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ب

انــتــصــا

دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حكمی سید محمدعلی افشانی را به 
عنوان معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشـور و 

رییس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور منصوب کرد.
استاندار  سمت  در  این  از  پیش  افشانی  محمدعلی  سید  است  ذکر  شایان 
فارس خدمت مي کرد. وي در سمت هاي معـاون وزیر آمـوزش و پرورش و 
رییس سازمان نـوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و معاونت استانداری 
وظیفه  انجام  نیز  سمنان  و  خوزستان  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان های 
نموده است. خندان دل معاون سابق عمران و توسعه امور شهری و روستایی 
وزارت کشور با حكم دکتر رحماني فضلي به عنوان مشاور وزیر کشور در 

امور برنامه ریزی منصوب شده است.

 انتصاب سید محمدعلی افشانی به سمت معاون
عمران و توسعه امور شهری و روستايی وزيرکشور
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پس از به پایان رسیدن سال 1395 که در کالم مقام معظم رهبري )مدظله العالي( با عنوان »اقتصاد 
اندیشه  این  بودیم که  ارزشمندي  بود شاهد دستاوردهاي  نامگذاري شده  اقدام و عمل«  مقاومتي: 
گرانسنگ اقتصادي براي جامعه شهري و روستایي به همراه داشت و زیرساخت هایي فرهنگي-اجتماعي 
به ویژه در مناطق روستایي شكل گرفت که به ترویج هرچه بیشتر مفهوم کسب و کار سالم، پایدار و مبتني 
بر توانمندي هاي داخلي در اذهان هموطنان روستایي کمك کرد.  اکنون که در میانه سال 1396 قرار 
داریم که توسط رهبر معظم انقالب »اقتصاد مقاومتي: تولید-اشتغال« نام گرفته است، شاید زمان مناسبي 
باشد تا به مسیر طي شده بنگریم و باب بحث و نظر را در این زمینه بگشاییم تا از یكسو تأثیر راهبردهاي 
اقتصاد مقاومتي در جامعه روستایي بیشتر خود را آشكار نماید و از سوي دیگر امكان نقد سازنده اقدامات 
ماهنامه  از  این شماره  این منظور، محور اصلي  به  آید.  فراهم  بهبود آن ها  و  ارتقا  با هدف  صورت گرفته 
دهیاري ها را به موضوع اشتغال و کارآفریني روستایي اختصاص داده ایم که یكي از ارکان اساسي اقتصاد 
مقاومتي محسوب مي شود. امروزه کارآفریني به معناي راه اندازي کسب و کاري پایدار و مبتني بر خالقیت 
و نوآوري است که در بسیاري موارد در کشور ما این قابلیت را دارد که ماهیتي دانش بنیان داشته باشد و با 
ارتقاي سطح بهره وري موجب شكل گیري بازارهاي نوین شود. این معنا از کارآفریني تاکنون سهم اندکي 
را در اقتصاد روستایي ایران، که عمدتًا بر پایه کشاورزي سنتي شكل گرفته، به خود اختصاص مي داد اما 
امروز با در اولویت قرار گرفتن راهبردهاي اقتصاد مقاومتي، چشم انداز روشني را در عرصه توسعه اقتصادي 
روستاها و اشتغال زایي در مناطق روستایي رقم زده و به تعبیر رهبر معظم انقالب، کارآفریني معناي واقعي 
اقتصاد مقاومتي است و جامعه روستایي نیز بخشي از کارگاه عظیمي ایران اسالمي است که در آن همگان 
خود را موظف مي دانند به ایجاد کار و تولید. در میزگرد این شماره از ماهنامه پاي صحبت صاحب نظران 
علمي و اجرایي کارآفریني و اشتغال روستایي نشسته ایم و با دستاوردهاي ارزشمند آن ها در این عرصه آشنا 
شده ایم. در بخش مقاالت علمي و آموزشي نیز به نقش اشتغال زنان کارآفرین در توسعه روستا و نقش 
کارآفریني در بهبود کیفیت زندگي روستایي پرداخته ایم. در ادامه از نقش فناوري اطالعات در کارآفریني 
روستایي سخن به میان آمده و سپس گوشه اي از فعالیت هاي ارزشمند معاونت توسعه روستایي و مناطق 
محروم کشور در این عرصه بیان شده است. در این شماره همچنین با تجارب عملي گرانبهایي در حوزه 
کارآفریني روستایي آشنایي پیدا مي کنیم که از حیث الگوبرداري قابل تأمل اند و در بخش تجربه جهاني 
نیز در ادامه مباحث شماره قبل با گوشه دیگري از تجربه توسعه اجتماع محلي در کره جنوبي و الگوي 
ساموئل اندونگ )جنبش روستاي نوین( که یك نمونه جهاني ارزشمند در عرصه کارآفریني روستایي است، 
آشنا مي شویم. امیدواریم این شماره از ماهنامه دهیاري ها نیز در حد بضاعت خود به تقویت مباني اقتصاد 
مقاومتي در جامعه روستایي و انتشار و انتقال تجربیات و اقدامات ارزشمند در این خصوص یاري رسان باشد.            

سعیدرضا جندقیان بیدگلی

سخن سردبیر
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 اهــــل نظر

در دنیاي کنوني، کارآفریني مهم ترین فرآیند ایجاد تحول و تكامل دنیاي کسب وکار است و در دهه هاي  اخیر به یكي از مباحث مهم 
اکثر جوامع توسعه یافته و درحال توسعه تبدیل شده است. برهمین اساس کشور ما هم بنا به ضرورت باید با تدوین سیاست ها و برنامه هاي 
مناسب چاره اندیشي نماید تا با حفظ ارزش هاي داخلي از این حرکت جهاني بازنماند. کارآفریني روستایي به عنوان یك رویكرد مهم در توسعه 
پایدار روستایي محسوب مي شود که با ویژگي هایي مانند آینده نگري، خلق ارزش همراه با خالقیت، نوآوري و ایده هاي  جدید، بهره گیري از 
فناوري هاي نو، ایجاد و بهره برداري از فرصت ها متناسب با منابع و ظرفیت ها، اشتغال زایي پایدار و باال بردن بهره وري، دست یابي به بازارهاي 
جدید و ... مي تواند در تحقق توسعه پایدار روستایي تعیین کننده باشد. خوشبختانه طي سال هاي اخیر، حرکت هاي ارزشمندي در زمینه هاي 
آموزش و توسعه کارآفریني در سطح کشور به خصوص در حوزه روستایي آغاز شده که نتایج خوبي به دنبال داشته است. با توجه به اهمیت 
کارآفریني و اشتغال زایي روستایي و نقش آن در تحقق توسعه پایدار روستایي در سالي که در کالم مقام معظم رهبري )مدظله العالي( با عنوان 
»اقتصاد مقاومتي: تولید-اشتغال« نامگذاري شده است؛ ما را بر آن داشت تا در این شماره از ماهنامه دهیاري ها در قسمت اهل نظر به این 

موضوع  بپردازیم. در همین راستا به گفتگو نشسته ایم با: 
• آقاي اسمعیل زیارتي نصرآبادي، مدیرکل دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور  

• آقاي مرتضي اکبري، عضو هیئت علمي و استادیار دانشكده کارآفریني دانشگاه تهران      
• آقاي هادي شهسوارپور، مدیرکل وقت دفتر امور روستایي و شوراهاي استانداري کرمان  

• سرکارخانم سمیه منتظري، دهیار روستاي اسالمیه از توابع استان یزد و دانشجوي دکتري معماري 

کارآفریني؛ تحولي در اشتغال و رویكردي مهم
در اقتصاد مقاومتي و توسعه پایدار روستایي 

  حسن عزيزي نوذري پور
كارشناس ارشد مديريت اجرايي
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و  بزرگواران  خدمت  خیرمقدم  و  سالم  عرض  ضمن   
این شماره  میزگرد   پذیرفتید. موضوع  مارا  اینكه دعوت  از  تشكر 
همانطور  است.  روستایي  اشتغال  و  کارآفریني  دهیاري ها،  ماهنامه 
که استحضار دارید در قرن هاي اخیر با ورود کارآفریني به عرصه 
اقتصادي و همچنین کسب و کار در دنیاي صنعتي،  صاحب نظران 
حوزه کارآفریني تعاریف مختلفي از آن ارائه داده اند و برداشت هاي 
صاحب نظران   اکثر  البته  است.  پذیرفته  صورت  آن  از  متفاوتي 
آقاي شومپیتر را پدر کارآفریني مي دانند و به نوعي تعریف ایشان 
و  تعریف  این  اساس  بر  لطفاً  داده اند.  قرار  مبنا  کارآفریني  از  را 
ساده  بیان  به  بفرمائید  شده است،  کارآفریني  از  که  برداشت هایي 

تعریف شما از کارآفریني و کارآفریني روستایي چیست؟ 

با  را  کارآفریني  تعریف  اکبري:  مایلم 
هسته  کنم.  شروع  شومپیتر  آقاي  تعریف 
نو آوري  مي توان  را  کارآفریني  اصلي 
کسب وکار  و  کارآفریني  میان  باید  دانست. 
برداشت هایي  عمده  قائل  شویم.  تفاوت 
فقط  هست  ما  کشور  در  کارآفریني  از  که 

بین  تفاوت  که  دانست  باید  اما  دارند  توجه  اشتغال زایي  عنصر  به 
سر  من  است.  داشتن  نوآوري  در  کار  و  کسب  ایجاد  و  کارآفریني 
کالس براي دانشجویان همیشه این مثال را مي زنم که اگر کسي 
از سوپر مارکت سر کوچه کپي برداري کرد و سوپر مارکت جدیدي 
اما  است.  کسب وکار  ایجاد  و  نیست  کارآفریني  این  کرد  راه اندازي 
در  را  جدید  ایده  و  فكر  یك  مي آید  که  کسي  چیست؟  کارآفریني 
ذهنش مثاًل براي راه اندازي یك سوپر مارکت جدید شكل مي دهد 
و بر اساس ایده و ترکیب جدید سوپر مارکت را متفاوت تر راه اندازي 
مي گوییم.  کارآفریني  فرایند  این  به  ساده  خیلي  زبان  به  مي نماید، 
یعني  کارآفریني  شومپیتر،  آقاي  تعریف  براساس  نیز  علمي  نظر  از 
نوآوري. به زبان دانشگاهي، زماني که ما یك ترکیب جدید داشته 
باشیم؛ حاال این ترکیب جدید چیست؟ به بیان ایشان اگر محصول 
یا روش یا فرایند یا روش سازماندهي نویني داشته باشیم یا به یك 
بازار جدید دست پیدا کنیم. یعني این پنج مورد را در قالب ترکیب 
کارآفریني  از  تعریف شومپیتر  را مي توان  این  جدید مطرح مي کند. 
آن  از  اما  بود  پذیرفته شده  تا دهه 1920  تقریبًا  تعریف  این  نامید. 
که  است  شده  ارائه  کارآفریني  براي  جدیدي  تعاریف  بعد  به  زمان 
کرده  پیدا  نمود  فرصت ها   از  بهره برداري  و  خلق  آن ها کشف،  در 
وکارآفریني را تقریبًا معادل بهره برداري از فرصت ها تعریف کرده اند 
فرصت ها.  یعني کشف  کارآفریني  ِونكاتارامان،  و  اعتقاد شین  به  و 
دارد:  اصلي  رکن  دو  کارآفریني  امروز،  دانشگاهي  ادبیات  براساس 

نوآوري و بهره برداري از فرصت ها.
رهبري  معظم  مقام  دارید  استحضار  که  همانطور   
)مدظله العالي( سال جاري را سال »اقتصاد مقاومتي؛ تولید-اشتغال« 
و  دولت  در  راهبرد  یك  به عنوان  کالم  این  و  فرمودند  نامگذاري 

