرو نيکنام هستم مدیر عامل شرکت تعاونی 
دهياران بخش اسالم . تعاونی دهياران بخش اسالم 
در سال 87 با 22 عضو شروع به کار کرد که سهم 
هر عضو یک صد هزار ریال بوده اس��ت. تعاونی با 
س��رمایه ای معادل 220 هزار تومان شروع به کار 
ک��رد. در حال حاضر تع��داد اعضای تعاونی به 35 
عضو ارتقا یافته اس��ت. ميزان سرمایه ی شرکت 
ه��م به ازای هر دهياری از 10 هزار تومان به 200 
هزار تومان افزایش پيدا کرده اس��ت. به طوری که 
سرمایه ی کنونی تعاونی، معادل 7 ميليون تومان 
می باشد. بخش اس��الم بيش از 60 روستا دارد که 
35 روستای آن دارای دهياری هستند و تمام این 
دهياری ه��ا در حال حاضر عضو ش��رکت تعاونی 
می باش��ند. هدفی که ش��رکت تعاون��ی دهياران 
بخش اس��الم از ابتدا دنبال می کرد خدمات رسانی 
و توانمندسازی کليه ی روستاهای بخش در تمام 
فعاليت ها اعم از عمرانی، راه سازی، مدیریت بحران 
و ... بود. اعم از این که روستا عضو شرکت باشد یا 
نباشد، شرکت خود را موظف به خدمات رسانی به 

آن می نماید.  
دهیاری ه�ا: ش�رکت تعاونی بخش اس�الم چه 
امکانات�ی از لح�اظ ماش�ین آالت، تجهی�زات، 
س�اختمان و ... در اختی�ار دارد؟ نحوه ی تامین 

ماشین آالت به چه شکل بوده است؟ 
ماش��ين آالت در اختيار تعاونی ش��امل تعداد 5 
دستگاه بيل بکهو و لودر بکهو، 2 دستگاه تراکتور، 
5 دس��تگاه ماشين آميکو ایسوزو 6 تن، 2 دستگاه 
کمباین کش��اورزی، ماشين نشا، ماش��ين درو، 3 
دستگاه ماشين حمل زباله نيس��ان و... می باشند. 
بخش��ی از این ماش��ين آالت به عن��وان آورده ی 
دهياری ها به شرکت تعاونی بوده است که از طریق 
وزارت کش��ور به دهياری ها واگذار شده بود؛ ولی 

بعضی از ماشين آالت از محل سود و درآمد تعاونی 
خریداری شده است. مانند دستگاه های کشاورزی، 
کمباین، ماشين نشا، ماشين درو، تراکتور و ... . در 
حال حاضر نيز در شرف خرید دو دستگاه کاميون 

10 تن هستيم.
دهیاری ها: آیا فرآیند مدیریت پسماند در بخش 

اسالم به صورت متمرکز انجام می شود؟
در حوزه ی جمع آوری پسماند حدود 20 روستا 
تحت پوشش تعاونی هستند. همچنين یک ساحل 
تفریحی به نام ساحل گيسوم در بخش اسالم وجود 
دارد، این منطقه یک منطقه ی توریس��تی است و 
تحت پوشش تعاونی قرار دارد. در فصل گردشگری 
و مراجعه ی مس��افران، کل منطقه و راه ها توسط 
ش��رکت تعاونی از لحاظ زباله پاک سازی می شود 
و کل منطقه را پوشش می دهيم، حتی روستاهایی 
که فاقد دهياری هستند نيز از این خدمات بهره مند 

می شوند.
 دهیاری ه�ا: مهم تری�ن فعالیت ه�ای ش�رکت 
تعاونی بخش اس�الم در چه حوزه ای است؟ در 
خصوص پروژه های شاخصی که توسط تعاونی 
اس�الم در س�طح روس�تاهای بخش به انجام 

رسیده است توضیحاتی بفرمایید.
فعاليت تعاونی بيش��تر در ح��وزه ی خدماتی و 
عمرانی بوده است. این منطقه، منطقه ای کشاورزی 
اس��ت و به همين دليل، عمده فعاليت های بخش 
خدمات، ش��امل خدمات کش��اورزی است. برای 
پيش برد کار کش��اورزی، یک س��ری ماشين آالت 
کشاورزی فراهم کردیم تا در صورت نياز در زمان 
کاشت، داشت و برداشت محصول -که غالبا برنج 
می باش��د- در اختيار کش��اورزان عزیز قرار دهيم. 
در خصوص پروژه ه��ای عمرانی باید عرض کنم 
ک��ه تعاون��ی در تمام زمينه ه��ای عمرانی موجود 
در بخ��ش فعاليت داش��ته اس��ت. از جمله اجرای 
کارهای عمرانی دهياری ها مانند ساخت ساختمان 
دهياری ها، احداث پارک های روستایی، پل سازی، 
س��اخت آب راه و ... توسط تعاونی انجام می شود و 
حضور بخش خصوصی در س��طح بخش در این 
موارد از بين رفته اس��ت. در بسياری از پروژه های 
دهياری ها بخشی از هزینه ی اجرا توسط دهياری 
تامين ش��ده اس��ت و باقی هزینه را تعاونی تامين 
کرده اس��ت تا پروژه تکميل شود. ما کاری را که 
ش��روع می کنيم به اتمام می رس��انيم و در اولين 
فرصتی که دهياری توانس��ت، هزینه های صرف 

شده را پرداخت می کند. 

دهیاری ه�ا: ممک�ن اس�ت ب�ه چن�د نمون�ه از 
پروژه های انجام ش�ده توس�ط تعاونی اش�اره 
نمایی�د. و همچنین درخص�وص هزینه و مدت 
زمان انجام پروژه ها و نوع قراردادها توضیحاتی 

بفرمایید.
ما به ط��ور کلی س��عی داریم ک��ه پروژه های 
دهياری ها را به صورت مدیریت پيمان انجام دهيم. 
به این نحو که پروژه توسط دهياری به ما معرفی 
می ش��ود، ما با نظارت مهن��دس فنی که از طرف 
دهياری و تعاونی مش��خص می شود، کار را انجام 
می دهيم. اگر از نظر کيفی و هزینه ها، پروژه مورد 
تایيد مس��ئول فنی قرار گرفت، ميزان مازاد هزینه 
به عنوان س��ود به تعاونی تعل��ق خواهد گرفت. در 
پروژه هایی مانند پروژه ی شن ریزی، ابتدا با توجه به 
مقياس پروژه و طول مسير، برآورد قيمت صورت 
می گيرد. قيمت برآورد ش��ده ی پروژه به دهياری 
پيش��نهاد می ش��ود و تعاونی کار را انجام می دهد. 
پ��س از اتم��ام کار و بعد از جذب بودجه توس��ط 
دهياری، هزینه ها به تعاونی پرداخت می ش��ود. در 
سال 90 ما بيش از 180 ميليون تومان در قسمت 
شن ریزی پروژه انجام دادیم که بالغ بر 110 ميليون 
 آن هنوز توس��ط دهياران پرداخت نش��ده اس��ت. 
در حوزه ی بوستان های روستایی باید عرض کنم 
ک��ه ما در ابتدای کار یک کارگاه راه اندازی کردیم 
برای توليد فرآورده های بتنی و فلزی. به دليل نياز 
تمام روس��تاها به بوستان های روستایی و به دليل 
تامين هماهنگی و یک شکل بودن بوستان ها، و با 

هم افزايی و توانمندی در تعاونی 
دهیاری های بخش اسالم
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هدف کاهش هزینه ها، کارگاهی را تجهيز کردیم 
و شروع به توليد فرآورده های بتنی مانند آالچيق، 
نرده، حصارکش��ی، ميز و صندلی و وسایل دیگر 
در کارگاه کردی��م و این پ��روژه را هم زمان در 20 
روس��تا آغاز کردیم. در حوزه ی س��اخت و تجهيز 
بوس��تان های روستایی دامنه ی فعاليت شرکت در 
سطح استان گيالن است. بخش��ی از پروژه ها در 
این روس��تاها به اتمام رسيده است و بوستان ها را 
تحویل دهياری ها داده ایم و بخش��ی دیگر نيز در 

حال اجرا است.
دهیاری ه�ا:  درمورد مهم تری�ن کارهایی که در 
سال گذش�ته توسط ش�رکت تعاونی دهیاران 
بخش اس�الم انجام ش�ده و به اتمام رس�یده 

است توضیحاتی بفرمایید.
ساخت پلی در روستای خانقاه که دهياری قادر 
به س��اخت آن نبود. فرآیند ساخت این پل توسط 
دهياری شروع شده بود و نيمه تمام باقی مانده بود. 
ما آن را به اتمام رساندیم. هزینه ی این پروژه حدود 
30 ميليون تومان ب��ود. این پل را تکميل کردیم 

و تحویل م��ردم دادیم. این پل چند روس��تا را به 
یک دیگر وصل می کند. احداث یک راه کوهستانی 
به طول 3 کيلومتر که اهالی روس��تاهای مجاور با 
اس��تفاده از این راه، ح��دود 30 کيلومتر به جاده ی 
اصل��ی نزدیک تر ش��ده اند. در اج��رای این پروژه 
شرط منابع طبيعی این بود که کار باید با دستگاه 
بيل بکهو انجام شود و دستگاه های دیگر قادر به 
رفتن به آن نقطه نبودند و ما از طریق دستگاه های 
بي��ل بکهو که متعلق به ش��رکت ب��ود، این راه 3 
 کيلومت��ری را به عرض 5-4 مت��ر احداث کردیم. 
از جمله کارهای دیگر س��اخت پل ه��ای آب راه، 
کانال کشی، آب رسانی به طول 7 کيلومتر و ... بود. 
کار لوله کش��ی و آب رس��انی به صورت مشترک با 
اداره ی آب و فاضالب صورت گرفت. لوله گذاری 
این پروژه از س��د تا روستا به طول 7 کيلومتر نيز از 

دیگر پروژه های به اتمام رسيده ی ما بود.

دهیاری ها: لطفا پیرامون فعالیت هایی که شرکت 
تعاونی دهیاران بخش اسالم در حوزه ی عمران 
کشاورزی انجام داده است توضیحات بیشتری 

بفرمایید.
یک س��ری راه هایی وجود داش��ت که از طرف 
جهاد کش��اورزی برای مزارع احداث ش��ده بود و 
به صورت باتالقی باقی مانده بود. این مس��يرهای 
گل��ی نياز به ش��ن ریزی و تعریض و یک س��ری 
کاره��ا جهت بهره برداری داش��ت که م��ا با اخذ 
مجوز وارد کار ش��دیم. تعریض و ش��ن ریزی این 
راه ها توس��ط تعاونی صورت گرف��ت. در زمينه ی 
ماش��ين آالت  یک س��ری  کش��اورزی  عم��ران 
کشاورزی خریداری کردیم و در اختيار کشاورزان 
ق��رار دادیم تا به همين منظور اس��تفاده ش��ود؛ از 
جمله کمباین، ماش��ين های بس��ته بندی علوفه، 
ماشين های نشا، ماشين های وجين کن و غيره که 
 خوش��بختانه مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت.
ما س��عی کردیم با توجه به محصول کشاورزی و 
نياز کشاورزان دستگاه هایی که موردنياز کشاورزان 
منطقه است را تامين کنيم تا بدین ترتيب امکان 
رشد و توس��عه ی کش��اورزی را فراهم کنيم. اگر 
بخواهيم فعاليت های ش��رکت تعاونی را نام ببریم 
می تواني��م به بحث های عمرانی مثل ش��ن ریزی 
معابر، س��اختن پل، س��اختمان دهياری، س��اخت 
آب راه ها، کانال های آب، الیروبی انهار، احداث راه، 
آب رسانی، پروژه های گازرسانی و ... اشاره کنيم. ما 
در پروژه هایی مانند گازرس��انی که احتياج به رتبه 
دارند، به عنوان پيمانکار دسته دوم وارد می شویم. 
یعنی بخشی از پروژه توسط تعاونی انجام می شود 
و طرف ق��رارداد تعاونی پيمانکاری اس��ت که در 
مناقصه برنده ش��ده و با اداره ی گاز انعقاد قرارداد 

کرده است.
دهیاری ه�ا: در حوزه ی نگه�داری از پروژه های 
عمران�ی مث�ل راه های روس�تایی و مس�ائلی از 
این دس�ت، آیا ش�رکت تعاونی فعالیتی داشته 
و همچنین به نظر ش�ما شرکت تعاونی بخش 
اس�الم  توان الزم ب�رای ورود به ای�ن حوزه را 

دارد؟
در فعاليت های��ی که توس��ط تعاون��ی صورت 
می گيرد، م��ا منتظر عقد قرارداد ب��ا دهياران و یا 
هماهنگی با دستگاه ها نيستيم. اگر احساس کنيم 
در هر مکانی نياز ضروری وج��ود دارد و مردم در 
آن جا دچار مشکل در هر زمينه ای هستند، تعاونی 
اقدام می کند. اول وارد عمل می شود و اگر نياز به 
همکاری داشته باشد، از دهياری ها دعوت می کند 
که بخش��ی از کار را به عهده بگيرند. خوشبختانه 
تعامالت س��ازنده ای بين تعاون��ی دهياران بخش 
اسالم با بخشداری و فرمانداری وجود دارد. تعاونی 
ه��م این اختيار را دارد، و آن ه��ا هم این انتظار را 
دارند که با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل ها، تعاونی 

مسائل را پوشش دهد.
چون بخش اسالم در منطقه ای قرار گرفته که 
بخش��ی از آن کوهستانی است و بخشی دیگر به 
ساحل متصل می ش��ود، در فصل پایيز و زمستان 
در بيشتر اوقات قس��مت های کوهستانی بخش، 
دچ��ار برف گرفتگی ش��ده و مس��دود اس��ت. در 
این گونه موارد اضطراری ش��رکت تعاونی منتظر 
دس��تگاه های متولی نمی ماند و برای رفع مشکل 
وارد عمل می شود. در بحران هایی مانند سيل و ... 
حتی قبل از این که دستگاه های دیگر اقدام کنند، 
تعاونی مشکل را حل می کند. استان گيالن دارای 
مسيرهای برف گير طوالنی است و اداره ی راه قادر 
نيست که به تمام راه های استان امکانات اختصاص 
دهد. ما تا کنون بدون کوچک ترین توقعی از لحاظ 
مالی کار کرده ایم. در چندین روستا مانند خرجه گير، 
درازمحله، چغره محله و ... بسيار اتفاق می افتد که 
س��نگ ریزه ها از کوه ریزش کرده و باعث مسدود 
شدن راه شده اند. وقتی دهيار به ما اطالع می دهد 
که راه مسدود شده است دیگر ما منتظر دستورات 
 بعدی نمی شویم و خودمان کار را انجام می دهيم. 
همان طور که مستحضر هستيد مدیر عامل تعاونی 
مدیر بحران بخش نيز محس��وب می شود، یعنی 
همان ط��ور که دهياران مدیران بحران روس��تای 
خودشان هستند، مدیران تعاونی مدیریت بحران 
بخش را بر عهده دارند. در س��يلی که در زمستان 
س��ال جاری رخ داد خسارات زیادی به روستاهای 
لتعين و سياه بيل وارد شد و برخی از راه ها را از بين 
برد. م��ا دس��تگاه های موردنياز ب��رای رفع موانع 
را نداش��تيم و ش��رکت تعاونی قادر ب��ه خرید این 
دس��تگاه ها نبود، لذا ماشين آالت الزم را به صورت 
استيجاری تهيه کردیم و قبل از دست به کار شدن 
ادارات مربوطه  این امر را ساماندهی کردیم. مسير 
رودخانه را باز و راه ها را ترميم کردیم. بخش اسالم 
منطقه ی سيل خيزی اس��ت و این اتفاق بارها در 
روستاهایی مثل خرجه گير و روستاهای حاشيه ی 
رودخانه به وقوع پيوس��ته اس��ت. در سال گذشته 
حدود چهار مورد س��يل رخ داد که شرکت تعاونی 
وارد عمل شد و مشکالت را رفع کرد. در روستایی 
به نام گت کسر در مسير پارک گيسوم سيل موجب 
از بين رفتن جاده شده بود که شرکت تعاونی بخش، 
عالوه بر رفع مش��کل اقدام به یک سری اقدامات 
تامينی ب��رای آینده نمود. جهت انج��ام این کار، 
کوچک ترین بودجه ای به ما اختصاص داده نشده 
است، اما به خاطر جلوگيری از خطر سيل و خسارات 
 دیگر در حال اجرای طرح در این روس��تا هستيم.

مورد دیگر در برفی که در پایيز امسال رخ داد تمام 
درختان کنار جاده شکسته ش��ده بودند و جاده ی 
اصلی اسالم به خلخال مسدود شده بود. در چنين 
مواردی ما منتظر سازمان های مربوطه نمی شویم و 
شخصا با استفاده از دستگاه ها و ابزارهای خود وارد 
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عمل می شویم. تعاونی تمام هزینه های مربوط به 
کارگرها و دستگاه ها را پرداخت می کند و تاکنون 
هي��چ مبلغی دریافت نکرده اس��ت. ب��رای تامين 
هزینه ها نيز بخشی از س��ود و درآمد تعاونی را در 
قسمت بحران و بخشی دیگر را در قسمت پسماند 
س��رمایه گذاری می کنيم. بعض��ی از فعاليت های 
تعاونی که در ارتب��اط با بخش خصوصی صورت 
می گي��رد و یا حتی با س��ازمان هایی مانند جهاد و 
اداره ی آب منطقه ای اس��ت سوددهی دارد. مانند 
پ��روژه ی پارک ه��ای گردش��گری و ی��ا اجاره ی 
ماش��ين آالت ب��ه بخ��ش خصوص��ی؛ همچنين 
شرکت تعاونی بخش به عنوان پيمانکار دسته اول 
در پروژه هایی که احتياج به رتبه مهندس��ی ندارند 
وارد می ش��ود. در مجموع می ت��وان گفت تعاونی 
فعاليت های خود را طوری س��امان داده است که 
خدمت رس��انی به روس��تاها در اولویت باشد و اگر 
فعاليتی برای درآمدزایی نيز انجام می دهد در جهت 
تامين هزینه های مورد نياز برای خدمت رسانی به 

روستاهای سطح بخش و استان است.
دهیاری ها: ش�رکت تعاونی بخش اسالم تا چه 
میزان در حوزه ی اشتغال زایی موفق بوده است؟ 

و آیا فعالیت خاصی در این حوزه داشته اید؟
ح��دود 20 نف��ر در تعاونی به عن��وان راننده و 
عوامل اجرایی تعاونی مشغول کار هستند. بعضی از 
دهياران در سطح بخش به صورت پاره وقت مشغول 
هستند، لذا 4 نفر از دهياران را به صورت پاره وقت 
به کار گرفته ایم با این هدف که دهياران پاره وقت، 
بخش دیگر وقتشان را به فعاليت در شرکت تعاونی 
اختص��اص دهند ت��ا دغدغه ی درآمدی نداش��ته 
باشند. در س��ال جدید باید بتوانيم 5-4 نفر دیگر 
را نيز جذب کنيم. کليه ی کارمندان شرکت تعاونی 
عالوه ب��ر بيمه ی خدمات درمانی، تحت پوش��ش 

خدمات بيمه ی تکميلی نيز هستند. 
دهیاری ها: آیا نیروی انسانی مورد نیاز پروژه ها 
-به صورت پیمانی- از س�طح روس�تاها تامین 

می شوند؟
اگر احتياج به نيروهای پروژه ای باش��د س��عی 
می کني��م در هر روس��تایی ک��ه پ��روژه در حال 
اجراس��ت، نيروی کار را از همان روستا به خدمت 
بگيریم تا اثرات اشتغال زایی طرح نيز نصيب همان 
روستا ش��ود. در اغلب ماه های سال تعاونی برای 
حدودا 5 الی 15 نفر شغل به وجود می آورد که البته 

این تعداد ثابت نيست.
دهیاری ها: از فعالیت های شاخص و مهمی که 

شرکت تاکنون داشته است بفرمایید.  
یکی از فعاليت هایی که توسط تعاونی صورت 
گرفته است بيمه ی عشایری و روستایی است. قبال 
بيمه ی عش��ایری و روستایی به بعضی از دهياران 
واگذار می ش��د و م��ردم برای برخ��ورداری از این 
امر باید از روس��تایی به روستای دیگر می رفتند و 

دچار مش��کل می ش��دند. ما این کار را در شرکت 
تعاون��ی تجميع کردیم. دو نف��ر را انتخاب کردیم 
تا ام��ور مربوط به بيمه ی روس��تایيان را پيگيری 
و مدیری��ت کنند؛ این افراد به  منزل روس��تایيان 
مراجع��ه می کنند و در آن جا این خدم��ات را ارائه 
می نماین��د. به ای��ن صورت درخص��وص بيمه ی 
عش��ایری و روستایی، روس��تایيانی که سرپرست 
خانوار هس��تند یا بی کار هستند و یا در شغل های 
مختلف مشغولند ولی بيمه نيستند، با پرداخت مبلغ 
ناچيزی در سال، می توانند از خدمات بيمه استفاده 
کنند. دفتر مرکزی بيمه داخل شرکت تعاونی است 
و مامورین بيمه ی تعاونی به روس��تاهای مختلف 
می رون��د و خان��ه به خانه م��ردم را توجيه کرده و 
خدمات بيمه را ارائ��ه می کنند. این طرح حدود 3 
ماه اس��ت که آغاز شده اس��ت و تا به امروز حدود 
 400 نفر تحت پوشش خدمات بيمه قرار گرفته اند. 
کار دیگ��ری که توس��ط ش��رکت تعاونی صورت 
گرفت، تجميع امور مالی دهياری ها اس��ت. س��ه 
نفر حس��ابدار به صورت متمرکز در تعاونی حضور 
دارند که کل امور مالی دهياری ها توس��ط ایشان 
انجام می ش��ود. قبال به این ص��ورت بوده که هر 
دهياری با تایيد ش��ورا یک نفر ني��رو را به عنوان 
حس��ابدار و به صورت پاره وقت استخدام می کرد. 
داش��تن نيروی حسابدار موقت مش��کالتی را در 
پی داش��ت. دسترس��ی به این نيروها مشکل بود 
و بعضا به تعهداتش��ان پایبند نبودند. ما افرادی را 
که دارای مدرک حس��ابداری و تجربه کار مرتبط 
بودن��د در تعاون��ی جذب کردیم و ب��ه دهياری ها 
معرفی نمودیم. طرف قرارداد ما دهياری ها هستند 
و این اش��خاص به عنوان نماینده ی تعاونی برای 
انجام امور مالی به دهياری ها معرفی می ش��وند و 
باید مورد تایيد ش��ورای روستا و بخشداری باشند. 
دفتر امور روستایی گيالن نيز از این افراد گزینشی 
به عمل آورده و آن ها را تایيد کرده است. پرداخت 
حقوق، مزایا و بيمه ی این افراد به عهده ی تعاونی 
اس��ت. کليه ی امور فنی و امور مالی در سطح 35 
روستای بخش به صورت متمرکز زیر نظر شرکت 

تعاونی دهياران صورت می گيرد. 
همچنين از دیگر کاره��ای مهم و موثری که 
شرکت انجام داده است بيمه ی دهياران است. در 
ح��ال حاضر تمام دهياران بخش اس��الم از طرف 
تعاون��ی دهياران تحت پوش��ش بيمه ی تکميلی 

درمانی هستند.
دهیاری ها: از مش�کالت و موانعی که بر سر راه 
تعاونی دهیاران وجود داشته بفرمایید و این که 
ش�ما چه پیش�نهادهایی برای رف�ع این موانع 

دارید؟
بنده احس��اس می کنم که تعاونی ها می توانند 
بس��يار توانمند تر ظاهر ش��وند. یکی از مشکالت 
تعاونی ها عدم کارایی ماش��ين آالتی اس��ت که از 

قبل واگذار شده اس��ت. ماشين آالتی که دهياران 
به عن��وان آورده ی خود به تعاون��ی تحویل داده اند 
به طور معمول مستهلک هستند و همين موضوع 
موجب کند ش��دن حرکت تعاونی ها می ش��ود. در 
خرید ماش��ين آالت از طرف سازمان، استانداری و 
یا هر جایی که مامور این کار است باید دقت کافی 

صورت گيرد. 
باید به کيفيت ماشين آالت توجه گردد و به خاطر 
مبلغی ناچيز روی دستگاهی که کارایی ندارد هزینه 
 نشود. این مشکل متاسفانه تا امروز وجود داشته است.
پيش��نهاد ما این اس��ت که به تعاونی ها بودجه ای 
اختصاص دهند. تعاونی در بس��ياری از حوزه های 
فعاليتی وارد می ش��ود؛ از بحث مدیریت بحران تا 
مباحث دیگر. هزینه های اداری و حقوق و بيمه ی 
کارمندان شرکت، ماهانه حدود 10 ميليون تومان 
اس��ت. این هزینه ه��ا باید از محلی تامين ش��ود. 
بودج��ه ی دهياری ها و در نهای��ت آورده ی آن ها 
پاسخ گوی این نياز نيست. پيشنهاد دیگری که دارم 
اختصاص بودجه ای خاص اس��ت به شرکت های 

تعاونی که فعال هستند و کارهای زیادی می کنند. 
مس��ئله ی دیگر اعطای وام های کم بهره است که 
س��ازمان می تواند با این کار کمک قابل توجهی 
به توس��عه و توانمندسازی ش��رکت های تعاونی 
دهياران نماید. رتبه مهندس��ی هم مانعی بر سر 
راه اس��ت که چون دهياری ها زیر نظر س��ازمان 
هس��تند، تعاونی ه��ای دهياری ه��ا را به عن��وان 
 بخ��ش خصوصی به معن��ای عام نمی شناس��ند.

بنده پيش��نهاد می کن��م که تعاونی ه��ای راکد و 
تعاونی های فعال تفکيک ش��وند و به یک چشم 
دیده نشوند و آن هایی که ظرفيت دارند و می توانند 
کارآمد باشند، شناسایی شده و امکانات به فراخور 
ش��رایط هر کدام   در اختيار آن ها قرار گيرد. البته 
به تعاونی های ضعيف نيز کمک شود تا راه اندازی 
شوند و آن ها هم بتوانند به روستاها خدمات رسانی 

نمایند.
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استفاده ی بهینه از امکانات در ارائه ی 
خدمات عمومی

یک��ی از اقدام��ات ارزن��ده ای ک��ه در 
راس��تای خدمت رس��انی به روستایيان 
به خوبی توس��ط تعاونی های دهياری ها صورت 
پذیرفته اس��ت، بحث مدیریت پسماند روستایی 
اس��ت. اکثر تعاونی ها در این امر بس��يار موفق 
بوده و خدمات چشم گيری ارائه داده اند. یکی از 
ای��ن تعاونی ها که با امکانات و نيروی انس��انی 
کم توانس��ته روستاهای زیادی را تحت پوشش 
خدم��ات خود ق��رار دهد تعاون��ی دهياری های 
بخش مرکزی شهرستان دنا در استان کهکيلویه 
و بویراحمد است. مسلما خدمت رسانی به مردم 
صورت نمی پذیرد ج��ز با تالش و پيگيری های 
دلس��وزانه ی مدیرانی توانمند و دلسوز. تشکيل 
ش��رکت تعاون��ی دهياری های بخ��ش مرکزی 
شهرس��تان دنا نيز مرهون تالش های بی دریغ 
بخش��دار این بخش می باشد. با گفت وگویی که 
ب��ا آقای بش��يری نيا بخش��دار بخ��ش مرکزی 
داش��تيم از عملکرد شرکت تعاونی دهياری های 
بخش مرکزی شهرس��تان دنا به وی��ژه فرآیند 
مدیری��ت پس��ماند در 38 روس��تای این بخش 

مطلع شدیم.
ویژگی خاصی که در بخش مرکزی شهرستان 
دنا وجود دارد، تعاون و همکاری است که در نوع 
خود کمياب اس��ت. تشکيل شرکت های تعاونی 
دهياری ها یکی از سياس��ت های کلی مسئولين 
ای��ن بخ��ش در راس��تای ارائه ی خدم��ات به 
روستایيان می باشد. شرکت تعاونی دهياری های 
بخ��ش مرک��زی شهرس��تان دنا در س��ال 88 
ب��ه ثبت رس��يده و کار خود را ب��ا عضویت 12 
دهياری موجود در س��طح بخش آغاز نمود. در 
آغاز س��هم هر دهياری 50 هزار تومان بوده که 
در ح��ال حاضر این س��رمایه افزایش یافته و از 
محل درآمدهای شرکت به بيش از یک ميليون 
تومان افزایش یافته است. این شرکت تعاونی به 
کل روستاهای دارای دهياری و روستاهای فاقد 
دهياری که حتی در شرکت تعاونی عضو نيستند 

و سهمی ندارند نيز خدماتی ارائه می کند.
به طور کلی برخ��ی از فعاليت های تعاونی از 
زمان تش��کيل تاکنون را می توان در موارد زیر 

خالصه نمود:
1- طرح جامع مدیریت پس��ماند روستاهای 

بخش مرکزی
2- طرح کدگذاری منازل مسکونی

3- طرح بازگشایی و تعریض معابر روستاها
4- اج��رای پروژه ه��ای دهياری ه��ا مانن��د 

ساختمان دهياری ها

5- طرح تجميع امور مالی دهياری ها
6- طرح تجميع امور فنی دهياری ها در واحد 

خدمات فنی مهندسی شرکت تعاونی
7- ط��رح جام��ع س��اماندهی حمل ونق��ل 

روستایی
8- طرح ایمنی و آتش نشانی روستاها

9- برگ��زاری همایش هایی ب��ا موضوعات 
مختلف مانند همایش هدفمندس��ازی یارانه ها، 
همایش شوراها و دهياران در حفظ محيط زیست 

و...
10- ایج��اد صن��دوق قرض الحس��نه برای 

دهياری ها و ...
یک��ی از مهم تری��ن طرح ه��ای اجرا ش��ده 
توس��ط ش��رکت تعاونی دهياری ه��ای بخش 
مرک��زی شهرس��تان دنا، طرح جام��ع مدیریت 
پس��ماند روس��تاهای بخش مرکزی اس��ت. در 
این طرح کل زباله های خانگی و پس��ماندهای 
جام��د کلي��ه ی روس��تاهای بخ��ش مرکزی و 
مراک��ز خدماتی مانند مجتمع ه��ای بين راهی، 
مجتمع های گردش��گری و ... ک��ه در مجموع 
ش��امل 40 نقطه می ش��وند، یک نوبت در هفته 
به وسيله ی یک دستگاه کمپرسی  جمع آوری و 
حمل می ش��ود. این کار در روزهای مشخص و 
ساعات معينی انجام می شود. با برنامه ریزی که 
از قبل صورت گرفته اس��ت ماشين حمل زباله 
به همراه کارگری که مس��ئول جمع آوری است، 
به ترتيب از مس��ير تعيين شده  و در ساعت های 
معينی به مناطق موردنظ��ر رفته و زباله ها را از 
درب من��ازل جم��ع آوری می کنند. مس��يرهای 

ش��روع و پایان جم��ع آوری پس��ماند و ترتيب 
حرکت ماشين در روستاها با مشورت شوراهای 
اسالمی روستاها مشخص و تصویب شده است. 
فرآیند جمع آوری و دفن پسماند با یک دستگاه 
کمپرس��ی صورت م��ی گيرد ک��ه مالکيت آن 
متعلق به یکی از دهياری های بخش می باش��د. 
کمپرسی توسط شرکت تعاونی دهياری ها اجاره 
شده است و ماهانه مبلغی به عنوان اجاره بها به 
دهياری پرداخت می ش��ود.  اجاره بها نيز با توجه 
به تعداد خانوار روس��تاها بين تم��ام دهياری ها 
تقسيم شده و هر دهياری به نسبت تعداد خانوار، 
برای دریافت خدمات جمع آوری پسماند موظف 

به پرداخت مبلغی می باشد. 
تعاون��ی  ش��رکت  سياس��ت های  از  یک��ی 
دهياری ها در جهت ارتقای توان فنی و اجرایی 
تجمي��ع ماش��ين آالت دهياری ه��ا در ش��رکت 
می باش��د. برای این کار ابتدا ماشين آالت تمام 
دهياری ها مورد بررس��ی و قيمت گ��ذاری قرار 
گرفتند. با تقس��يم مبلغ به دس��ت آمده بر تعداد 
دهياری ه��ای عضو تعاونی، س��هم هر دهياری 
از قيمت کل مش��خص ش��د و سپس ماشين ها 
از دهياری ه��ا خریداری و باقی مانده ی س��هم 
هر دهياری از ماش��ين تخصيصی پرداخت شد. 
البته نح��وه ی پرداخت به این ص��ورت بود که 
به جای پرداخت نقدی، ش��رکت تعاونی، موظف 
می ش��د پروژه های دهي��اری بس��تانکار را اجرا 
نماید. برای مثال س��اختمان دهياری در روستا 
احداث ش��ود، یا این که در کارگاهی که توسط 
شرکت تعاونی راه اندازی شده است، سطل های 
زباله ی روس��تایی س��اخته ش��ده و در روستای 
موردنظ��ر نصب  ش��ود، یا پروژه ی بهس��ازی و 
بازگش��ایی معابر روستا توس��ط بخش خدمات 
 فن��ی و مهندس��ی ش��رکت انجام ش��ود و ... .