و  سیاست ها  خط مشي ها،  همچنین  و  مطرح  مختلف  دستگاه هاي 
چه  کارآفریني  شما  نظر  به  گردید.  ابالغ  و  تدوین  نیز  آن  اهداف 
حوزه  در  به خصوص  مقاومتي  اقتصاد  اهداف  تحقق  در  تأثیري 

روستایي دارد؟
است.  شده  مقاومتي  اقتصاد  از  متعددي  تفاسیر  ببینید  اکبري: 
برداشت من این است که اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است متكي به 
خودمان و منابع داخلي مان. از طرفي هم در تعریف کارآفریني گفتیم 
که کارآفریني یعني بهره برداري از فرصت ها. به این ترتیب در حوزه 
روستایي، بهره برداري از فرصت هایي که در محیط روستا هست و 
استفاده درست از آن ها اهمیت دارد. به طور کلي یعني بر پتانسیل هاي 
دروني، منابع داخلي و داشته هاي خود تكیه کنیم. قاعدتًا کارآفریني 
منجر به خلق یك محصول، یك فرآیند یا یك ارزش خواهد شد 
یك  اینكه  دوم  یافته ایم  دست  تولید  به  اواًل  کارآفریني؛   با  ما  لذا 
کسب و کار ایجاد کرده ایم. این کسب و کار، اشتغال را نیز به دنبال 
خواهد داشت و از طرفي بخشي از نیاز جامعه را برآورده خواهد نمود 
که نتیجه این  مجموعه اقدامات  به تحقق اقتصاد مقاومتي کمك 
شایاني مي کند. در دنیا  به اعتقاد برخي  صاحب نظران، رکن اساسي 
توسعه، کشاورزي است. البته درست است که بعضي از کشورها به 
سمت صنعتي شدن حرکت کردند اما باید این سوال را از خودمان 
بپرسیم که اشتغال زایي در صنعت به چه میزاني است؟ همانطور که 
و  روستایي  مناطق  را  ما  درصد وسعت کشور  الي 70  مي دانید 60 
حاشیه شهرها تشكیل داده اند. اگر بتوانیم از این ظرفیت و منابع آن 
استفاده کنیم بدون تردید به تحقق اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال 
کمك کرده ایم و از جهتي بر منابع موجود خودمان تكیه کرده ایم و 
نظر من  به  و  اقتصاد کشور خواهد شد  مقاوم سازي  باعث  امر  این 
این همان چیزي است که مقام معظم رهبري بر آن تأکید دارند و 
به عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح کردند. اگر بتوانیم از ظرفیت هاي 
کنیم،  استفاده  کامل  به طور  داریم  که  جواني  کار  نیروي  و  داخلي 
مي توانیم نیمي از محصوالتمان را هم صادر بكنیم که در این صورت 
من مطمئنم اقتصاد مقاومتي صددرصد تحقق پیدا خواهد نمود. طبق 
آماري که مرکز آمار به دولت ارائه داده ما یك درصد جمعیت دنیا و 
پنج درصد منابع دنیا را داریم؛ یعني منابع  ما نسبت به جمعیت پنج 
برابر است. حال سؤال مهم این است که بهره برداري از منابع به چه 
میزان است؟ در واقع اگر به میزان یك پنجم از منابع کشور استفاده 

بهینه بشود ما اصاًل  به واردات نیازي نخواهیم داشت.  
 با توجه به اینكه جنابعالي به عنوان استاد در دانشكده 
که  بفرمایید  هستید  خدمت  به  مشغول  تهران  دانشگاه  کارآفریني 
در  ایران  جایگاه   چیست؟  زمینه  این  در  دانشكده  این  ماموریت 
جهان از لحاظ کارآفریني چگونه است؟ دانشكده کارآفریني دانشگاه 
تهران در بسط و گسترش کارآفریني بخصوص در حوزه کارآفریني 

روستایي چه کمك هایي مي تواند انجام بدهد؟
اکبري:  من ابتدا این نكته را مطرح کنم که دانشكده کارآفریني، 
اولین دانشكده  خاورمیانه است که در حوزه کارآفریني فعالیت دارد. 
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حدود 10 سال است که این دانشكده راه اندازي شده و در این مدت با 
مسائل متعددي مواجه بوده است. مأموریت این دانشكده در دو محور 
بسیار مهم خالصه مي شود: تربیت و آموزش افراد کارآفرین از طریق 
آموزش هاي دانشگاهي و از طریق آموزش هاي کاربردي- عملیاتي 
سطوح   در  مصوب  و  مدون  قالب هاي  در  نظري  آموزش هاي  که 
بُعد دیگر،  از  کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري انجام مي شود. 
دانشگاهي  مواردي هم تحصیالت  در  که  کارآفریناني  از طریق  ما 
دارند  ارزنده اي  و تجارب  بوده  اند  کارآفرینان موفقي  ندارند و صرفًا 
آموزش هایي در قالب جلسات کارگاهي و سخنراني برگزار مي کنیم 
به  نسبت  که  داریم  کاربردي  و  عملي  دوره هایي  و  کالس ها  و 
است.  متفاوت  تقریبًا  دیگر  دانشكده هاي  آموزشي  سیستم هاي 
کالس هاي دانشكده الزامًا جلسه تدریس تئوري و سخنراني توسط 
استاد نیست بلكه در قالب کالس هاي عملي، بازدید از کسب وکار ها، 
شرکت ها و طرح هایي که جنبه کارآفریني دارند و همچنین برگزاري 
کارگاه هاي آموزشي و پروژه هاي میداني و عملیاتي، دانشجوها یك 
کسب  و کار را از نزدیك تجربه مي کنند. همچنین تربیت کارآفرینان 
آموزش هاي عملي و دوره هاي  از طریق  در سطح  عمومي جامعه 
نیز  آزاد  آموزش هاي  مرکز  در   DBAو  MBA قالب  در  کوتاه مدت 
از طریق  کارآفرینان  تربیت  به  که  است  دانشكده  ماموریت هاي  از 
و  بسط  دانشكده،  مأموریت هاي  از  دیگر  یكي  مي پردازد.  آموزش 
گسترش کارآفریني و فرهنگ کارآفریني در کشور است که به عقیده 
من کار ساده اي نیست و نهادها، دانشگاه ها، دستگاه ها، وزارتخانه ها 
و مؤسسات آموزشي مختلفي هستند که به صورت هاي مختلف اعم 
از آموزش هاي علمي-کاربردي و ... مشغول فعالیت هستند. دانشكده 
کارآفریني به عنوان پیشتاز در توسعه کارآفریني کشور هم در موضوع 
تربیت و آموزش کارآفریني و هم به عنوان نماینده سازمان دیده بان 
جهاني کارآفریني)GEM(  براي ارزیابي کارآفریني در کشور فعالیت 
سایر  آن  از  پس  و  تهران  دانشگاه  که  است  این  دنبال  به  و  دارد 
دانشگاه ها را به جانب دانشگاه هاي کارآفریني سوق دهد. البته باید 
عرض کنم که ما هنوز اول راه هستیم و سال گذشته این فعالیت را 

شروع کردیم و فاصله زیادي تا چشم انداز ترسیمي داریم.
به  اشاره اي  اکبري، شما در صحبت هایتان  آقاي دکتر   
به  مي شود  اگر  لطفا  کردید.  کارآفریني  جهاني  دیده بان  سازمان 

صورت مختصر این سازمان را معرفي نمایید.
اکبري: همانطور که اشاره شد هرساله فعالیت کارآفریني کشورها 
مختلف  شاخص هاي  وضعیت  و  مي شود  رصد  سازمان  این  توسط 
لحاظ  از  کار  و  راه اندازي کسب  مانند شاخص  کارآفریني  زمینه  در 
تعداد شاغلین و موارد دیگر و جایگاه هر کشور در دنیا مورد بررسي 
قرار مي گیرد. هر سال بر اساس شاخص هاي تدوین شده کارآفریني 
با  و  به صورت تصادفي در شهرهاي مختلف  ارزیابي  این  در کشور 
سازمان  توسط  آن  گزارش  و  مي گیرد  مشخص صورت  نمونه هاي 
دیده بان جهاني منتشر مي شود. خدا را شاکریم که هر سال بر اساس 

این گزارش ها وضعیت کارآفریني کشور ما رو به بهبود است.

زیارتي: جناب آقاي دکتر اکبري، دو سؤال 
در اینجا مطرح مي شود. اول این که یكي از 
آفت هایي که ما در بحث کارآفریني داریم، 
غلبه رویكردهاي نظري بر کارهاي ابداعي 
و خالقانه در کشور است. برداشت من این 
است که این نگاه مبتني بر محفوظات حتي 

هیئت  عضو  به عنوان  شما  دارد.  وجود  هم  کارآفریني  دانشكده  در 
علمي دانشكده کارآفریني دانشگاه تهران، چه قدر این نظر را تائید 
آموزشي  نظام  برخالف  توانسته  کارآفریني  دانشكده  که  مي کنید 
ابداعي،  کارهاي  به  بیشتر  و  بگذرد  محفوظات  بر  تكیه  رویكرد  از 
نظام هاي  در  توسعه یافته  کشورهاي  که  بپردازد  نوآورانه  و  خالقانه 
آموزشي خود آن ها را براي افراد از سنین کودکي برنامه ریزي کرده اند 
سیستم هاي  بر  مبتني  کارآفریني  دانشكده  آموزشي  نظام  چه قدر  و 
نوین آموزشي خالقانه است و از نظام فرسوده و غلط آموزشي فاصله 
در  تهران  دانشگاه  کارآفریني  دانشكده  میزان  چه  تا  است؟  گرفته 
راستاي رسیدن به اهدافي که ترسیم کرده و به آن اشاره داشتید، 
موفق و مؤثر بوده است؟ این دانشكده یا دانشكده هاي دیگري که 
در این زمینه فعالیت دارند و درس ها یا سرفصل هاي آموزشي اي که 
تدوین کرده اند، چه میزان تاثیرگذار بوده است؟ و سؤال بعدي اینكه 
بخواهید  اگر  کارآفریني کشور،  به عنوان صاحب نظر در عرصه  شما 
سه مشكل اساسي و مهم را در زمینه کارآفریني بیان کنید به چه 