 تا پيش از تجميع ماشين آالت هر دهياری فقط 
می توانست از ماشين های در اختيار خود استفاده 
کند، اما با این کار کليه ی ماشين آالت در اختيار 
شرکت تعاونی قرار گرفت و در حال حاضر برای 
اجرای کلي��ه ی فعاليت ه��ای دهياری ها از این 
ماشين آالت استفاده می شود و تمام دهياری ها 
ب��ا ارزش برابر، صاحب ماش��ين آالت هس��تند. 
همچنين شرکت تعاونی ماشين آالت فرسوده را 
تبدیل به ماشين های نو و سالم کرد و با این کار 
عالوه بر بهره وری موج��ب افزایش طول عمر 
ماش��ين آالت نيز گردید. در حال حاضر شرکت 
دارای 4 دستگاه بيل بکهو،  2دستگاه  تراکتور و 

2 دستگاه ماشين حمل زباله می باشد. 

گفت وگویی با بخشدار بخش مرکزی شهرستان دنا- استان کهکيلویه و بویراحمد
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پيام استاندار
مصاحبه با مدیرکل امور روستایی استانداری

گزارش عملکرد و فعاليت های اداره کل امور روستایی
زکات ، توان افزایی از طریق مشارکت سازنده مردم 
سرقنات ، روستای پيشرو در ارتقای فرهنگ ایمنی

روستای بویری ، تجربه ای دیگر در عمران و آبادانی روستایی
چهارروستایی ، روستای قهرمان پرور

اصالت فرهنگی در روستای شاهيجان
روستای آباد ؛ آگاه سازی و تغييرات رفتاری پایدار

بوشهر ؛ 
استان نخل های افراشته

دهیاری ها : اردیبهشت ماه امسال به بهانه انتشار شماره 39 مجله سفری داشتیم 
به استان بوشهر و چند روزی را میهمان اهالی خون گرم این استان بودیم. برخود الزم 
می دانیم از زحمات پرسنل دلسوز و فعال اداره کل امور روستایی استانداری بوشهر 
به ویژه جناب آقای عالی نژاد مدیرکل محترم و نیز آقایان غالمحسین باختر ، کریم 
مظفری ، علی نعمتی و نیز خانم ها اعظم الیاس پور و زهرا جان دانه که ما را در تهیه 

مطالب یاری نمودند کمال تشکر و سپاس را داشته باشیم.    



ضمن تقدیم احترام به روح ملکوتی معمار کبير انقالب اسالمی، 
امام خمينی)ره( و گرامی داش��ت یاد و خاطره ی ش��هدای 8 سال 
دفاع مقدس به معرفی استان والیتمدار بوشهر در مسير حرکت به 
سمت رشد و تعالی می پردازم.  استان بوشهر با 707 کيلومتر مرز 
آبی با خليج هميش��ه فارس، قطب انرژی ایران محسوب و دارای 
پتانس��يل ها و ظرفيت های عظيمی در زمينه ی ذخایر نفت و گاز، 
شيالت و بنادر، کشاورزی و نخيالت، دریا و دریانوردی و همچنين 
گردشگری به ویژه گردشگری روستایی می باشد. استان بوشهر با 
حدود27000کيلومتر مربع وس��عت، حدود 4/1 درصد از مساحت 
کل کش��ور را به خ��ود اختصاص داده و از ای��ن لحاظ هفدهمين 
استان کشور محسوب می گردد. این استان دارای 9 شهرستان،  23 

بخش،  44 دهستان، 32 شهر و 643 آبادی می باشد.
با تصویب قانون تاس��يس دهياری های خودکفا، دولت حرکت 
خود را به س��مت اجرای نظام مدیریت نوین در روستاها به صورت 
منسجم تری جهت بخشيد و نخس��تين دهياری ها در روستاهای 
کش��ور تاس��يس گردید که خود گام موثری بود در مدیریت نوین 
روستایی و به دنبال آن توسعه ی همه جانبه و یکپارچه ی روستاها 

را در استان ما در بر داشته است.
در اس��تان بوش��هر، تا س��ال 1384، 127 دهياری تاس��يس و 
ش��روع به کار کردند. تعداد 139 دهياری در دو دولت خدمت گزار 
و عدالت محور نهم و دهم به دهياری های اس��تان اضافه گردید 
که تا پایان سال 90 تعداد دهياری هایی که در حوزه های مختلف 
روستایی مش��غول به فعاليت بودند به 266 دهياری رسيد. استان 
بوش��هر دارای 643 روستا و آبادی می باشد که از این تعداد 397 
روستا باالی 20 خانوار می باشند. در خصوص اقدامات زیرساختی 

می توان گفت که به برکت نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران 
و دولت نهم و دهم تمامی روس��تاهای باالی 20 خانوار استان از 
نعمت ب��رق و آب برخوردارند. همچنين 98درصد از روس��تاهای 
اس��تان تحت پوش��ش اجرای طرح هادی و بهس��ازی معابر قرار 
گرفته اند. در س��ال 90 تعداد روس��تاهای فاقد مرکز بهداش��ت با 
مالکيت دولتی به صفر رسيد و همچنين تمامی روستاهای باالی 
20 خانوار از خدمات مخابرات برخوردار ش��دند. در دولت دهم نيز 
به حمدا... توجه ویژه ای به روستاها شده است که در سال 90 مبلغ 
643 ميليارد و یکصدوچهل و هفت ميليون ریال معادل 39درصد 
از محل اعتبارات تملک و دارایی استان جهت انجام 559 پروژه ی 
زیرساختی از جمله شبکه ی آب، راه، خانه ی عالم، تعمير مساجد، 
فضاهای آموزش��ی، بهس��ازی و طرح های هادی و اماکن ورزشی 

اختصاص یافته است.
خدمت گزاری در نظام جمهوری اس��المی ایران عطيه ایس��ت 
اله��ی که با عنای��ات خاص پ��روردگار نصيب انس��ان می گردد. 
اميد اس��ت با عنایت به خدمات ارزش��مند دول��ت عدالت محور و 
همت دولت مردان، توفيق خدمت به اس��الم و انقالب اس��المی 
و امت ش��هيدپرور اس��تان والیت مدار و دارالحماسه ی بوشهر در 
سایه س��ار عنایات حضرت ولی عصر)ع��ج( و امام رئوف و مهربان 
امام رضا)ع( تحت رهبری ه��ای داهيانه ی رهبر حکيم و فرزانه ی 
انقالب اس��المی حضرت امام خامنه ای)مدظل��ه العالی( در دولت 
احياکنن��ده ی گفتمان امام و انقالب جناب آقای دکتر احمدی نژاد 
حاصل گردد و اس��تمرار خدمات در جهت توس��عه ی همه جانبه ی 

روستاها به همه ی مسئولين عطا گردد.
 محمدحسین جهانبخش
  استاندار بوشهر

پیام استاندار

محمدحسين جهانبخش 
استاندار بوشهر
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دهیاری ه�ا: آقای مهندس لطف�ا در ابتدا خودتان 
را معرفی و س�پس در خصوص تعداد روستاها و 
دهیاری های تاس�یس شده در استان توضیحاتی 

بفرمایید.
اینجانب حس��ين عالی نژاد هستم؛ با 26 سال 
س��ابقه ی خدمت در وزارت کشور و از این مدت، 
23 سال سابقه ی مدیریتی در استان بوشهر را دارا 
می باش��م. در حال حاضر 3سال است که توفيق 
خدمت گزاری در دفتر روس��تایی استان بوشهر را 
دارم. جمعيت استان بوشهر بر اساس سرشماری 
رس��می س��ال 1385، 886267 نفر می باشد که 
در مجم��وع 34 درص��د از این جمعي��ت در نقاط 
روستایی استان ساکن هس��تند. تعداد روستاها و 
آبادی های اس��تان در مجموع 643 روس��تا است 
ک��ه از ای��ن تع��داد 397 روس��تا دارای جمعيت 
باالی 20 خانوار می باش��ند. از بدو تصویب قانون 

تاسيس دهياری های خودکفا در روستاهای کشور 
مصوب 1377/04/14 تاکن��ون 266 دهياری در 
روستاهای اس��تان راه اندازی شده و بدین ترتيب 
کليه ی روس��تاهای باالی 50 خانوار استان دارای 
مجوز تاس��يس دهياری می باش��ند. ب��ا توجه به 
پيگيری های صورت گرفته با سازمان شهرداری ها 
و دهياری های کش��ور اميدوار هس��تيم در سال 
جاری تعداد دهياری های استان به 320 دهياری 

افزایش یابد.
از اقدامات مهمی که در سال 1386 و به همت 
دولت نهم صورت پذیرفت، تفکيک دفتر شهری و 
روستایی بود که این امر منجر به ارتباط دوسویه ی 
بين دفتر روس��تایی به عنوان متولی امور روستاها 
و دهياران به عنوان مدیران اجرایی روستاها شده 
و گام های موثری در زمينه ی توس��عه ی روستاها 
برداشته شد. با عنایتی که دولت نهم در رسيدگی 

به امور روس��تاها داش��ته اس��ت، از مجموع 266 
دهياری راه اندازی ش��ده در استان، 56 درصد در 

دو دولت نهم و دهم تشکيل شده اند.
دهیاری ها: در رابطه با شاخص ترین فعالیت های 
صورت گرفته توسط دفتر امور روستایی در سال 

1390 توضیحاتی بفرمایید.
از ش��اخص ترین فعاليت هایی که سال گذشته 
در دفتر امور روس��تایی صورت گرفت می توان به 
آموزش دهياران اش��اره کرد. با توجه به نوپا بودن 
دهياری ها و لزوم آش��نایی دهي��اران با وظایف و 
توانمندس��ازی آن ها، تدارک برنامه های آموزشی 
در اولوی��ت برنامه ه��ای این دفتر ق��رار گرفت. 
اقدام��ات عمده ای که تاکن��ون در بحث آموزش 
در دفتر روس��تایی انجام ش��ده اس��ت عبارتند از: 
برگزاری دوره های آموزش��ی درون استان مرتبط 
ب��ا وظایف دهياران، ميزبانی دوره های آموزش��ی 

استان بوشهر از جمله استان هایی است که از جهات مختلف دارای 
ظرفیت های ویژه ای اس�ت. این استان از یک سو به دلیل مجاورت با 
آب های خلیج فارس دارای اهمیت تجاری و بازرگانی اس�ت و از سوی 
دیگر به دلیل وجود نخلس�تان های ب�زرگ دارای ظرفیت قابل توجهی 
در تولید خرما در کشور می باشد. عالوه بر این موارد، بوشهر به عنوان 

قطب انرژی کشور و وجود پروژه های کالن ملی، دارای نقش مهمی در  
چرخه ی اقتصاد کشور می باشد. در سفر به استان بوشهر گفت و گویی 
با مهندس حس�ین عالی نژاد داشتیم که طی آن از وضعیت روستاها و 
مدیریت روس�تایی در استان سئوال هایی را مطرح کردیم. گفت وگوی 

ما با ایشان این چنین آغاز شد:  

 عمران و آبادانی روستايی 
در استان نخلستان ها

گفت و گو با مدیر کل دفتر امور روستایی استان بوشهر، مهندس حسين عالی نژاد
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کشور به عنوان استان پایلوت، برگزاری سفرهای 
آموزشی جهت دهياران استان، توليد محتوا، چاپ 
و تدوین 5 نسخه کتاب تخصصی دهياران کشور 
با هماهنگی پژوهش��کده ی مدیریت ش��هری و 
روس��تایی در مباحث: مدیریت روستایی در ایران، 
مفاهيم و مبانی صنایع روستایی، روش های تامين 
بهداشت و س��المت در روستا، جمعيت شناسی و 
روش ه��ای تحليل جمعيت روس��تایی، قوانين و 
آیين نامه ه��ای مالی و بودجه ریزی دهياری ها؛ در 
سال گذشته با هماهنگی پژوهشکده ی مدیریت 
شهری و روستایی، استان بوشهر به عنوان استان 
پایلوت در چاپ و نشر و توزیع 17 هزار نسخه کتاب 
مدیریت روس��تایی ویژه ی آزمون دهياران کشور 
انتخاب شد. استان بوش��هر در زمينه ی برگزاری 
دوره های آموزشی 3 سال متوالی به  عنوان استان 
برتر کشور شناخته شده و در پنجمين جشنواره ی 
برترین ه��ای آموزش و پژوهش که در حوزه های 
مدیریت ش��هری و روس��تایی در بهمن ماه سال 
گذشته برگزار شد، در زمينه ی تدوین و چاپ کتب 

آموزشی، به عنوان استان برتر کشور شناخته شد.
در ارتباط با فعاليت های فرهنگی و اجتماعی، 
دهياران با هماهنگی دفتر روس��تایی، برنامه های 
ویژه ای را در روس��تاهای استان اجرا نموده اند. با 
توجه به موقعيت استان و ضرورت ترویج فرهنگ 
غدیر، با هماهنگی ستاد غدیر استان، دستورالعملی 
تدوین شد و مدیر کل دفتر امور روستایی به عنوان 
ریيس ستاد غدیر روستایی استان انتخاب گردید؛ 
و به دنبال آن با هماهنگی فرمانداران و بخشداران، 
س��تاد غدیر روس��تایی در بخش ها فعال شد و در 
روس��تاها به ریاس��ت دهي��ار و اعضای ش��ورای 
اسالمی روس��تا مراس��می برنامه ریزی و برگزار 
گردید. تشکيل س��تاد غدیر روستایی از سه سال 
پيش در روستاهای استان شکل گرفته و در حال 
حاضر به صورت یک فرهنگ در بين روس��تایيان 
اس��تان پذیرفته شده اس��ت و همه ساله این روز 

ب��زرگ ب��ا اج��رای برنامه هایی نظير مس��ابقات 
ورزش��ی،  مقاله نویسی، برگزاری جشن های عيد 
غدیر و ... پاس داش��ته می ش��ود. در سال گذشته 
در 250 روستای دارای دهياری مراسم بزرگداشت 
این عيد بزرگ برگزار شد و تصاویر آن ها در صدا 

و سيما انعکاس یافت. 
از دیگر اقدام��ات می توان به فعاليت هایی که 
در حوزه ی گردش��گری روستایی صورت پذیرفته 
است اشاره کرد که طبق دستورالعمل سازمان در 
سطح اس��تان عملياتی شده است. جلسه ی ستاد 
گردشگری و تسهيالت نوروزی به ریاست استاندار 
محت��رم برگزار و دفتر روس��تایی به عنوان معاون 
گردشگری روستایی منصوب شد. بر همين اساس 
نشست ها و جلس��اتی در دفتر روستایی با حضور 
بخش��داران استان برگزار ش��د و هماهنگی های 
الزم صورت گرفت و س��تاد گردشگری روستایی 
در روستاهای دارای موقعيت گردشگری مناسب، 
تش��کيل گردیدند. عم��ده برنامه هایی که در این 
س��تاد طراحی و اجرا شده است بحث استقبال از 
مهمانان نوروزی می باشد. با توجه به شرایط آب 
و هوایی مناس��ب استان در فصل بهار همه ساله 
برنامه های ارزش��مندی جهت آماده سازی استان 
برای اس��تقبال از مسافران و گردشگران نوروزی 

صورت می پذیرد.
در روستاهای استان خصوصا روستاهای دارای 
موقعيت گردش��گری مناس��ب در س��احل خليج 
فارس، همه س��اله جش��نواره ی  ساخت مجسمه 
و س��ازه های ش��نی برگزار می گردد که در سال 
جاری با توجه به حضور گردش��گران از سراس��ر 
استان، این جش��نواره به صورت ملی در روستای 
مال قاید برگزار گردید. جشنواره ی طبخ غذاهای 
محلی نيز به صورت ویژه در دو روس��تای اس��تان 
برگ��زار گردی��د. برگزاری مس��ابقات ورزش��ی و 
برگزاری گش��ت دریایی ني��ز از دیگر برنامه های 
دهياران برای پذیرایی از گردشگران نوروزی بود. 

همچنين در سال جاری و در ایام نوروز مسابقات 
ورزش ه��ای بومی–محلی با حضور نایب ریيس 
فدراسيون ورزش های بومی–محلی کشور برگزار 
ش��د و با برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شد 
هر س��ه ماه یک بار این مسابقات برگزار گردد. دو 
دوره از این مس��ابقات در سال 1389 و یک دوره 
نيز در ابتدای س��ال 1390 در روس��تاهای استان 
برگزار گردیده اس��ت. ترویج فرهنگ ورزش های 
بومی–محل��ی ج��زء برنامه های��ی اس��ت که در 
س��ال های آینده نيز در دفتر روس��تایی به عنوان 
فعاليتی فرهنگی به آن پرداخته خواهد شد. تقریبا 
80 روستا به صورت شاخص در بحث گردشگری 
روستایی فعاليت داشته اند و طبق ارزیابی ها و آمار 
و اطالعاتی که از بخشداران محترم دریافت شده 
است، در ایام نوروز سال 1391 در حدود 2 ميليون 

نفر از روستاهای استان بازدید کرده اند.
فعاليت مهم دیگری که دفتر مبادرت به اجرای 
آن نموده فرهنگ سازی در زمينه  ی اجرای طرح 
زکات بوده اس��ت که ب��ا هماهنگی های صورت 
گرفته ب��ا کميته ی ام��داد امام خمين��ی)ره( و بر 
اس��اس تفاهم نامه های��ی که بين ای��ن کميته  و 
سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور منعقد 
شده است، توجه بيش��تری بر اجرایی نمودن آن 
نمودیم. در س��ال 1388 مجموع مبلغ جمع آوری 
ش��ده ی زکات حدود 280 ميليون تومان بوده که 
طی برگزاری جلس��ات متعدد با بخش��داری ها و 
هماهنگی های ص��ورت گرفته با دهياران در این 
زمين��ه، این رقم در س��ال 1389 به 730 ميليون 
تومان افزای��ش یافت که با رش��دی حدود 163 
درصدی مواجه بوده ایم. با توجه به موقعيت استان 
در توليد خرما و گندم، در حال برنامه ریزی هستيم 
تا با ترویج و توس��عه ی فرهن��گ دینی پرداخت 
زکات در روستاهای استان هر سال نسبت به سال 

قبل شاهد رشد بيشتری در این زمينه باشيم.
از دیگ��ر فعاليت های مهم ص��ورت گرفته در 
سال گذش��ته می توان به جذب اعتبارات خارج از 
حریم روستاها اشاره نمود. بر اساس قانون جدید، 
عوارضی که در هر شهرستان وصول می  گردد، با 
هماهنگی امور مالياتی اس��تان به نسبت جمعيت 
در بين ش��هرها و دهياری های همان شهرستان 
توزیع می ش��ود. با پيگيری های صورت گرفته در 
س��ال گذش��ته با اداره کل امور مالياتی استان و 
سایر شهرس��تان ها و برگزاری نشست های اوليه  
با حضور بخش��داران، واحدهای توليدی مشمول 
پرداخت عوارض خارج از حریم در س��طح استان 
جه��ت پيگيری وصول ع��وارض آن ها به صورت 
ویژه و با هماهنگی و همکاری بخش��داری های 
اس��تان شناس��ایی و ب��ه اداره کل ام��ور مالياتی 
اس��تان اعالم گردید. پيگيری های صورت گرفته 
در نهای��ت منجر به تخصيص مبلغ��ی در حدود 

در حال حاضر 
پیگیر هستیم تا 
به تعاونی ها کد و 
رتبه ی پیمانكاری 
اختصاص دهیم 
که با این کار 
می توانیم با تعاملی 
که با دستگاه های 
اجرایی -به ویژه 
بنیاد مسكن- 
داریم تعاونی ها را 
به طور مستقیم 
در اجرای 
طرح های هادی 
وارد عمل نماییم.
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6 ميلي��ارد و 750 ميليون تومان از محل عوارض 
خارج از حریم به دهياری های اس��تان در س��ال 
1390 ش��د که این رقم نسبت به مدت مشابه در 
سال های گذشته که عوارض خارج از حریم به طور 
متمرکز در اختيار دفاتر روس��تایی قرار می گرفت 

رشد چشم گيری داشته است.
در س��ال 1388 مجموع اعتب��ارات اختصاص 
یافته به اس��تان از محل ع��وارض خارج از حریم 
3 ميلي��ارد و 800 ميلي��ون توم��ان ب��وده که با 
برنامه ریزی های صورت گرفته در س��ال 1390، 
ای��ن رقم ب��ه 6 ميلي��ارد و 750 ميلي��ون تومان 
رس��يده است که حاکی از رشد 176 درصدی این 
اعتبارات می باش��د. نحوه ی توزیع عوارض خارج 
از حریم ني��از به یک بازنگری مجدد با همکاری 
مس��ئولين مرتبط دارد؛ عمده اش��کال وارده لزوم 
توزیع عوارض مذکور صرفا بر اس��اس ش��اخص 
جمعيت و در روستاهای همان شهرستان می باشد. 
به عن��وان مثال از مجموع اعتبارات خارج از حریم 
تخصيص یافته این اس��تان در سال گذشته بيش 
از 90 درصد در س��طح روس��تاهای 3 شهرستان 
استان و ما بقی در 6 شهرستان دیگر توزیع شده 
است که اگر این قانون مورد بازنگری قرار گرفته 
و توزیع به صورت استانی صورت پذیرد، به عدالت 

اجتماعی نزدیک تر می شویم.
برنامه ی کالن دیگر، ساخت و احداث ساختمان 
دهياری هاست. ساخت ساختمان دهيای ها از سال 
1386 در استان شروع شده است. تعداد 72 واحد 
تکميل شده و برای 13 واحد برنامه ریزی و تامين 
اعتبار صورت گرفته است که در 6 ماه ابتدای سال 

91 به انجام خواهند رسيد.
دفت��ر ام��ور روس��تایی در جه��ت ارتق��ای 
ش��اخص های بهداش��تی نيز فعاليت های��ی را در 
سطح استان صورت داده است. در راستای بهبود 
بخش��يدن به وضعيت بهداشت محيط روستایی 
هماهنگی های الزم را با دهياران انجام داده ایم و 
دهياران در تالش هستند تا بتوانند به نحو مطلوب 
و شایس��ته ای بحث دفع پسماند روستایی را اجرا 
نمایند. یکی از اقدامات دهياران در این خصوص 
تهيه ی بروشور، اطالع رسانی و برگزاری جلسات 
بهداشت روس��تایی بوده است که خوشبختانه تا 

امروز به نتایج مثبتی دست یافته ایم.
در ارتباط با ماشين آالت نيز با تالشی که طی 
دو س��ال اخير انجام ش��د در مجموع 90 دستگاه 
خ��ودروی مناس��ب جم��ع آوری زبال��ه در اختيار 
دهياران اس��تان قرار گرفت که می توان گفت در 
95 درصد از روستاهای دارای دهياری، جمع آوری 

زباله به نحو مطلوب صورت می  پذیرد.
نظارت بر عملکرد دهياری ها، از جمله وظایف 
دفتر امور روستایی استان است. لذا به همين منظور  
برنامه هایی در دست اقدام است از جمله: تهيه ی 

نرم افزاره��ای حس��ابداری، برگ��زاری دوره های 
آموزش��ی خاص عملکرد مالی، کنترل هزینه کرد 
دهياران از طریق ذی حساب دهياری ها، نظارت بر 
پروژه های عمرانی دهياری ها از طریق کارشناسان 

دفتر امور روستایی و ... .
از دیگ��ر فعاليت ه��ای ش��اخص دفت��ر امور 
روس��تایی، بيمه ی روستایيان و عش��ایر است. تا 
سال گذشته استان بوشهر این خدمات را به عنوان 
نماینده ی اس��تان فارس و زیر نظر این استان در 
س��طح روس��تاها ارائه می داد. بنا به پيگيری های 
صورت گرفته توسط دفتر امور روستایی و عنایت 
اس��تاندار محترم، در سال گذشته اقدام به استقرار 
دفتر مستقل بيمه ی روستایی در استان نمودیم. بر 
اساس بررسی های صورت گرفته بالغ بر 30 هزار 
خانوار در اس��تان می توانند تحت پوشش بيمه ی 
روستایی و عش��ایری قرار گيرند. با فعاليت هایی 
که در سال گذشته صورت پذیرفت، حدود 7000 
خانوار تحت پوشش این بيمه قرار گرفته اند که در 
مقایسه با سال های گذشته شاهد رشد چشمگيری 
بوده ایم. اس��تان بوشهر در ارتباط با بيمه ی خانوار 
روستایی، در س��ال 1389 رتبه ی 30 کشوری را 
داشت که با پيگيری های انجام شده توسط دفتر 
امور روس��تایی این رتبه در حال حاضر به رتبه ی 

25 ارتقا یافته است.
تعاونی ه�ای  راه ان�دازی  م�ورد  در  دهیاری ه�ا: 
دهیاری ها و اقدامات انجام شده در این خصوص 

بفرمایید.
همان طور که مس��تحضر هستيد نداشتن کد 
اجرایی دهياری ها در اجرای پروژه ها مش��کالتی 
را به وجود می آورد که این مش��کل با شکل گيری 
تعاونی ه��ای دهياری ها تا حدودی مرتفع ش��ده 
اس��ت. در این خصوص در ابتدای کار هس��تيم و 
انتظار داریم که تعاونی ها بتوانند عملکرد مناسبی 
را در اجرای پروژه های عمرانی داش��ته باشند. از 
جمله کارهایی که توس��ط شرکت های تعاونی در 
حال انجام است نظارت بر پروژه های عمرانی در 

روستاها می باشد. مدیریت و نظارت بر جمع آوری 
پسماندهای روس��تایی، به کارگيری ماشين آالت 
در جمع آوری پس��ماند، صدور پروانه ی ساختمان 
دهياری ه��ا، انجام فعاليت ه��ای عمرانی از جمله 
بهس��ازی معابر و اج��رای برنامه های فرهنگی–

اجتماعی از دیگر فعاليت های تعاونی ها می باش��د 
که تاکنون شرکت های تعاونی  توانسته اند در این 
خصوص عملکرد مناسبی داشته باشند و به عنوان 
کمک دهياری ها به خوب��ی ایفای نقش کنند. در 
ح��ال حاضر پيگير هس��تيم تا ب��ه تعاونی ها کد 
و رتب��ه ی پيمانکاری اختص��اص دهيم که با این 
کار می توانيم با تعاملی که با دستگاه های اجرایی 
-به ویژه بنياد مسکن- داریم تعاونی ها را به طور 
مس��تقيم در اجرای طرح های ه��ادی وارد عمل 
نمایيم. با توجه به ش��ناختی که دهياران از روستا 
دارند انتظار داریم که در اجرای طرح هادی عملکرد 
خوبی داشته باش��ند. اميد داریم با پشتيبانی های 
مالی که انجام می شود تعاونی ها بتوانند پيشرفت 
مناسبی داشته باش��ند و با اعتبارات 800 ميليون 
تومانی که در سازمان درنظر گرفته شده، بتوانيم 

ماشين آالت مناسبی در اختيار آن ها قرار دهيم.
دهیاری ه�ا: چ�را  در بعض�ی م�وارد دهیاری ه�ا 
تجهیزات خود را به عنوان آورده در تعاونی ها مورد 
اس�تفاده قرار نمی دهند؟ مثال ماشین آالت خود را 

به عنوان سهم یا سهام وارد نمی کنند؟
با توجه به نوپا بودن دهياری ها و کمبود وسایل 
موجود در روستاها، اولویت اول دفتر امور روستایی 
اختصاص حداقل وس��ایل به آنان بوده اس��ت. تا 
پيش از تش��کيل تعاونی ها، جمع آوری پس��ماند 
روستایی توسط دهياران صورت می گرفت. تعاونی  
دهياری ها در اس��تان بوش��هر حدود 2 سال است 
که راه اندازی شده  است. سياست گذاری های دفتر 
امور روس��تایی بر این اساس اس��ت که امکانات 
را در اختي��ار تعاونی ها قرار دهي��م تا فعاليت ها از 
مج��رای آن ها انجام ش��ود و در ح��ال حاضر در 
حال پيش بين��ی منابع درآمدی ب��رای تعاونی ها 
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هس��تيم. هماهنگی هایی با دفتر فنی استانداری 
انجام داده ایم ت��ا از این طریق بتوانيم معادنی را، 
به عن��وان یکی از منابع کس��ب درآم��د در اختيار 
تعاونی دهياری ها قرار دهيم. همچنين قرار است 
ماشين آالت سنگين در اختيار تعاونی  ها قرار داده 

شود تا بتوانند از این طریق نيز فعاليت نمایند.
دهیاری ها: روستاهای استان در حوزه ی مدیریت 
بحران و خدمات ایمنی در چه وضعیتی هس�تند و 

برنامه ی شما در این ارتباط چیست؟
در رابط��ه با خدمات آتش نش��انی، بر اس��اس 
موقعي��ت روس��تاها در اس��تان، شناس��ایی نقاط 
حادثه خيز صورت پذیرفت��ه و تقریبا 25 نقطه در 
روستاها مشخص ش��ده است. با هماهنگی های 
انجام شده با سازمان شهرداری ها و دهياری های 
کشور، تاکنون در 5 روستا موفق به استقرار پایگاه 
آتش نشانی ش��ده ایم و ارائه ی خدمات ایمنی در 
نقاط حادثه خيز اس��تان را آغاز نموده ایم. در حال 
حاضر 5 پایگاه آتش نشانی با خودروهای مناسب 
در اختيار آتش نشانان قرار گرفته است. همچنين 
در برنامه ی س��ال جاری نيز تجهيز 20 روستای 
حادثه خيز دیگر به کپسول های آتش نشانی را در 

دستور کار دفتر قرار داده ایم.
دهیاری ه�ا: معموال یکی از دغدغه ه�ای دهیاران 
خدم�ات رفاهی و امنیت ش�غلی اس�ت. دهیاران 
به نوع�ی تصور می کنن�د که دفتر امور روس�تایی 
بایس�تی به آن ها تضمین ش�غلی بده�د یا پیگیر 
حقوق آن ها باش�د. آیا در بحث معیشتی دهیاران 
و خدمات رفاهی آن�ان اقداماتی صورت گرفته یا 

خیر؟
در مورد امنيت شغلی دهياران باید گفت بسياری 
از آنان با مدرک ليسانس و باالتر سال های زیادی 
را در روستاها به فعاليت می پردازند و گاهی اتفاق 
می افتد که با تصميم ش��ورا همه ی سوابق آن ها 
از بي��ن م��ی رود. لذا باید در ای��ن خصوص برای 
آنان چاره ای اندیش��يد. در جلس��ه ای که در اهواز 
با حضور مدیران کل دفاتر روس��تایی استان های 
کشور برگزار شد این بحث مطرح گردید و سازمان 
هم در این راس��تا در حال پيگيری است تا بتواند 
با تنظيم دستورالعمل هایی تضمينی برای امنيت 
ش��غلی دهياران ایجاد کند. در مورد حقوق و مزایا 
هم جلسات توجيهی با دهياران داشته ایم. دهياران 
می توانن��د 40 درص��د اعتب��ارات تخصيص داده 
ش��ده را در امور جاری هزینه کنند. با هماهنگی 
بخشداران نيز مقرر شد که دهياران بتوانند از منابع 
درآمدی خودش��ان هم حقوق و مزایایی دریافت 
نماین��د. در ارتباط با مس��ائل رفاهی دهياران نيز، 
با هماهنگی سازمان شهرداری ها و دهياری های 
کش��ور برنامه ریزی ش��د تا از منبع درآمدی خود 
دهياران س��فر زیارتی به مش��هد مقدس را برای 
آن ها برگزار نمایيم. س��ال گذش��ته ح��دود 100 

خانوار از دهياران به این سفر زیارتی اعزام شدند و 
ان شاءا... در صدد هستيم طرح مشابهی را نيز در 

سال جاری برای دهياران استان اجرا نمایيم.
دهیاری ه�ا: به لح�اظ قانونی وقتی دهیار توس�ط 
شورا برکنار می ش�ود و حقوقی دریافت نمی کند، 
شورا باید پاسخ گو باشد؛ ولی آیا شما هم در این 

زمینه مساعدتی کرده اید؟
تا کنون چنين مش��کلی نبوده اس��ت؛ ولی در 
صورت بروز قطعا با هماهنگی مس��ئول مالی در 

حد توان مساعدت خواهيم نمود.
دهیاری ها: آیا در روس�تاهای اس�تان فعالیتی در 

زمینه ی کمپوست انجام شده است؟
در ح��ال حاضر در ابتدای این کار هس��تيم و 
فعاليت هایی جزئی در حال انجام است. در برخی 
از روس��تاها تفکي��ک از مبدا را ش��روع کرده ایم. 
دستورالعملی از طرف سازمان در حال تدوین است 
و منتظر ابالغ آن هس��تيم تا بر اس��اس آن عمل 
نمایيم. بيش��ترین فعاليتی که در حوزه ی پسماند 
انجام می شود بحث جمع آوری است که به صورت 
روزانه صورت می پذیرد. برای دفن نيز، محل های 
مناسب از طریق سازمان محيط  زیست شناسایی 

و به دهياران استان معرفی شده است.
دهیاری ها: چه برنامه هایی برای س�ال 1391 در 

نظر گرفته اید؟
تعداد 13 واحد از ساختمان های دهياری ها در 
دس��ت احداث اس��ت که یا از محل درآمدی خود 
دهياری ه��ا و یا از محل وص��ول عوارض، تامين 
اعتبار خواهند شد. در خصوص تجهيز دهياری ها 
در س��ال های گذشته کل دهياری ها با تجهيزات 
اوليه مثل وسایل اداری، رایانه، چاپگر و ... تجهيز 
شده اند.در بحث عوارض خارج از حریم با توجه به 
ظرفيت های موج��ود در منطقه به خصوص منابع 
نفت و گاز ان ش��اءا... تالش��مان بر این است که 
به صورت گسترده تری مشموالن پرداخت عوارض 
را شناسایی و به ادارات امور مالياتی معرفی نمایيم 
و اميدوار هستيم در آینده درآمد قابل مالحظه ای 

از این محل نصيب روستاهای استان شود.
در خصوص تاس��يس دهياری در روس��تاهای 
اس��تان نيز با هماهنگ��ی معاون��ت برنامه ریزی 
اس��تانداری، 50 دهياری واجد ش��رایط به همراه 
مستندات و مدارک الزم به سازمان معرفی شده اند 
و با توجه به سرش��ماری س��ال 1390 اميدواریم 

بتوانيم بر تعداد آن ها بيافزایيم.
س��اماندهی سيس��تم اداری دهياری ه��ا هم 
موضوع دیگری است که در دست اقدام می باشد. 
در روستاهایی که دارای امکانات اینترنتی هستند 
سيس��تم اتوماس��يونی در نظر گرفته ایم که این 
ارتباط را به صورت آنالین برقرار نماید. همچنين 
سامانه ی اینترنتی تشکيل داده ایم که روستاهای 
برخ��وردار از اینترنت بتوانند ب��ا ارتباط تصویری، 

بدون نياز به مراجعه ی حض��وری و از راه دور در 
جلسات شرکت نمایند.

اهداف کالن دفتر روستایی استان بوشهر نيز 
عبارتند از:

 برنامه ری��زی و سياس��ت گذاری در ح��وزه ی 
مسائل روستایی به عنوان متولی توسعه روستایی

 ارتقای شاخص های توسعه روستایی تا رسيدن 
به استانداردهای ملی و جهانی

 ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای روستایيان
 کاهش فاصله ی طبقاتی بين نواحی ش��هری 

و روستایی
 توانمندسازی و افزایش مشارکت روستایيان

 توسعه ی متوازن و هماهنگی منطقه ای
 ارتقای شاخص رشد و توسعه ی پایدار روستا

 بهبود و حفاظت محيط زیست روستا
 تثبيت جمعيت در نواحی روستایی

 انتقال تکنولوژی و خدمات در سطح روستاها
همه ی این  موارد جزو اهداف کالن دفتر امور 
روستایی استان می باشند که در خصوص آن ها به 
تناسب با دستگاه های اجرایی در حال برنامه ریزی 
و اجرا هس��تيم. با عنایتی که استاندار محترم به 
بحث توسعه روس��تایی داشته اند در سال گذشته 
از مح��ل اعتب��ارات تملک و دارایی اس��تان، 39 
درصد جهت اجرای پروژه های اس��تان اختصاص 
داده ش��د که در رابطه با بهبود وضعيت روستاها 
بس��يار اثرگذار بوده است.  در رابطه با درجه بندی 
دهياری ها نيز بای��د اذعان کرد، در حال حاضر از 
266 روستای دارای دهياری استان، 204 دهياری 
ط��ی دو دوره و ب��ر اس��اس 3 ش��اخص  درآمد، 
وسعت و جمعيت و بر اساس دستور العمل ابالغی 
درجه بندی شده اند. از این تعداد 35 دهياری درجه 
یک، 100 دهي��اری درجه دو، 61 دهياری درجه 
س��ه، 6 دهياری درجه چه��ار و 2 دهياری درجه 
پنج هس��تند. مابقی دهياری ها نيز در سال جاری 
مش��مول تخصيص درجه می باش��ند که در حال 

پيگيری می باشند.
دهیاری ها: در مورد روس�تاهایی که فاقد دهیاری 

هستند چه برنامه ای دارید؟
در مورد این روس��تاها تعام��ل الزم ميان دفتر 
و ش��ورای اسالمی روستا برقرار است و بر اساس 
گزارش های اخذ ش��ده از بخش��داران که به طور 
مستقيم با روستاها در ارتباط هستند، از آن ها غافل 
نخواهيم ب��ود. به ویژه در مورد عمران روس��تاها 
هماهنگی هایی با معاونت برنامه ریزی استانداری 
داشته ایم تا با این نشست ها از تقاضاها و درخواست 
شورای اسالمی روس��تاها در اجرای طرح هادی، 
بهسازی معابر و ... مطلع شویم و با هماهنگی که 
با فرمانداران در کميته ی برنامه ریزی شهرس��تان 
داریم حداقل بتوانيم کار بهس��ازی روستاها را به 

نحو مطلوبی انجام دهيم.

در حال حاضر از 
266 روستای 
دارای دهیاری 
استان، 204 
دهیاری طی دو 
دوره و بر اساس 
3 شاخص  درآمد، 
وسعت و جمعیت 
و بر اساس 
دستور العمل 
ابالغی درجه بندی 
شده اند. از این 
تعداد 35 دهیاری 
درجه یک، 100 
دهیاری درجه دو، 
61 دهیاری درجه 
سه، 6 دهیاری 
درجه چهار و 2 
دهیاری درجه پنج 
هستند.
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دفتر امور روس��تایی اس��تان بوشهر 
فعالي��ت خود را از س��ال 1386 آغاز 
نموده و توس��عه ی روس��تاهای اس��تان را در 
دس��تور کار خود قرار دارد. تا پيش از تشکيل 
دهياری به عنوان نهاد مجری در روس��تا، این 
امر در حاش��يه ی فعاليت های شهری صورت 
می گرف��ت و نهادی مس��تقل و غي��ر دولتی 
جهت تدبير امور وجود نداش��ت. اما با تشکيل 
س��اختار نوین مدیریت روستایی و نو سازمانی 
ک��ه رخ داد، ای��ن خ��الء پر ش��د. دفاتر امور 
روستایی اس��تان ها در ارتباط با مدیریت کلی 
بس��ياری  وظایف  دهياری ه��ا  فعاليت ه��ای 
بر عهده دارند. س��فر به اس��تان نخلس��تان ها 
مجالی ش��د تا به برخ��ی از فعاليت های دفتر 

امور روستایی استان بوشهر بپردازیم.  
استان بوشهر از اس��تان های مرزی خليج 
فارس است که از شمال به استان خوزستان و 
کهکيلویه و بویراحمد، از شرق به استان فارس، 
از جنوب و غ��رب به خليج فارس و از جنوب 
ش��رق به استان هرمزگان  محدود است. این 
استان با مساحتی حدود27000کيلومتر مربع، 
بي��ش از 707 کيلومت��ر با خلي��ج فارس مرز 
دریایی دارد. بر اساس سرشماری سال 1385 
جمعيت استان بالغ بر  267 .886نفر می باشد 
که از این تعداد، 2 .65 درصد در نقاط شهری 
و بقيه در نقاط روستایی )643 روستا در حال 
حاضر( س��کونت داشته و کمتر از یک درصد 
آنان غير س��اکن هستند. جمعيت روستانشين 

حدود 35 درصد و جمعيت شهرنش��ين استان 
حدود 65 درصد می باشد.

ایران دومين توليد کننده ی خرما در جهان 
است و استان بوش��هر یکی از توليدکنندگان 
مطرح خرما در کش��ور می باشد. عالوه بر این، 
صيد ماه��ی یکی از مهم تری��ن فعاليت های 
اقتصادی مردم این اس��تان می باش��د. صنایع 
اس��تان ني��ز به دو بخ��ش صنایع دس��تی و 
ماش��ينی تقسيم می ش��وند و مهم ترین آن ها 
را صنایع کش��تی و لنج سازی، توربافی، کوزه، 
س��فال و... تش��کيل می دهد. اس��تان بوشهر 
ب��ا توجه ب��ه ذخای��ر غنی نف��ت و همچنين 
جغرافيای مناس��ب برای کش��ت خرما دارای 
توان بالقوه در عرصه های مختلف است. پدید 

گزارشی از عملکرد
 و فعاليت های اداره کل امور روستایی 
استان بوشهر
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آمدن صنای��ع کشتی س��ازی و برخی صنایع 
پيوس��ت کشاورزی مانند بس��ته بندی و توليد 
محصوالت متنوع از خرم��ا، همگی موجبات 
دستيابی به توسعه ی پایدار را فراهم می کند.

 سير تاسيس دهياری ها در 
استان بوشهر

دفتر امور روس��تایی استان بوشهر از سال 
86 کار خ��ود را مس��تقل از دفت��ر ش��هری 
استانداری با 174 دهياری تاسيس شده آغاز 
نمود. در پایان س��ال 89 ای��ن تعداد به 223 
دهياری رس��يد و سال گذشته با پيگيری های 
ص��ورت گرفته موفق به اخذ مجوز تاس��يس 
دهياری برای کليه ی روس��تاهای باالی 50 

خانوار استان گردید که به این ترتيب مجموع 
دهياری های اس��تان به 266 دهياری رسيده 
اس��ت. یعنی از مجموع روستاهای استان 41 

درصد دارای دهياری می باشند.
 سير تاسيس دهياری ها طی 8 

سال اخير در استان بوشهر
از ميان 266 دهياری در س��طح اس��تان، 
204 دهياری تعيين درجه شده اند. درجه بندی 
دهياری ه��ا بر اس��اس ش��اخص های تعریف 
ش��ده ی درآم��د، جمعيت و وس��عت صورت 
می پذی��رد. از 204 دهياری درجه بندی ش��ده 
35 دهياری درجه ی��ک، 100 دهياری درجه 
دو، 61 دهياری درجه س��ه، 6 دهياری درجه 

چهار و 2 دهياری درجه پنج می باشند. 
 آموزش دهياران

 یکی از حوزه هایی که دفتر امور روستایی 
استان بوشهر در آن فعاليت چشم گيری داشته 
است، حوزه ی آموزش دهياران می باشد. نقش 
روزافزون آموزش و اهميت سرمایه ی انسانی 
بر کمتر کسی پوشيده است. دفتر امور روستایی 
اس��تان بوشهر در سال های اخير فعاليت هایی 
در حوزه ی آموزش دهياران داشته است که به 

برخی از آن ها اشاره می کنيم:
1 -  برگزاری دوره های آموزشی در استان

2-  ميزبان��ی دوره های آموزش��ی کش��ور 
به عنوان استان آزمایشی

3 -  برگزاری 3 سفر آموزشی به استان های 
کش��ور و آشنایی دهياران اعزامی با تجربيات 

موفق سایر استان ها
4 - انتخاب استان بوشهر به عنوان استان 

آزمایشی در چاپ و نشر 17000 نسخه کتاب 
»مدیریت روس��تایی ویژه ی آزمون مکاتبه ای 
دهياران کشور« و توزیع آن به سراسر کشور

5 - کسب مقام »استان برتر آموزشی« طی 
3 سال متوالی به تایيد پژوهشکده ی مدیریت 
ش��هری و روستایی سازمان ش��هرداری ها و 
دهياری های کش��ور و همچنين کسب مقام 
اس��تان برتر آموزش��ی س��ال 90 در پنجمين 
جش��نواره ی پژوهش و آم��وزش در حوزه ی 

مدیریت شهری و روستایی
6– تهيه ی محتوا، چاپ و تدوین 5 نسخه 
کتاب تخصصی دهياران کش��ور با هماهنگی 
پژوهش��کده ی مدیریت ش��هری و روستایی 

کشور در مباحث:
»مدیریت روستایی در ایران«

»مفاهيم و مبانی صنایع روستایی«
»روش های تامين بهداش��ت و سالمت در 

روستا«
»جمعيت شناس��ی و روش ه��ای تحلي��ل 

جمعيت روستایی«
»قوانين و آیين نامه های مالی و بودجه ریزی 

دهياری ها«
7 – کمک به راه ان��دازی صندوق بيمه ی 
اجتماعی روس��تایيان و آموزش دهياری های 
استان با هدف آش��نایی روستایيان با بيمه ی 
کشاورزی به منظور توسعه و گسترش فرهنگ 

بيمه ی کشاورزی در بين روستایيان
 تعاونی دهياری ها

 یکی دیگ��ر از عرصه ه��ای فعاليتی دفتر 
امور روس��تایی، هدایت و اجرای امور مربوط 
به تاس��يس و راه اندازی ش��رکت های تعاونی 
دهياری ها می باشد. اجرای بسياری از امور از 
جمله پروژه های عمرانی نيازمند توان مضاعفی 
است که این توان جز با تشکيل شرکت های 
تعاونی حاصل نمی ش��ود. شرکت های تعاونی 
دهياری ه��ا ب��ا آورده ی دهياری ه��ا به عنوان 
یک ش��خصيت حقوقی تاس��يس می شوند و 
به اج��رای پروژه ها و ام��وری می پردازند که 
از ت��وان یک دهياری به تنهایی خارج اس��ت. 
ش��رکت تعاون��ی به دليل ت��وان مضاعفی که 
حاصل همکاری و تعاون دهياری ها می باشد، 
می تواند در اجرای بسياری از این امور موفق 
باش��د. با عنایت به لزوم انس��جام دهياری ها 
و تجميع امکانات جه��ت انجام امور عمرانی 
روس��تاها،  16 ش��رکت تعاونی دهياری ها در 
اس��تان در حال حاضر فعال هستند. در ادامه 
به برخی از طرح ها و پروژه های ش��رکت های  

تعاونی دهياری های استان می پردازیم.
عم��ده فعاليت ش��رکت تعاون��ی دهياران 

استان به شرح ذیل می باشد:
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 نظارت بر پروژه های عمرانی در روستاها
 فعالي��ت در تامي��ن منابع مال��ی مدیریت 

روستایی
 مدیری��ت و نظارت بر جمع آوری زباله ها و 

پسماند روستایی
 روشنایی معابر روستایی

 صدور پروانه های ساختمانی
 بتنی کردن کانال های آبياری نخيالت

 به کارگيری ماشين آالت بخش خصوصی 
در جمع آوری پسماندهای جامد

 فعاليت ه��ای فرهنگ��ی و اجتماع��ی در 
زمينه ی حضور و مش��ارکت حداکثری مردم 

در انتخابات
 خدمات رس��انی و اس��کان گردش��گران و 

ميهمانان نوروزی
 همکاری با س��ازمان ها و نهادهای دولتی 
در ایجاد اشتغال و توسعه ی بخش کشاورزی 

در روستاها
 ایجاد منابع درآمدی پایدار در دهياری های 

منطقه
 س��اماندهی و متمرکز نم��ودن امور مالی 
دهياری ها به منظور ارائ��ه ی خدمات بهتر به 

دهياری ها و کاهش هزینه های جاری
 کنت��رل و نظارت بر س��اخت و س��ازهای 

روستایی
 ایجاد مبلمان روس��تایی و تامين وس��ایل 
و تجهي��زات پارک های محل��ی و تابلوهای 

کوچه ها و معابر
 جمع آوری زکات

ب��ودن  دارا  به جه��ت  بوش��هر  اس��تان 
نخلس��تان های متعدد در س��طح روستاهای 
اس��تان و مزارع گندم و جو ک��ه از مصادیق 
پرداخ��ت زکات می باش��ند س��االنه ش��اهد 
استقبال باغ داران و مزرعه داران استان از این 
فریضه ی الهی می باشد. در سال های آغازین 
انعقاد تفاهم نامه ی همکاری مشترک سازمان 
شهرداری ها و دهياری های کشور و کميته ی 
ام��داد امام خمينی )ره( به جهت اطالع رس��انی 

ناکافی و ناآش��نایی روستایيان عزیز، مجموع 
زکات��ی ک��ه به ص��ورت متمرکز جم��ع آوری 
ش��ده و مش��مول تفاهم نامه ی مذکور می شد 
صرف��ا مرب��وط ب��ه تع��دادی از روس��تاهای 
شهرس��تان دشتس��تان بود؛ ولی با پيگيری و 
اطالع رس��انی های صورت گرفته مبلغ زکات 
جمع آوری شده از 2/826/000/000 ریال در 
س��ال 88 به 7/305/640/150 ریال در سال 
89 و مش��ارکت روستایيان از یک شهرستان 
به چهار شهرس��تان افزایش یافت که حاکی 
از رش��د 163 درصدی مبلغ زکات جمع آوری 

شده می باشد.
 گردشگری استان

در کنار گرما و رطوبت گاها طاقت فرسای 
تابستان اس��تان بوش��هر، فصل بهار فرصت 
مغتنمی اس��ت جهت بازدید و بهره جستن از 
طبيعت و س��احل زیبای خلي��ج فارس. نوروز 
امس��ال ب��ا هماهنگی ه��ای ص��ورت گرفته 
ب��ا بخش��داران و دهياران اس��تان بر اس��اس 
دس��تور العمل ارسالی از سوی ستاد تسهيالت 
س��فر، تالش ش��د فض��ای مناس��بی جهت 
گذراندن اوقات فراغت همشهریان، مسافران 
و گردش��گران نوروزی فراهم گردد. تنظيف 
خيابان ه��ا و رنگ آميزی ج��داول، نصب بنر 
و پ��الکارد تبریک عيد و خوش��امدگویی در 
ورودی روستاها، تدارک ایستگاه هایی جهت 
راهنمایی مس��افران، تخصي��ص مکان هایی 
جه��ت اس��کان گردش��گران و ... از جمل��ه 
برنامه هایی اس��ت که همه ساله در ایام نوروز 
در روس��تاهای اس��تان ص��ورت می پذیرد. از 
دیگ��ر برنامه های جالب توج��ه که خصوصا 
در روس��تاهای ساحلی اس��تان مورد استقبال 
و بازدی��د گردش��گران ای��ن خطه از اس��تان 
بازی های  جش��نواره ی  برگ��زاری  می ش��ود 
بومی و محلی، جش��نواره ی غذاهای محلی و 
جشنواره ی ساخت مجسمه های شنی در جوار 
خليج نيلگون فارس می باشد. به نحوی که در 
ایام تعطيالت نوروزی حدود 2 ميليون نفر از 

روستاهای استان بازدید نمودند.
 گلزارهای مطهر شهدای روستا

ساماندهی گلزارهای مطهر شهدای روستا 
از سال 1387 با هماهنگی بنياد شهيد و امور 
ایثارگران و همکاری س��ازمان شهرداری ها و 
دهياری های کش��ور آغاز ش��ده و با اعتبارات 
اس��تانی ای��ن مه��م در س��ال 1389 به طور 
100درصد به اتمام رس��يده و در حال حاضر 
نگهداری این اماکن متبرکه توسط دهياری ها 

در حال انجام می باشد.
 صندوق بيمه ی اجتماعی 

روستایيان و عشایر
صندوق بيم��ه ی اجتماعی روس��تایيان و 
عش��ایر در استان بوش��هر با 43 کارگزاری در 
اقصی نقاط اس��تان در حال خدمات رس��انی به 
روس��تایيان و عشایر می باش��د. تاکنون بيش 
از هف��ت هزار و یک صد خانوار تحت پوش��ش 
خدمات ای��ن صندوق قرار گرفته اند. کارگزاران 
فعال اس��تان ش��امل دهياری ها و شرکت های 
تعاونی توليد و تعاونی های روستایی می باشند که 
اهالی روستاها با مراجعه به این دفاتر می توانند 

تحت پوشش خدمات بيمه قرار گيرند.
 پایگاه های آتش نشانی

استقرار پایگاه های آتش نشانی در روستاها 
از الزامات غير قابل اجتناب می باش��د. تجهيز 
روستاها به خدمات ایمنی و آتش نشانی برای 
نخستين بار پس از راه اندازی دهياری ها صورت 
گرفت. دفتر امور روستایی استان بوشهر از بدو 
امر به جهت درک دشواری ها و خسارات شدید 
وارده به روستایيان زحمت کش، این موضوع 
را از اولویت های کاری خود قرار داد و در حال 
حاضر در 5 منطقه ی روس��تایی استان پایگاه 
آتش نش��انی احداث نموده است. شناسایی و 
استقرار حدود 20 پایگاه آتش نشانی دیگر در 
مناطق روستایی شهرستان نيز در دستور کار 
ای��ن دفتر قرار گرفته که ب��ا توجه به اولویت 
مناط��ق، به محض تامين اعتبارات الزم اقدام 

می گردد.
گزارش فعاليت های انجام شده از محل اعتبارات طرح زکات به شرح ذیل می باشد:

سال

زکات 
جمع آوری شده 

مردمی
)ميليون ریال(

کمک سازمان 
شهرداری ها و 

دهياری های کشور
)ميليون ریال(

کمک اعتبارات 
استانی

)ميليون ریال(

جمع کل
)ميليون ریال(

درصد رشد 
نسبت به 

سنوات گذشته

تعداد 
پروژه های 
اجرا شده

شهرستان های
 محل اجرا

دشتستان15 پروژه882826165025647040100%

دشتستان، دشتی، 40 پروژه8973060428011586165%
تنگستان و جم

تاکنون ابالغ نشده است .90
4 شهرستان 55 پروژه 101321650684418626جمع 
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دهیاری ه�ا: در ابت�دا ضم�ن معرف�ی خودت�ان، 
توضیحات�ی در ارتب�اط ب�ا روس�تای بوش�کان 

بفرمایید.
بس��م ا...الرحمن الرحيم. نوروز نوروزی هستم، 
دهيار روس��تای بوشکان، با 33 سال سن و دارای 
مدرک ليس��انس زبان و ادبيات فارس��ی. دهياری 
بوشکان در سال 1382 تاسيس شد و بنده از یک 
س��ال بعد از تاسيس به صورت تمام وقت مشغول 
فعاليت در دهياری هس��تم. ش��ورای روستای ما 
5 نفره اس��ت. همچنين دهياری بوش��کان نيز در 
حال حاضر تعداد 7 نفر نيروی انس��انی دارد. بنده 
به عنوان دهيار، یک نفر به عنوان  منش��ی، یک 
نفر مسئول امور مالی، یک نفر راننده و سه نفر به 
عنوان نيروی خدماتی دهياری که وظایف خاصی را 

عهده دار هستند. دهياری بوشکان، دهياری درجه 
سه می باشد. از لحاظ درآمدی باید عرض کنم که 
به لطف سطح باالی مش��ارکت مردمی در روستا، 
درآم��د دهياری خوب اس��ت و دهياری توانس��ته 
تاحدودی به خودکفایی برس��د و به دولت متکی 
نباش��د. به دليل وجود روحيه ی تعامل، همکاری و 
مشارکت مردم با دهياری و شورای اسالمی، انجام 
پروژه های عظيم و زیربنایی روستا با سهولت و در 
کمترین زمان ممکن صورت می گيرد، به طوری که 
چهره ی قدیمی روستا در مدت زمان اندکی یکباره 
شکوفا و جوان گردید. امنيت اقتصادی و اجتماعی 
و امکانات موجود در روستا باعث جذب مهاجرین از 

نقاط مختلف کشور به این روستا گردیده است.
روستای بوشکان از نظر موقعيت جغرافيایی در 

جنوب شرقی شهرستان دشتستان از توابع استان 
بوشهر واقع شده و فاصله ی آن تا مرکز شهرستان 
110 کيلومتر است. جمعيت ثابت و متمرکز روستا 
حدود 650 خانوار و بالغ بر 3500 نفر می باشد که 
البت��ه در چندین فصل از س��ال جمعيتی در حدود 
5000 نفر در روس��تا س��اکن می شوند. دليل مهم 
ش��ناور بودن جمعيت روس��تا کوچ عشایر استان 
فارس و اصفهان در فصول سرد سال به این منطقه 
می باشد. مانند بس��ياری از روستاهای کشورمان 
ش��غل اکثر مردم روستا کش��اورزی است. در واقع 
این روستا قطب اصلی کش��اورزی استان بوشهر 
به ش��مار می رود و در س��ال توليدی در حدود 12 
الی 13 هزار تن گندم از زمين های روستا برداشت 
می شود. در هر سال 4000 تن انواع بذر گندم توليد 

زکات؛ 

توان افزايی از طريق مشارکت سازنده ی مردمی

بررسی تجربه ا ی موفق

 در روستای بوشکان

دهیاری ها: در س�ال های اخیر بر اساس تفاهم نامه ای که بین سازمان 
ش�هرداری ها و دهیاری های کش�ور و کمیته ام�داد  امام خمینی  )ره( منعقد 
گردی�ده  اس�ت زکات جمع آوری  ش�ده از روس�تاها در عم�ران  و آبادانی 
همان روستا مصرف می شود. روستاهای زیادی در این عرصه وارد شدند 
و کاره�ا و فعالیت ه�ای بزرگی انجام دادند. اما در برخی از روس�تاها این 
فعالیت چشم گیرتر بود. روستای بوشکان واقع در استان بوشهر از جمله 

روستاهای موفق در اجرای این طرح بوده است. وجود اهالی مشارکت جو، 
دهیاری توانمند و ش�ورایی حاضر در صحنه؛ همگی در روستای بوشکان 
دست به دست یکدیگر داده بودند تا موانع را از میان برداشته و بوشکان 
را آبادتر از همیشه بسازند. موفقیتی که در بوشکان حاصل شده بود موجب 
شد تا ما گفت وگویی با آقای نوروزی دهیار روستای بوشکان ترتیب دهیم 

و از اوضاع و احوال روستا بیشتر مطلع شویم. 
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ش��ده و به اس��تان های هم جوار صادر می شود. در 
سال های اخير کشاورزان از خشکسالی های پياپی 
متضرر ش��ده اند و به س��مت دامداری و دامپروری 
روی آورده اند. از لحاظ استراتژیکی این روستا یکی 
از مناطق نفت خيز کش��ور است که چندین منبع 
ذخيره ی نفتی در روس��تا حفاری شده اما هنوز از 
آن ها استفاده نشده است. نقطه ی قوت این روستا، 
مشارکت مردمی در تمام فعاليت ها است. یکی از 
فعاليت های اجرا ش��ده در روس��تا که با مشارکت 
صددرص��دی مردم به نتيجه رس��يد اجرای طرح 
زکات در روس��تا بود که از زمان شروع این طرح، 
همتی همه جانبه از سوی مردم داشتيم. نتيجه ی 
مشارکت مردم و اجرای این طرح انتخاب دهياری 
بوشکان به عنوان دهياری برتر استان در زمينه ی 

زکات در سال های 89 و 90 بود.
دهیاری ها: روستای بوش�کان در طرح جمع آوری 
زکات از روستاهای شاخص استان بوشهر و کشور 
اس�ت. در مورد نحوه ی اجرای این طرح در روستا 

توضیحاتی بفرمایید.
م��ردم معتقدند مبلغ��ی که به عن��وان زکات 
جمع آوری می شود باید تحت عنوان کمک، صرف 
فقرا ش��ود. اما دولت با تصوی��ب طرح جمع آوری 
زکات چاره ای بهتر اندیش��يد؛ ب��ه این صورت که 
زکات به ص��ورت یک ج��ا جمع آوری ش��ده و به 
حساب کميته ی امداد امام خمينی)ره( واریز می شود 
و س��پس معادل مبلغ جمع آوری شده ی زکات، از 
جانب دولت به همان روستا اعتبار تخصيص داده 
می شود. مثال با واریز مبلغ 100 ميليون تومان به 
حساب کميته ی امداد امام خمينی، سال آینده طبق 
صورت جلس��ه ای که دهياری به شورا داده است 
این 100 ميليون به روستا تزریق می شود و در هر 
زمينه ای که ش��ورا و دهياری صالح بداند صرف 

می شود.
در خص��وص اجرای این طرح در روس��تا باید 
عرض کنم که در ابتدای برداشت گندم، جلساتی 
با مردم روس��تا برگزار می نمایيم. در این جلسات 
ریش سفيدان هر قوم و قبيله شرکت می کنند که 
آن ها در اصطالح هميار دهياری و ش��ورا هستند 
و از آن ها جهت ش��رکت در جلس��ات و همکاری 
در اجرای طرح، دعوت به عمل می آید. کمک های 
نقدی و زکات مردم توسط ایشان جمع آوری شده 
و یک جا به حساب دهياری واریز می شود. سپس 
این مبلغ از حس��اب دهياری به حساب کميته ی 
امداد واریز می ش��ود. صورت جلسه ای هم تنظيم 
می ش��ود مبنی بر این که این مبلغ پرداخت شده و 
معادل آن قرار است بابت پروژه های روستا مصرف 
ش��ود. دولت معادل همان مبلغ را در سال آینده به 

روستا تزریق می کند. 
گاه��ی اوق��ات ني��ز تش��ویق هایی از ط��رف 
استانداری صورت می گيرد. مثال سال 1389 طبق 

اعالم دولت مقرر شد برای روستایی که مقام اول 
را در مشارکت و زکات کسب نموده است، عالوه بر 
 مع��ادل مبلغ، پاداش��ی هم در نظر گرفته ش��ود.