مواردي اشاره مي کنید؟  
اکبري: ببینید من هم با حرف شما که هنوز آموزش هاي نظري 
خودتان  شما  دارد.  دلیل  چند  موضوع  این  و  موافقم  دارد  غلبه 
مي فرمایید دانشكده کارآفریني و اگر با قسمت دوم این ترکیب یعني 
واژه کارآفریني در وهله اول کاري نداشته باشیم و به واژه دانشكده 
بپردازیم، مي دانیم که دانشكده زیر مجموعه دانشگاه است و دانشگاه 
خواسته هایي از دانشكده دارد و براساس نظام آموزشي تدوین شده، 
به منظور  پیشنهاداتي  ما هم  البته  اجرا شود.  و  باید رعایت  الزاماتي 
بهبود نظام آموزشي ارائه داده ایم. به عنوان مثال، در درس بازاریابي، 
بدهد و شكل  دانشجو نشان  به  را  بازار  به صورت عملي  باید  استاد 
نرخ  تغییر  این که  بازارها،  در  حاکم  رسمي  غیر  روابط  سنتي،  بازار 
آن  پیامد  و  مي شود  بازار  در  کاال  قیمت  تغییر  بازارها سبب  در  ارز 
افزایش یا کاهش قیمت هاست و مواردي از این دست را به صورت 
را  روش  این  دانشگاه  است  ممكن  اما  دهد.  آموزش  او  به  عملي 
به این ترتیب  و  رعایت شود  باید  که  دارد  الزاماتي  زیرا  نپذیرد  ما  از 
کرده ایم  سعي  ما  البته  دارد.  غلبه  همچنان  فرمودید  که  رویكردي 
رویكردمان را تغییر بدهیم؛ به عنوان مثال، اگر نمي شود دانشجو را در 
بازار ببریم، بازار را وارد کالس کنیم؛ مانند زماني که سعي مي کنیم 
افراد کارآفرین در کالس هاي درس حضور پیدا کنند. همچنین در 
یا  تعریف مي کنیم  بازار  را در حوزه  دانشجویان  پروژه هاي  مواردي 
که  کرده ایم  تعریف  اینجوري  را  دانشجویي  پایان نامه هاي  سیستم 
دانشجو این امكان را داشته باشد که کسب وکار جدید را راه اندازي 
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نماید و آن کسب وکار را در قالب پایان نامه تعریف کند که خود یك 
روش خالقانه است. به هرحال تغییر رویكرد زمان مي برد و واقعیت 
این است که باید سیستم اصالح شود. همچنین توجه داشته باشیم 
کارآفریني،  براي  آموزش  دارد؛  مرحله  سه  کارآفریني  آموزش  که 
آموزش درباره کارآفریني، آموزش با کارآفریني. آن چیزي که مدنظر 
مرحله  به  این که  از  قبل  ما  است.  کارآفریني  با  آموزش  شماست، 
آموزش با کارآفریني برسیم هنوز دو مرحله دیگر داریم که دانشجو 
باید آموزش براي کارآفریني و آموزش درباره کارآفریني را بگذراند 
و پیش زمینه اي داشته باشد تا بتوانیم آموزش با کارآفریني را شروع 
به  تا  باشد  بلد  را  نظري  مباحث  باید  که  است  این  منظور  کنیم. 
تلویزیون  یا  بازیگران سینما  عمل برسد. به عنوان مثال، در گذشته 
هیچ گونه دوره آموزشي را نمي گذراندند یا یك آموزش غیررسمي را 
مي گذراندند و شروع به بازیگري مي کردند. این افراد شاید بازیگران 
موفقي مي شدند ولي نقاط ضعفي داشتند که امروزه دیگر قابل قبول 
نیست و این سبك قدیمي است. در کارآفریني هم همینطور بوده 
است و شاید 90% افراد بدون گذراندن آموزش هاي الزم کارآفرین 
مي شده اند اما واقعیت این است که دنیاي امروز، دنیاي علم و دانش 
است و به همین خاطر است که مقام معظم رهبري تأکید بر اقتصاد 
مقاومتي دارند چرا که قبل از آن اقتصاد دانش بنیان را مطرح نمودند. 
به هر حال، براي داشتن کارآفرین موفق باید حتمًا سه مرحله آموزش 
گذرانده شود و این به آن منظور نیست که بحث آموزش هاي نظري 
بر آموزش هاي عملي و اجراي برنامه هاي کارآفریني و ایجاد کسب 
نظري هم  آموزش  که  است  این  منظور من  بلكه  کند  غلبه  کار  و 
ضروري است. البته باید عرض کنم که اگر بخواهیم تغییر رویكردي 
داشته باشیم باید به مسئوالن، سیاستگذاران و برنامه ریزان دانشگاه ها 
و نظام آموزش کشور بقبوالنیم که صرفًا با آموزش تئوري نمي توانیم 
کارآفرین تربیت کنیم. ما نیازمند روش هاي جدید آموزشي هستیم. 
خالصه کالم این که، من مي پذیرم که هنوز محدودیت هاي آموزشي 
وجود دارد ولي خوشبختانه ما حرکتي را به سمت آموزش هاي عملي، 
به طور  امروزه،  تهران  دانشگاه  کرده ایم.  آغاز  کاربردي  و  فراگیر 
هفتگي کارگاه  هاي آموزش عملي در زمینه کارآفریني برگزار مي کند 
و شرکت در این کارگاه ها براي دانشجویان آزاد است و این حرکتي 
رو به جلو در نظام آموزشي  محسوب مي شود. بدیهي است به دلیل 

الزامات نظام آموزشي، دانشجو باید یكسري واحد ها را بگذراند ولي 
با شرکت او در این کارگاه هاي عملي مي توان بخشي از خالء هاي 
آموزشي را جبران نمود. از لحاظ این که دانشكده در زمینه کارآفریني 
موثر بوده است یا خیر، به جرات مي گویم که پاسخ مثبت است. شاید 
منظور شما از مؤثر بودن، همان آموزش با کارآفریني است که دو 
مرحله آموزش قبل از آن وجود دارد. ما باید در جامعه و در حرکتي 
عمومي به مردم بگوییم که باید با کارآفریني آشنا بشوند تا بدانند 
به آموزش هاي  نیاز  براي کارآفرین شدن  که ماهیت آن چیست و 
الزم دارند و از این طریق است که مي توانیم فرهنگ کارآفریني را 

در کشور جاري کنیم که کار بسیار بزرگي است.
زیارتي: بفرمایید به غیر از آموزش هاي دانشگاهي براي بسط و 
گسترش فرهنگ کارآفریني در جامعه به صورت عمومي چه اقداماتي 

انجام داده اید؟
اکبري: در دانشكده کارآفریني دوره ها و و کارگاه هاي آموزشي در 
قالب MBA  و DBA  براي مدیران شرکت ها با سابقه 3 سال به 
باال و داراي مدرک کارشناسي برگزار مي شود. همانطور که مي دانید 
در دنیا آموزش کارآفریني را از سنین پایین براي افراد جامعه شروع 
مي کنند؛ دانشكده کارآفریني در همین راستا طرحي را در این زمینه 
آماده کرده است تحت عنوان کاشف که براي دانش آموزان ابتدایي 
و راهنمایي است و سرمایه گذاري از سنین پایین را آغاز نموده است 
که در طي آن، استعدادیابي و تقویت استعدادها براي کودکان انجام 
به عنوان  دارد.  کارآفریني  زمینه  در  متنوعي  برنامه هاي  و  مي شود 
مثال، در گزارشي که در ماه مبارک رمضان ارائه شد یكي از همین 
دوره هاي  با  بود،  جنوبي  استان هاي  از  یكي  اهل  که  دانش آموزان 
آموزشي مناسبي که در صنایع دستي گذرانده بود توانست در یك 
ساعت مبلغي معادل 24000000 ریال فروش داشته باشد که این 

نشان از تأثیر دانشكده و آموزش مؤثر در حوزه کارآفریني دارد.
فرمودید  شما  که  توضیحاتي  اکبري  دکتر  آقاي  جناب  زیارتي: 
بیشتر مربوط به یك جامعه خاص و محدود است با داشتن یكسري 
شرایط الزم مثاًل تجربه مدیریت و داشتن مدرک کارشناسي. شما 
فرمودید که فرهنگ سازي را در جامعه دنبال مي کنیم و منظور من 
دوره هاي دانشگا هي نیست چرا که معتقدم امروز در جامعه آفتي بنام 
مدرک گرایي بالیي است که هزینه هاي زیادي را به اقتصاد خانواده 
و جامعه وارد کرده است و از طرفي در زمینه کارآفریني، بررسي ها 
و پژوهش ها نشان دهنده عدم ارتباط مدرک تحصیلي با کارآفریني 
است یعني الزامًا کارآفرینان تحصیالت دانشگاهي ندارند. همانطور 
معمواًل  که  است  روستایي  ما  جامعه  حدود %26  در  مي دانید،  که 
بفرمایید  شما  مي شناسیم،  تولید  و  تالش  کار،  فرهنگ  با  را  روستا 
به خصوص  و  جامعه  در  کارآفریني  فرهنگ  گسترش  و  بسط  براي 
در  دارید که  نظر  در  یا  داده اید  انجام  اقداماتي  روستایي چه  جامعه 
چیزهایي  چه  را  کارآفریني  موانع  همچنین  و  بدهید  انجام  آینده 

مي دانید؟ 
افراد  تمام  نمي توانیم  ما  محدودیت ها  یكسري  به دلیل  اکبري: 

 اگر بخواهيم تغيير رويكردي داشته باشيم 
بايد به مسئوالن، سياستگذاران و برنامه ريزان 
دانشگاه ها و نظام آموزش كشور بقبوالنيم كه 
صرفاً با آموزش تئوري نمي توانيم كارآفرين 

تربيت كنيم
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آموزش  هدف  با  ولي  بدهیم  آموزش  و  کنیم  پشتیباني  را  جامعه 
در  که  داریم  مختلف  مراکز  و  دستگاه ها  با  تفاهم نامه هایي  فراگیر، 
برنامه هایي  ما  از طرفي  کنیم.  اجرا  را  برنامه هایي  کارآفریني  حوزه 
تئوري  دوره  هاي  که  کارآفریني  مربیان  تربیت  عنوان  تحت  داریم 
مختلف  جاهاي  و  روستاها  در  و  بگذرانند  را  کارآفریني  عملي  و 
این  واقعیت  کنند.  شروع  را  کارآفریني  زمینه  در  الزم  آموزش هاي 
در  به خصوص  کارآفریني،  استاد  نظیر  محدودیت هایي  ما  که  است 
روستایي  حوزه  در  آن ها  تعداد  و  داریم  روستایي  کارآفریني  حوزه 
بسیار اندک است که با این بضاعت کم نمي توان این 26% جامعه 
کارآفریني،  موانع  و  به مشكالت  بپردازیم  اگر  حال  داد.  پوشش  را 
اکثریت  که  است  این  مي بینم  جامعه  در  که  را  مشكلي  اولین  من 
افراد جامعه ما اعتقادي به کارآفریني ندارند و شاید یكي از دالیل 
و  قوانین  ثبات  عدم  یا  قانوني  حقوقي،  زیرساخت هاي  فقدان  آن 
تغییرات سریع قوانین است. دومین مشكل یا مانع، که در مواردي 
با کشاورزان و صنعت گران  هم درباره آن گفت و گو مي کنم، ورود 
کاالهاي چیني و عدم فروش محصوالت داخلي است. سومین مانع، 
فرهنگي است که افراد جامعه بیشتر تمایل به کارهاي بدون زحمت 
و زودبازده و به نوعي مي توان گفت مشاغل کاذبي مانند داللي دارند. 
البته نقش دولت هم مهم است، به  عنوان مثال، در مشاغل داللي و 
امثال آن فرار از مالیات بسیار آسان است ولي از یك کسب و کار 
شناخته شده به راحتي مي توان مالیات اخذ نمود و بسیاري از مسائل 

دیگر هم در این موضوع دخیل اند.
در  مثاًل  فرمودید.  اشاره  قوانین  در حوزه  نكته خوبي  به  زیارتي: 
و  قوانین  کارآفریني  فرهنگ  گسترش  و  بسط  قوت  نقطه  استرالیا 
اگر  است  شده  پیش بیني  آن ها  قوانین  در  مثاًل  آن هاست.  مقررات 
کسب و کاري یا کارخانه اي بتواند نسبت به سال قبل اشتغال زایي 
در  شما  اگر  مثاًل  بود.  خواهد  معاف  مالیات  از  کند  ایجاد  بیشتري 
 15 به  تعداد  این  بعد  سال  و  داشته اي  شاغل  را  نفر   10 امسال 
از  را  شما  که  مي دهد  اجازه  تشویقي  و  ترغیبي  قوانین  برسد  نفر 
صاحبان  و  جامعه  قانون  این  ترتیب،  این  به  کنند.  معاف  مالیات 
ایجاد کسب وکارهاي جدید سوق  و  توسعه  به سمت  را  کسب وکار 
 مي دهد. در تكمیل فرمایش هاي آقاي دکتر اکبري باید بگویم االن 