 روستای بوش��کان 159 ميليون تومان به عنوان 
زکات جم��ع آوری ک��رد و عالوه بر ای��ن مبلغ، در 
ح��دود 50 ميلي��ون تومان نيز ب��ه دهياری تعلق 
گرفت. طرح های انجام ش��ده پس از دریافت این 
مبلغ طرح هایی بود که بر اساس نياز روستا و مردم 
انتخاب ش��ده بودند. طی جلس��اتی که با مردم و 
شورای روستا داش��تيم به این نتيجه رسيدیم که 
مردم تمایل زیادی برای داش��تن یک کتابخانه ی 
عمومی در روستا دارند، لذا اولين کاری که صورت 
گرفت احداث کتابخانه ی کوچکی در روستا برای 
جوان��ان بود. اق��دام دیگری که ص��ورت گرفت، 
احداث یک مس��جد بود. از آن جایی که روس��تای 
بوشکان نقطه ی ورودی اس��تان فارس به استان 
بوش��هر است، جهت رفاه حال مس��افران، در این 
مس��ير یک مس��جد  به مس��احت 250 مترمربع 
احداث نمودیم که مس��افران ب��دون این که وارد 
روس��تا ش��وند به راحتی بتوانن��د از آن اس��تفاده 
 نمایند و برای این موضوع دچار مش��کل نش��وند. 
یکی دیگ��ر از نيازهایی که در صحبت های مردم 
آشکار و مشهود بود، عدم وجود سردخانه در روستا 
بود. از فاصله ی روستا تا مرکز شهر 110 کيلومتر 
اس��ت. به دليل نبود امکان نگه��داری متوفيان در 
روس��تا، متوفی را به مرکز شهرستان می بردند تا 
صبح روز بعد از آن جا تش��ييع کنند. ما 20 ميليون 
تومان از مبلغ زکات را برای ساخت یک سردخانه ی 
4 نف��ره اختص��اص دادیم و از ای��ن طریق موفق 
شدیم این مشکل را حل کنيم تا خانواده ی متوفی 
به غير از غم از دس��ت دادن اعضای خانواده، غم 
 دیگری نداشته باشند و به سختی و مشقت نيفتند.

از دیگ��ر فعاليت هایی که از همين محل درآمدی 
صورت پذیرف��ت، می توان به احداث خانه ی عالم 
روستا به مساحت 200 مترمربع با مشارکت مردم 
روس��تا که حدود 40 الی 50 ميليون هزینه در بر 
داش��ت؛ اشاره نمود. در حال حاضر نيز در زمينه ی 
مسائل فرهنگی پيشرفت خوبی داشتيم و بيشتر در 
امور زیربنایی خدمات ارائه می دهيم و مبلغ زکات را 
صرف آسفالت معابر و ایجاد محيطی مطلوب برای 
اهالی روستا می کنيم. امس��ال مبلغ 110 ميليون 
تومان جهت آس��فالت معابر روستا هزینه کرده ایم 
که به حمدا... رضایت مردم هم حاصل شده است.

دهیاری ها: آیا دهیاری بوشکان در شرکت تعاونی 
دهیاری های بخش عضو اس�ت؟ چه فعالیت هایی 
توس�ط این ش�رکت ص�ورت پذیرفته اس�ت؟ و 
همچنی�ن بفرمایید چند ش�رکت تعاونی فعال در 
روس�تا حض�ور دارند و در چ�ه حوزه هایی فعالیت 

می کنند. 
شرکت تعاونی دهياری های بوشکان، شرکت 

تازه تاسيسی است که بسيار فعال است. این تعاونی 
تا به حال چندین طرح اجرا کرده اس��ت. از جمله 
این طرح ها طرح درخت کاری و بيابان زدایی است 
که  از س��وی منابع طبيعی شهرستان به شرکت 
تعاونی دهياری های بوش��کان واگذار شده است. 
ش��رکت تعاونی نيز از درآمد حاصل از اجرای این 
طرح توانست ماش��ين آالت تهيه کند. اما به علت 
تازه تاس��يس بودن آن هنوز به شکل ایده آلی که 
م��ورد نظر بوده در نيامده اس��ت اما حرکت رو به 
جلوی شرکت محسوس است. در مورد تعاونی های 
روستایی باید عرض کنم که مردم روستا سهامداران 
این شرکت ها هستند. در بوشکان، شرکت تعاونی 
دشت بوشکان، تعاونی توليد محصوالت کشاورزی 
اس��ت که از تعاونی های معروف کش��ور اس��ت و 
ح��دود 500 نفر س��هامدار دارد. این تعاونی حدود 
200 هکتار زمين با سند مالکيت دارد که ظرفيت 
توليدی آن در سال حدود 300 تن گندم می باشد. 
10 ال��ی 11 نفر در این تعاونی ش��اغل هس��تند. 
قس��متی از درآمد شرکت تعاونی توليد به دهياری 
تعلق می گيرد. یعنی هر جا ک��ه برای پروژه های 
روستا مانند روشنایی معابر یا آسفالت کمبود بودجه 
داشته باشيم از این محل تامين می شود. در مورد 
تعاونی مصرف هم به دليل این که این روستا مرکز 
عشایرنشين اس��تان های فارس و اصفهان است، 
یک شرکت تعاونی به نام تعاونی عشایری در روستا 
فعاليت دارد و محصوالتی همچون آرد، قند و سایر 
مواد غذایی در این تعاونی توليد می شود. دهياری 
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ني��ز زمين هایی جهت ایجاد س��اختمان ش��رکت 
تعاونی در اختيار آنان قرار داده است. 

دهیاری ه�ا: در ح�وزه ی ساخت وس�از )پروان�ه ی 
س�اخت( ب�ا عنای�ت ب�ه بهینه س�ازی خانه های 

روستایی چه فعالیت هایی صورت گرفته است؟
اخذ پروانه ی س��اخت در روس��تاها بعد از گذر 
زمان نهادینه شد؛ چرا که قبل از آن در روستا اخذ 
پروانه ی ساخت وساز معنایی نداشت و این امر فقط 
مختص شهرها بود. اکنون هيچ کدام از اهالی بدون 
اخذ پروانه ی س��اختمانی به کار ساخت وساز اقدام 
نمی کنند. افرادی س��عی بر نادی��ده گرفتن قانون 
داش��تند که با آنان برخورد ش��د و در حال حاضر 
کس��ی در این روس��تا وجود ندارد که ساختمانی 
بدون مجوز بس��ازد. کارشناس��ان در این زمينه به 
وظای��ف خود می پردازند و نقش��ه ی س��اختمانی 
تهيه  می کنن��د و تحویل افراد می دهند، همچنين 
با هزینه ای اندک نظارت مهندسی بر ساختمان ها 
انجام می شود و تمام ساختمان ها با توجه به اجرای 

طرح هادی بنا می شوند.
دهیاری ها: آیا دهیاری پروژه های عمرانی دیگری 

هم در روستا انجام داده است؟
بل��ه. پروژه های زیادی انجام گرفته اس��ت که 
همگی با مشارکت مردم روستا و در راستای توسعه 
و زیباس��ازی روس��تای بوش��کان به برخی از این 

پروژه ها اشاره می کنم:
 احداث پارک محله ای به مساحت 2000 متر با 
امکانات آب، برق، وسایل بازی کودکان، سرویس 

بهداشتی زنانه و مردانه و  فضای سبز.
 احداث س��اختمان دهياری به مس��احت 141 

مترمربع با تمام تجهيزات.
 احداث مصالی بزرگ نماز جمعه با مس��احت 

650 مترمربع از محل اعتبارات زکات.
 تزیينات و مبلمان ورودی روستا.

 احداث ميدانی در ورودی روستا با نصب تندیس 
کشاورز که نماد اصلی روستا می باشد.

 درخت کاری تمام خيابان های اصلی روستا.
 نص��ب س��طل های زباله در حاش��يه ی تمام 

خيابان های روستا.
 اح��داث چند پارک محل��ه ای در چند نقطه ی 

روستا به صورت جنگلی.
 تملک 2 هکت��ار از اراضی ملی و اقدام جهت 

احداث پارک بين راهی. 
 ساماندهی و سنگ فرش 12هزار متر پياده رو.

دهیاری ها: در مورد وصول عوارض، دهیاری به چه 
شکل عمل می کند؟

روس��تای بوشکان یک روس��تای مهاجر پذیر 
اس��ت و خانواده هایی از قم، اهواز، یاسوج، همدان 
و ... ب��ه این روس��تا مهاج��رت نموده اند. دهياری 
زمين های مسکونی جهت ساخت منازل در اختيار 
آن ها قرار داده است. در طول سال 89-90 حدود 
100 پروانه ی ساختمانی صادر کردیم. عوارض این 
پروانه ها بر اساس توافقی بوده که بين بخشداری، 
دفتر امور روستایی و دهياران صورت گرفته است. 
ت��ا 100 متر، متری 1000 تومان و از 100 متر به 
باال متری 1500 دریافت می کنيم. عوارض کسب 
مثل پروانه ی کس��ب برای مغازه و ... بر اس��اس 
قيمت منطقه ای دریافت می شود. قسمتی از روستا 
به گونه ای پرتردد است که به مرکز روستا معروف 
شده اس��ت و کس��به ی آن دارای درآمد باالتری 
هس��تند که قيمت منطقه ای این بخش باالتر از 

سایر مناطق روستا است. 
دهیاری ها: آیا دستگاه ها، کارگاه ها و کارخانه هایی 
در روستای بوش�کان وجود دارد که منبع درآمدی 

برای دهیاری محسوب شوند؟
بله. شرکت توليد بذر گندم داریم که تقریبا سالی 
یک ميليون تومان به عنوان کمک هزینه به حساب 
دهياری واریز می کند. شرکت های پيمانکاری هم 
که برای س��اخت پل یا جاده به این روستا می آیند 
معموال به دليل استفاده از منابع روستا به دهياری 
ع��وارض پرداخت می کنند. عالوه بر این 3کارگاه 
بلوک زنی ه��م وجود دارد که با دهياری در تعامل 
هس��تند. به این صورت که اگ��ر دهياری بخواهد 
خيابانی را تعریض نماید و برخی از ساکنين از نظر 
مالی ضعيف باش��ند، در این شرایط از کارگاه های 

بلوک زنی کمک گرفته می شود. چون در قانون هم 
هيچ نوع تعریفی مبنی بر تعلق بودجه ی دهياری ها 

برای این گونه موارد وجود ندارد. 
دهیاری ها: در حوزه مدیریت پسماند روستایی چه 

فعالیت هایی انجام داده اید؟
خوشبختانه با مساعدتی که دفتر امور روستایی 
در این زمينه داش��تند، ما توانستيم در سال 1387 
یک دستگاه ایسوزو خریداری کنيم و یک کارگر و 
یک راننده به انجام این امر اختصاص دهيم که از 
اول تا آخر هفته -به غير از تعطيالت- مشغول به 
کار هستند. عالوه بر جمع آوری زباله از درب منازل، 
تم��ام خيابان ها ه��م نظافت می ش��ود. کنار تمام 
خيابان های پرتردد سطل زباله نصب کرده ایم که 
این سطل ها در طول هفته تخليه می شوند. محل 
دفن زباله  به فاصله ی 5 کيلومتری از روستا است 
که از سازمان منابع طبيعی و محيط  زیست مجوز 

اخذ شده است.
دهیاری ها: در خصوص سایر فعالیت های درآمدزای 

دهیاری بفرمایید.
در روستا برای رفاه مردم و کسبه و برای ایجاد 
رقاب��ت به منظور کنترل قيم��ت، بازارچه و ميدان 
ميوه و تره باری به مس��احت 1000 مترمربع ایجاد 
کردیم که دارای 8 دهنه است و به بازارچه ی روستا 
ش��هرت دارد. این بازارچه در روزهای یکش��نبه و 
چهارشنبه از صبح تا عصر فعاليت می کند و تمامی 
خرید و فروش ها در ای��ن نقطه صورت می گيرد. 
اجن��اس با قيمت مناس��ب و ارزان به م��ردم ارائه 
می شود. مغازه داران از این که بازارچه باعث اختالل 
در کسب آنان شده، ناراضی بودند. به همين دليل 
دو روز در هفته به بازارچه اختصاص داده شد. ایجاد 
این بازارچه منبع درآمد خوبی برای دهياری است. 
برای مثال در روز یکشنبه در حدود 50 ماشين سيار 
ب��ه این محل آمده و به فروش اجناس می پردازند 
که با هماهنگی با پاس��گاه نيروی انتظامی از هر 
ماش��ين 2000 تومان عوارض دریافت می کنيم و 
از این طریق توانس��تيم در روستا اشتغال زایی هم 

داشته باشيم.
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روستای س��رقنات یکی از روستاهای 
اس��تان بوشهر اس��ت که در دهستان 
وحدتي��ه از توابع بخش س��عدآباد شهرس��تان 
دشتستان واقع شده است. فاصله ی این روستا 
تا مرکز شهرستان 28 کيلومتر و تا مرکز استان 
73 کيلومتر اس��ت. س��رقنات در شمال شرقی 
اس��تان بوش��هر واقع ش��ده و اولين منطقه ی 
مسکونی استان است. می توان گفت سرقنات 
دروازه ی ورودی ب��ه بخش س��عدآباد اس��ت. 
وضعيت توپوگرافی روس��تا دش��ت و موقعيت 
اقليم��ی آن گرم و مرطوب می باش��د. جمعيت 
ای��ن روس��تا 1300 نفر درقال��ب  305 خانوار 
می باش��د. در قدیم قنات های��ی جهت آبياری 
محص��والت کش��اورزی و آب ش��رب در این 
منطق��ه وجود داش��ته و مردم اط��راف جهت 
تهيه ی آب به این منطق��ه می آمدند؛ از این رو 
این روستا به نام سرقنات نام گذاری شده است. 
شغل بيشتر اهالی روس��تا کشاورزی خصوصا 
نخل داری است. در حوزه ی استحفاظی روستا 
بيش از یک صد هزار اصله نخل وجود دارد که 
رقم چشم گيری را در استان به خود اختصاص 
داده اس��ت. جهت آبياری بيش��تر نخيالت از 
کانال ح��اج مهدی که بر روی س��د انحرافی 

سرقنات واقع شده است استفاده می شود.
و چش��م اندازهای  زیب��ا  بس��يار  طبيع��ت 
خيره کنن��ده ی روس��تا باعث ش��ده هرس��اله 
گردشگران بسياری به این روستا مراجعه کنند. 
مهم ترین س��وغات روستا خرما، رطب، خارک 
و محصوالت بافته ش��ده با برگ نخل اس��ت. 
این روستا در مسير استان فارس به شهرستان 
گناوه و استان خوزستان واقع گردیده و به همين 
سبب عبور و مرور بسيار زیادی از جاده ی مجاور 
روس��تا خصوصا در ایام نوروز صورت می گيرد. 
ب��ه همين دليل در این روس��تا اقدامات زیادی 
در زمينه ی حمل ونقل روس��تایی توسط دهيار 

روستا انجام گرفته است.
آقای منصور رضازاده از س��ال 1387دهيار 
روس��تای س��رقنات هس��تند ک��ه موف��ق به 
کس��ب مقام اول راهور محله نمونه در س��طح 
شهرس��تان، اس��تان و کش��ور ش��ده اند. طرح 
راه��ور محله با هدف ارتقای فرهنگ ترافيک، 
شناس��ایی و اصالح نقاط حادثه خيز روستایی، 
کاه��ش تلف��ات جان��ی و خس��ارات مالی در 

جاده های روس��تایی و همچنين کنترل اجرای 
قواني��ن و مق��ررات راهنمای��ی و رانندگی در 
روستاها توسط تفاهم نامه ی مشترکی که بين 
سازمان ش��هرداری ها  و دهياری های کشور و 
پليس راه��ور نيروی انتظام��ی منعقد گردیده 
اس��ت، اجرا می ش��ود. در این ط��رح دهياران 
به عنوان راهور محله تعيين ش��ده اند و وظایفی 

را بر عهده دارند.
در زیر به برخ��ی از فعاليت های دهياری و 
شورای اس��المی روستای سرقنات از سال 87 

تاکنون می پردازیم:
 تسطيح نمودن حاشيه ی جاده ی روستا

 تس��طيح و تعریض معابر در پيچ خطرناک 
ورودی روستا

 اص��الح و تس��طيح ورودی و خروج��ی 
کوچه ها و خيابان های منتهی به جاده ی اصلی 

روستا جهت کاهش تصادفات
 نص��ب عالی��م راهنمای��ی و رانندگ��ی و 
س��رعت گير در ورودی روس��تا جهت کاهش 

تصادفات
 نصب تابلوی مش��خصه ی نام روس��تا در 

ورودی و خروجی روستا
 برداشت نخاله های ساختمانی در حاشيه ی 

جاده ی اصلی روستا جهت زیباسازی روستا
 احداث ایستگاه های مسافربری در حاشيه ی 

جاده ی اصلی روستا
 تس��طيح، بازگش��ایی و جدول کشی معابر 
روس��تا جهت اجرای طرح ه��ادی با همکاری 

اهالی روستا
 نصب تابلوی تصویر شهيدان سرافراز جنگ 

تحميلی در ورودی و خروجی روستا
 نام گذاری کوچه ها و خيابان های روستا

 اصالح و بازسازی ميدان اصلی روستا به نام 
ميدان کشاورز و نصب مجسمه ی کشاورز

 حم��ل و دفع زباله ی روس��تا توس��ط یک 
دستگاه خودرو نيسان

 راه اندازی ایستگاه مسافران نوروزی به همراه 
نمازخانه در ورودی روستا

 هم��کاری در اج��رای پروژه ی س��اختمان 
دهياری توسط دفتر امور روستایی استانداری

 مرمت و زیباسازی گلزار شهدا
 برگ��زاری مانور ام��داد و نج��ات جاده ای 
با هم��کاری اداره ی راه و تراب��ری، پليس راه، 

اورژانس 115 و شهرداری وحدتيه
 احداث زمين ورزشی روستا

سرقنات؛ روستای پیشرو در 
ارتقای فرهنگ ايمنی
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در س��فر به استان بوش��هر به روستای 
زیب��ا و کوچک��ی ب��ه نام ش��اهيجان 
برخوردیم. روس��تا در ميان نخلستان های بزرگ 
قرار گرفته بود و ش��غل اکثر اهالی نخل داری و 
کش��اورزی بود. فضای روستا به دليل سليقه ی 
منحصر بف��ردی که دهيار اعمال ک��رده بود به 
محيط مطلوب و مناس��بی ب��رای زندگی اهالی 
روستا تبدیل شده بود. یکی از ویژگی های خاص 
این روس��تا نحوه ی نام گذاری معابر بود. به این 
نحو که نام گذاری هر کوچه دليل خاصی داشت. 
برای مثال در خيابان “معلم” یک مدرسه وجود 
داش��ت و چ��ون معلم ها و دانش آم��وزان از این 
خيابان برای رفتن به مدرس��ه و بازگش��ت از آن 
اس��تفاده می کردند، ن��ام “معل��م” را برای این 
خيابان انتخاب کرده بودند. نکته ی جالب دیگر، 
رنگ آميزی درب منازل روستا بود. رنگ همه ی 
درب ها س��بز بود و بر روی هر یک پيامی نوشته 
ش��ده بود. روی درب خانه ی موذن روستا نوشته 
ش��ده بود “یا حی و یا قيوم” که با شغل و نقش 
اجتماعی صاحب خانه در روس��تا تناسب داشت و 
مفاهيم خاص��ی را به ذهن متبادر می کرد؛ روی 
درب یک��ی دیگر از منازل بيتی از اش��عار حافظ 
نوشته شده بود. وقتی از دهيار پرس وجو کردیم 
فهميدیم که حدسمان درست بوده و اینجا منزل 

معلم ادبيات روستا است.
 بعد از گش��ت کوتاهی که در روستا داشتيم، به 
ساختمان دهياری رفتيم و در آنجا فرصتی ایجاد 
ش��د تا گفت وگویی با دهيار روستای شاهيجان؛ 
آقای عمرانی نس��ب داشته باشيم. زمانی که وارد 
اتاق دهيار ش��دیم در سمت راست ما کمدهای 
دیواری وجود داش��ت که بر روی درب هر کدام 
محت��وای داخل آن ها نوش��ته ش��ده ب��ود. نظم 
مناسبی در دهياری حاکم بود. بایگانی  نامه های 
دهياری  و ش��ورا در طبقات متفاوتی به تفکيک 
و با نظم قرار گرفت��ه بود. پرونده های مربوط به 
پروانه ساخت و ساز در روس��تا، بایگانی نامه ها و 
دس��تورالعمل های رس��يده و ... همگی تفکيک 
ش��ده بودند. در مجموع ظاهر دهياری، ظاهری 
آراسته بود که تلویحا وجود نظم و ترتيب امور در 

دهياری شاهيجان را بيان می کرد. 
گفت وگوی خودمان را با آقای عمرانی نسب آغاز 
کردیم و ایشان در ارتباط با روستا و فعاليت های 
دهياری توضيحاتی را ارائه دادند که به بخشی از 

این توضيحات از زبان ایشان می پردازیم:
دهياری ش��اهيجان از سال 1385 افتتاح شد 
و بن��ده از آن زم��ان تاکن��ون در خدمت اهالی 
روس��تای ش��اهيجان هس��تم. قبال معلم روستا 
بودم و به پيش��نهاد شورای اسالمی و معتمدین 

اصالت 
فرهنگی 
در 
روستای 
شاهیجان
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روستا از زمان تش��کيل دهياری به عنوان دهيار 
انتخاب ش��دم. از  زمان تشکيل دهياری تاکنون 
نشست های مکرری با معتمدین و نخبگان روستا 
و افراد صاحب نظر داشته ایم و هر آن چه که تا به 
امروز در روس��تای ما به نتيجه رس��يده حاصل 
مشورت و شور دسته جمعی بوده و دهياری فقط 
پيگيری کننده و مج��ری طرح های به تصویب 

رسيده در این جلسات است.
اولي��ن اقدامی ک��ه در دهياری انج��ام دادیم 
تنظيم و طراحی برنامه ی پنج س��اله ی دهياری 
بوده اس��ت. این طرح نيز در جلس��ات مشورتی 
“طرح مش��اورین عالی روس��تا و دهي��اری” به 
تصویب رسيد. اولویت اول در روستای شاهيجان 
تهي��ه ی طرح هادی ب��ود. اولين اق��دام دهياری 
پيگيری جهت تصویب طرح هادی روستا توسط 
بنياد مس��کن و کميته ی برنامه ریزی شهرستان 
بود. اولویت های بعدی اجرای طرح هادی، ایجاد 
فضای سبز و بهسازی مسکن روستایی بودند که 
اجرای این کارها خصوصا اجرای طرح هادی نياز 
به تعامل با مردم داشت. با نشست های متعددی 
که با مردم و بزرگان روستا در محل مسجد روستا 
داشتيم، حمایت صد درصدی مردم روستا را جلب 
کردی��م از این رو اجرای طرح ه��ادی را ماحصل 

مشارکت و همراهی اهالی روستا می دانيم.
قبل از زمان تاسيس دهياری در روستا مردم 
از هي��چ خدماتی بهره مند نبودن��د و در این چند 
س��ال هم چه��ره و فضای روس��تا به کلی تغيير 
کرده و بالطبع نگاه به روس��تا و نگرش مردم نيز 
تغيير کرده اس��ت. از جمل��ه کارهایی که در این 
تغيير سهم بسزایی داشتند می توان به بهسازی 
معابر،  توسعه ی شبکه ی آب آشاميدنی روستا و  

روشنایی کليه ی معابر روستا اشاره کرد. 
کاری که دهياری در خالل اجرای طرح هادی 
انجام داد کاش��ت بي��ش از 300 اصله نهال در 
معابر و کاش��ت درختچه در پياده روهای روس��تا 
ب��ود. همچنين م��ردم را به مقاوم س��ازی منازل 
تش��ویق کردیم که در این زمينه بس��يار موفق 
 بودیم و بيشتر مردم از این طرح استقبال کردند.

یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ دهياری احداث 
بوس��تان روستایی به مس��احت 200 هکتار بود. 
ای��ن طرح از اولين برنامه های��ی بود که از زمان 
تاسيس دهياری آغاز ش��ده بود. احداث کمربند 
س��بز حمایتی کنار جاده بر اس��اس طرح احداث 
313 بوستان منتخب روستایی در سراسر کشور 
انجام شد که دهياری ما در استان بوشهر آخرین 
دهياری بود که اقدام به ساخت بوستان کرد. این 
طرح، دارای نقش��ه تيپ بود و ما این نقش��ه را 
با توجه به ش��رایط طبيعی روس��تا تغيير دادیم و 
به تصوب کميته ی فنی منابع طبيعی رس��اندیم 
و در س��ال 1386 طرح احداث بوستان روستایی 

آغاز ش��د و به حمدا...  به عنوان اولين بوس��تان 
روستایی به ثمر نشسته در استان بوشهر مطرح 
ش��د. اجرای این طرح باعث ش��د ک��ه دهياری 
ش��اهيجان در س��ال 88 به عنوان دهياری برتر 
کش��وری در زمين��ه ی فضای س��بز و همکاری 
ب��ا مناب��ع طبيعی انتخاب ش��ود ک��ه افتخاری 
برای روس��تا بود. البته به نظر من این مس��يری 
تکاملی بود که آغاز ش��ده و همچنان ادامه دارد. 
همان طور که عرض کردم دهياری ش��اهيجان 
در س��ال 85 تاسيس ش��د، در سال 86 به عنوان 
دهياری برتر بخش، در س��ال 87 دهياری برتر 
استان و س��ال 88 نيز دهياری برتر کشوری در 
 زمينه ی ایجاد فضای سبز در روستا شناخته شد. 
در حوزه ی مدیریت پس��ماند بای��د عرض کنم 
که قبال هر پنج خانواده زباله هایش��ان را به یک 
نقطه از روستا انتقال می دادند که به آن زباله دان 
می گفتند. برای ش��روع کار، دهي��اری تمام این 
زباله دان ه��ا را جم��ع کرد و پس از آن توس��ط 
یک دس��تگاه تراکتور اجاره ای و یک کارگر که 
برای انجام این کار اس��تخدام ش��ده بود، فرآیند 

جمع آوری زباله از روستاها صورت پذیرفت.
من به موضوعی اعتقاد دارم و سعی می کنم 
در کارهای دهياری نيز آن را رعایت کنم. رسالت 
ما فقط کار عمرانی در روس��تا نيس��ت و مهم تر 
از کار عمران��ی کار فرهنگی در همه ی زمينه ها 
اس��ت. یکی از کارهایی که هميشه مد نظر قرار 
می  دهيم این اس��ت که در زمين��ه ی ورزش در 
مناسبت های مختلف مسابقات مختلف ورزشی 
در رده های گوناگون در روستا برگزار کنيم. در هر 
مناسبتی که در کشور برنامه ای برگزار می شود ما 
هم در روستا برنامه های فرهنگی را به عالی ترین 
شکل ممکن برگزار می کنيم. مانند جشن بزرگ 
غدیر، جش��ن ميالد امام حسين)ع(، جشن بزرگ 
نيمه ش��عبان، مراس��م دهه ی فجر، عزاداری ها 
و ... در هریک از جش��ن های بزرگی که برگزار 
کردیم بيش از 3500 نفر برای شرکت در مراسم 
به روس��تای کوچک و 227 نف��ره ی ما مراجعه 
کردن��د. یعنی ظرفيت برگزاری مراس��م چندین 
برابر جمعيت روستا بوده است. همچنين همایش 
کوه پيمای��ی و همای��ش پخ��ت نان های محلی 
در جه��ت ترویج فرهنگ و تقویت س��نت های 
ارزشمند روس��تا از جمله کارهای فرهنگی اجرا 

شده در روستا می باشد.
در بح��ث گردش��گری در ن��وروز س��ال 91 
س��تاد تسهيالت سفر را تش��کيل دادیم. مراسم 
تحویل س��ال را در بوس��تان روس��تا و با حضور 
تمامی خانواده های روس��تا برگزار کردیم. بعد از 
جشن تحویل سال در روزهای دیگر نوروز برای 
مسافران نوروزی اجرای موسيقی محلی داشتيم 
و بزرگ ترین کارمان در نوروز امسال در روز 12 

فروردین، برگزاری جش��نواره ی موس��يقی های 
محلی بود که در بوستان روستا برگزار گردید.

به طور کلی فعاليت هایی ک��ه دهياران انجام 
می دهند بيش��تر فعاليت های عمرانی یا نظارتی 
و یا همکاری با دس��تگاه های مختلف است. در 
صورتی که پرداختن به مس��ائل فرهنگی باید در 
کنار س��ایر فعاليت ها جایی داشته باشد و بيشتر 

مورد توجه قرار گيرد.
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 معرفی دهياری روستای آباد
روستای آباد از توابع بخش شبانکاره شهرستان 
تنگس��تان در استان بوشهر می باش��د که در 17 
کيلومتری ش��مال ش��هر اهرم، مرکز شهرستان 
تنگس��تان و 27 کيلومتری جنوب شهر برازجان، 
مرک��ز شهرس��تان دشتس��تان و 80 کيلومتری 
مرکز اس��تان واقع ش��ده اس��ت. این روس��تا از 
پرجمعيت ترین روس��تاهای شهرستان تنگستان 
می باش��د که نزدیک به 4000 نفر جمعيت دارد. 
طبق آخرین سرشماری خانه ی بهداشت روستا در 
س��ال 1388، جمعيت روس��تا 3972 نفر در قالب 
833 خانوار گزارش ش��ده است. اکثر مردم روستا 
به شغل کش��اورزی، باغداری و دامداری مشغول 
هس��تند و عمده ترین محصوالت زراعتی روستا 
هندوانه، خرب��زه، تنباکو، گندم، جو، کنجد، پياز و 
انواع سبزیجات می باشد. در زمينه ی تنوع کشت، 
این روس��تا قابليت کش��ت محصوالت دارویی و 
زینت��ی مثل صبر زرد، گل گالیول، کنار پيوندی، 
کلزا و گلرنگ را دارا می باشد. عالوه بر محصوالت 
زراعی ذکر ش��ده کش��ت خرما نيز در روستا رواج 
دارد. مجموع اراضی زیر کش��ت خرما 50 هکتار 

است که دارای 9000 اصله نخل می باشد که در 
اطراف روستا پراکنده اند. سبزیجاتی مانند جعفری 
و ش��وید از جمله محصوالتی هستند که در این 
روستا توليد شده و به خارج از کشور صادر می شود. 
این محصوالت معموال به صورت منجمد شده به 
کشور روسيه صادر می شوند. اراضی زراعی روستا 
عمدتا به صورت دیم کشت می گردند ولی بسياری 
از اراضی نيز از طریق حفر چاه و استفاده از منابع 
آب زیرزمينی آبياری می شوند. با توجه به کمبود 
بارندگی در س��ال های اخير، دهياری و ش��ورای 
روس��تا جلساتی را با کشاورزان و جهاد کشاورزی 
برگ��زار کرده اند ت��ا بتوانند از کش��اورزی نوین و 
صنعتی در کنار کش��اورزی س��نتی به��ره ببرند؛ 
خصوصا درخصوص اس��تفاده از آبياری قطره ای، 
کرت بندی یا آبياری جویباری که بس��يار مقرون 

به صرفه  است.
 دهيار و اعضای شورای اسالمی 

روستا
آقای خسروخواه در سال 1382 به عنوان دهيار 
روس��تای آباد انتخاب شدند و از آن زمان تاکنون 
خدم��ات و تالش ه��ای فراوان��ی در زمينه های 

عمرانی، فرهنگی، ورزشی و ... داشته اند. ایشان در 
س��ال 1385 ، 1387 و 1388 به ترتيب به عنوان 
دهيار نمونه ی شهرستان، استان و کشور  انتخاب 
شدند. تعامالت مناس��ب دهيار و اعضای شورای 
اس��المی با س��ایر فعاالن و خدمت گزاران مردم 
در روس��تا، س��اختمان دهياری را به مکانی برای 
برگزاری جلسات شورا، جلسات اداری و ... تبدیل 
کرده اس��ت.  یکی از ویژگی ه��ای مهمی که در 
ساختار مدیریتی این روس��تا مشهود است وجود 
ارتباط صميمانه و نزدیک دهيار و شورا با یکدیگر 
است که از ثمرات آن آبادانی است که در روستای 

آباد شاهد آن بودیم.
دهي��اری آباد ج��زء دهياری های درجه س��ه 
می باشد و کارکنان دهياری آباد به 9 نفر می رسد. 
عالوه بر این دهي��اری به عنوان کارگزار بيمه ی 
روستایی و عشایری تاکنون موفق شده 732 نفر 
از خانوارهای بخش مرکزی را تحت پوشش بيمه 

روستایی قرار دهد.
 عمران روستایی و فعاليت های 

شاخص دهياری
طی گفت و گویی که با آقای خسروخواه داشتيم، 

آگاه سازی و تغییرات رفتاری پایدار
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ایشان بيشترین فعاليت دهياری در سال 83 را در 
زمينه ی اجرای پروژه های عمرانی اعالم کردند و 
فرآیند اجرای کار را این گونه بيان نمودند: در سال 
83 و 84 تعداد 161 واحد مس��کونی که در مسير 
طرح هادی قرار گرفته بود تخریب شد. این کار نياز 
به فرهنگ سازی در بين مردم داشت که با تالش 
اعضای شورای اس��المی روستا صورت گرفت و 
مردم در این زمينه همکاری خوبی داشتند. جلسات 
متعددی با مردم در ارتباط با اجرای طرح ها و لزوم 
تغيير بافت قدیمی و س��نتی موجود در روس��تا به 
شکل جدید و مطابق با طرح هادی برگزار گردید. 
پيش از اجرای طرح، بافت روستا خشت و گلی بود 
و مسيرها بس��يار باریک بودند. ابتدا خاک برداری 
کل��ی مس��يرها انج��ام ش��د و س��پس زمين ها 
 تس��طيح و درنهایت ش��ن ریزی صورت گرفت. 
در گام بع��دی نياز به فرهنگ س��ازی در حوزه ی 
پسماند و رفتار مردم داشتيم که تبليغاتی مبنی بر 
رها نکردن زباله در س��طح کوچه ها انجام ش��د و 
دهياری توسط یک دستگاه تراکتور که به صورت 
اجاره ای در اختيار گرفته بود کار جمع آوری پسماند 
روستای آباد و چند روستای اطراف را شروع کرد. 
پس از آن دولت مبلغ��ی را جهت احداث جایگاه 
زبال��ه به دهياری اختصاص داد و زمينی در حدود 
4 هکتار از طرف منابع طبيعی در چهار کيلومتری 
روس��تا به این ام��ر اختصاص داده ش��د. این راه 

توسط دهياری شن ریزی شد و گودالی جهت دفن 
بهداشتی زباله احداث گردید که خوشبختانه فرآیند 
مدیریت پس��ماند در روس��تای آباد و روستاهای 
اطراف کامال س��امان یاف��ت. اقدامات��ی هم در 
خص��وص کاهش س��رانه ی تولي��د زباله صورت 
گرفت. س��رانه ی توليد زباله در روس��تای آباد در 
حدود 457 گرم تا 460 گرم بود و با نرخ استاندارد 
توليد زباله که 300 تا 350 گرم است بسيار تفاوت 
داشت. تبليغات شورا باعث شد که سرانه ی توليد 
زبال��ه به حدود 370 تا 380 گرم کاهش پيدا کند 
و به نرخ اس��تاندارد نزدیک ش��ود. روستای آباد با 
توجه به طرح های اجرا ش��ده در زمينه ی پسماند 
توانس��ته است مقام اول کش��وری را کسب کند. 
مدیریت پس��ماند اجرا شده در این روستا توانسته 
است در سطح شهرس��تان، در سطح استان و در 
سطح کشور در سال 87 به عنوان پروژه ی برگزیده 

و نمونه  شناخته شود.
 برخی دیگر از فعاليت های 

دهياری آباد
 اجرای طرح بلوار ورودی روستا به طول 750 

متر و عرض 16 متر
 پروژه ی بلوار معلم به طول 1500 متر و عرض 
16 متر ش��امل احداث بلوار، زیرسازی، تسطيح و 

آسفالت، نصب سنگ جدول و نهال کاری
 تسطيح و بازگشایی معابر به طول 5 کيلومتر 

و عرض 12 مترمربع
  شن ریزی، نصب سنگ جدول، احداث کانال 
دفع آب های س��طحی و آس��فالت معابر به طول 

40/000 مترمربع
 احداث س��اختمان دهياری به مس��احت 160 
مترمربع با اعتبار 270 ميلي��ون ریال از اعتبارات 

دهياری در سال 88
 تبدیل یک زمين به مس��احت 5 هکتار جهت 
مجتمع ورزشی و زمين ورزشی به مساحت 1800 

مترمربع جهت احداث سالن ورزشی چندمنظوره
 برگزاری مس��ابقات جام فوتبال، فوتس��ال و 

بازی های بومی-محلی استان
 احداث پارک غدیر و فضای س��بز به مساحت 
25662 مترمربع همراه با نهال کاری و س��رویس 

بهداشتی
 احداث درمانگاه بهداشتی- درمانی که حدود 
8000 نف��ر را تحت پوش��ش خ��ود دارد و دارای 
س��اختمان مجهز، اورژانس، دو پزشک، داروخانه 

و آمبوالنس می باشد.
 احداث و تجهيز ساختمان های خدمات رسانی 

روستا مانند مخابرات، دفتر پست، و پست بانک
 جمع آوری و حمل پسماند از روستا و روستاهای 

اطراف و انتقال به گودال و محل دفن زباله
 نام گذاری معابر و کوچه های روستا

 مرمت و زیباسازی گلزار شهدا
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چهارروستایی یکی از روستاهای قدیمی 
اس��تان بوش��هر اس��ت که در دهستان 
رودحله از بخش ریگ شهرستان گناوه واقع شده 
اس��ت. این روستا با جمعيتی بالغ بر 3000 نفر در 
25 کيلومتری ش��رق شهرس��تان گن��اوه و 120 
کيلومت��ری مرکز اس��تان در حاش��يه ی جاده ی 
مواصالتی شمال استان بوشهر قرار گرفته است. 
چهارروس��تایی با قدمتی 900 ساله در سرزمينی 
جلگه ای در فاصل��ه ی 1/5 کيلومتری رودخانه ی 
شور و در مس��احتی حدود 110 هکتار واقع شده 
است. آثار قدیمی موجود در روستا نشان دهنده ی 
قدم��ت این روس��تا می باش��د. از جمل��ه این آثار 
می ت��وان به قلع��ه محمدخان حي��ات داوودی و 
تپه ی بسيار قدیمی چغابور اشاره کرد که این تپه 
ب��ه تاریخ ماقبل از اس��الم تعل��ق دارد. در فصل 
زمس��تان و بهار زائران زیادی از سراس��ر اس��تان 
جهت زیارت بقعه و امامزاده های موجود در روستا 
خصوصا قدم گاه حضرت عباس)ع( به این روستا 
عزیمت می کنند. چهارروس��تایی از روس��تاهای 
برخوردار اس��تان بوشهر به شمار می رود و با توجه 

به قابليت های متنوع روس��تا، خصوصا در 
بخش کشاورزی صنعتی و همچنين دیم 
محصوالت قاب��ل توجهی دارد. کش��ت 
گن��دم از جمله محصوالتی اس��ت که به 

شکل دیم در روستا صورت می گيرد.
س��ال  از  چهارروس��تایی  دهي��اری 
86 تاس��يس ش��ده اس��ت و از آن زمان 
تاکن��ون فعاليت ه��ای مختل��ف عمرانی 
 و فرهنگی در روس��تا انجام داده اس��ت.

با اج��رای طرح ه��ادی و همراهی اهالی 
روستا با دهياری، بس��ياری از مسيرهای 
مهم روس��تا تعریض شده و بافت قدیمی 
و فرس��وده ی روس��تا مورد بازسازی قرار 
گرفت. کم عرض بودن معابر باعث سختی 
رفت و آمد برای ساکنين بود که با تعریض 
و ساماندهی معابر، عالوه بر ایجاد سهولت 
در رفت و آمد مردم، س��يمای روس��تا نيز 
وضعيت مطلوب��ی پيدا کرد. بازگش��ایی، 
جدول گ��ذاری  و  آس��فالت  زیرس��ازی، 
بس��ياری از معاب��ر و خيابان های روس��تا 
با اعتبارات اس��تانی و اعتب��ارات دهياری 
صورت پذیرفته است. همچنين ایجاد دو 
باند مجزا در ورودی روس��تا به طول 1/5 
کيلومتر عالوه بر ارتقای ضریب ایمنی در 
روس��تا باعث زیبایی ورودی روستا که در 
 محور اصلی قرار گرفته نيز گردیده است.

درخصوص ایجاد فضای س��بز در روستا 

می ت��وان به بل��وار ورودی روس��تا به ن��ام بلوار 
امام خمينی)ره( اش��اره نمود که توس��ط دهياری 
درخت کاری شده است و این درختان به وسيله ی 
سيس��تم آبياری قط��ره ای آبياری می ش��وند که 
بسيار مقرون به صرفه است. همچنين در کليه ی 
پياده روهای روس��تا نيز درخت ها و درختچه هایی 
کاشته شده اس��ت. قرار گرفتن چهارروستایی در 
فاصله ی نزدیک ش��هر توریس��تی بندرگناوه که 
هرساله پذیرای ميليون ها مسافر از سراسر کشور 
می باشد باعث گردیده که طرح احداث پارک بين 
راهی چهارروستایی جهت رفاه حال مسافران در 
دس��ت اقدام قرار بگيرد تا محل مناس��بی جهت 
اسکان مسافران فراهم گردد. مساحت این پارک 
بين راهی 2هکتار است و این پروژه شروع شده و 

توسط دهياری در حال اجرا می باشد.
از دیگ��ر پروژه ه��ای عمران��ی که در روس��تا 
انجام ش��ده است می توان به نصب سطل زباله و 
نيمکت در پياده روها، رنگ آميزی س��نگ جدول، 
نص��ب ایس��تگاه در ورودی خيابان های روس��تا، 
ش��ن ریزی کوچه های روستا، احداث دو دهنه پل 

بتنی در روستا، نام گذاری خيابان ها و معابر روستا، 
احداث نمازخانه و س��رویس های بهداش��تی بين 
 راهی و احداث پارک بازی کودکان اش��اره نمود. 
در بخش مدیریت پسماند نيز تحوالت خاصی رخ 
داده است. در کل روستاها پسماند توسط دهياری 
جمع آوری شده و به صورت بهداشتی دفن می شود. 
در ارتباط با زیرساخت نيز می توان گفت که یکی 
از عوامل مهم در بهبود و ارتقای سطح زندگی در 
روس��تاها وجود آب لوله کشی شده و برق در کل 
اماکن و معابر است. از این رو دهياری اقداماتی را 
جهت آب رسانی و برق رسانی اجرا نموده است، که 

به برخی از آن ها اشاه می کنيم:
  برق رس��انی به مجتمع دامداری موجود در 

روستا
  روش��نایی بلوار ورودی روستا به طول 1/5 

کيلومتر 
 تعویض شبکه های فرس��وده ی آب و برق 

روستا  
ازجمل��ه فعاليت هایی که بایس��تی در روس��تا 
توس��ط دهياری و در کن��ار فعاليت های عمرانی 
صورت پذیرد، بسترسازی و فرهنگ سازی 
جه��ت اج��رای مراس��م و برنامه ه��ای 
فرهنگی است. از جمله اقدامات فرهنگی 
ک��ه دهياری چهارروس��تایی انجام داده 
اس��ت کمک دهيار به برگزاری مراس��م 
مذهبی و مس��ابقات ورزش��ی است. نرخ 
ب��االی جمعيت جوان روس��تا و کس��ب 
عناوین مختلف ورزشی در سطح استان و 
شهرستان باعث شده که جهت توسعه ی 
امر ورزش و س��المت در روس��تا، طرح 
اجرای س��الن ورزش��ی چهارروستایی در 
اولوی��ت طرح های دهياری ق��رار گيرد. 
احداث سالن ورزش��ی، احداث ورزشگاه 
ش��هيد منعم��ی، اع��زام تيم ووش��و به 
مس��ابقات اس��تانی و کس��ب مقام نایب 
قهرمان��ی اس��تان، برگزاری مس��ابقات 
فوتبال بين روستایی، همایش پياده روی 
و دوچرخه سواری و نصب وسایل ورزشی 
در استادیوم شهيد باهنر ازجمله اقدامات 
فرهنگی-ورزشی دهياری چهارروستایی 
است. و اما در ارتباط با مسائل فرهنگی 
و مذهب��ی دهياری می ت��وان به احداث 
خانه ی عالم، بازسازی و زیباسازی گلزار 
ش��هدا و برگزاری مراسم و اعياد مذهبی 
در روستا اشاره کرد که در جهت انسجام 
هرچه بيش��تر اهال��ی روس��تا و ارتقای 

فرهنگ اسالمی گامی مثمر ثمر است.

چهار روستایی؛ روستای قهرمان پرور
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فعالي��ت در بخ��ش کش��اورزی به علت 
اتکای زیاد به طبيعت و وابستگی آن به 
عوامل و شرایط جوی و محيطی، فعاليتی همراه با 
ریسک محس��وب می ش��ود و توليدکنندگان این 
بخش همواره با خس��ارات ناش��ی از بروز حوادث 
قهری و بالیای طبيعی روبه رو هس��تند و زندگی 
اقتصادی آن ها در معرض خطرات جدی قرار دارد، 
به طوری که این امر موجب می ش��ود کشاورزان و 
دامداران هم��واره نگران بازپرداخ��ت هزینه های 
مختلف توليد و حتی هزینه های ضروری زندگی و 
معاش خود باشند. از این رو بقا و دوام فعاليت های 
توليدی نيازمند حمایت های جدی از توليدکنندگان 
و س��رمایه گذاران ای��ن بخ��ش اس��ت. در بي��ن 
سياست های مختلف حمایتی، بيمه ی محصوالت 
کش��اورزی، به عنوان راه حل مفيد و مناسب جهت 
مقابله با خطرات فعاليت های کشاورزی و در نتيجه 
کاهش نوس��انات درآمدی کشاورزان همواره مورد 
توج��ه و تاکيد بوده اس��ت. بيم��ه ی محصوالت 
کشاورزی به کشاورزان کمک می کند تا به منظور 
کاهش خطرپذیری، بهترین برنامه های مدیریتی را 
به کار ببرن��د. به منظ��ور حمایت از کش��اورزان و 
دامداران��ی که در اثر ح��وادث غير قابل پيش بينی 
توليدات آنان دچار خس��ارت و آس��يب می شوند و 
برای کم��ک به ادامه ی فعاليت های توليدی آنان، 
ش��ورای انقالب جمهوری اس��المی در بهمن ماه 
س��ال 58 تصویب نمود که صندوق ویژه ای به نام 
“صندوق کمک به خس��ارت دیدگان محصوالت 
کش��اورزی و دامی” در بانک کش��اورزی تشکيل 
ش��ود. بر اس��اس این مصوبه، کميته ای مرکب از 

نماین��دگان وزارت کش��اورزی، وزارت برنام��ه و 
بودج��ه، وزارت ام��ور اقتص��اد و دارای��ی، وزارت 
بازرگان��ی، بيمه مرکزی ایران و بانک کش��اورزی 
مام��ور انجام مطالعات و تدوین الیحه ی قانونی و 
تهيه ی اساس��نامه ی صندوق بيمه ی محصوالت 
کشاورزی شدند. این کميته با استفاده از مطالعات 
انجام یافته در داخل کش��ور و با بررسی و تحقيق، 
بيمه ی محصوالت کشاورزی را تدوین و از سوی 
وزارت کش��اورزی برای تصوی��ب به هيات دولت 

تقدیم نمود. 
الیحه ی مذکور نهایتا در خردادماه سال 62 به 
تصویب مجلس ش��ورای اس��المی رسيد و جهت 
اجرا به دولت ابالغ گردید و بدین صورت صندوق 
بيمه ی محصوالت کشاورزی در بانک کشاورزی 
ایران تش��کيل شد. اساس��نامه ی صندوق بيمه ی 
محصوالت کشاورزی نيز در خردادماه سال 63 در 
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسيد. بر پایه ی 
اساسنامه ی صندوق بيمه ی محصوالت کشاورزی، 
مدیرعامل بانک کش��اورزی، مدیرعامل صندوق 
بيمه می باش��د و مجمع عمومی آن شامل وزرای 
جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، بازرگانی و ریيس 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��ت. صندوق 
بيمه ی محصوالت کش��اورزی بر اساس اهداف و 
سياس��ت های دولت در بخش کشاورزی در قالب 
برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف 
خود را با مش��ارکت و همکاری بانک کش��اورزی 
تحقق می بخشد و با اجرای سياست های حمایتی 
دولت برای افزایش توليد محصوالت اساسی و باال 
بردن سطح معيشت کش��اورزان و دامداران، نقش 

حس��اس و موثری را ایفا می نماید و از این طریق 
به عنوان پشتوانه ای مطمئن در جهت تثبيت درآمد، 
اطمينان خاطر کشاورزان و دامداران را فراهم نموده 

و سبب اتکا به نفس آنان می شود. 
فعاليت های برنامه ریزی، فنی و اجرایی صندوق 

بيمه به پنج فصل زیر تقسيم می شود:
 فصل اول: تحقيقات، برنامه ریزی و بررسی های 

اقتصادی
 فصل دوم: آموزش و توسعه ی بيمه
 فصل سوم: بيمه ی زراعت و باغبانی

 فصل چهارم: بيمه ی دام، طيور و آبزیان
 فص��ل پنج��م: بيم��ه ی جن��گل و مرت��ع و 

آبخيزداری
هم اکنون وظایف صندوق بيمه ی محصوالت 
کشاورزی به وسيله ی شعبه های بانک کشاورزی در 

سراسر کشور اجرا می شود.
 وظایف صندوق بيمه

تامين پوش��ش حمایتی برای انواع محصوالت 
کش��اورزی اعم از: محصوالت زراعی و باغی، دام، 
طيور، زنبور عس��ل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشی، 
طرح های جنگل کاری، مرت��ع داری و آبخيزداری 
در مقابل خس��ارت های ناش��ی از سوانح طبيعی و 
حوادث قهری نظير تگرگ، طوفان، خشکس��الی، 
زلزله، س��يل، س��رمازدگی، یخ بندان، آتش سوزی، 
صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطينه ای 
و ام��راض واگير حيوانی عموم��ی و قرنطينه ای از 

جمله مهمترین وظایف صندوق بيمه می باشند. 
 حوزه ی عملکرد صندوق بيمه ی 

محصوالت کشاورزی
ح��وزه ی فعاليت بيمه ی بخش کش��اورزی را 
می توان در قالب س��ه زیر بخش، شامل موارد زیر 

بررسی کرد:
الف- بيمه ی زراعت و باغبانی

اداره ی بيمه ی زراعت و باغبانی که نخس��تين 
تش��کيالت اجرایی عملياتی بيم��ه ای در صندوق 
بيمه محس��وب می ش��ود، فعاليت خود را از سال 
63 با بيمه کردن دو ح��وزه ی زراعی چغندرقند و 
پنبه در اس��تان های خراسان و مازندران آغاز کرده 
و رفته رفته به س��ایر استان ها گسترش داده است. 
در حال حاضر این اداره فعاليت های اجرایی بيمه ی 
12 محصول زراعی ش��امل گندم آبی،گندم دیم، 
چغندرقند، پنبه، برنج، س��ویا، س��يب زمينی، ذرت 
دانه ای، پياز، آفتابگ��ردان، جو آبی و چغندر بذری 
را انج��ام می دهد. اداره ی بيمه ی زراعت و باغبانی 
فعاليت ه��ای مطالعاتی خ��ود در زمينه ی بيمه ی 
باغ ها را از س��ال 73 آغاز کرده و موظف ش��د که 
محصوالت اساس��ی باغی از قبيل خرما، س��يب، 
مرکبات، انگور، پسته، چای و انار را تحت پوشش 

حمایتی خود قرار دهد.
ب- بيمه ی دام، طيور و آبزیان

معرفی صندوق بیمه 
محصوالت کشاورزی
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فعاليت های اجرایی بيمه ی انواع دام از سال 72 
با اجرای طرح بيمه ی گاو و گوسفند شروع شد و در 
حال حاضر موارد بيمه ای صنعتی )گاو و گوساله(، 
گوس��فند، بز، زنبورعس��ل، گاوميش، اسب اصيل 
)نژادهای ترکمن، کرد و عرب(، آبزیان پرورش��ی 
)ماهيان گرم آبی، ماهيان سردآبی و ميگو( و انواع 
طيور را تحت پوش��ش خدمات حمایتی خود قرار 

داده است.
ج- بيمه ی جنگل، مرتع و آبخيزداری

اداره ی بيم��ه ی جن��گل و مرت��ع فعاليت های 
مطالعات��ی خود را در این بخش از س��ال 74 آغاز 
کرده اس��ت. در ح��ال حاضر مراتع کل کش��ور و 
همچني��ن جن��گل کاری در اس��تان های گيالن، 
مازندران و گلستان تحت پوشش خدمات حمایتی 
صندوق بيمه ی محصوالت کشاورزی قرار دارند. 
همچني��ن س��رمایه گذاری های مردمی در بخش 
زیست شناسی آبخيزداری از سال 78 تحت پوشش 

حمایتی این صندوق قرار گرفته اند.
 عمليات اجرایی صندوق بيمه 

عملي��ات اجرایی واحدهای بيمه ی مس��تقر در 
شعبه های بانک کشاورزی به دو قسمت “عمليات 
انعقاد قرارداد بيمه” و “عمليات ارزیابی خسارت و 

پرداخت غرامت” تقسيم می شوند.
الف- عمليات انعقاد قرارداد بيمه

شعبه های بانک کشاورزی با آغاز فصل انعقاد 
قرارداد بيمه، اقدام ب��ه تنظيم فرم های مربوط به 
بيمه گذاران می نمایند. به این ترتيب، محصوالت 
کش��اورزی در مقابل عوامل خس��ارت زای قهری 
و طبيع��ی بيمه می ش��وند. در م��ورد محصوالتی 
که تحت نظارت یک س��ازمان متولی قرار دارند، 
مانند پنبه، س��ویا، چغندرقند و ... صندوق بيمه از 
همکاری این سازمان ها برای تشویق کشاورزان و 
نيز انعقاد قرارداد بيمه استفاده می کند. در این گونه 
موارد، کارش��ناس صندوق بيمه از س��وی شعب 
بان��ک کش��اورزی منطقه برای انعقاد ق��رارداد به 
محل سازمان های مربوطه مراجعه می کند. ممکن 
است سازمان های مزبور به طور مستقيم نمایندگی 
صندوق بيمه را برعهده داش��ته باشند و خود اقدام 

به عقد قرارداد با بيمه گذاران کنند.
در م��ورد بيم��ه ی دام، طي��ور و آبزی��ان گروه 
کارشناسی شامل کارشناس و دام پزشک صندوق 
بيم��ه، از موارد بيمه ای بازدید به عمل آورده و پس 
از کنترل سالمتی و بهداشت دام، معاینه ی رایگان 
دام و نصب پالک گوش برای گوسفندان، اقدام به 

تنظيم قرارداد می کنند و پس از دریافت حق بيمه، 
دام موردنظر را به مدت یک س��ال تحت پوش��ش 

صندوق بيمه قرار می دهند.
در م��ورد بيم��ه ی جنگل کاری، مرت��ع داری و 
آبخيزداری، بازدید اوليه توسط کارشناسان اداره ی 
مناب��ع طبيعی ناظر بر طرح ه��ای اجرایی صورت 
می گيرد تا حق بيمه تعيين ش��ده و انعقاد قرارداد 
برای مدت حداکثر یک سال شمسی صورت گيرد.