است.  اشتغال زایي  موضوع  کشور  مهم کالن  سیاست هاي  از  یكي 
عالي رتبه ترین مقامات و مسئولین کشور بر اشتغال زایي و کارآفریني 
تاکید دارند، ولي سؤال اینجاست که قوانین و مقررات تا چه میزان 
منطبق بر اشتغال زایي است و اجازه مي دهد که برخي از دستگاه ها 
به مقوله اشتغال زایي ورود پیدا کنند. متاسفانه دهیاري هاي ما امروز 
از شهرهاي ما تبعیت مي کنند، مثاًل در موضوع صدور پروانه ساخت، 
هزینه پروانه با کاربري تجاري به نسبت پروانه با کاربري مسكوني 
چندین برابر بیشتر است که همین رویه هم در روستاها و دهیاري ها 
روستا  اسالمي  شوراي  یا  شهر  اسالمي  شوراي  است.  افتاده  اتفاق 
عوارض  اخذ  به د نبال  عوارض،  بخش  در  تصمیم گیري   نظام   یا 
این واحدهاي  از واحدهاي تجاري هستند که معمواًل  برابر  چندین 
یا  تجاري  واحد  یك  من،  اعتقاد  به  مي کنند.  شغل  ایجاد  تجاري 
صنفي به خصوص در روستا ایجاد شغل مي نماید بنابراین نباید به این 
سبك و سیاق عمل شود. بنابراین این مطلب نشان دهنده آن است 
اشتغال زایي هستند و هزینه  راه کارآفریني و  قوانین سد  که برخي 

باالیي براي اشتغالزایي وجود دارد.
 جناب آقاي زیارتي با توجه به اینكه جنابعالي مدیرکل 
دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي هستید و با توجه به 
اینكه یكي از وظایف دولت ایجاد زیر ساخت ها در حوزه کارآفریني 
مقررات  و  قوانین  و  زیرساخت هاي حقوقي  نظر شما  به  آیا  است، 
یا  است  فراهم  کشور  روستاهاي  در  کارآفریني  تحقق  براي  الزم 

خالء قانوني داریم؟
زیارتي: همان طوري که آقاي دکتر اشاره فرمودند، یكي از موانع و 
مشكالت در کشور ما تعدد و تكثر قوانین است. بعضًا برخي قوانین 
ناقض همدیگرند و یا  قوانیني داریم که مانع ایجاد شغل هستند و 
یا در مواردي خالء قانوني داریم؛ همچنین طوالني شدن مدت زمان 
فرآیند انجام کار به دلیل فضاي کسب وکار غیرسیستمي سبب شده 

است که اشتغال زایي به کندي انجام پذیرد. 
اکبري: در بحث فضاي کسب وکار متاسفانه ما مشكالت فراواني 
داریم. به  عنوان مثال، میانگین زمان صدور مجوز یا پروانه ساخت در 
سنگاپور 24 ساعت است در صورتیكه در ایران این فرایند، دو ماه 
به طول مي انجامد. قطعًا ما باید در زمینه بهبود فضاي کسب وکار، 
کار  انجام  زمان  و مدت  کاهش هزینه  در  و  فرآیندها  کردن  کوتاه 
تالش کنیم تا هزینه ایجاد شغل کاهش پیدا کند. اگر هزینه ایجاد 
کسب وکار باال برود قطعًا هزینه ایجاد شغل باال خواهد رفت. به  عنوان 
مثال، در روستاي محل تولد من، مدرسه اي که در سال 1370 در 
اشتغال  ابتدایي  نفر در مقطع  آن تحصیل مي کردم، در حدود 200 
به تحصیل داشتند. االن تقریبًا 5 سال است که مدرسه به مخروبه 
تبدیل شده است به این معني که هیچ دانش آموزي در این مدرسه 
تحصیل نمي کند و 2 الي 3 دانش آموزي که در روستا بودند  نیز به 
روستاهاي اطراف انتقال یافته اند. براساس سرشماري اخیر، 275 نفر 
در آن روستا زندگي مي کنند؛ در همان روستا خانه هاي گران قیمت 
تا  سقف 10 میلیارد ریال هم بنا شده ولي متاسفانه خالي از سكنه 

فضاي  بهبود  زمينه  در  بايد  ما 
كسب وكار، كوتاه كردن فرآيندها 
و در كاهش هزينه و مدت زمان 
انجام كار تالش كنيم تا هزينه ايجاد 
شغل كاهش پيدا كند. اگر هزينه 
قطعًا  برود  باال  كسب وكار  ايجاد 
هزينه ايجاد شغل باال خواهد رفت 
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شده است و در مواردي افراد شاید 4 الي 5 روز در ماه در آن منازل 
ساکن مي شوند زیرا اکثراً به شهرهاي بزرگ مانند تهران یا اصفهان 
مهاجرت کرده اند. همین موضوع شاید در بسیاري از روستاهاي دیگر 
و  برنامه ریزي  عدم  آن  از دالیل  یكي  شاید  باشد.  افتاده  اتفاق  نیز 
سیاست گذاري مناسب است. در جاي دیگري با فشار و البي براي 
روستایي که 300 نفر جمعیت داشته است ورزشگاه ساختند، اما االن 
روستا خالي از سكنه شده است و کسي نیست که در ورزشگاه ورزش 
نمي شد  آیا  کنیم؟!  هزینه  این چنین  را  منابع  و  پول  باید  چرا  کند! 
همین پول و منابع را براي ایجاد اشتغال و ایجاد واحدهاي تولیدي 
و کسب وکارهاي روستایي هزینه نمود؟! یكي از مواردي که ایران 
در آن مزیت نسبي دارد، صنایع دستي است و همین  طور گردشگري. 
کشور ما با توجه به چهارفصله بودن به فراخور آب و هواي مناطق 
این  اما  دارد.  را  خودش  خاص  جاذبه هاي  و  محصوالت  مختلف، 
سؤال مطرح است که کدامیك از مناطق ما داراي صنعت فرآوري 
محصوالت است؟ در مناطقي کشاورزي ما رو به نابودي است. به 
طور نمونه در رسانه ملي اعالم شد که ما مربا را از چین وارد مي کنیم 
در حالیكه کشاورزان ما بسیاري از محصوالت خود مانند هویج را 
تولید محصول یك  آیا نمي شود که همانجا در کنار  دور مي ریزند. 
ریخته  دور  ما  که هم محصول  کرد  ایجاد  روستا  در  تولیدي  واحد 
نشود و هم تولید و فرآوري داشته باشیم که نیاز کشور را برطرف 
از  مهم تر  از همه  و  فرآهم مي آورد  را  اشتغال زایي  زمینه  و  مي کند 
تحقق  راستاي  در  اقدامات  این  همه  مي  کند.  جلوگیري  ارز  خروج 
امیدوارم  است.  داخلي  منابع  و  داشته ها  بر  تكیه  و  مقاومتي  اقتصاد 
که مسئوالن، سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور تدبیري بیاندیشند 
بتوانیم  حداقل  و  کنیم  مناسب  استفاده  داخلي  منابع  از  ان شاا...  تا 
نیازهاي داخلي کشور را برآورده نماییم و کشور از این گونه معضالت 

و بحران بي کاري خارج شود.  
 جناب آقاي مهندس شهسوارپور ضمن معرفي خودتان 

چه  چیست؟  کارآفریني  از  شما  برداشت  و  تعریف  که  بفرمایید 
اقداماتي در حوزه کارآفریني در استان کرمان انجام داده اید؟

ابتدا  بسم ا... الرحمن الرحیم.  شهسوارپور: 
تشكر مي کنم از اینكه بنده را در این جلسه 
دعوت نمودید و باعث افتخار است که خدمت 
شما بزرگواران هستم. بنده هادي شهسوار پور 
شوراهاي  و  روستایي  امور  دفتر  مدیرکل 
استانداري کرمان هستم؛ تحصیالتم لیسانس 

مهندسي صنایع و فوق لیسانس مدیریت است و از سال 1382 تاکنون 
فعالیت هستم.  به  مشغول  روستایي  حوزه  در  کرمان  استانداري  در 
استان کرمان ظرفیت ها و قابلیت هاي بسیاري در زمینه هاي مختلف 
اعم از کشاورزي دارد و به جرات مي توان گفت یكي از مستعدترین 
استان ها در این حوزه است و در حدود یك چهارم باغات کشور در 
استان کرمان قرار دارد. استان کرمان در تولید بسیاري از محصوالت 
کشاورزي اعم از پسته، خرما، گردو، مرکبات، صیفي جات، حنا، وسمه 

و موارد دیگر رتبه هاي برتر را در کشور دارد. از طرفي بهشت معادن 
کشور نامیده شده است چراکه بسیاري معادن و فلزات مانند معادن 
مس، سنگ آهن، سیمان، سنگ آهك  و...  در این استان وجود دارد. 
داراي  آبادي  داراي 5177  مطابق سرشماري 1395  کرمان  استان 
سكنه است که 2750 روستاي آن باالي 20 خانوار هستند. جمعیت 
روستایي استان 41.5 درصد است هر چند که در کل افزایش جمعیت 
داشته ایم ولي نسبت به آمار جمعیت سرشماري سال 1390 در حدود 
را  شهري  جمعیت  نسبت  به  روستایي  جمعیت  کاهش  درصد  نیم 

شاهد بوده ایم.
استان  در  پراکنده اي  و  پرجمعیت  روستاهاي  داشت که  توجه  باید 
است.  کشاورزي  بخش  در  روستاییان  اشتغال  غالب  و  دارد  وجود 
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، با مدیریت استاندار محترم فعلي 
در حوزة اشتغال زایي، کارآفریني و توسعه روستایي اتفاقات خوبي رخ 
داده است. قبل از آنكه به این موضوعات بپردازم باید عرض کنم 
که در دنیا و کشورهاي توسعه یافته تنها دولت نیست که در بخش 
را  زیرساخت ها  دولت  بلكه  است  مسئول  اشتغال زایي  یا  اقتصادي 
افراد حقیقي، حقوقي، کمپاني ها  فراهم مي کند و بخش خصوصي، 
فعالیت هاي  و  سرمایه گذاري  به  اقدام  دولت  کنار  در  شرکت ها  و 
اشتغال زایي  نتیجه  در  و  جدید  کسب وکارهاي  ایجاد  و  اقتصادي 
بخش  در  و  کرمان  استان  خود  در  و  ما  کشور  در  البته  مي نمایند. 
به عنوان مثال،  است.  خوبي  اتفاق  که  داده  رخ  موضوع  این  شهداد 
و  خصوصي  بخش  روستا،  مردم  همكاري  با  ماهان  هواپیمایي 
سایت هاي  ایجاد  به  اقدام  شهداد  بخش  در  استانداري  مجموعه 
گردشگري نموده است و ضمن ایجاد کسب وکار و اشتغال زایي به 
اقتصاد منطقه و اقتصاد ملي هم کمك نموده است. ببینید، یك خالء 
یا مشكل جدي که در روستاها وجود داشت عدم مشارکت روستاییان 
ارائه  محترم  استاندار  که  ابتكاري اي  طرح هاي  به  توجه  با  که  بود 
دادند و اهتمام ایشان به بحث اشتغال زایي، در راستاي تحقق اهداف 
را به 8  ابتدا استان  اقدامات خوبي صورت گرفت.  اقتصاد مقاومتي 
منطقه اقتصادي تقسیم نمودیم سپس افراد حقیقي و حقوقي که در 
زمینه اقتصادي فعال بودند را شناسایي نمودیم و همچنین افرادي 
که در حوزه کارآفریني  و ایجاد کسب و کار، عالقه مند و توانمند 
بودند را شناسایي نمودیم و ارتباط بین آن ها را به وجود آوردیم که 
بتوانند با همكاري و مشارکت به همدیگر کمك کنند و مكمل هم 
من  که  دادیم  انجام  هم  دیگري  مهم  بسیار  اقدامات  البته  باشند. 
به ذکر رئوس آن مي پردازم: برگزاري جلسات آموزشي در راستاي 
کسب و کارهاي جدید براي روستاییان، برگزاري جلسات هم اندیشي 
با حضور همه دستگاه هاي استاني، شوراهاي اسالمي و ...، اعطاي 
کارهاي  و  کسب  متقاضیان  و  روستایي  کارآفرینان  به  تسهیالت 
خاص روستایي، برگزاري همایش ها با موضوع اشتغال زایي، تشكیل 
با  روستایي  خرد  صندوق هاي  ایجاد  پیرامون  تخصصي  کمیته هاي 
برگزاري  اشتغال زایي،  منظور  به  هدف جمع  آوري سرمایه هاي خرد 
دوره هاي آموزشي کاربردي با همكاري سایر دستگاه ها و دانشگاه ها 
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و سازمان فني و حرفه اي، الزام سایر دستگاه ها به تدوین برنامه هاي 
و  روستایي  توسعه  با  رابطه  در  بلند مدت  و  میان مدت  کوتاه مدت، 
صنایع  احیاي  منظور  به  الزم  بسترهاي  ایجاد  و  عشایري  مناطق 
دستي و استفاده از توان و ظرفیت بانوان روستایي. اما در خصوص 
از  من  برداشت  و  کارآفریني  تعریف  یعني  شما  سؤال  دوم  قسمت 
کارآفریني باید عرض کنم که تعریف من از نظر علمي تقریبًا مشابه 
از کارآفریني این  جناب آقاي دکتر اکبري است، ولي برداشت من 
از ظرفیت هاي موجود است  با استفاده  است که خلق ارزش بیشتر 
که تقریبًا برداشت سازمان دیده بان جهاني کارآفریني است البته با 
و  با ظرفیت ها  متناسب  بومي تر شدن،  نوعي  به  یا  تغییرات  اندکي 
پتانسیل هاي روستایي استان کرمان؛ منظورم این است که نوآوري، 
خالقیت و خلق ایده هاي جدید براي به کارگیري همه منابع اعم از 
زمان، مالي و ... توأم با تالش و کوشش به منظور خلق محصولي 
متناسب  پایدار  کسب وکار  یك  ایجاد  طریق  از  متفاوت  و  باارزش 
از  یكي  که  استان  روستایي  موجود  پتانسیل هاي  و  ظرفیت ها  با 
زمینه هاي فعالیت آن مي تواند فرآوري محصوالت کشاورزي یا باال 