ب- عملي��ات ارزیاب��ی خس��ارت و پرداخ��ت 
غرامت

مرحله ی ارزیابی خس��ارات ک��ه در واقع نقش 
اصلی سيس��تم عملياتی بيمه به حس��اب می آید، 
توس��ط کارشناس��ان هماهنگ کنن��ده ی بيمه ی 
استان )مستقر در مدیریت شعب بانک کشاورزی(، 
ش��رکت های خصوصی و کارشناس��ان بيمه اجرا 
می شود. کارشناس��ان بيمه پس از اطالع از وقوع 
خس��اراتی که بيمه گ��ذاران طی مهل��ت مقرر در 
بيمه نامه به شعب بانک اعالم می نمایند، با رعایت 
مفاد من��درج در آیين نامه ها و دس��تورالعمل های 
اجرای��ی، در مح��ل حادثه حاضر می ش��وند. پس 
از بازدید موارد خس��ارت دی��ده، ارزیابی های الزم 
را انج��ام داده و پس از تایيد خس��ارت و پرداخت 
غرامت بيمه گذاران، گزارش فنی خود را به س��تاد 
صندوق بيمه ارسال می کنند. در هنگام بروز حوادث 
عمده ای مانند جاری ش��دن سيل و ... کارشناسان 
بيمه ی استان در انجام بازدیدها و ارزیابی خسارت 
شرکت می نمایند تا این مرحله را با دقت بيشتری 
انجام دهند. در برخی موارد با توجه به نوع و ميزان 
خس��ارت وارده، کارشناسان بيمه، از نظریات فنی 
کارشناس��ان و محققان دیگر س��ازمان ها و مراکز 
کش��اورزی، دامی و منابع طبيعی کش��ور استفاده 
می کنند تا در زمينه ی انجام وظایف خود از دقت و 

تالش بيشتری استفاده کرده باشند.
پرداخ��ت غرامت، آخرین مرحل��ه ی عملياتی 
بيمه ای در یک دوره ی زراعی به حس��اب می آید. 
کارشناس��ان بيمه بر اساس محاسبات انجام شده 
که در گزارش های ارزیابی خسارت ذکر شده است، 
غرامت مربوط به خس��ارت دیدگان را محاس��به و 
به صورت نقدی و یا از راه واریز وجه به حساب های 

پس انداز بيمه گذاران پرداخت می کنند.
 عوامل خطر یا آسيب زای عمومی 

در محصوالت تحت پوشش بيمه:
عوام��ل خطر عمومی تحت پوش��ش بيمه در 
مورد محصوالت مختلف متفاوت است. برای مثال 

سيل، تگرگ، سرما، یخ بندان، باران های سيل آسا، 
طوف��ان و زلزله)رانش( از جمل��ه عوامل خطر در 
بخش زراعت هستند. در مورد باغات نيز می توان 
به عواملی از قبيل تگرگ، زلزله، س��يل، س��رما و 
یخ بندان اش��اره کرد. عوامل خطر تحت پوش��ش 
بيم��ه طيور عبارتن��د از عوامل قهری طبيعی غير 
قابل پيشگيری مانند سيل، زلزله و ...، بيماری های 
ویروسی از قبيل آنفلوآنزا و برونشيت، بيماری های 
باکتریایی مانند کلی باسيلوز، بيماری های انگلی از 

قبيل کوکسيدیوز و ... . 
عوامل آسيب زای تحت پوشش زیر بخش دام 

به تفکيک نوع دام عبارتند از:  
 دام سبک: حوادث پيش بينی نشده از قبيل 
حمله ی وحوش، مارگزیدگ��ی و ...، بيماری هایی 
مانند شاربن و آنتروتوکسمی، عوامل قهری طبيعی 
غير قابل پيش��گيری، بيماری های داخلی از قبيل 

تب شير، ورم پستان فوق حاد، نفخ و ... .
از  عفون��ی  بيماری ه��ای  دام س�نگین:   
قبيل سل، بروس��لوز، تب برفکی و ...، اختالالت 
اندام های حرکتی مانند لنگش و شکستگی، عوامل 
قهری طبيعی غير قابل پيش��گيری مانند س��يل، 

زلزله و ....
 زنبور عس�ل: ح��وادث حي��ن حمل ونقل، 
جابه جایی و کوچ، بيماری هایی از قبيل  نوزما، انواع 
کنه و ...، عوامل قهری طبيعی غير قابل پيشگيری 

مانند سيل، زلزله و ... .
 کرم ابریشم: عوامل اقليمی از قبيل نوسانات 
شدید درجه حرارت و رطوبت، بيماری هایی مانند 

موسکاردین، فالشری و ....
 عوام�ل خطر تحت پوش�ش بیمه برای 
آبزیان: عوامل قهری طبيعی غير قابل پيشگيری، 
عوامل اقليمی مانن��د تغييرات ناگهانی دمای آب، 

بيماری ها از قبيل لکه سفيد در ميگو و ....
عوام��ل خط��ر اختصاصی در م��ورد تک تک 
محصوالت و دام ها با یکدیگ��ر متفاوت اند. برای 
مث��ال خشکس��الی جزء عوامل خ��اص محصول 
گندم آبی و دیم می باشد. همچنين گرما و حمله ی 
پرندگان نيز از جمله عواملی هستند که برای برخی 
محصوالت زراعی خطر آفرین می باشند. از جمله 
عوامل خطر اختصاصی محصوالت باغی می توان 
ب��ه مواردی ازقبي��ل بارندگی در زمان برداش��ت، 
طوفان، باران های بی موقع، برف سنگين، بارندگی 
بی موقع و مداوم زمان تلقي��ح، گرما و باد گرم در 

زمان گل دهی و ... اشاره کرد.
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در هر شماره از ماهنامه ی دهياری ها به 
استانی سفر می کنيم و در بخش “معرفی 
روستا” به یکی از روس��تاهای استان می پردازیم. 
این بار نوبت به پایتخت انرژی ایران رسيد، استان 

بوشهر.
در این اس��تان به روستایی واقع در شهرستان 
گناوه س��فر کردیم؛ روس��تایی گردشگری به نام 

مال قاید.
مال قاید در حاشيه ی سواحل زیبای خليج فارس 
واقع شده اس��ت و به دليل ویژگی های طبيعی از 
جمله س��احل صخ��ره ای و طبيعت زیبای منطقه 
دارای ظرفيت مناس��بی برای جذب گردشگران و 

توسعه ی گردشگری می باشد.
در روس��تا گفتگوی��ی با آقای بس��تانی، دهيار 
مال قای��د ترتيب دادی��م و در م��ورد فعاليت های 
دهي��اری پرس و ج��و کردیم. دهي��اری مال قاید 
در س��ال 1382 تاسيس شده است و فعاليت های 
زی��ادی در عرصه ه��ای مختلف توس��ط دهياری 
صورت پذیرفته است. آقای بستانی از سال 1386 
تاکنون به عنوان دهيار روس��تای مال قاید در حال 
فعاليت هستند و در زمينه های مختلف فعاليت های 
قابل توجهی داشته اند که در ادامه عالوه بر معرفی 
روس��تای مال قاید به برخی از فعاليت ها نيز اشاره 

می کنيم. 
روس��تای مال قاید از توابع دهستان حيات داود 

است که در بخش مرکزی شهرستان گناوه استان 
بوش��هر واقع شده است. دهکده ی زیبای مال قاید 
در یک کيلومتری ش��مال ش��هر گناوه، در مسير 
جاده ی گناوه به سمت شهرستان دیلم قرار گرفته 
است. این روستای چهار هزار نفره  بر روی بلندی 
واقع شده و چشم انداز زیبا و چشم نوازی از هر چهار 
جهت دارد. در شمال روستا نخلستان ها و باغ های 
سرس��بز و خرم مرکبات ق��رار دارند ک��ه در ایام 
شکوفه دادن درختان ليمو و نارنج، باعث پراکنده 
ش��دن عطر مطبوعی در فضای روستا می شود. از 
جنوب چش��م اندازی به ش��هر گناوه دارد و چون 
مال قاید برروی بلندی واقع ش��ده به راحتی بر کل 
فضای شهر مشرف است. از سمت شرق با کوه و 
دشت های زیبای گل های نرگس و مزارع گندم و از 
 غرب با آبی آرام خليج هميشه فارس همسایه است. 
یکی از زیباترین سواحل صخره ای در جنوب کشور 
در مال قاید دیده می ش��ود. ام��واج دریا، حفره ها و 
غارهایی در س��احل ایجاد کرده اند که دیدن آن ها 
برای گردش��گران خالی از لطف نيست. وسعت و 
عمق غارهای ایجاد شده به اندازه ای است که هر 
ی��ک از آن ها می تواند چندین نفر را در خود جای 
دهد. به دليل آب بسيار گوارای روستای مال قاید، 
در زمان ه��ای نه چندان دور، اهالی ش��هر گناوه، 
شهرستان دیلم و روستاهای اطراف آب آشاميدنی 
خود را از چاه های این روس��تا تامين می کردند. در 

مورد تاریخ روس��تا می توان گفت که پيش��ينه ی 
روس��تای مال قاید همانند ش��هر گن��اوه به زمان 
ساس��انيان بازمی گردد. طبق گفته ی پيش��ينيان، 
روس��تای مال قاید یکی از محالت قدیمی ش��هر 
گن��اوه بوده به نام محال قاید که بعدها به مال قاید 
تبدیل شده است. نزدیکی این روستا به شهر، آن 
را به یک روس��تای مهاجرپذیر تبدیل کرده است 
به طوری که بس��ياری از کسانی که در شهر گناوه 
مشغول فعاليت هستند برای زندگی به این روستا 
مهاج��رت کرده اند و روز به روز ب��ر تعداد منازلی 
که در روس��تا ساخته می شود افزوده می شود. این 
روستا در سال 1386 به مرحله ی اول باسوادی نيز 
نای��ل گردیده و تندیس و لوح افتخاری از نهضت 

سوادآموزی استان بوشهر دریافت کرده است.
شاخص ترین ویژگی روس��تای مال قاید بحث 
گردشگرپذیری آن اس��ت که بسياری از اقدامات 
صورت گرفته توس��ط دهي��اری در طی این چند 
س��ال نيز در همين راس��تا صورت پذیرفته است. 
پروژه های��ی مانند احداث جاده ی ورودی روس��تا، 
سد مال قاید، بهسازی کوچه ها و معابر، نام گذاری 
خيابان ها و اماک��ن، پالک گذاری من��ازل، ایجاد 
س��ایه بان در محل استراحت مس��افرین و ... که 
همگ��ی در س��امان دادن محيط روس��تا و جذب 

گردشگر حایز اهميت بوده است.
نزدیکی به ش��هر گناوه و برخورداری از ساحل 

گردشگری روستايی 
در سواحل صخره ای 
مال قايد   
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زیبا و بکری که در روستا وجود دارد باعث شده که 
گردشگران زیادی برای گذراندن ایام فراغت خود 
روستای مال قاید را انتخاب کنند. به غير از ساحل، 
نقاط گردش��گری دیگری نيز در روستا وجود دارد 
مانند آتشکده ی باباکلو، قلعه ی خان، غار توی دیو، 
چاه زکی خان��ی و پناهگاه صخره ای که آن ها هم 
به نوبه ی خود باعث افزایش روند گردشگرپذیری 

روستا شده اند. 
 غار توی دیو

غ��اری که بوميان به آن توی دیو یعنی خانه ی 
دی��و می گوین��د از دیگر جاذبه های گردش��گری 
روستاس��ت و در پنج کيلومتری ش��مال مال قاید 
واقع شده است و از جاده ی گناوه به دیلم به خوبی 
مشاهده می شود. این غار به احتمال زیاد دخمه ای 
بوده که از زرتش��تيان به یادگار مانده است. آن ها 

مردگان خود را در این دخمه در معرض باد 
و ب��اران و پرندگان ق��رار می دادند تا از بين 
بروند و اس��تخوان های آن ه��ا را در چاهی 
می انداختن��د. اهال��ی روس��تا در محوطه ی 
پایي��ن این غار خرده اس��تخوان های زیادی 
پيدا کرده اند که ش��بيه استخوان های متعلق 

به انسان است.
 قلعه خان

در وس��ط روستا قلعه ای است به نام “قلعه 
خ��ان” ک��ه به دس��ت خوانينی که ب��ر مردم 
حکمرانی می کردند س��اخته ش��ده است. این 
قلعه دارای حياط اندرونی و بيرونی و اصطبل 
ب��وده اس��ت. در حال حاضر قس��متی از این 
قلعه مس��کونی است. سقف اتاق های قلعه از 
چ��وب مخصوصی بوده که ب��ه آن “چندن” 
می گفته ان��د. دره��ای اتاق ها ني��ز از چوب 
مخصوصی به نام ساج می باشد. قدمت این 
قلعه به 140 سال پيش می رسد. گردشگران 

می توانند از این محل نيز بازدید کنند.
 آتشکده ی باباکلو

دور،  گذش��ته های  در  باباکل��و  آتش��کده ی 
آتش��کده ی زرتش��تيان بوده و اکنون در کنار آن 
مس��جدی بنا ش��ده که گنبد آن از دور پيداست. 
آتشکده نيز از بناهای تاریخی روستاست و ساالنه 
افرادی که به مال قاید سفر می کنند از این محل 

نيز بازدید می کنند.
 چاه زکی خانی

در محوطه ی چاه بارانی، شش حلقه چاه وجود 
دارد که به وسيله ی کانال هایی به هم متصل هستند. 
این چاه ها که دیواره ی آن ها از آجر می باشد توسط 
انگليسی ها حفر شده اند. یکی از این چاه ها به چاه 
زکی خانی معروف است و این منطقه یکی از نقاط 

گردشگری روستا محسوب می شود. 

 پناهگاه صخره ای
در شمال روستا بر روی صخره ای بلند دو دهنه 
غار به موازات یکدیگر وج��ود دارد به نام پناهگاه 
صخره ای که در انتهای یک��ی از غارها حفره ای 
وجود دارد که به صورت مورب رو به پایين رفته و 
به غاری دیگر متصل می شود. معماری و نحوه ی 
اتصال این دو غار بيان گر این موضوع اس��ت که 

این غارها توسط دست انسان حفر گردیده اند.
 فعاليت های دهياری مال قاید

فعاليت های دهياری در روستاهای گردشگری 
با س��ایر روس��تاها اندکی متفاوت اس��ت. در این 
قبيل روس��تاها بس��ياری از فعاليت های دهياری 
به حوزه ی گردش��گری و جذب گردشگر مربوط 
می شود. دهياری مال قاید نيز از این قاعده مستثنی 
نيست و اقدامات بسياری در حوزه ی گردشگری 
انجام داده است که به برخی از آن ها اشاره 

می کنيم: 
 احداث پارک ساحلی

  احداث جاده ی اختصاصی پارک
  آماده سازی محل اسکان مهمانان 

نوروزی 
 ایجاد فضایی جه��ت برپایی چادر 

توسط گردشگران
 ایج��اد امکانات و تجهيزات جهت 

قایق سواری
  احداث پيست موتور سواری

  توپ شناور بر سطح آب
 برگ��زاری همایش موس��يقی های 

محلی در ایام نوروز
 برگزاری جش��نواره ی مجسمه های 
ش��نی که برای س��ومين بار در روستای 
مال قاید برگزار ش��ده و از شهرستان های 

مختلف در این جشنواره شرکت کردند.
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سال 2012 
به عنوان سال 
بین المللی تعاون 
نام گذاری شد

 مجم��ع عمومی س��ازمان ملل متحد، 
سال  2012 را به عنوان سال بين المللی 
تع��اون معرفی و بر نقش تعاونی ها در توس��عه ی 
اجتماعی � اقتصادی تاکيد کرد. مجمع عمومی با 
تصویب قطعنامه ی 64136 در 18 دسامبر 2009، 
اعالم کرد: تعاونی ها در امر فقرزدایی، اشتغال زایی 
و یکپارچگی اجتماعی تاثير گذارند. تعاونی، جمعی 
از افرادی اس��ت که به طور مس��تقل و داوطلبانه 
برای رفع نيازها و آرمان های مشترک اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی خود از طریق یک مؤسسه با 
مالکيت مش��ترک و نظارت دموکراتيک گردهم 
می آین��د و در مجم��وع به توس��عه ی اجتماعی � 
اقتص��ادی کم��ک می کنند. تعاونی ه��ا به عنوان 
تشکل های خودیاری که نيازهای اعضای خود را 
برطرف می کنند، به اشتغال زایی و توليد درآمد از 
طری��ق ش��رکت های محل��ی کمک نم��وده و 
فرصت هایی را برای مش��ارکت اجتماعی فراهم 
می کنند. در اقتصاد غيررس��می، کارگران با ایجاد 
تعاونی ها و اتحادیه های خدمات مشترک به خود 
اشتغالی اعضا کمک می کنند. در مناطق روستایی 
ني��ز تعاونی های پس اندازی و اعتبار، اس��تفاده از 
خدم��ات بانکی غيرقابل دس��ترس در بس��ياری 
جوامع را امکان پذیر نموده و سرمایه ی راه اندازی 
بنگاه ه��ا و مش��اغل کوچک و بس��يار کوچک را 
فراهم می کنند. بر اس��اس این خبر، بخش تعاون 
در سراس��ر جهان، در حدود 800 ميليون عضو در 
بي��ش از 100 کش��ور دارد و براب��ر ارزیابی انجام 
شده، بيش از 100 ميليون شغل در سراسر جهان 
ایجاد کرده اس��ت. نمونه های زی��ر، توان و نفوذ 
تعاونی ها را بهتر نش��ان می دهد: تحت پوش��ش 
ش��ورای جهان��ی اتحادیه های اعتب��ار، 49.000 
اتحادیه ی اعتب��ار به 177 ميلي��ون عضو در 96 
کش��ور جهان خدمات رس��انی می کن��د و 4.200 
بانک تحت پوش��ش اتحادیه ی بانک های تعاون 
اروپا در خدمت 149 ميليون مش��تری هس��تند؛ 

تعاونی های کشاورزی 80 تا 99 درصد توليد شير 
در ن��روژ، نيوزیلن��د و ای��االت متح��ده آمریکا را 
برعه��ده دارن��د؛ 71 درص��د توليد ش��يالت در 
جمهوری کره و  40 درصد محصوالت کشاورزی 
در برزیل نيز بر عهده ی تعاونی هاست؛ همچنين 
تعاونی های توليد برق نقش کليدی را در مناطق 
روستایی ایفا می کنند. در بنگالدش، تعاونی های 
برق روس��تایی برای 28 ميليون نفر برق رس��انی 
می کنند. در ایاالت متح��ده آمریکا، 900 تعاونی 
برق روس��تایی برای 37 ميليون نف��ر برق توليد 
می کنن��د و تقریبا نيمی از خط��وط توزیع برق در 
کش��ور را در اختي��ار دارند. بر طب��ق این گزارش 
تصویب س��ال بين المللی تعاون از سوی سازمان 
مل��ل ب��رای جلب توج��ه به موضوع��ات مهم و 
حمای��ت از اقدام��ات عملی انجام ش��ده اس��ت. 
به منظور بزرگداش��ت این س��ال، کنفرانس های 
منطقه ای به رشد آگاهی تعاونی ها کمک نموده و 
راه ه��ای تاثيرگذاری مش��ارکت تعاونی ها در امر 
تدوی��ن  و  اقتص��ادی   � اجتماع��ی  توس��عه ی 
چارچوب ه��ای قانون��ی را م��ورد بررس��ی ق��رار 

می دهند. 
 عض��و هيات مدیره ی اتاق تعاون کش��ور نيز 
اهداف س��ال بين المللی تعاون را افزایش آگاهی 

نسبت به تعاونی ها اعالم نمود. 
طبق گفته ی سيد جواد رضویان راد عضو هيات 
مدیره ی اتاق تعاون کش��ور ه��دف از نام گذاری 
س��ال های مختلف از سوی س��ازمان ملل متحد،  
معط��وف ک��ردن اف��کار عمومی و تش��ویق به 
انج��ام اقدامات مختلف به س��وی مباحثی دیگر 
اس��ت، ضمن این که هدف از نام گذاری امس��ال، 
افزایش آگاهی عمومی نس��بت ب��ه کمک های 
بس��يار گران بهای بنگاه ه��ای تعاونی به کاهش 
فقر،  توليد اش��تغال و همبستگی اجتماعی است. 
این سال همچنين توانمندی های الگوی تجاری 
تعاونی را به عنوان ابزاری جایگزین برای تجارت 

و پيشبرد توس��عه ی اقتصادی و اجتماعی نمایان 
می کن��د. از جمله اهداف س��ال بين المللی تعاون 
می توان به افزایش آگاهی نس��بت به تعاونی ها و 
کمک هایی که به توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و 
رسيدن به اهداف توسعه ی هزاره می کند،  ترویج 
تشکيل و رش��د تعاونی ها،  تشویق دولت ها برای 
وضع سياست ها،  قوانين و مقررات حامی تشکيل، 

 رشد و ثبات تعاونی ها اشاره نمود.
در م��اه اکتب��ر 2012 نمایش��گاه اتحادی��ه ی 
بين المللی تع��اون ICA با حضور کش��ورهایی 
چون برزیل،  بلغارس��تان،  کانادا،  جمهوری چک، 
 انگلستان،  گرجس��تان،  کره،  ایران،  ژاپن،  مالزی، 
 نيجریه،  لهستان،  پرتقال،  روسيه،  آفریقای جنوبی، 
س��ریالنکا و آمری��کا با انواع محص��والت، نظير 
بهداشتی، انرژی،  هتل داری و گردشگری،  تغذیه، 
 خرده و عمده فروش��ی و خدمات صنعتی در شهر 

منچستر انگلستان برگزار می شود.
در سال بين المللی تعاون،  اتاق مرکزی تعاون 
ای��ران و وزارت تع��اون ، کار و رف��اه اجتماع��ی 
برنامه ه��ای ویژه ای در دس��تور کار خود دارند. از 
جمله ی آن ها می توان به برگزاری نمایش��گاهی 
تحت عنوان توانمندی های تعاونی های سراس��ر 
کشور و  نخستين نشست مدیران و اعضای هيات 
مدیره و اتحادیه های سراسر کشور در مشهد اشاره 
کرد. این سال دارای نمادی بين المللی است و دارای 
رنگ هایی با معانی خاص نظير رنگ قرمز  به معنی 
شجاعت، رنگ نارنجی  به معنی وجود چشم انداز و 
امکانات،  زرد به معنای چالش های پيش رو،  سبز نيز 
به معنای رشد،  آبی آسمانی به معنای افق دیرینه و 
نياز به آم��وزش و پرورش، آبی دریا به معنی نگاه 
مثبت و جس��تجوی بهره مندان و بنفش به معنی 

زیبایی و محبت است.



روز یکش��نبه 21 خردادماه 91 س��ازمان 
شهرداری ها و دهياری های کشور ميزبان 
شانزدهمين نشس��ت ملی مدیران کل دفاتر امور 
روستایی اس��تانداری ها بود که با حضور برخی از 
مس��ئولين و کارشناسان سازمان ش��هرداری ها و 
دهياری ها و  مدیران کل دفاتر امور روس��تایی 31 
استان کشور برگزار گردید. این همایش با حضور 
ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهياری های 
کش��ور مهندس ارش��ادمنش، مهن��دس تابش فر 
ریاس��ت  بماني��ان  دکت��ر  س��ازمان،  قائم مق��ام 
پژوهش��کده ی ش��هری و روس��تایی و برخ��ی از 
معاونين سازمان برگزار گردید. در این همایش که 
از س��وی معاونت امور دهياری های این س��ازمان 
برگزار ش��د آخرین تصميمات و برنامه های کالن 
س��ازمان  و  روس��تایی  مدیری��ت  ح��وزه ی  در 
شهرداری ها و دهياری های کشور به آگاهی حضار 

رسيد.
در ابتدای این نشست مهندس منوچهر فراقی 

معاون امور دهياری های س��ازمان ش��هرداری ها 
و دهياری های کش��ور از برگزاری مراسم تجليل 
از برترین های مدیریت روس��تایی کش��ور در تير 
ماه س��ال جاری از س��وی این س��ازمان خبر داد. 
وی خاطرنش��ان کرد در این مراس��م که هم زمان 
با فرا رس��يدن 14 تير، س��الروز تصوی��ب قانون 
تأس��يس دهياری های خودکفا برگزار خواهد شد 
دهياران برتر و منتخب در جش��نواره ی طرح های 
برگزیده ی روس��تایی، ش��وراهای اس��المی برتر 
روس��تاها، تعاونی های دهياری برتر و برترین های 
حوزه ی آموزش مدیریت روس��تایی مورد تجليل 
ق��رار می گيرند. آقای مهندس فراق��ی از مدیران 
کل دفاتر امور روس��تایی اس��تانداری ها خواست 
ت��ا ضمن توجه به تجربيات س��ال های گذش��ته، 
برنامه ریزی های الزم را برای حضور هر چه پربارتر 
فعاالن مدیریت روستایی در این همایش به عمل 
آورند و زمينه ی آشنایی بيشتر مسئوالن و مردم با 
قابليت ها، توانمندی ها، مسائل و مشکالت، نيازها 

و خواسته های نهاد نوپای دهياری را فراهم کنند.
فراق��ی در ادام��ه با اش��اره به حض��ور موفق 
تعاونی ه��ای دهياری های س��ه اس��تان گيالن، 
خراس��ان رضوی و اصفهان در دومين نمایشگاه 
دس��تاوردهای ش��هرداری ها در آب��ان ماه س��ال 
گذشته گفت: در سومين دوره ی این نمایشگاه که 
امسال برپا خواهد ش��د، 31 غرفه به تعاونی های 
دهياری های 31 اس��تان کشور اختصاص می یابد 
تا دس��تاوردها و توليدات خ��ود را عرضه نمایند و 
مدی��ران کل دفاتر امور روس��تایی اس��تانداری ها 

محوریت این فعاليت را در استان بر عهده دارند.
در ادام��ه ی این نشس��ت مهن��دس تابش فر 
قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور 
طی سخنانی خدمت به روستایيان و تالش برای 
ارتقای س��طح روستاها را با توجه به تاثير روستاها 
در توسعه ی همه جانبه ی کشور فرصتی ارزشمند 
برش��مرد و با تاکيد بر اهمي��ت رعایت عدالت در 
فعاليت های عمرانی و خدماتی در مناطق روستایی 
افزود خوش��بختانه نهاد نوپای دهياری روز به روز 
جایگاه واالی خود را در عرصه ی مدیریتی کشور و 
مجامع ملی پيدا می کند و نقش مدیران کل دفاتر 
امور روس��تایی در این امر بس��يار با اهميت است. 
ورود دهياری ها به عرصه های جدید کار و تالش 
و خدمت رسانی به مقدار زیادی به برنامه ریزی ها و 
اقدامات این دفاتر بستگی دارد. هم اکنون در مناطق 

شانزدهمین نشست مدیران 
امور روستایی استان ها کل 
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روستایی کش��ور ش��اهد ابتکارات و نوآوری های 
ارزش��مندی هس��تيم که با محوریت دهياری ها 
صورت پذیرفته و ضرورت دارد تا تجربيات موفق 
دهياری ه��ا در قالب بازدیدها و س��فرها به آگاهی 

سایر دهياری های کشور نيز برسد.
وی همچنين بر استفاده از ظرفيت های قانون 
بودجه ی سال 91 کل کشور برای ارائه ی خدمات 
به روس��تاها تاکيد نمود و در تش��ریح نقش دهيار 
در عرصه ی مدیریتی کشور گفت: دهيار باید این 
احساس را داشته باش��د که دارای جایگاهی ملی 
در عرصه ی مدیریت کش��ور اس��ت و می تواند از 
امکانات دستگاه ها و س��ازمان های مختلف برای 
بهبود وضع روستای خود استفاده نماید. همچنين 
باید از روحيه ی تع��اون و همکاری و کار جهادی 
که در بين مردم باالخص روس��تایيان وجود دارد 
در راس��تای ارتقای ش��اخص های معيشتی روستا 

بهره مند شود.
در ادامه مهندس علی اکبر اسدی مدیر کل دفتر 
برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهياری های 
کشور گزارشی از اقدامات این دفتر در سال گذشته و 
سال جاری در حوزه ی دهياری ها بيان و موضوعات 
مرتبط با مدیریت روستایی و دهياری ها در قانون 
بودجه ی س��ال 91 کش��ور را تشریح کرد. اصالح 
ش��يوه نامه ی حسابرس��ی دهياری ها و تخصيص 
اعتب��ارات مربوط به جرای��م راهنمایی و رانندگی 
به دهياری ها از دیگر موضوعاتی بود که توس��ط 

ایشان مطرح شد. آقای مهندس اسدی همچنين 
در خصوص س��امانه ی بودجه که توسط سازمان 
شهرداری ها و دهياری های کشور راه اندازی شده 
است توضيحاتی فرمودند. کليه ی استان ها بایستی 
در این سامانه ی الکترونيکی ثبت نام نموده و پس 
از دریاف��ت ن��ام کاربری و کلم��ه ی عبور کليه ی 
تعامالت و اعتب��ارات پرداختی به دهياری ها را در 

این سامانه ثبت نمایند.
همچني��ن دکت��ر محمدرضا بماني��ان ریيس 
پژوهشکده مدیریت ش��هری و روستایی سازمان 
ش��هرداری ها و دهياری های کش��ور، گزارشی از 
اقدامات این پژوهش��کده و برنامه های در دس��ت 
اق��دام آن در ح��وزه ی دهياری ها بي��ان کرد و از 
آمادگی این پژوهش��کده برای انتش��ار کتاب های 
کاربردی ح��وزه ی مدیریت روس��تایی، خصوصا 
کتاب هایی که با اس��تفاده از تخصص و تجربيات 
مدیران کل دفاتر امور روستایی نوشته شده است 
خبر داد. دکتر بمانيان همچنين به تش��کيل بيش 
از یکصد کارگاه آموزش��ی در سطح ملی در سال 
گذشته توسط معاونت آموزشی پژوهشکده و انتشار 
نشریات تخصصی شامل شهرداری ها، دهياری ها، 
فرهنگ و ایمنی، برنامه ریزی ش��هری و انتش��ار 
بيش از یکصد جلد کتب تخصصی اشاره کرد و از 
دفاتر امور روستایی استانداری ها خواست تا نظرات 
و پيش��نهادهای خود را در این م��وارد به معاونت 
آموزشی پژوهشکده ارائه نمایند. همچنين از چهار 
عنوان کتاب جدید حوزه ی مدیریت روس��تایی با 
عناوی��ن “راهکارهای��ی برای افزایش مش��ارکت 
روس��تایيان در اداره ی امور روس��تا” ، “پتانسيل و 
فن��اوری توليد انرژی از زیس��ت ت��وده در مناطق 
روس��تایی”، “مدیریت پس��ماندهای روستایی” و 
“دهياری ها و توسعه ی بازارهای محلی روستایی” 

رونمایی شد.
در ادامه مهندس حسين رجب صالحی معاون 
آموزشی پژوهش��کده مدیریت شهری و روستایی 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهياری ه��ای کش��ور 
برنامه های این معاونت در سال جاری در حوزه ی 
مدیریت روس��تایی و دهياری ها را تش��ریح و در 
زمینه ی چهار اقدام اخير این معاونت شامل فرآیند 
سيستم آموزش در ش��هرداری ها و دهياری ها و 
تش��کيل کميت��ه ی راهب��ری آم��وزش، تدوین 
اس��تانداردهای آم��وزش دهياران و ش��هرداران، 
برگ��زاری دوره های آموزش��ی کوتاه مدت و اخذ 
مج��وز راه ان��دازی موسس��ه ی آم��وزش علمی 
کاربردی توضيحاتی بيان نم��ود. وی همچنين 
عن��وان کرد معاونت آموزش��ی این پژوهش��کده 
در سال گذش��ته مجوز تأسيس رشته ی کاردانی 
دهياری ها و ش��وراها را اخذ نم��وده و دهياران از 
مهرماه س��ال جاری می توانند در دانشگاه علمی 
کاربردی مشغول به تحصيل در این رشته شوند. 