بردن کیفیت و کمیت محصول با روش هاي متفاوت و ... باشد.
لطفاً  خودتان  معرفي  ضمن  منتظري،  خانم  سرکار    

بفرمایید نظر شما درباره کارآفریني و کارآفریني روستایي چیست؟ 
انجام  روستا  در  تجاربي  یا  عملي  اقدامات  چه  دهیار  به عنوان 

داده اید؟
از  ابتدا  بسم ا... الرحمن الرحیم.  منتظري: 
را  بنده  و  دادید  تشكیل  را  جلسه  این  اینكه 
من  مي کنم.  تشكر  شما  از  نمودید  دعوت 
هدف  روستاي  دهیار  هستم  منتظري  سمیه 
توابع  از  گردشگري اسالمیه شهرستان تفت 
مهندسي  رشته  دانشجوي  بنده  یزد.  استان 

ابتدا  در خصوص سؤال شما من  دکتري هستم.  مقطع  در  معماري 
به تعریف کارآفرین مي پردازم، البته چون من دهیار هستم و در این 
حوزه کار کرده ام به نظرم همه دهیاران مي توانند کارآفرین باشند. به 
نظر من کارآفرین فردي است که داراي جسارت و ایده هاي نو باشد و 
به مسائل پیرامون خود که عموم جامعه به آن ها به عنوان مشكل نگاه 
مي کنند به چشم فرصت نگاه مي کند نه مشكل؛ کسي کارآفرین است 
که فرصت هاي محیط اطراف خود را بشناسد و براي بهبود وضعیت 
خود و جامعه از این فرصت ها استفاده  کند. با توجه به اینكه روستاي 
ما، هدف گردشگري است، مجموعه اقداماتي که در روستاي اسالمیه 
ابتدا ظرفیت هاي حوزه گردشگري  قرار است؛  این  از  داده ایم  انجام 
موجود روستا را شناسایي کردیم. در روستا بافت تاریخي وجود داشت 
که به نظرم آمد ارزشمند است و این فضاي تاریخي را به عنوان یك 
ظرفیت انتخاب کردیم و برنامه ریزي نمودیم که این بافت تاریخي را 
به روستاییان و عالقه منداني که به روستا عزیمت مي کنند بشناسانیم 
در  کردیم.  برگزار  تاریخي  بافت  همین  در  را  نوروزي  جشنواره  لذا 
مرحله بعدي در راستاي اقتصاد مقاومتي و اشتغال زایي، زنان روستایي 

عدم  داشتیم  که  مشكلي  راه  آغاز  در  نمودیم.  شناسایي  را  توانمند 
خودباوري بود. من با یك فراخون عمومي شروع کردم و در مواردي 
در جلسات خصوصي از آن ها دعوت کردم که هرکسي در هر زمینه اي 
که توانایي دارد مانند تولید محصوالت صنایع دستي یا فرآورده هاي 
محل  کند.  معرفي  را  خودش  توانایي هاي  و  بیاید   ... و  کشاورزي 
به صورت غرفه هاي کوچكي  را  تاریخي  بافت  یعني همان  جشنواره 
طراحي نمودیم و به هرکدام از زنان روستایي به صورت فردي یا به  
گروهي از آنان غرفه اختصاص دادیم. نكته جالب جشنواره این بود 
که سفره هفت سیني که ما در آنجا استفاده کردیم متناسب با فرهنگ 
اول  در سال  بود.  تهیه شده  روستایي  زنان  توسط  و  بومي خودمان 
استقبال خیلي چشم گیر نبود، در سال دوم استقبال خوبي از جشنواره 
شد و در سال سوم نه تنها خانم ها بلكه آقایان و جوانان روستا هم در 
این جشنواره مشارکت داشتند و به یك حرکت اجتماعي تبدیل شد. 
در جشنواره سوم خیلي گسترده تر عمل شد و خانواده ها با همكاري 
همدیگر فرآورده هاي لبني، صنایع دستي، فرآورده هاي کشاورزي و 
... را با شور و اشتیاق باال تولید کردند و همكاري مثال زدني اي در 
برپایي جشنواره داشتند. با برپایي این جشنواره در بافت روستایي دو 
هدف را دنبال مي کردم یكي اینكه بافت تاریخي را احیاء  تا مورد 
توانمندي  از  بهره گیري  دوم  و  گیرد  قرار  بیشتر  گردشگران  بازدید 
اشتغال زایي و کسب درآمد. گردشگران زیادي  به منظور  روستائیان 
آمدند که هم از بافت تاریخي بازدید مي کردند هم اینكه محصوالت 
را خریداري مي کردند که باعث رونق اقتصادي روستا شد. اتفاق خوب 
و میموني که در روستا با برپایي جشنواره ها شكل گرفت، خودباوري 
از همه  و  تاریخي  بافت  احیاي  و همكاري،  مشارکت  روستا،  اهالي 
مهم تر ایجاد شرکت تعاوني بانوان روستایي با حمایت دهیاري بود. 
در حال حاضر، این شرکت تعاوني بسیار فعال شده است و بسیاري از 
زنان روستایي در این شرکت مشغول فعالیت و کار هستند. نكته قابل 
توجه رویداد فوق این بود که این جشنواره ها هزینه اي براي دهیاري 
نداشت و موجب یك حرکت اجتماعي یا به نوعي کارآفریني اجتماعي 
در سطح روستا شد. اقدام دیگري که در روستا انجام دادم در حوزه 
تعریف  پروژه اي  اگر  این شكل که  به  بود؛  آباداني روستا  و  عمراني 
مي شد.  انجام  روستاییان  خود  دست  به  آن  صد  تا  صفر  از  مي شد 
به عنوان مثال، فضاي سبز روستا را پس از طراحي با فراخوان عمومي 
و با مشارکت عموم مردم روستا احداث نمودیم و این موضوع باعث 
شد که ضمن جلب مشارکت مردم روستا برخي از روستاییان نیز به کار 
به دهیاري شد. من  اعتماد مردم  این موضوع سبب  و  گرفته شوند 
همین جا مي خواهم که توجه دولت مردان، سیاستگذاران، برنامه ریزان 
و مدیران را به این نكته معطوف دارم که با مشارکت و همدلي مردم 
مي توان به اهداف مهمي مانند اشتغال زایي، عمران و آباداني روستاها 
و ... رسید. مجموعه عملكرد دهیاري و همین مشارکت دادن مردم 
روستا در تصمیم گیري ها و اجراي پروژه فضاي سبز، که از صفر تا 
صد آن  به دست خودشان انجام شد، نگاه مردم به دهیاري و دولت 

را بسیار عوض کرد.
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و  تعریف  بفرمایید  لطفاً  زیارتي،  دکتر  آقاي  جناب    

چه  چیست؟  روستایي  کارآفریني  و  کارآفریني  از  شما  برداشت 
برنامه هایي در سال گذشته براي توسعه روستایي داشتید و آیا در 

سال جاري هم برنامه هایي در این زمینه دارید؟
و  است  گذار  حال  در  ما  کشور  توسعه  لحاظ  به  ببینید،  زیارتي: 
به نوعي حرکت ما از حالت سنتي به مدرن است یا همان گذار از 
تحول،  و  تغییر  این  الزامات  از  یكي  مدرن.  دنیاي  به  دنیاي سنتي 
رشد اقتصادي است یعني اگر ما بخواهیم از دنیاي سنتي وارد دنیاي 
مدرن و صنعتي  بشویم رشد و توسعه اقتصادي یكي از ملزومات این 
دوران گذار است. یكي از مهم ترین عوامل تحقق توسعه اقتصادي، 
اقتصادي  توسعه  موتور  عقیده صاحب نظران،  به  و  است  کارآفریني 
در هر جامعه اي جدي گرفتن کارآفریني است چرا که آن چیزي که 
سرمایه هر جامعه، دستگاه یا هر سازمان و نظامي است ایده هاي نو 
و خالقیتي است که در نیروهاي آن جامعه نهفته است که مي تواند 
موتور محرکه کارآفریني  باشد بنابراین این ها همه با هم ارتباط دارند. 
ما اگر بخواهیم به توسعه پایدار دست پیدا کنیم باید به کارآفریني 
وضعیت  در  کارآفریني  بدون  نمي توانیم  و  باشیم  داشته  ویژه  نگاه 
از دانش و  پایدار برسیم. در واقع، بدون بهره گیري  گذار به توسعه 
توسعه  به  آن  ادامه  در  و  پایدار  اشتغال زایي  به  نمي توانیم  خالقیت 
انسان  تعالي شأن  توسعه،  از  ما  تعریف  اگر  پیدا کنیم.  پایدار دست 
باشد، بدون ایجاد شغل و بدون فقرزدایي و ایجاد درآمد پایدار براي 
افراد جامعه نمي توانیم شأنیتي براي انسان قائل شویم و این شأنیت 
را ارتقاء بدهیم. اگر نگاهي به وضعیت جامعه روستایي داشته باشیم 
و نتایج سرشماري چند دوره کشور را نگاه کنیم، این مقدمه را عرض 
مي کنم که به ارزش کارآفریني پي ببریم و بدانیم که  لزوم آن در 
جامعه روستایي بیشتر از جامعه شهري است، مي بینیم که جمعیت 
اینكه  دلیل  است.  ثابت  نفر  میلیون  تا 21  بین 20  روستایي کشور 
چون  است  کاهش  به  رو  درصدش  روستایي  جمعیت  مي گوییم  ما 
در  کل  جمعیت  مثال،  به عنوان  است.  افزایش  به  رو  کل  جمعیت 
دوره هاي مختلف از 60 میلیون به 70 میلیون رسیده ولي جمعیت 
روستایي در همان عدد حدوداً 20 میلیون و 700 هزار تغییري نداشته 
است، بنابراین درصد جمعیت روستایي نسبت به کل رو به کاهش 
بوده  است. در سرشماري سال 1390، تقریبًا نسبت جمعیت روستایي  
تقریبًا  به جمعیت کل 28% است ولي در سرشماري سال 1395، 
25.9%  مي باشدکه به لحاظ آمار جمعیتي به نفر هنوز همان 20 
اشتغال  میزان  زمینه  در  اتفاق  این  است.  نفر  هزار   700 و  میلیون 
از  اشتغال  سهم  آمار  اگر  است،  تأثیرگذار  نیز  کشاورزي  بخش  در 
کشاورزي را در بیست سال گذشته مرور کنیم تقریبًا چیزي معادل 4 
میلیون نفر ثابت بوده و نوسان اندکي داشته است. تجزیه و تحلیل 
این آمار نشان دهنده یك حلقه مفقوده در توسعه کشاورزي و توسعه 
پایدار روستایي است که به نظرم این حلقه مفقوده، کارآفریني است. 
را  ظرفیت  از  بیش  گنجایش  ما  کشاورزي  بخش  که  معني  بدین 
اشتغال زایي  عدم  به دلیل  ما  روستایي  جمعیت  مازاد  بنابراین  ندارد، 