ان شاء ا... پس از گذشت 2 سال مقطع کارشناسی 
این رش��ته هم به رش��ته های تحصيلی دانشگاه 

علمی کاربردی اضافه خواهد شد.
در ادامه، در خصوص بخشنامه ی تعيين مراجع 
صدور پروانه ی ساختمان و رسيدگی به ساخت و 
ساز غير مجاز و وضع و وصول عوارض ساختمانی 
که به تازگی از س��وی وزیر کشور به استانداران 
ابالغ شده است توضيحاتی از سوی دکتر مجيد 
عبداللهی مدیر کل دفتر عمران و توسعه روستایی 
معاونت امور دهياری ها و آقای رضایی سرپرست 
دفتر حقوقی سازمان شهرداری ها و دهياری های 
کش��ور ارائه و به پرسش های مطرح شده در این 

خصوص پاسخ داده شد.
در ادامه دکتر درویش مس��ئول طرح تحرک 
معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کش��ور و 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهياری های کشور به 
تش��ریح موضوعات مرتبط با این طرح در دفاتر 
امور روستایی استانداری ها پرداخت و بر ضرورت 

تشکيل اتاق های فکر مرتبط تاکيد کرد.
در بخ��ش انتهای��ی ای��ن نشس��ت مهندس 
ارش��ادمنش معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر 
کشور و ریيس سازمان شهرداری ها و دهياری های 
کش��ور در جمع مدیران کل دفاتر امور روستایی 
اس��تانداری ها حاضر ش��د و چند نف��ر از مدیران 
کل به نمایندگی از س��ایرین به بيان مس��ائل و 
موضوعات حوزه ی مدیریت روستایی و دهياری ها 
پرداختند. مهندس ارشادمنش هم طی سخنانی با 
اشاره به افزایش کمک های دولت به دهياری ها 
طی سال گذشته گفت: یکی از اولویت های کاری 
دولت های نهم و دهم و وزارت کشور حمایت از 
مدیریت روستایی به منظور جلوگيری از مهاجرت 
روستایيان به شهرها و حمایت از مناطق روستایی 
اس��ت که در این زمينه مدی��ران کل دفاتر امور 

روستایی و دهياران نقش مهمی دارند.
وی در ادامه ضمن تش��ریح برخ��ی اقدامات 
و  ش��هرداری ها  س��ازمان  و  کش��ور  وزارت 
دهياری های کش��ور در زمينه ی ارتقای س��طح 
خدمت رس��انی توس��ط دهياری ها گفت: با توجه 
ب��ه اهميت حمایت از فعاليت ه��ای دهياری ها و 
حفظ و توجه به مس��ائل مناطق روستایی تالش 
می کني��م تا مدیران کل دفاتر امور روس��تایی در 
کارگروه ها و کميته های مختلف ملی و اس��تانی 
حضور داشته باشند. ایشان همچنين بر ضرورت 
حمایت از شرکت های تعاونی دهياری ها و حرکت 
به س��مت شناسایی درآمدهای پایدار در عرصه ی 
مدیریت روستایی تاکيد کرد. از دیگر موارد مطرح 
شده در این نشست ارتقای دفاتر امور روستایی به 
دفاتر امور روستایی و شوراها بود که این موضوع 
به مدیران کل دفاتر امور روس��تایی استانداری ها  

اعالم شد.
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وزی��ر کش��ور نح��وه ی رس��يدگی به 
تخلف��ات س��اختمانی و مراجع صدور 
پروان��ه ی س��اخت و س��از و وض��ع و وصول 
ع��وارض در روس��تاها را به اس��تانداران ابالغ 

کرد.
بخش��نامه ی تعيين مراجع ص��دور پروانه ی 
س��اختمان و رس��يدگی به س��اخت و ساز غير 
مجاز و وضع و وصول عوارض س��اختمانی در 
روس��تاها با هدف ایجاد شفافيت های قانونی و 
رف��ع ابهام ها و همچنين ایج��اد نظام مدیریت 
واحد و دارای وحدت رویه در این امور از سوی 
وزیر کشور به اس��تانداران سراسر کشور ابالغ 
ش��د تا از س��وی کليه ی مراجع ذیربط اعم  از 
فرمانداری ه��ا، ش��هرداری ها، بخش��داری ها و 
دهياری ها و سایر نهادهای مرتبط اعمال شود. 
در متن این بخش��نامه جهت اطالع دهياران و 
اعضای ش��ورای اسالمی روس��تاها آورده شده 

است:
بسمه تعالی

استانداران محترم سراسر کشور
سالم علیکم

احترام��ا همان طور که مطلعي��د امر نظارت 
بر س��اخت و س��از و کنت��رل آن در واحدهای 
تقس��يمات کشوری و مراکز جمعيتی و زیستی 
کشور، نماد رشد و توسعه ی موزون شهرسازی 

و عمران کش��ور به شمار می رود که مدیریت و 
تصدی آن بر عهده ی نهادهای وابسته یا تحت 
نظارت این وزارتخانه می باشد. از طرفی قوانين 
و مق��ررات حاکم بر امور مربوط به س��اخت و 
ساز، حجم بس��يار متنوعی را تش��کيل داده و 
تح��والت تقنين��ی در این مق��ررات، مقارن با 
ایج��اد نهاده��ای نوین��ی همچ��ون دهياری، 
وضعيت های حقوق��ی بعضا مبهم و پيچيده ای 
را ایجاد نموده که موجب دش��واری تشخيص 
مرجع ص��دور پروانه ی س��اختمانی، ش��يوه ی 
رسيدگی به تخلفات س��اخت و ساز و نحوه ی 
تعيين و وص��ول جریمه ها و ع��وارض متعلقه 
ش��ده اس��ت؛ از این رو به منظور رفع ابهام های 
قانونی و ش��فافيت جوان��ب قانونی امر، پس از 
بررس��ی های حقوقی مورد نياز، مراتب زیر در 
خصوص حاالت و وضعيت های مختلف و قابل 

فرض، اعالم می گردد:
1- در روستاهایی که در حریم شهرها واقع 
ش��ده و دارای طرح هادی یا ضوابط توس��عه ی 
کالبدی، ش��ورای اس��المی روس��تا و دهياری 
می باش��ند، مس��تند به تبص��ره ی 1 ماده ی 3 
قانون تعاریف محدوده و حریم ش��هر و روستا 
و نحوه ی تعيين آن ه��ا، مرجع صدور پروانه و 
نظارت بر س��اخت و س��از، وفق ضوابط حاکم، 
دهي��اری مربوطه بوده و تخلفات س��اختمانی 

در کميس��يون ماده ی 99 قانون ش��هرداری با 
ترکيب مقرر رس��يدگی می شود. درآمد ناشی از 
جریمه های وصولی طبق تبصره ی 4 ماده ی 3 
قانون تعاریف محدوده و حریم ش��هر و روستا، 
به عنوان درآمد ناشی از ساخت و ساز به حساب 
دهياری های روستا جهت توسعه و عمران واریز 
می گردد. مرجع تصویب عوارض متعلقه شورای 
اس��المی بخش بوده و وصول و دریافت آن بر 

عهده ی دهياری است.
2- در روستاهایی که در حریم شهرها واقع 
ش��ده و دارای طرح هادی یا ضوابط توس��عه ی 
کالبدی و شورای اس��المی روستا بوده و فاقد 
دهياری می باش��د، طبق تبصره ی 1 ماده ی 3 
قانون تعاریف محدوده و حریم ش��هر و روستا 
و نح��وه ی تعيين آن ها و آیين نامه ی اس��تفاده 
از اراض��ی، احداث بن��ا و تاسيس��ات در خارج 
محدوده و حریم شهرها، مرجع صدور پروانه و 
نظارت بر ساخت و ساز، نهاد تعيين شده توسط 
اس��تانداری )مع��اون امور عمرانی( می باش��د. 
تخلفات س��اختمانی در کميس��يون ماده ی 99 
قانون شهرداری رسيدگی و عوارض متعلقه که 
توسط شورای اسالمی بخش وضع می گردد و 
درآمد ناش��ی از جریمه های وصولی به حساب 
ش��ورای اسالمی روس��تا واریز می گردد و صد 
درصد آن باید وفق دس��تورالعملی که توس��ط 

نحوه ی رسیدگی به 
تخلفات ساختمانی
 و مراجع صدور 
پروانه ی ساخت و 
ساز و وضع و وصول 
عوارض در روستاها
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س��ازمان ش��هرداری ها و دهياری های کشور 
ابالغ می ش��ود، جهت توس��عه و عمران روستا 

زیر نظر بخشدار هزینه گردد.
3- در روستاهایی که در حریم شهرها واقع 
ش��ده و دارای طرح هادی یا ضوابط توس��عه ی 
کالبدی بوده و فاقد ش��ورای اسالمی روستا و 
دهياری می باش��د، طبق تبصره ی 1 ماده ی 3 
قانون تعاریف محدوده و حریم ش��هر و روستا 
و نحوه ی تعيي��ن آن ها، مرجع ص��دور پروانه 
و نظارت بر س��اخت و س��از، وفق آیين نامه ی 
اس��تفاده از اراضی، احداث بنا و تاسيس��ات در 
خارج محدوده و حریم ش��هرها، مرجع تعيين 
شده توسط اس��تانداری )معاون امور عمرانی( 
می باش��د. تخلفات س��اختمانی در کميسيون 
رس��يدگی  ش��هرداری  قان��ون   99 م��اده ی 
می ش��ود؛ عوارض متعلقه که توس��ط شورای 
اس��المی بخ��ش وض��ع می گ��ردد و درآم��د 
ناش��ی از جریمه ه��ای وصولی توس��ط مرجع 
صدور پروانه، در روس��تاهایی که وفق ماده ی 
85 قان��ون تش��کيالت، وظای��ف و انتخابات 
ش��وراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 
و اصالحات بعدی، ش��ورای اس��المی روستا 
منحل یا انتخابات آن متوقف ش��ده باش��د، به 
حس��اب های جداگانه ای که ب��ه همين منظور 
توس��ط اس��تانداری به عنوان جانش��ين افتتاح 
می ش��ود، واری��ز و صرف عمران و توس��عه ی 
روستا می شود. در سایر مواردی که روستا فاقد 
شورا می باش��د، وجوه مورد اش��اره به حساب 

خزان��ه واریز می گ��ردد. اس��تانداران می توانند 
اختي��ارات موض��وع این بند را به بخش��داران 
به عنوان قائم مقام جانش��ين ش��ورای روس��تا 

تفویض نمایند.
4- در روستاهای خارج از حریم شهرها که 
دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه ی کالبدی، 
ش��ورای اسالمی روس��تا و دهياری می باشند، 
مستند به قسمت اخير ماده ی 3 قانون تعاریف 
مح��دوده و حریم ش��هر و روس��تا و نحوه ی 
تعيين آن ها طبق س��ازوکار مق��رر در بند 11 
الحاقی ماده ی 69 قانون تش��کيالت، وظایف 
و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 
شهرداران، مرجع صدور پروانه ی ساختمانی و 
نظارت بر ساخت و ساز، دهياری مربوطه بوده 
و تخلفات س��اختمانی در کميس��يون ماده ی 
99 قانون ش��هرداری با ترکيب مقرر رسيدگی 
می ش��ود. درآمد ناش��ی از جریمه های وصولی 
طب��ق تبصره ی 4 م��اده ی 3 قان��ون تعاریف 
مح��دوده و حریم ش��هر و روس��تا، و نحوه ی 
تعيين آن ها به عنوان درآمد ناش��ی از ساخت و 
ساز به حس��اب دهياری روستا جهت توسعه و 
عمران واریز می گردد. مرجع تصویب عوارض 
متعلقه شورای اسالمی بخش بوده و وصول و 

دریافت آن بر عهده ی دهياری است.
5- در روس��تاهای خارج از حریم ش��هرها 
ک��ه دارای طرح ه��ادی یا ضوابط توس��عه ی 
کالب��دی و ش��ورای اس��المی روس��تا بوده و 
فاقد دهياری می باش��د، مرجع صدور پروانه و 

نظارت بر س��اخت و ساز، بر اساس ضوابط یاد 
شده، مستند به آیين نامه ی استفاده از اراضی، 
اح��داث بنا و تاسيس��ات در خ��ارج محدوده و 
حریم ش��هرها، مرجعی اس��ت که استانداری 
)معاون امور عمرانی( تعيين می نماید. تخلفات 
س��اختمانی در کميس��يون م��اده ی 99 قانون 
ش��هرداری رس��يدگی و ع��وارض متعلقه که 
توسط شورای اس��المی بخش وضع می گردد 
و درآمد ناشی از جریمه های وصولی به حساب 
ش��ورای اسالمی روستا جهت توسعه و عمران 

واریز می گردد.
6- در روس��تاهای خارج از حریم شهرها که 
دارای طرح هادی یا ضوابط توس��عه ی کالبدی 
بوده و فاقد شورای اس��المی روستا و دهياری 

می باشند، بر اساس بند 3 عمل خواهد شد.
اتخ��اذ روی��ه ی واح��د در  به منظ��ور   -7
اس��تان های کش��ور مع��اون ام��ور عمران��ی 
اس��تانداری موظ��ف اس��ت بخش��داری ها را 
به عن��وان مرجع ص��دور پروان��ه و نظارت بر 
س��اخت و س��از موضوع بندهای 2، 3، 5 و 6 

این بخشنامه تعيين نمایند.
الزم است مراتب فوق جهت اجرا و آگاهی 
به کليه ی مراجع ذیربط اع��م از فرمانداری ها، 
شهرداری ها، بخشداری ها و دهياری ها و سایر 
نهادهای مرتبط ابالغ و نظارت های قانونی از 
سوی اس��تانداری های سراسر کشور در جهت 

اجرای دقيق موارد قانونی فوق اعمال شود.
مصطفی محمدنجار

وضعيت نهادهای موقعيت روستا
محلی

وضعيت طرح هادی و 
ضوابط توسعه ی کالبدی

مرجع صدور پروانه ی ساختمان 
و نظارت بر ساخت و ساز

مرجع رسيدگی به 
تخلفات ساختمانی

مرجع وضع عوارض 
صدور پروانه ی ساختمان

مرجع وصول عوارض 
صدور پروانه ی ساختمان

محل واریز 
عوارض و جرایم

داخل حریم 
شهرها

دارای شورای 
اسالمی روستا و 

دارای دهياری

دارای طرح هادی یا 
کميسيون ماده ی دهياریضوابط توسعه ی کالبدی

حساب دهياریدهياریشورای اسالمی بخش99

دارای شورای 
اسالمی روستا و 

فاقد دهياری

دارای طرح هادی یا 
ضوابط توسعه ی کالبدی

نهاد تعيين شده توسط 
استانداری

کميسيون ماده ی 
نهاد تعيين شده شورای اسالمی بخش99

توسط استانداری
حساب شورای 

اسالمی

فاقد شورای 
اسالمی روستا و 

فاقد دهياری

دارای طرح هادی یا 
ضوابط توسعه ی کالبدی

نهاد تعيين شده توسط 
استانداری

کميسيون ماده ی 
حساب جداگانه استانداریشورای اسالمی بخش99

توسط استانداری

خارج از حریم 
شهرها

دارای شورای 
اسالمی روستا و 

دارای دهياری

دارای طرح هادی یا 
کميسيون ماده ی دهياریضوابط توسعه ی کالبدی

حساب دهياریدهياریشورای اسالمی بخش99

دارای شورای 
اسالمی روستا و 

فاقد دهياری

دارای طرح هادی یا 
ضوابط توسعه ی کالبدی

نهاد تعيين شده توسط 
استانداری

کميسيون ماده ی 
نهاد تعيين شده شورای اسالمی بخش99

توسط استانداری
حساب شورای 

اسالمی

فاقد شورای 
اسالمی روستا و 

فاقد دهياری

دارای طرح هادی یا 
ضوابط توسعه ی کالبدی

نهاد تعيين شده توسط 
استانداری

کميسيون ماده ی 
حساب جداگانه استانداریشورای اسالمی بخش99

توسط استانداری

وضعيت مدیریت ساخت و ساز در روستاهای کشور
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ش تصويري
گزار

بهسازی میدان اصلی روستای ابراهیم آباد

شهرس��تان طب��س در اس��تان ی��زد در 
ط��ول جغرافيای��ی 56 درج��ه و 55 دقيقه 
ش��رقی و ع��رض جغرافيای��ی 33 درجه و 
35 دقيقه ش��مالی و در ارتفاع 690 متر از 
سطح دریا قرار گرفته است. این شهرستان 
در منطق��ه ای با آب و ه��وای بيابانی واقع 
ش��ده و در شرق آن رشته کوه بلندی به نام 
رشته کوه ش��تری قرار گرفته است. بخش 
مرکزی طبس دارای 24 دهياری به همراه 
266 پارچ��ه آبادی و ح��دود 12 هزار نفر 
سکنه است که در وس��عت جغرافيایی 56 
هزار کيلومترمربع گس��ترده ش��ده اس��ت. 
ش��غل اکثر مردم در روستاهای این بخش 
کش��اورزی و دامپ��روری اس��ت. به منظور 
انس��جام و افزایش ت��وان در دهياری های 
بخش و امکان خدمات رس��انی بيش��تر به 
روستاها، تعاونی بخش مرکزی با عضویت 
کليه ی دهياری های بخش تش��کيل شده 
اس��ت و ب��ا تجميع امکان��ات، تجهيزات و 
ماش��ين آالت یک مجموعه ی نسبتا قوی 
را جهت انج��ام پروژه های عمرانی و دیگر 
خدمات روس��تایی به وجود آورده است. این 
ش��رکت در مهرماه س��ال 84 با تعداد 24 
عضو و سرمایه ی اوليه ی 37500000 ریال 
تاسيس شده و از آن زمان تاکنون توانسته 
خدمات متنوعی را در کليه ی روس��تاهای 
بخش به انجام برس��اند و به بازوی اجرایی 
قدرتمند برای دهياری های بخش مرکزی 
تبدی��ل گ��ردد. از جمله خدمات��ی که این 
شرکت تعاونی به روستاها ارائه نموده است 
می توان به احداث کارگاه هایی جهت ایجاد 

اشتغال زنان و مردان روستاها اشاره کرد.

عملیات اجرایی پارك روستای جوخواه

گزيده ای از 
فعالیت های شرکت 
تعاونی دهیاری های 
بخش مرکزی 
شهرستان طبس
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احداث کارگاه تولید مصالح کوهی سنگدانه در 20 کیلومتری 
شهرستان طبس

احداث کارگاه تولید احجام بتنی در روستای جوخواه
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راه اندازی کارگاه تولیدی پروژکتورهای فوق کم مصرف در روستای جمز
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عملیات اجرایی سنگ فرش در معابر عمومی
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ش آماري
گزار

دکتر کیوان دواتگران
مدیرکل دفتر توانمندس��ازی معلوالن سازمان بهزیستی 

کشور
 متن زیر گزارش��ی کوتاه از عملکرد و برخی از دس��تاوردهای 
حاص��ل از تفاهم نام��ه ی همکاری مش��ترک بين”س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهياری های کشور” و “س��ازمان بهزیستی کشور” در 
زمينه ی همکاری دهياری ها جهت ارائه ی خدمات توانبخش��ی مبتنی 

بر جامعه در مناطق روستایی کشور می باشد.
دفتر توانمندس��ازی یکی از 3 دفتر حوزه ی معاونت امور توانبخشی 
س��ازمان بهزیستی کشور است که در بهار سال 1389 تشکيل گردید. 
اهم فعاليت ه��ای این دفتر سياس��ت گذاری، برنامه ری��زی، نظارت و 
پژوه��ش در زمين��ه ی برنامه هایی اس��ت که منجر به توانمندس��ازی 
سيس��تم های توانبخشی، کارشناس��ان، افراد معلول، خانواده های آنان 

و جامعه می شود.
  اصول کلی دفتر توانمندسازی معلوالن
 برخورداری معلوالن از حقوق و فرصت های برابر 

 بس��يج جامعه، ح��ق مالکيت و رهب��ری برنامه ه��ای مربوط به 
معلوالن توسط خود آن ها  

 توجه به فقر، پاس��خ گویی به نيازهای اساس��ی و ارتقای کيفيت 
زندگی معلوالن 

 دسترسی1، دس��ت یابی2، اس��تطاعت مالی3 و کيفيت مناسب در 
زمينه ی برخورداری از خدمات

 یکپارچه سازی و الحاق4 موضوع معلوليت در برنامه های توسعه ای 
جامعه

 فراگيرسازی و مشارکت موثر و کامل افراد معلول در جامعه 
 همکاری و مشارکت چندبخشی                                                                           
 درگيرش��دن اف��راد معلول و س��ازمان های آن��ان در برنامه های 

توانمندسازی
 اقدامات مبتنی بر شواهد 

 پایداری و استمرار برنامه ها

 :)CBR( گروه توانبخشی مبتنی بر جامعه 
در س��ال 1370 پس از تبادل نظر با مشاور سازمان جهانی بهداشت 
و مس��ئولين توانبخش��ی کشور، برنامه ی توانبخش��ی مبتنی بر جامعه 
در ایران ش��کل گرفت و در تابس��تان 1371 به دنبال تش��کيل س��تاد 
توانبخشی مبتنی بر جامعه، اجرای آزمایشی آن در دو منطقه از استان 
سمنان ش��روع شد. در سال 1389 گروه توانبخش��ی مبتنی بر جامعه 
در زی��ر مجموعه ی دفتر توانمندس��ازی قرار گرفت تا ب��ا اجرای این 
ش��يوه ی ارائه ی خدمات، اف��راد معلول به ویژه آن های��ی که به دالیل 
مختلف به خدمات توانبخش��ی دسترس��ی کافی ندارن��د از قبيل افراد 
معلول س��اکن در روس��تاها و یا مناطق فقيرنشين ش��هری بتوانند با 
تالش های مشترک خود افراد معلول، خانواده های آن ها، سازمان های 
معلوالن، جامعه و س��ایر موسسات خدمات رس��انی دولتی، غيردولتی، 
آموزش��ی، ش��غلی و اجتماعی از خدمات توانبخش��ی با حفظ حقوق و 

کرامت انسانی برخوردار شوند.
 توانبخشی مبتنی بر جامعه

تعریف توانبخشی مبتنی بر جامعه بر اساس آخرین منشور مشترک 
س��ه نهاد بين المللی س��ازمان جهانی کار)ILO( ، س��ازمان آموزشی 
علم��ی فرهنگی مل��ل متحد )UNESCO( و س��ازمان بهداش��ت 
جهانی )WHO( در س��ال CBR :2004 راهبردی اس��ت در درون 
برنامه ی توس��عه ی جامعه در جهت توانبخشی، برابرسازی فرصت ها و 
فراگيرس��ازی اجتماعی معلوالن و کاهش فقر که از طریق تالش های 
مش��ترک افراد معلول، خانواده های آنان، سازمان های معلوالن، جامعه 
و س��ایر موسسات خدمات رس��انی دولتی، غيردولتی، آموزشی، شغلی، 

اجتماعی و  ... اجرا می شود.
 تفاهم نامه ی همکاری مشترک

با عنایت به ضرورت حفظ و ارتقای سطح سالمت در جوامع بشری 
و تحقق ش��عار “توانبخش��ی برای همه” و به منظ��ور تامين نيازهای 
جس��می، روان��ی، اجتماعی و معن��وی افراد جامعه و نق��ش با اهميت 
“توانبخش��ی مبتنی بر جامعه” در ایجاد زندگی خالق، ارتقای س��طح 
س��المت و افزایش سطح توانمندی جامعه و تحقق توسعه ی اجتماعی 
از یک س��و و فراهم سازی بستر مناسب جهت اس��تفاده از توان بالقوه 
و بالفع��ل دهياری ها ب��رای همکاری با س��ازمان ها و نهادهای دولتی 
و ایجاد تس��هيالت الزم در جهت ایف��ای وظایف آنان )موضوع بند 5 
ماده ی 69 اصالحی قانون تش��کيالت، وظایف و انتخابات ش��وراهای 
اس��المی کشور و انتخاب شهرداران( و همچنين انجام وظایف محوله 
در خصوص معرفی خانواده های بی سرپرس��ت و بی بضاعت به سازمان 
بهزیستی و مس��اعدت به آن ها در حد امکان )موضوع بند 35 ماده ی 
10 اساسنامه، تشکيالت و سازمان دهياری ها(، در تاریخ 1385/4/28 
تفاهم نامه ای بين سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور و سازمان 
بهزیس��تی کش��ور )متولی برنامه ی توانبخش��ی در جمهوری اسالمی 
ای��ران( منعقد گردید. پس از انعقاد تفاهم نامه، دس��تورالعمل همکاری 
تهيه شد و جهت اجرا از سوی دو سازمان به کليه ی استان های کشور 

گزارشی آماری از دستاوردهای طرح توانبخشی مبتنی بر 
جامعه )CBR(  در مناطق روستايی کشور
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ابالغ گردید. 
 اقدامات انجام شده حاصل از تفاهم نامه در 

استان ها
 آموزش 2 روزه ی دهياران و نمایندگان شورای اسالمی روستا در 

خصوص برنامه ی توانبخشی  مبتنی  بر جامعه 
 تش��کيل شوراهای توانبخشی محلی در روستا و دریافت ابالغ از 

فرمانداران شهرستان
 تشکيل جلسات ماهانه ش��وراهای توانبخشی محلی در روستا و 

بررسی مسائل مربوط به معلوالن
 تاس��يس صندوق ش��ورای توانبخش��ی محلی در روس��تا توسط 

دهياران و حمایت بهزیستی شهرستان
 ارائ��ه ی خدمات حمایتی نظير کمک به ازدواج، هزینه ی ارجاع و 

... از محل صندوق به افراد معلول اولویت دار 
 مناسب سازی اماکن و معابر عمومی روستا به خصوص مدارس و 

مساجد با پيگيری دهيار و تسهيل گران محلی و ميانی
 انجام جلسات آگاه سازی عمومی در مساجد و مدارس با هماهنگی 

اعضای شورای توانبخشی محلی
 برگزاری اردوهای زیارتی و س��ياحتی با اس��تفاده از منابع محلی 

و دولتی
 نظارت بر عملکرد تسهيل گر محلی 

 ارائه ی گزارش عملکرد به بهزیستی و فرمانداری شهرستان
 برگزاری دوره های بازآموزی برای دهياران

گزارش بخش��ی از فعاليت ه��ای صورت گرفته در قال��ب نمودار و 

جداول ارائه می گردد.
 شناس��ایی معلوالن از س��ال 1384 آغاز شد که این فرآیند روندی 
تجمع��ی داش��ت و در نهایت در ش��ش ماه اول س��ال 1390به تعداد 
331138 نفر رس��يد. این دس��تاورد، حاصل تالش هر دو س��ازمان در 
اجرای مفاد تفاهم نامه، طی س��ال های اخير بود. از دیگر دستاوردهای 
مه��م این تفاهم نام��ه و همچنين یک��ی از ویژگی ه��ای ممتاز طرح 
توانبخش��ی مبتنی بر جامعه، ایجاد اش��تغال در سطح روستاها بود. در 

س��ال های مختلف س��طوح گوناگونی از ایجاد شغل در سطح روستاها 
تجربه ش��د. بيش��ترین ميزان اش��تغال زایی در برنامه های توانبخشی 
مبتنی بر جامعه مربوط به س��ال 88 می باش��د که حدود 2700 ش��غل 
ایج��اد گردید و کمترین ميزان متعلق به س��ال 1384 بود که در این 

سال نيز 390 شغل ایجاد شد.
مناسب س��ازی اماک��ن عموم��ی از ش��اخص ترین دس��تاوردهای 
تفاهم نامه ی منعقد ش��ده ميان دو سازمان بود. مناسب سازی با هدف 
تسهيل بهره مندی معلوالن از اماکن عمومی صورت گرفت تا معلوالن 
ضمن دسترس��ی به امکانات  بتوانند به راحتی رفت و آمد کنند. ساخت 
س��طوح شيب دار در کنار اماکنی که دسترسی به آن ها مستلزم استفاده 
از پلکان بود، تسطيح معابر روستا، احداث پل بر روی انهار و ... از جمله 

فعاليت هایی بودند که همگی با هدف افزایش دسترس��ی معلوالن به 
امکانات و اماکن عمومی صورت پذیرفت. این کار، کاری زیرس��اختی 
بود که خوش��بختانه با همکاری کامل دهي��اران نتایج مثبتی را نيز در 

برداشت.

1.Accessibility
2.Availability
3. Affordability
4. Integration & mainstreaming

نیروی انسانی فعال در توانبخشی مبتنی بر جامعه در سال 1390

 تعداد بهورزان
)توانيار 
سالمت(

تعداد 
توانياران 
 اجتماعی

)داوطلبين 
محلی(

تعداد 
روستایار 

مجتمع های 
بهزیستی

تعداد 
دهيار

تعداد 
تسهيل گر 

محلی

تعداد 
تسهيل گر 

ميانی

تعداد 
کارشناسان 

بهزیستی

تعداد 
کارشناسان 

 شبکه ی
بهداشت

تعداد 
کارشناسان 
فرمانداری

64632994654269522440474800382308

نمودار تجمعی  تعداد افراد معلول شناسایی شده در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه

73شماره 39 ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

info@Dehyariha.com



سید سیامک جاهد
کارشناس دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

 روستایی
معاونت دهیاری های سازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشور
از آغ��از تأس��يس ش��رکت های تعاونی 
دهياری ه��ا به عن��وان بازوهای کمکی 
دهياری ها در سطح بخش و یا شهرستان، شاهد 
 موفقيت ه��ای بس��ياری در روس��تاها بوده ای��م.
این شرکت ها طی سال های اخير عالوه بر اجرای 
پروژه ه��ا و طرح های گوناگون ب��ه عنوان بنگاه 
اقتص��ادی، نق��ش موث��ری در ارائ��ه ی خدمات 
عمومی دهياری ها به روس��تایيان داشته اند که از 
آن جمل��ه می توان ب��ه اجرای فرآین��د مدیریت 
 پسماند روستایی توس��ط دهياری ها اشاره نمود.

تعداد بخش هاتعداد شرکت های تعاونی دهياری ها استان ها 

3544آذربایجان شرقی

4040آذربایجان غربی

3229اردبيل

4147اصفهان

611البرز

1320ایالم

1423بوشهر

130تهران

422چهارمحال و بختياری

1922خراسان جنوبی

6569خراسان رضوی

1517خراسان شمالی

2455خوزستان

1616زنجان

615سمنان

4141سيستان و بلوچستان

1983فارس

1319قزوین

55قم

1929کردستان

4858کرمان

2731کرمانشاه

1017کهکيلویه و بویراحمد

3027گلستان

4343گيالن

1627لرستان

5050مازندران

2123مرکزی

1638هرمزگان

2525همدان

1922یزد

733998جمع
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از این رو با توجه به نقش بسزا و موثر تعاونی های 
دهياری ها در ارتقای ت��وان اجرایی دهياری های 
تحت پوشش و بهره مندی از امکانات و تجهيزات 
تجميع ش��ده در ش��رکت ها؛ تأس��يس و توسعه 
فعاليت ش��رکت های مذکور توسط دهياری ها در 
س��طح بخش و یا شهرس��تان از رش��د مناسبی 
برخوردار بوده اس��ت. به طوری که طی 4 س��ال 

اخير سيری صعودی را تجربه کرده ایم.
طرح تأسيس شرکت های تعاونی دهياری ها از 
بخش مرکزی شهرستان تيران و کرون در سال 
1382 آغاز شد. در ابتدا موانع اجرایی جهت ثبت 
این نوع ش��رکت ها در ادارات تابعه وزارت تعاون 
وجود داش��ت اما به تدریج س��اختارهای مرتبط 
گسترش یافت و حمایت های بخش های مختلف 
در جه��ت رفع موانع موج��ود حرکت نمود که در 
نهایت پس از برگزاری جلس��ات متعدد، منجر به 
انعقاد تفاهم نامه همکاری مش��ترک بين وزارت 
کش��ور ) س��ازمان ش��هرداری ها و دهياری های 
کشور( و وزارت تعاون در سال 1386 گردید. انعقاد 
تفاهم نامه مشترک موجب گردید تا روند تأسيس 
ش��رکت های تعاونی دهياری ها در س��اختارهای 
تنظيم شده، سامان یابد و بستر مناسبی برای رشد 
روزافزون این شرکت ها در کليه ابعاد ایجاد گردد.