به شغل مهاجرت کند  یافتن  براي دست  باید  در بخش کشاورزي 
و در شهرهاي بزرگ حاشیه نشین شود. ببینید، همان طور که گفتم، 
جمعیت روستایي ثابت بوده و متأسفانه ظرفیت و گنجایش مشاغل 
از  جلوگیري  براي  تردید  بدون  است.  بوده  ثابت  هم  کشاورزي 
آن  از  ناشي  و معضالت  آن ها  و حاشیه نشیني  روستاییان  مهاجرت 
باید چاره اندیشي کرد و برنامه ریزي بهتري داشت و لزوم کارآفریني 
در روستاها را به عنوان یك ضرورت و نه یك انتخاب بیش از پیش 
جدي بگیریم. از طرفي این آمار نشان مي دهد که ما فكري براي 
اشتغال روستایي نكرده ایم و باید بپذیریم که بخش کشاورزي قابلیت 
مشخصي دارد و براي ظرفیت سازي جمعیت متقاضي شغل در بخش 
کشاورزي و در بخش صنعت باید ظرفیت سازي کرد. تفاوت کشور 
ما با دنیا در همین جاست که اگر بپذیریم روند شهرنشیني با رشد 
صنعت افزایش داشته و رشد شهرنشیني یك روند جاري در دنیاست 
مي بینیم که در کشورهاي توسعه یافته یا در حال توسعه، خالء شغلي 
را در بخش کشاورزي با ظرفیت سازي در صنعت چاره اندیشي کرده 
و به نوعي این خالء را جبران نموده اند. در جواب قسمت دوم سؤال 
با  اخیر  سال  سه  دو  در  خودمان  نوبه  به  ما  کنم  عرض  باید  شما 
سعي  دهیاري  در  رویكرد  تغییر  این  کردن  حاکم  و  رویكرد  تغییر 
کرده ایم که این نگرش جدید را در کشور انتشار دهیم. نتیجه این 
تغییر رویكرد مجموعه اقداماتي است که مي توانم در سه بخش بیان 
کنم: شناسایي ظرفیت هاي کارآفریني روستایي در کشور،  ترویج و 
نشر ایده هاي کارآفریني در کشور و اقدامات عملي اي که در حوزه 
ظرفیت هاي  شناسایي  که  اول  بخش  در  داده ایم.  انجام  کارآفریني 
و  لرستان  کرمان،  یعني  کشور  استان  سه  ما  است  کارآفریني 
آذربایجان شرقي را بعنوان پایلوت انتخاب کردیم و 374 روستا که 
داراي ظرفیت هاي کارآفریني و کسب وکارهاي جدید در بخش هاي 
کشاورزي، خدمات و صنعت بودند، شناسایي و بانك اطالعاتي آن ها 
مربوطه  دستگاه هاي  و  ذیربط  وزارتخانه هاي  با  و  کردیم  ایجاد  را 
مكاتبه  کردیم و این ظرفیت و پتانسیل ها را معرفي نمودیم که در 
برنامه ریزي ها و سیاست گذاري ها لحاظ کنند. همین اقدام را در سطح 
کشور برنامه ریزي نمودیم و تعمیم دادیم و در حدود 1700 ظرفیت و 
پتانسیل ایجاد کسب وکارهاي جدید را شناسایي کردیم که همچنان 
ادامه خواهد داشت. در بخش ترویج و نشر ایده هاي کارآفریني در 
کشور، اقدام مشابهي در زمینه شناسایي طرح هاي خالقانه و نوآورانة 
روستایي که جنبه کارآفریني داشتند انجام دادیم؛ بدین صورت که ما 
در مرحله اول با تدوین شاخص ها، 1109 طرح روستایي را شناسایي 
نمودیم و بانك اطالعاتي کارآفریني روستایي را ایجاد کردیم و در 
سایت سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور قرار دادیم. هدف 
ما این است که اگر شخصي متقاضي یك کسب وکار مشابه در یك 
نقطة دیگر از کشور است و در صورتي که نیاز به مشاور و ... دارد  
همچنین  و  نماید  مرتفع  را  خود  نیازهاي  سایت  به  رجوع  با  بتواند 
اجراست.  قابل  این کسب وکار  برسد که  باور  به  و  انگیزه اي بشود  
دومین اقدام ما چاپ کتاب کارآفرینان عرصه روستایي ایران است 
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که پس از پاالیش طرح هاي کارآفریني در مراحل مختلف، 53 طرح  
را احصاء نمودیم و با مشخصات طرح ها و خالصه اي از مشخصات 
و  تقدیر  ما  اقدام سوم  نمودیم.  درج  کتاب  در  روستایي  کارآفرینان 
تشكر از کارآفرینان برتر عرصه روستایي بود که در این زمینه، هم 
دهیاران کارآفرین داشتیم هم افراد کارآفرین حقیقي در حوزه روستایي 
اول محترم  با حضور رییس جمهور محترم، معاون  که در همایشي 
رییس جمهور، وزیر محترم کشور و بسیاري از مقامات بلندپایه کشور 
طي مراسمي از آن ها تقدیر به عمل آمد و از کتاب کارآفرینان عرصه 
روستایي ایران نیز رونمایي شد. ان شاءا... در گام بعدي قصد داریم 
سامانه ملي کارآفریني و فرصت هاي سرمایه گذاري روستایي ایران را 
راه اندازي نماییم و جلد دوم کتاب کارآفریني عرصه روستایي ایران 
را به چاپ خواهیم رساند. مواردي که تا این جا ذکر کردم مجموعه 
برنامه هایي بود که در زمینه نشر و ترویج ایده هاي کارآفریني انجام 
انجام  کارآفریني  حوزه  در  که  عملي اي  اقدامات  زمینه  در  داده ایم. 
داده ایم، یكي از کارهاي مهم به دلیل ارتباط مستقیم و وظیفه اي که 
در قبال دهیاري ها داریم، در حوزه دهیاري ها بوده  است. این اقدام 
عبارت است از پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به دهیاري ها تا آن ها 
به صورت عملیاتي به عرصه کارآفریني ورود کنند که هم بتوانند با 
راه اندازي کسب وکار، درآمد پایداري را براي دهیاري ها کسب کنند 
و هم به اشتغال زایي در روستا بپردازند و از این راه به تثبیت جمعیت 
روستایي کمك کنند. همانطور که مي دانید یكي از ظرفیت هاي مهم 
در روستاهاي کشور براي اشتغال زایي و کارآفریني، گردشگري است. 
ما در سال گذشته یكصد روستا که ظرفیت و قابلیت گردشگري را 
داشتند شناسایي نمودیم و مصوب کردیم که به هر روستا براي ایجاد 

زیرساخت ها و ... یك میلیارد ریال پرداخت نمایند.    
 جناب آقاي دکتر زیارتي به نظرم موضوع فرهنگ سازي 

بسیار  روستایي  جوامع  در  کارآفریني  فرهنگ  گسترش  و  بسط  و 
حائز اهمیت است. لطفاً بفرمایید در این زمینه چه برنامه اي دارید؟ 

کارگاه هاي  کارآفریني  فرهنگ  گسترش  بحث  در  زیارتي: 
آموزشي اي را برنامه ریزي کرده ایم که ان شاءا... تعالي در سال جاري 
برگزار خواهند شد. همچنین اقدام مشترکي را با صندوق کارآفریني 
در  را  روستا   90 داریم  بنا  ان شاءا...  که  کرده ایم  برنامه ریزي  امید 
و  کارآفریني  با  دارند  مطلوبي  پتانسیل  و  ظرفیت  که  کشور  سطح 
اشتغال زایي مناسب، تحت عنوان روستاي بدون بیكار معرفي نماییم. 
در این اقدام مشترک، بخش آموزش دهیاران به عهده ما خواهد بود 
و بخش هاي ایجاد کسب وکارهایي که جنبه کارآفریني دارند به عهده 
صندوق کارآفریني امید خواهد بود. هدف ما این است که با طراحي 
کسب وکارهایي نو و مناسب، جوانان جویاي کار روستا را مشغول به 

کار کنیم و آن روستا بیكار نداشته باشد. 
توسعه  اصلي  رکن  سه  دارید  استحضار  که  همانطور    

پایدار یعني انسان یا همان جنبه اجتماعي ، اقتصاد و محیط زیست 
تعامل  در  یكدیگر  با  باید  سه  این  که  هستند  اهمیت  حائز  بسیار 
باشند. با توجه به این که در کارآفریني و اشتغال زایي روستایي باید 

کسب وکارهاي جدیدي ایجاد شود، رویكرد شما براي حفظ محیط 
روستایي در مواجهه با ایجاد کسب وکارهاي جدید چگونه است و 

چه اقداماتي باید انجام داد؟
شهسوارپور:  همانطور که فرمودید سه رکن اصلي توسعه پایدار 
من  عقیده  به  باشند.  یكدیگر  با  تعامل  در  باید  روستایي  حوزه  در 
و   بگیرد  در  بر  را  زمینه ها  تمامي  است که  توسعه اي  پایدار،  توسعه 
جنبه هاي  همه  بین  تعادل  است  اهمیت  حائز  آن  در  که  نكته اي 
زندگي بشر، اعم از فرهنگي، اجتماعي، سیاسي، رفاهي، اقتصادي ، 
عمراني و ... است. ما تاکنون در روستاها متأسفانه بیشتر به جنبه هاي 
عمراني و زیرساختي پرداخته ایم و به دیگر جنبه هاي توسعه پایدار 
توسعه  متولي  مشخصي  دستگاه  و  نپرداخته ایم  فرهنگي  جمله  از 
فرهنگي روستایي نیست. بنابراین ما باید فرهنگ کار و کارآفریني 
با  متناسب  جدید  کسب وکارهاي  ایجاد  همچنین  و  داده  بسط  را 
حفظ محیط زیست روستایي را فرهنگ سازي کنیم که محیط زیست 
روستایي دچار آسیب نشود. اگر در جایي کسب وکاري باعث تخریب 
محیط زیست روستایي شود هر میزان هم که بازدهي خوبي داشته 
باشد به نظر من با توسعه پایدار در تضاد است چرا که با این کار ما 
نادیده  را  ارکان اصلي  از  اقلیم شده ایم و یكي  باعث برهم خوردن 
استفاده  مثال،  به عنوان  است.  نیفتاده  اتفاق  پایدار  توسعه  و  گرفته 
خشك  که  شده  باعث  آن ها  به  توجه  عدم  یا  تاالب ها  از  بي رویه 
شوند و در مواردي سبب فاجعه زیست محیطي شده است، لذا به این 
دلیل ما نباید صرفًا در توسعه پایدار به جنبه اقتصادي بدون توجه به 

جنبه هاي دیگر بپردازیم.    
که  متعادل  و  متوازن  است  توسعه اي  پایدار،  توسعه  زیارتي: 
هیچ یك از ارکان یا جنبه هاي آن نباید نادیده گرفته شود. به همین 
دلیل است که دستگاه هاي متولي و مرتبط با کسب وکار در حوزه هاي 
صادر  را  مجوزها  که  خدمات  و  صنعت  کشاورزي،  از  اعم  مختلف 
محیط  تخریب  سبب  احیانًا  که  کارهایي  و  کسب  براي  مي کنند 
زیست شهري یا روستایي  مي شوند مجوز فعالیت صادر نمي کنند و 
به اعتقاد من نباید هم صادر کنند. همانطور که عرض کردم یكي از 
راه کارهاي توسعه  اقتصادي پایدار، کارآفریني است؛ بدین معني که 
روح کارآفریني با نوآوري و خالقیت عجین است؛ یعني خالقیت و 
ارزش.  بردن  بین  از  نه  است  ارزش  خلق  به دنبال  همیشه  نوآوري 
محیط زیست روستایي جزء ارزش هاي بسیار مهم در توسعه پایدار 
بر کارآفریني است به همین دلیل  تاکیدم  اینكه من  بنابراین  است 
است که توسعه کارآفریني بخشي از توسعه پایدار را تامین مي کند.  

و  کارآفریني  راه  و مشكالت سد  موانع  نظر شما  به     

دستگاه شما  وظیفه  بفرمایید  لطفاً  روستایي چیست؟  اشتغال زایي 
و هدف گذاري اي که در زمینه توسعه کارآفریني و اشتغال زایي در 
این  به  براي رسیدن  که  برنامه هایي  و  است  انجام شده  روستاها 

اهداف اجرا شده است، آیا موفق بوده است؟
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منتظري: من وقتي به عنوان دهیار شروع به کار نمودم، افراد زیادي 
به خصوص جوانان مراجعه مي کردند و به دنبال شغل و کار بودند لذا 
وظیفه خودم دانستم که حرکتي را در این زمینه شروع کنم. هر چند 
در روستاي اسالمیه در ابتدا به دلیل عدم خودباوري، مردم با سختي 
مشارکت کردند ولي بعد از اینكه جشنواره برگزار شد، مردم روستا 
اجتماعي در سطح روستا  دیدند و یك مشارکت  عینًا  را  آن  نتیجه 
به  امور شرکت مي کردند و  بقیه  اشتیاق در  با  آمد و مردم  به وجود 

نوعي کارآفریني اجتماعي اتفاق افتاد.  
شهسوارپور: واقعیت این است که مشكل عمده ما در روستاها 
عدم مشارکت مردم در اشتغال زایي است. به تعبیري مي توان گفت 
که مشكل، فرهنگي است. موضوع کارآفریني و اشتغال زایي روستایي 
موضوع جدیدي است و ما در حال ساختارسازي و فرهنگ سازي در 
را  نتوانسته ایم قالب فكري مردم  به واقع هنوز  این زمینه هستیم و 
امروز  که  هرچند  ذیل،  تا  صدر  از  مسئوالن  از  برخي  دهیم.  تغییر 
اشتغال زایي و کارآفریني را در صحبت هایشان همواره بیان مي کنند 
ولي هنوز به آن باور نرسیده اند و برخي از دستگاه ها هنوز به سختي 
وجود  کار  هنوز جاي  نظر من  به  پیدا مي کنند.  ورود  این حوزه  به 
دارد تا این امر در سطح جامعه نهادینه بشود. یكي از مشكالت مهم 
بین  هماهنگي  عدم  و  انسجام  یك  وجود  عدم  روستایي،  حوزه  در 
نبود اطالعات در تمامي  از مشكالت،  دستگاهي است. یكي دیگر 
در  اطالعات  یكسري  ما  که  به گونه اي  است،  روستایي  عرصه هاي 
زمینه روستایي براي اشتغال زایي و کارآفریني نیاز داشتیم متأسفانه 
و  کردیم  شروع  ما  خود  اینكه  تا  ندادند  یا  نداشت  دستگاهي  هیچ 
68 ردیف اطالعاتي را احصاء کردیم و با مشكالتي که سد راه بود 
... را جلب کنیم و  توانستیم همكاري سایر نهادها مانند بانك ها و 
در  حال حاضر  در  و  کنیم  را شروع  بیكار  بدون  روستاي  طرح 60 
قلعه گنج 2700 نفر شاغل شدند که اتفاق بسیار خوبي است و این 

نشان دهندة پیشرفت در این حوزه است.      
ما  حوزه  وظایف،  شرح  و  مقررات  و  قوانین  براساس  زیارتي: 
با  ولي  ندارد.  اشتغال زایي  و  کارآفریني  قبال  در  مستقیم  وظیفه اي 
توجه به تأکیدات مقام معظم رهبري و راهبردي که به عنوان شعار 
سال ابالغ شد و همچنین تأکید مسئولین عالي کشور، سیاستگذاران 
و برنامه ریزان، ما در این برهه بر خودمان فرض مي دانیم که در این 
زمینه احساس مسئولیت کنیم. دهیار به عنوان یكي از مدیران اجرایي 
اجراي  ذاتیش  از وظایف  یكي  روستا  در سطح  دولتي  سیاست هاي 
وقتي که  در روستاست.  فرامین دولت  و  سیاست ها، دستورالعمل ها 
از سیاست هاي اصلي دولت در مناطق روستایي اشتغال زایي،  یكي 
این  باید  دهیاري  ها  در  ما  تبع  به  است  پایدار  اشتغال  و  درآمدزایي 
سیاست را جاري کنیم. همانطور که در صحبت هایم عرض کردم، 
اینكه ما تغییر رویكرد داشتیم و رویكرد جدیدي اتخاذ کردیم یكي از 
دالیل عمده آن سوق دادن دهیاري ها به سمت اجراي سیاست هاي 
به  چقدر  ما  اینكه  است.  کارآفریني  و  اشتغال زایي  زمینه  در  دولت 
راه  ابتداي  در  تازه  ما  که  بگویم  باید  شده ایم  نزدیك  اهداف مان 

به  نیاز  چیز  هر  از  بیش  اشتغال زایي  و  کارآفریني  موضوع  هستیم. 
فرهنگ سازي دارد؛ در فرهنگ سازي همه صاحب نظران معتقدند که 
آثار  و  نتایج  و  حرکت کردن در عرصه کار فرهنگي، زمان بر است 
آن در بلند مدت دیده مي شود. ما اگر مي خواهیم که نقشه راه براي 
کارآفریني و اشتغال زایي ترسیم کنیم الزمه آن این است که وضع 
موجود را بشناسیم و بدانیم روستاهاي ما به لحاظ اقتصادي در چه 
وضعیتي هستند. من در بخش کارآفریني و اشتغال زایي در عرایضم 
اقتصاد  مبناي  بر  روستایي  اقتصاد  غالب  ببینید  داشتم،  اشاره اي 
کشاورزي است؛ این یك واقعیت است که در عرصه اقتصادي در 
حوزه هاي صنعت، خدمات و کشاورزي، پائین ترین نرخ بهره وري را 
کشاورزي دارد به خصوص که در روستاهاي ما کشاورزي به صورت 
سنتي است. پس باید معادله تغییر کند و تولید در روستا سودآور باشد. 
بخش کشاورزي ارزش افزوده چشمگیري ندارد و ارزش افزوده آن 
در مواردي جذب شهرها مي شود. اغلب ما شاهد آن هستیم که اگر 
یا  سرمایه  این  شود،  حاصل  روستایي  براي  کشاورزي  از  درآمدي 
درآمد را به صورت هاي مختلف از جمله خرید مستغالت یا ملك و ... 
در شهر سرمایه گذاري مي کند. از نظر من، یك روستایي به لحاظ 
شم اقتصادي که دارد مي داند که در این شرایط بازگشت سرمایه و 
ارزش افزوده بیشتر است. بنابراین باید به گونه اي برنامه ریزي شود 
که روستایي، درآمدها و پس اندازها را در همان روستا سرمایه گذاري 
در  و صادرات  واردات  از مشكالت، سیاست هاي  دیگر  یكي  نماید. 
حوزه محصوالت روستایي در بخش کشاورزي است که آسیب هاي 
جدي به روستاییان وارد مي کند. از دیگر مشكالت کسب وکارهاي 
روستایي در بخش هاي کشاورزي و صنایع دستي و تبدیلي این است 
کشاورزي  و  نیست  بازار  نیاز  اساس  بر  آن ها  تولید محصوالت  که 
ما در حوزه هاي مختلف براساس رفع نیاز مایحتاج خانواده و سنتي 
بازار و کشت صنعتي و به همین دلیل دانش  نیاز  پایه  بر  نه  است 
گرفته  به کار  روستایي  اقتصاد  حوزه  در  کمتر  نوین  فناوري هاي  و 
به  تسهیالت  اعطاي  و  معنوي  و  مالي  حمایت هاي  هنوز  مي شود. 
محصوالت  بازاریابي  سیستم  در  است.  پائیني  در سطح  من  اعتقاد 
روستایي، ما دچار مشكل هستیم. آموزش هاي شغلي و مهارت هاي 
گردشگري  باالي  ظرفیت  به  شود.  داده  روستاییان  به  باید  الزم 
روستایي خیلي کمتر پرداخته شده است. در شناخت مزیت هاي جامعه 
وظایف  دهیاري ها،  اساسنامه   10 ماده  در  داریم،  ضعف  روستایي 
دهیار به منظور توسعه پایدار روستایي آمده است. سؤال اینجاست 
قابلیت ها،  پایدار روستایي، مزیت ها،  با توسعه  که دهیاران ما چقدر 
ظرفیت ها و ... روستا آشنایي دارند و آموزش هاي الزم را فراگرفته اند. 
به اعتقاد من دهیاران بیشتر گرفتار کارهاي کالبدي و زیر ساختي 
شده اند و وظایف خودشان را در بخش هاي عمراني، بهسازي معابر، 
کارآفریني  به  کمتر  و  کرده اند  خالصه  آسفالت  و  پسماند  مدیریت 
بوده اند که  این نكته غافل  از  پرداخته اند و  اشتغال زایي روستایي  و 

متولي توسعه پایدار روستا هستند.
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  همانطور که همه شما مدیران عرصه توسعه روستایي 

در صحبت ها اشاره فرمودید، در حوزه اقتصاد روستایي به خصوص 
در بخش اشتغال و کارآفریني که الزمه توسعه اقتصادي است در 
مناسب،  زیرساخت هاي  ایجاد  یا  فرهنگ سازي  و  آموزش  زمینه 
قابل  وضعیت  موجود،  وضعیت  لذا  دارد؛  وجود  جدي  چالش هایي 
اخیر  سال هاي  در  رویكرد  تغییر  با  هم  خوشبختانه  نیست.  قبولي 
اقدامات خوبي شده که الزم بوده ولي کافي نیست. این سؤال را 
مي خواهم مطرح کنم که راه هاي برون رفت از این وضعیت به منظور 
نهادینه کردن کارآفریني و اشتغال زایي در روستاها، که نتیجه آن 