تعداد ش��رکت های تعاونی دهياری ها از سال 
1387 با تعداد 538 ش��رکت در س��طح کش��ور، 
سيری صعودی را طی کرده است. به طوری که بر 
اساس آخرین اطالعات، این رقم در سال 1391 
ب��ه  733 ش��رکت در ميان 998 بخش سراس��ر 

کشور رسيده است.
شرکت های تعاونی دهياری ها معموال در سطح 
بخش یا شهرس��تان تشکيل می شوند و اعضای 
آن ه��ا دهياری ها هس��تند. ش��رکت های تعاونی 
دهياری ها تابع قوانين بخش تعاون می باش��ند و 
در سطح بخش و یا حتی فراتر از بخش به ارائه ی 
خدمات و اج��رای پروژه های مختلف می پردازند. 
در برخی از استان ها به دليل وسعت زیاد بخش ها 
و رق��م قابل توجه دهياری ها، ظرفيت مناس��بی 

جهت تاس��يس بيش از یک ش��رکت تعاونی در 
س��طح بخش وجود داش��ته و به همين دليل در 
دو اس��تان کشور ش��اهد فعاليت دو و یا حتی سه 
شرکت تعاونی دهياری ها در یک بخش از استان 

هستيم.
اگ��ر کمي��ت و تع��داد ش��رکت های تعاونی 
دهياری ها را به عنوان یکی از مولفه های موفقيت 
در امر تعاون در نظر بگيریم، در بسياری از استان ها 
شاهد موفقيت های چشم گيری هستيم. البته ناگفته 

نماند که توجه به بعد کمی نباید موجب غفلت از 
ابعاد کيفی شود. برای سنجش ميزان موفقيت این 
شرکت ها به طور کامل باید شاخص های دیگری 
مانند تنوع، پایداری، کارآیی و ... را نيز مورد توجه 
ق��رار داد. این امر مس��تلزم تعاریف دقيق و قابل 
اندازه گيری می باش��د که ما در این بخش تنها از 
 منظر کمی به توصيف وضعيت موجود می پردازیم.
با عنایت به آخرین آمار، در سطح 9 استان کشور 
در هر بخش حداقل یک شرکت تعاونی دهياری ها 
در حال فعاليت است. به طوری که در استان اردبيل 
و گلستان به ترتيب شاهد حضور و فعاليت 32 و 30 
ش��رکت تعاونی دهياری ها هستيم که در مقایسه 
ب��ا تعداد بخش های آن ها رقم باالتری را نمایش 
می دهند. در این دو اس��تان در برخی از بخش ها 
به دليل ظرفيت ها و ویژگی هایی که وجود داشته 

است به صورت دهستانی عمل شده است .
در مجموع در س��طح کش��ور 998 بخش در 
قالب 31 اس��تان وجود دارد. تعداد ش��رکت های 
تعاونی دهياری ها که تا کنون ثبت شده اند نسبت 
به تعداد بخش ها در سراس��ر کش��ور معادل 73 
درصد می باش��د که ميزان قابل توجه و مناسبی 

است.
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بانک یک بنگاه اقتصادی است که با 
هدف جذب س��پرده و توزی��ع اعتبار 
تشکيل می شود و چون با پول سروکار دارد در 
ردی��ف موسس��ات مالی طبقه بندی می ش��ود. 
بانک ها نظام پرداخت در یک سيستم اقتصادی 
موردني��از  اعتب��ارات  و  می نماین��د  اداره  را 
بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی و اش��خاص 
حقيق��ی و حقوقی ب��زرگ و کوچک را هدایت 
نم��وده و در م��ورد تخصيص آن ه��ا تصميم 

می گيرند. 
نق��ش وی��ژه ی بانک ه��ا در اقتص��اد ملی 
و ني��از ش��رکت های تعاون��ی به تس��هيالت 
اعتباری، آگاهی و آش��نایی آن��ان را با قوانين 
بانکی ض��روری و انکارناپذیر جل��وه می دهد. 
کتاب حاضر که به س��فارش معاونت پژوهش، 
برنامه ریزی و آموزش وزارت تعاون تاليف شده 
اس��ت، تالش نموده تا قوانين و مقررات بانکی 
ایران را به گونه ای تش��ریح نماید که متقاضيان 
دریافت تسهيالت اعتباری به ویژه شرکت های 

تعاونی به سهولت با عمليات بانکی آشنا گردند 
و بتوانند از خدمات آن ها استفاده نمایند.

این کتاب در هفت فصل تدوین شده است. 
در فص��ل اول ضم��ن تعری��ف بان��ک و انواع 
بانک ها، تاریخچه ی بانکداری در ایران تشریح 
شده اس��ت. فصل دوم شامل دو قسمت است. 
در قس��مت اول نحوه ی تجهي��ز منابع بانکی 
اعم از سپرده ی قرض الحسنه و سرمایه گذاری 
مدت دار بيان ش��ده و در ادامه شرایط و مدارک 
موردنياز برای افتتاح حس��اب توس��ط مشتری 

توضيح داده شده است. 
در قسمت دوم ضوابط کلی اعطای تسهيالت 
از جمله فعاليت های اقتصادی، سقف تسهيالت 
اعتباری و هویت و اطالعات مش��تری بررسی 
شده اس��ت. در فصل س��وم انواع تسهيالت و 
ابزارهای اعتباری نظير مضاربه، مشارکت مدنی، 
مشارکت حقوقی، فروش اقساطی و ... تشریح 
شده است. در این فصل مدارک موردنياز برای 
دریافت هر یک از انواع تسهيالت و همچنين 

نمونه فرم های درخواست تسهيالت به صورت 
جداگان��ه آمده اس��ت. در فصل چهارم نحوه ی 
تهيه ی طرح توجيه��ی اقتصادی، فنی و مالی 
تش��ریح ش��ده اس��ت. فصل پنجم به نحوه ی 
تنظيم صورت های مالی توس��ط مشتریانی که 
متقاضی دریافت تس��هيالت اعتباری هستند، 
اختصاص یافته اس��ت. فصل شش��م به انواع 
وثایق، تضمينات و قراردادها پرداخته است. در 
فصل پایانی نيز به تشریح خدمات بانکی مانند 
ضمانت نامه ی بانکی و گشایش اعتبار اسنادی 
که از سوی بانک ها ارائه می شود، پرداخته شده 

است.
از آن جایی که شرکت های تعاونی دهياری ها 
به عن��وان بنگاه های کس��ب و کار ب��رای اخذ 
تس��هيالت الزم نياز به اطالعات ارائه شده در 
کت��اب دارند، مطالعه ی کت��اب می تواند جهت 
بهره برداری اعض��ای هيات مدیره ی تعاونی ها 
و عالقه مندان بخش تع��اون، مورد توجه قرار 

گيرد.

مولف: علی حسين شهریور
ناشر: انتشارات فرهنگ دهخدا

نوبت چاپ: اول، پایيز 1388
شمارگان: 3000 نسخه

پخش کتاب: 22438049

مقررات 
بانکی 
با رویکرد استفاده ی 
تعاونی ها

نمايه نشر
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 icmportal.ir اینترنت��ی  پای��گاه 
پایگاه اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعی اس��ت که در راس��تای رس��الت 
اطالع رسانی در زمينه ی عملکرد این وزارت خانه 
و فعاليت ه��ای تعاونی ه��ای موجود در کش��ور 
راه اندازی ش��ده و فعاليت می کند. در این پایگاه 
اطالع رسانی بانک های اطالعاتی و بخش های 

اطالع رسانی متفاوتی گردآوری شده اند. 
بخش درباره ی ما شامل زیربخش های معرفی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساس��نامه ی 
سازمان بين المللی کار و معرفی مدیران و منشور 
کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در 
قسمت معرفی وزارت خانه، ماده واحده ی تشکيل 
این وزارت خانه از ادغام سه وزارت خانه ی تعاون، 
کار و ام��ور اجتماعی و رفاه را می توان مالحظه 
نم��ود. همچنين تاریخچه ای از هر یک از س��ه 
وزارت خانه ی س��ابق بيان ش��ده اس��ت. بخش 
معرف��ی مدی��ران به معرف��ی اس��امی، تصاویر،  
شماره تلفن مستقيم و پس��ت های مدیران این 

وزارت خانه پرداخته است. 
بخ��ش قواني��ن و مق��ررات ای��ن پای��گاه 
اطالع رس��انی یک��ی از جامع تری��ن بانک های 
اطالعاتی در ارتباط با قوانين مربوط به تعاونی ها 
اس��ت که ش��امل کلي��ه ی مصوب��ات مجلس، 
تصویب نامه ه��ا، آیين نامه ه��ا، دس��تورالعمل ها، 
اساسنامه ها، بخشنامه ها، طرح ها و لوایح و سایر 
قوانين مرتبط با تعاونی ها در کشور می باشد. در 
بخش مصوبات مجلس کليه ی قوانين تصویب 
ش��ده در دو حوزه ی تعاون و کار به همراه تاریخ 
تصویب آن ها جمع آوری شده است که می توان 
متن کامل هریک از مصوبات را مالحظه نمود. 
در بخش دس��تورالعمل ها و اساس��نامه ها نيز به 
همين ش��يوه می توان تاریخ صدور دستورالعمل 
یا اساس��نامه، ارگان صادرکننده، سازمان مرتبط 
و ش��ماره ی بخش��نامه را به هم��راه ماده ه��ا و 
تبصره های هر دستورالعمل یا اساسنامه مالحظه 

نمود. 
بخش خدمات دول��ت الکترونيک این پایگاه 
اطالع رس��انی کارب��ران را به س��امانه های زیر 

راهنمایی می کند:
1- جستجوی تعاونی های ثبت شده

سامانه ی تشکيل و ثبت الکترونيکی تعاونی ها 
یکی از س��امانه های اطالع رسانی وزارت تعاون 
اس��ت که از طریق آن کاربران می توانند با وارد 
کردن متن به جس��تجوی تعاونی های ثبت شده 
در وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی بپردازند. 
برای این کار کاربر استان و شهرستان مورد نظر 
و همچنين رش��ته و گرایش را انتخاب نموده و 
متنی را جهت جستجو وارد می کند. عبارت وارد 
ش��ده در نام تعاونی، موض��وع فعاليت، آدرس و 
نام مدیر تعاونی جس��تجو می شود. پس از یافتن 
تعاونی موردنظر می ت��وان اطالعات کامل تری 
مانن��د خالص��ه ی موضوع فعالي��ت تعاونی، نام 
مدیر عام��ل، آدرس کامل و محدوده ی فعاليت، 
سرمایه ی اوليه و سرمایه ی فعلی، تعداد سهام و 

تعداد اعضای تعاونی و .... را مالحظه نمود.
2- س��امانه ی تش��کيل و ثب��ت تغيي��رات 

تعاونی ها
متقاضي��ان تش��کيل تعاون��ی ب��رای ارائه ی 
درخواست تش��کيل و انجام مراحل ثبت تعاونی 
به ص��ورت الکترونيکی و یا پيگيری درخواس��ت 
تش��کيل الکترونيکی تعاونی خ��ود می توانند از 
س��امانه ی الکترونيکی تش��کيل و ثبت تعاونی 
اس��تفاده نمایند. همچني��ن متقاضيانی که قبال 
درخواس��ت خود را ثبت کرده اند و منتظر بررسی 
از ط��رف وزارت تع��اون )ادارات کل تعاون و یا 
ادارات تعاون شهرس��تان( می باش��ند و یا این که 
پرونده ی درخواس��ت آن ها ناقص بوده و نياز به 
ادامه ی مراحل دارند، می توانند برای ادامه ی کار 

خود از طریق این سامانه اقدام نمایند.
3- س��امانه ی جامع نظارت بر تعاونی ها)خود 

اظهاری(
خ��ود  اطالع��ات  ثب��ت  ب��رای  تعاونی ه��ا 
اظهاری های خود می توانند وارد این سامانه شده 
و اطالعات خود اظهاری های خود را در سامانه ی 
الکترونيک��ی نظ��ارت جامع بر تعاونی ه��ا، وارد 
نمایند. همچنين بازرس های تعاونی ها نيز برای 
ثب��ت اطالعات خود اظهاری های خود می توانند 
وارد این سامانه شده و خود اظهاری های خود را 
در سامانه ی الکترونيکی نظارت جامع بر تعاونی 

وارد نمایند.
4- س��امانه ی ثبت نام متقاضيان اش��تغال و 

ساماندهی کارجویان کشور
تجربه نشان می دهد که همه ی افراد توانایی 
مالی و حرفه ای برای راه اندازی مراکز اقتصادی 
و ایجاد ش��غل ندارند و عده ی زیادی از جوانان 
تحصيل کرده هس��تند که نتوانسته اند در جایی 
مشغول خدمت ش��وند. از این رو وزارت تعاون با 
دلس��وزی تمام و با احساس مسئوليت قانونی و 
انس��انی در نظر دارد تا این دسته افراد را حمایت 
نماید و با همکاری سایر ارگان ها و سازمان های 
اجرای��ی کار توانمن��دی و راهنمایی این گروه از 
جوانان کشورمان را عملياتی نماید. لذا این سامانه 
جهت ثبت نام متقاضيان اش��تغال و س��اماندهی 
کارجویان کشور، اطالعات افراد را در بانک های 
اطالعاتی خود ذخيره می نماید تا مورد بررس��ی 
قرار داده و به نتيجه ی مطلوب برس��اند. از دیگر 
بخش های این سامانه ثبت ایده های کارآفرینی 
و اشتغال زا اس��ت. در این سامانه آخرین ایده ها، 
طرح ها و نظرات ارس��ال شده توسط کاربران در 
اختيار قرار داده ش��ده است و هم چنين هر یک 
از کاربران می توانند با عضو ش��دن در س��ایت و 
وارد کردن نام کاربری اختصاص داده شده ایده 
و نظر خود را ثبت نمایند.  بخش س��ازمان های 
تابعه کلي��ه ی ادارات، ارگان ها و س��ازمان های 
مرتبط با ح��وزه ی کار، تع��اون و رفاه اجتماعی 
را معرف��ی نموده و کاربران ب��ا انتخاب هر یک 
از این س��ازمان ها به س��ایت س��ازمان مربوطه 
هدای��ت می ش��وند. از جمله ی این س��ازمان ها 
می ت��وان به صندوق تامين اجتماعی، س��ازمان 
بهزیس��تی کش��ور، صندوق بازنشستگی کشور، 
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سازمان 
بيمه ی خدمات درمانی، موسس��ه ی کار و تامين 
اجتماعی، صندوق مهر امام رضا)ع(، بانک توسعه 
تعاون، صندوق ضمانت س��رمایه گذاری تعاون و 
همچنين صندوق بيمه ی اجتماعی روستایيان و 

عشایر اشاره نمود. 
 نحوه ی تشکيل تعاونی

از طری��ق این بخش می توان نمودار نحوه ی 
تش��کيل تعاونی ها را به صورت مرحله به مرحله 
مش��اهده نمود. همچنين در بخش دستورالعمل 
تش��کيل تعاونی ها متن این دس��تورالعمل ها را 

مشاهده نمود.

سایت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
http://icmportal.ir
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تع��اون در مفه��وم خاص خ��ود نوعی 
همکاری و مشارکت افراد برای ایجاد 
یک سازمان اقتصادی با قبول اصولی مشترک 
است. در این نظام اقتصادی و اجتماعی تمامی 
فعاليت ها با تشریک مساعی و به صورت جمعی 
صورت می گيرد و به نظرات افراد احترام گذاشته 
می ش��ود. ش��رکت تعاون��ی اجتم��اع مس��تقل 
اش��خاصی اس��ت که به منظور تامي��ن نيازها و 
اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
خ��ود، از طری��ق اداره و نظ��ارت دمکراتي��ک 
موسس��ه ای با مالکيت مشاع، با یکدیگر به نحو 
اختياری توافق نموده ان��د. به طور کلی می توان 
گفت که در اکثر بخش ها در تک تک استان ها 
شرکت های تعاونی دهياری های بخش تشکيل 
شده است و هر یک از این شرکت ها به کليه ی 
روستاهای دارای دهياری و فاقد دهياری بخش 

خود خدمات رسانی می کنند.
شرکت تعاونی بخش ميان جلگه نيشابور در 
استان خراسان رضوی در تيرماه 1387 به ثبت 
رسيده است. این شرکت با عضویت 70 دهياری 
و س��رمایه ی اولي��ه ی 315.000.000 ریال و با 
ه��دف ارائه ی خدمات ب��ه دهياری های بخش 
تاسيس گردیده و در سال 1388 طبق مصوبه ی 

مجم��ع عمومی مبادرت به افزایش س��رمایه ی 
شرکت نموده به طوری که هم اکنون هر دهياری 
عضو شرکت دارای 13 سهم 1.500.000 ریالی 
می باشد. الزم به ذکر اس��ت که شرکت تعاونی 
دهي��اران بخش مي��ان جلگه در س��ال 1390 
به عنوان شرکت تعاونی برتر استانی شناخته شده 
اس��ت و در مراسم برگزار شده در هفته ی تعاون 
لوح تقدیری از س��وی استاندار خراسان رضوی 
دریاف��ت نموده اس��ت. همچنين در نمایش��گاه 
توانمندی ه��ا و دس��تاوردهای تعاونگران که در 
شهرستان نيش��ابور برگزار گردید شرکت کرده 
و به عنوان واحد نمونه ش��ناخته شد. بخش ميان 
جلگه شامل سه دهستان است: دهستان غزالی 
که ش��امل 13 روس��تا و آبادی اس��ت. دهستان 
بلهرات که از 25 روستای تابعه تشکيل شده است 
و دهستان عشق آباد که 31 روستا و آبادی دارای 
س��کنه دارد. مساحت این بخش 2945 کيلومتر 
مربع و جمعيت آن 37117 نفر است. بخش ميان 
جلگه هم اکنون 69 دهياری فعال دارد که همگی 

عضو شرکت تعاونی بخش هستند. 
تعاون��ی دهياری های  پایگاه اطالع رس��انی 

بخش ميان جلگه به آدرس
http://t-dehyar.blogfa.com 

یک��ی از وبالگ ه��ای تازه تاس��يس اس��ت 
ک��ه جهت معرفی بخش مي��ان جلگه و تعاونی 
دهياری های این بخش راه اندازی شده است. در 
این پایگاه، ش��رکت تعاونی، تعداد و مشخصات 
اعضای آن و گزارش عملکرد پروژه های انجام 
ش��ده معرفی ش��ده اند. کليه ی اطالع رسانی و 
آخری��ن اخب��ار دهياری ها با اس��تفاده از بخش 
ارس��ال پيامک ای��ن پایگاه به اط��الع دهياران 
می رسد. آخرین اخبار دهياری های بخش ميان 
جلگه و اس��تان خراس��ان رضوی نيز در سایت 

شرکت تعاونی هر هفته به روزرسانی می شود.
از بخش ه��ای مهم این پای��گاه می توان به 
بخ��ش معرفی پروژه ه��ا و فعاليت ه��ای قبلی 
ش��رکت و همچنين پروژه های در دس��ت اجرا 
توس��ط ش��رکت تعاونی اش��اره کرد. در بخش 
پروژه ه��ای عمران��ی ش��رکت تعاونی ليس��ت 
پروژه ها و روستاهای محل انجام پروژه قيد شده 
است. پروژه هایی مانند پروژه های محوطه سازی، 
کانال کشی، بهسازی معابر، احداث فضای سبز و 
بوستان روستایی، احداث سالن ورزشی، بهسازی 
گورس��تان روس��تایی و ... از جمل��ه پروژه های 
معرفی ش��ده در این بخش می باشند. همکاری 
با دهياری های  بخش و جم��ع آوری زباله های 
خانگی در کليه ی روستاهای بخش ميان جلگه، 
انجام تعداد زیادی پروژه های عمرانی در سطح 
بخش مانند ساخت 13 واحد ساختمان دهياری، 
بهس��ازی و جدول گذاری در 5 روستا، ساخت 3 
سالن ورزشی، تاسيس کارگاه بزرگ توليد قطعات 
ساختمانی و احداث جایگاه سه منظوره ی سوخت 
CNG، بنزین و گازویيل در بخش ميان جلگه 
ازجمله پروژه های انجام شده توسط این شرکت 
می باشد. از دیگر فعاليت های این تعاونی ساخت 
وسایل و تجهيزات بوستان های روستایی مانند 
سطل های زباله و نيمکت و تابلوهای نام گذاری 

معابر است.
واح��د خدمات فنی مهندس��ی دهياری های 
بخش ميان جلگه مس��تقر در شرکت تعاونی با 
کليه ی دهياری ها در تمامی زمينه های عمرانی، 
پيمان��کاری، طراح��ی و محاس��بات و ترس��يم 
کليه ی نقشه های ساختمانی همکاری می نماید. 
همچنين مش��اوره ب��ه دهياری ه��ا در زمينه ی 
کاربری ه��ای اراض��ی در طرح های هادی، عقد 
قراردادهای عمرانی و برگزاری مناقصات مربوط 
به اجرای پروژه های عمرانی، اصالح و توسعه ی 
معابر روستایی، هدایت آب های سطحی و ایجاد 
بوس��تان های روستایی از دیگر فعاليت های این 
بخش از شرکت می باشد. الزم به ذکر است که 
راه اندازی پایگاه اطالع رسانی شرکت تعاونی نيز 
از دیگر اقدامات انجام شده توسط واحد خدمات 

فنی و مهندسی شرکت می باشد.

پايگاه اطالع رسانی تعاونی 
دهیاری های میان جلگه 

نیشابور 

http://t-dehyar.blogfa.com
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مسابقات نشریه شماره 39 نيز مانند شماره هاي قبل در دو  بخش طراحی 
شده است که دهياران گرامی حداکثر تا 30 مرداد  ماه فرصت دارند پاسخ های 

خود را برای ما ارسال نمایند:
بخش اول : مسابقه ی پیامکی 

در این بخش 5 سئوال چهارگزینه ای مطرح می گردد که کافيست پاسخ های 
صحيح خود را به صورت زیر  برای ما ارسال نمایيد:

اگر پاسخ سوال مثال به صورت ذیل باشد:  

شما می باید پاسخ خود را به صورت پيامک )sms(  به شماره 30006271 
و به شکل زیر ارسال فرمایيد :

M39*34112*   :روش ارسال پاسخ 
یعنی بعد از زدن کليد ستاره و نوشتن  حرف M  ، شماره ماهنامه یعنی عدد 
39 را وارد می کنيد و پس از آن دوباره یک س��تاره وارد می کنيد و پس از این 

ستاره پاسخ ها را به ترتيب وارد می نمایيد. 
اما سوال های  این شماره :

1- شرکت های تعاونی دهیاری ها دارای .............. هستند.
1- شخصيت حقيقی مستقل
2- شخصيت حقوقی مستقل

3- شخصيت حقيقی
4- این شرکت ها توسط وزارت کشور تشکيل می شوند.

2- هر یک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک س�وم مبلغ اسمی 
سهامی را که خریداری نموده، ............... پرداخت کند.

1- بعد از تاسيس
2- در موقع تاسيس

3- هر زمانی که قادر بود
4- بعد از اولين جلسه ی هيات مدیره

3- چه اشخاصی می توانند به عنوان اعضای شرکت تعاونی دهیاری ها 
عضو این شرکت ها شوند؟

1- دهيار
2- دهياری به عنوان یک شخصيت حقوقی

3- اهالی روستا
4- شورای اسالمی روستا به عنوان یک شخصيت حقوقی

4- ابتدای سال مالی شرکت های تعاونی چه زمانی است؟
1- هر زمانی که در مجمع عمومی مصوب شود.

2- اول فروردین ماه هر سال
3- اول مهر ماه

4- 15 فرودین ماه

5- نسبت درصدی شرکت های تعاونی دهیاری ها به تعداد بخش ها در 
سطح کشور چقدر است؟

1- 47 درصد
2- 73 درصد
3-84 درصد
4-48 درصد

مثال: جواب های صحيح بخش مسابقه ی پيامکی :  

سوال سوال دومسوال اول
سوم

سوال 
سوال پنجمچهارم

34112پاسخ صحيح

مسابقات نشريه 

 بخش دوم: نظر سنجی همراه با جایزه !
جهت ارزیابی محتوای نشریه توسط مخاطبين محترم ، نظرسنجی ویژه ای برای 
هر مطلب در نظر گرفته شده است . کافی است شما بهترین مطلب این شماره که 
از آن بيش ترین استفاده را نموده اید انتخاب کرده ،   کد ویژه پيامک آن را برای ما 
ارسال نمایيد . این کد ویژه در پایين برخی از مطالب نشریه دیده می شود . کافيست شما 
آن کد را به شماره 30006271 ارسال فرمایيد تا شماره همراه   شما  نيز در قرعه کشی 
شرکت داده شود . به عنوان مثال اگر کد ویژه مطلب مورد نظر شما،   N39*10*باشد 
شما می بایست عين این کد را به شماره اعالم شده ارسال فرمایيد. به منتخبين این 

نظر سنجی نيز جوایز نفيسی اهدا خواهد شد .
 نتایج مسابقه شماره 37

نفرات برگزیده مسابقه 37 به شرح زیر مي باشند . مالکان محترم شماره تلفن هاي 
مذکور منحصرا با همان شماره خط با دفتر نشریه تماس بگيرند تا هماهنگي هاي 

الزم جهت ارسال هدایا صورت پذیرد: 

هدیه شماره خطردیف

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات0615....10911

یک عدد گوشي تلفن همراه 1527....20916

کارت هدیه بانکي 50 هزار توماني8288....30918

کارت هدیه بانکي 40 هزار توماني2694....40914
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دهيار  علی مرادی،  مرتضی   : 0915....4803

و  سيستان  استان  دلگان  بخش  چاه هاشم،  جلگه  دهستان  از  بالشتی  روستای 
ایرانشهر 200  از شهرستان  بالشتی  روستای  است.  خانوار   160 دارای  ما  روستای  بلوچستان هستم. 

کيلومتر فاصله دارد و آخرین نقطه ی سيستان و بلوچستان و هم مرز با استان کرمان است. مشکالت زیادی در روستا 
داریم از جمله نداشتن طرح هادی، فرسودگی لوله های آب شرب روستا، ضعيف بودن برق روستا، نبود اعتبار برای انجام کارهای 

عمرانی و ... لطفا صدای ما را به گوش مسئولين برسانيد.
6503.…0918: با سالم. مهدی چشمه نوشی دهيار روستای چشمه نوش از بخش مرکزی شهرستان کنگاور استان کرمانشاه هستم. گازرسانی 

روستای ما از سال قبل تا حاال نيمه کاره رها شده است. لطفا به گوش مسئوالن برسانيد. با تشکر
4972.…0918 : با سالم. ابراهيم زینتی از روستای گمين قلعه، بخش گل تپه شهرستان کبودرآهنگ هستم. حدود هشت سال است همراه شورای روستا پيگير 

پاکسازی مسيل وسط روستا هستيم. عدم الیروبی و کثيف بودن مسيل ساالنه باعث تلفات ده ها راس گاو و گوسفند و بيماری اهالی می شود. ولی هيچ اداره ای پاسخگو 
نيست.

3198.…0915: باسالم. حسين زهی هستم. دهيار روستای چد از بخش مرکزی شهرستان زابلی استان سيستان و بلوچستان. شبکه ی لوله کشی آب شرب روستای ما به قدری 

فرسوده شده است که هر جای آن را درست می کنيم آب از جای دیگری نشت می کند. چند سال است که در اولویت اول می باشيم اما از اجرا خبری نيست. لطفا به گوش مسئوالن 
برسانيد.

4718.…0917: باسالم. سعيد وطن خواه دهيار روستای فنجان بخش مرکزی استان فارس شهرستان بوانات هستم. از دولت خواهش می کنم برای دهياران کارت شناسایی صادر کند. 

در بسياری از ادارات دولتی جایگاه دهيار را نمی شناسند.
 2241....0936:باسالم و خسته نباشيد. یاراحمدی هستم. از روستای زرگران عليا، بخش سيالخور، استان لرستان. روستای ما و 29روستای دیگر در محور جاده ی بروجرد _دورود قرار 

گرفته است. هر چند وقت یک بار شاهد تصادفات دلخراشی هستيم. این محور نياز مبرم به یک زیرگذر دارد. لطفا به گوش مسئولين برسانيد. با تشکر
 6153...0917:سالم. سيد خيراله عظيمی فر هستم. دهيار روستای سيد صفی از استان کهکيلویه و بویراحمد. چگونه می توانم مجموعه کتاب سبز دهياری ها را تهيه کنم. لطفا راهنمایی 

بفرمایيد.
دهیاری ها: برای دریافت کتاب های سبز دهياری ها می توانيد با دفتر نشریه به شماره تماس 44954002-021 تماس بگيرید و پس از سفارش کتاب و واریز هزینه ی مورد نظر کتاب 

برای شما ارسال خواهد شد.
3504....0918 :با سالم. محمد نجف خانی هستم دهيار روستای آراسنج باال از توابع بخش مرکزی بوئين زهرا. روستای ما فاقد فضای ورزشی است و جوانان روستا محروم 

از فعاليت ورزشی در روستا هستند و در صورت مراجعه به شهر بوئين زهرا با مشکالت زیادی مواجه می شوند.
7786....0918:شریف کمری دهيار روستای دشت مورت عليا، از توابع بخش گهواره، استان کرمانشاه هستم. ماهنامه دهياری ها زمانی به دستمان می رسد که 

نمی توانيم در مسابقه شرکت کنيم. چه باید کرد؟
دهیاری ها: ابتدا به خاطر عالقه مندی شما به مطالب و شرکت در مسابقه تشکر می کنيم. الزم به توضيح است که مسئولين ماهنامه جهت حل 

این مشکل که ظاهرا مشکل بسياری از دهياران عزیز ما می باشد، فایل های پی دی اف مجله را حدودا دو هفته قبل از چاپ مجله بر روی 
سایت شبکه روستایی ایران به آدرس اینترنتی www.roostanet.irدر بخش مجالت روستایی قرار می دهند تا دوستانی که 

امکان دسترسی به اینترنت دارند بتوانند زودتر به مطالب موجود در هر شماره دسترسی داشته باشند. در خصوص 
زمان شرکت در مسابقه هم تمهيداتی در نظر گرفته شده است. به این صورت که مهلت ارسال پاسخ تا 

دو شماره ی بعد افزایش پيدا کرده است تا تمامی دهياران عزیز فرصت کافی جهت 
مطالعه ی مجله و شرکت در مسابقه را داشته باشند.

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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