توسعه روستاست، چیست؟
زیارتي: ببینید واقعیت این است که کارآفریني حلقه مفقوده توسعه 
اقتصادي در روستاهاي کشور است و توسعه ابعاد دیگر روستاها متأثر 
از کارآفریني و اشتغال زایي است. از طرفي به جرأت مي توان شرط 
مهاجرت  از  جلوگیري  و  روستایي  جمعیت  تثبیت  و  ماندگاري  اول 
روستاییان عزیز به حاشیه شهر ها را مسئله اشتغال دانست. به نظر 
من عمده مشكل ما به خصوص در نظام هاي آموزشي و فرهنگي 
مشكل زیر ساختي است. اگر نگاهي اجمالي به کشورهاي توسعه یافته 
یا در حال توسعه داشته باشیم مي بینیم که نظام آموزشي آن ها توجه 
زیادي به افراد در سنین پایین دارد. بدین معني که آموزش خالقیت، 
براي  مدارس  در  و  مي شود  شروع  کودکي  دوران  از   ... و  نوآوري 
دانش آموزان دوره هاي کارآفریني درنظر گرفته مي شود. در مدارس، 
ابداع،  پیشرفته،  کشورهاي  دستگاه هاي  سایر  و  جامعه  دانشگاه ها، 
مورد  بسیار  و  دارد  ویژه  جایگاه  نو  ایده هاي  و  نوآوري  خالقیت، 
توجه قرار مي گیرد. متأسفانه نظام آموزشي ما مبتني بر محفوظات 
بهتر  را  مطالب  که  دانش آموزي  هر  که  معني  بدین  است  ذهني 
حفظ کند موفق تر است. حتي در ادارات هر کسي که کار روتین را 
ارزشیابي و مدیران، بهره وري  از دیدگاه نظام هاي  انجام دهد  بهتر 
که  باشد  کسي  آن  از  باید  موفقیت  صورتیكه  در  است  بیشتر  آن 
از  و  کودکي  دوران  از  آفت  این  متأسفانه  دارد.  نوآوري  و  خالقیت 

دوران دانش آموزي تا دانشگاه و تا زماني که وارد جامعه مي شویم 
دیگر  یكي  است.  شده  جامعه  عمومي  فرهنگ  و  بود  خواهد  ما  با 
راهكارهاي  ارائه  و  پژوهشي  مطالعاتي،  نظام هاي  ما  مشكالت  از 
مناسب در حوزه هاي مختلف است که به نظر من این موضوع هم 
برمي گردد به نظام آموزشي ما به طور مثال یكي از دوستان ما یك 
فرصت مطالعاتي شش ماهه در یكي از کشورهاي اروپایي داشتند که 
به صورت کارگاه آموزشي در حوزه مدیریت توسعه روستایي برگزار 
مي شده است و قرار بر این بود هر کسي تا پایان دوره راهكارهاي 
نقل  ایشان  دهد.  ارائه  خودش  کشور  براي  روستایي  توسعه  عملي 
مي کند ما یعني بسیاري از کشورهاي آسیایي و آفریقایي از ابتدا تا 
به دنبال جمع آوري  و  این موضوع  بود  انتهاي دوره فكرمان متوجه 
آمار و اطالعات، مفروضات، مدل ها و تجارب کشور هاي دیگر بودیم 
داشتند  حضور  دوره  در  توسعه یافته  کشورهاي  از  که  افرادي  ولي 
بیشتر توجه  شان به دوره و تفریحات بوده است. بسیار جالب است 
که در پایان دوره ما هر کدام جزوه اي 400 تا 500 صفحه اي ارائه 
کردیم و آن ها در حدود ده صفحه و آن  هم راه کارهاي عملي ارائه 
دادند. اساتیدي که در دوره حضور داشتند گفتند: اتفاقًا هدف ما این 
بود که توجه شما را به همین نكته جلب کنیم که ما قصدمان این بود 
متناسب با دوره و شناخت شما از کشور محل زندگي راه کار عملي 
ارائه دهید ولي نگاه کنید جزوه هاي شما که اکثراً از کشورهاي کمتر 
ارائه نداده و کلي گویي  توسعه یافته هستید، هیچكدام راه کار عملي 
است و باید عرض کنم که مشكل شما در همین بخش است که باید 
برنامه هاي  اینكه راه کارهایي که در سیاست ها و  اول  اصالح شود. 
کنیم  پرهیز  کلي گویي  از  و  باشد  عملیاتي  باید  مي بینیم  کالن 
روستا  در  کار  و  زمینه کسب  براي هموار کردن  ما  مثال،  به عنوان 
باید هزینه هاي صدور پروانه ساخت، عوارض و ... را کاهش دهیم. 
اصالح نظام آموزشي از سنین پایین یكي از راه کارهاست و همچنین 
فرهنگ سازي و اصالح نگرش نظام هاي ارزشیابي و مدیران نسبت 
کار  دستور  در  باید  کارآفریني  کلي  به طور  و  خالقیت  نوآوري،  به 
قرار بگیرد. آموزش کارآفریني در نظام آموزشي ما در سنین پایین 
جامعه  در  را  کارآفریني  فرهنگ  شود.  گنجانده  رشته ها  تمام  در 
را حمایت کنیم  کارآفرینان  معنوي  و  مالي  لحاظ  از  و  جاري کنیم 
و مشوق هایي مانند معافیت مالیاتي و ... براي آن ها در نظر بگیریم. 
ایجاد زیرساخت هاي الزم به منظور بهره گیري از فناوري هاي نوین 
به خصوص فناوري اطالعات و ارتباطات در کارآفریني و اشتغال زایي 
که امروز ما در دنیا شاهد آن هستیم هزاران فرصت شغلي جدید را 
توسط  آمریكا  در  ثبت سفارش فست فودي  مثاًل  است.  ایجاد کرده 
یعني  این  مي گیرد  انجام  فناوري  همین  طریق  از  هند  در  فردي 
در  ولي کسب وکار  است  هند  در  که  فردي  براي  شغل  یك  ایجاد 
است  الزامي  روستاها  در  فناوري  این  توسعه  بنابراین  است،  آمریكا 
از  را در روستاها گسترش بدهیم. یكي  باید مشاغل آي تي محور  و 
و  اشتغال زایي  از دولت ها که دغدغه  برخي  در  اقدامات  راحت ترین 
متقاضیان  به  تسهیالت  پرداخت  داشتند،  را  روستاها  در  کارآفریني 

به  الزم  زيرساخت هاي  ايجاد 
فناوري هاي  از  بهره گيري  منظور 
اطالعات  فناوري  به خصوص  نوين 
و  كارآفريني  در  ارتباطات  و 
دنيا  در  ما  امروز  كه  اشتغال زايي 
شاهد آن هستيم هزاران فرصت 

شغلي جديد را ايجاد كرده است
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به  منجر  تسهیالت  این  چقدر  اینكه  از  حاال صرف نظر  است.  بوده 
باید  است،  در شهر شده  و جذب سرمایه  اشتغال زایي  و  کارآفریني 
عرض کنم که چقدر ما در این فرآیند پرداخت نوآوري و خالقیت 
داشتیم و کارآفرینان را مد نظر قرار دادیم؟ با تالش دولت محترم 
در سال جاري، مجلس شوراي اسالمي یك و نیم میلیارد دالر براي 
توسعه اشتغال زایي در روستاها مصوب کرده است که این یك فرصت 
بزرگ براي توسعه کارآفریني و اشتغال زایي است. ما مي توانیم طي 
نوین  فناوري هاي  بر  مبتني  که  را  طرح هایي  مناسب  فرآیند  یك 
ایده هاي نو، خالقیت و جنبه کارآفریني هستند، شناسایي  و داراي 
داشته  توجه  باید  البته  کنیم.  پرداخت  تسهیالت  آن ها  به  و  کنیم 
باشیم که ما باید فرصت هاي شغلي و کسب وکارهاي جدیدي را خلق 
کنیم و کسب وکارهاي مشابه ایجاد نكنیم مگر اینكه ظرفیت سازي 
شناسایي  بخش  در  و  داشتیم  که  عملي اي  اقدامات  در  ما  کنیم. 
شناسایي  را  خوبي  بسیاري  طرح هاي  سرمایه گذاري،  فرصت هاي 
نمودیم که تجربه ارزشمندي محسوب مي شود. من اعتقادم بر این 
است که تقسیم بندي و شاخص ها بر اساس نقاط جغرافیایي نباشد 
بلكه براساس شاخص هاي کارآفریني باشد مثاًل به طرحي که جنبه 
خالقیت دارد تسهیالت با بهره صفردرصد پرداخت مي شود و معاف 
از مالیات و ... است. خالقیت، نوآوري و کارآفریني را رقابتي کنیم 
کنیم  کارآفریني  براي  تفكر  به  وادار  را  ایده  صاحبان  که  به طوري 
نماییم.  فراهم  را  زمینه  و  باشیم  داشته  را  تسهیل گري  نقش  ما  و 
منظور  به  کارآفریني  توسعه  راستاي  در  پتانسیل ها  و  ظرفیت ها  از 
اشتغال زایي استفاده کنیم نه اینكه صرفًا کسب وکارهاي تكراري را 
باید  که  دیگري  موضوع  است.  به شكست  منجر  که  دهیم  توسعه 
است  قانوني  و  حقوقي  زیرساخت هاي  ایجاد  گیرد  قرار  توجه  مورد 
به  عنوان مثال، در جمهوري  اداري؛  فرایندهاي غیرضروري  و حذف 
ساعت   24 صدور،  تا  درخواست  زمان  از  مجوز  صدور  آذربایجان، 
بدنه  گفت  مي توان  که  دهیاري  حوزه  در  حالیكه  در  مي برد.  زمان 
دولت محسوب مي شود در صورتیكه فرمانداري یا استانداري حمایت 
کند براي اخذ مجوز یك کسب وکار در خوش بینانه ترین حالت دو ماه 
تا سه ماه زمان مي برد. آخرین راه کار یا نكته اي که باید عرض کنم 
این است که کارآفریني و فرهنگ کار و اشتغال  باید تبدیل به یك 

ارزش شود و کارآفرین مورد تكریم قرار گیرد. 
بسیار  زیارتي  دکتر  آقاي  صحبت هاي  نظرم  به  شهسوارپور: 
جامع و کامل بود اما نكته  حائز اهمیت این است که تغییر نگرش و 
رویكرد و تفكر باید در سطوح مختلف جامعه اتفاق بیفتد. در نهایت 
مثال  یك  من  کنیم.  القاء  روستاها  در  باید  را  تفكر  و  دیدگاه  این 
حدود  با  جلسه اي  کرمان  استان  در  ما  بشود؛  روشن تر  که  می زنم 
که  خواست  آن ها  از  استاندار  آقاي  و  داشتیم  دهیاران  از  نفر   500
اولویت ها و خواسته هاي خود را ارائه کنند، 99% از دهیاران اولویت  
و خواسته شان اعتبار براي انجام کارهاي عمراني بود. آقاي استاندار 
در ادامه جلسه به موضوع توسعه اقتصادي روستا و جایگاه کارآفریني 

و اشتغال زایي در روستاها اشاره کرد و الزمه درآمد پایدار و پویایي 
و  دانست  اقتصادي  نظر  از  توسعه یافته  و  پویا  روستاي  را  دهیاري 
یكبار دیگر از آن ها درخواست نمود که اولویت هایشان را بیان کنند 
در روستا عنوان  اشتغال زایي  را  اول  اولویت  به %70  قریب  این بار 
روستایي  اقتصاد  و  روستا  جایگاه  که  است  ضروري  بسیار  کردند. 
و متولي روستا را مشخص کنیم. امروز ما شاهد آن هستیم که در 
سیاست ها و برنامه هاي کالن کشور کارآفریني و اشتغال زایي در صدر 
اولویت هاست، حال سؤال اینجاست که متولي و تصمیم گیرنده چه 
دستگاهي است؟ موضوع دیگري که اهمیت دارد، ضمانت اجرایي 
دستورالعمل  در سطح  امور  از  برخي  متأسفانه  اجرا  حوزه  در  است. 
مانده است و اجرا نمي شود. باید این موضوعات ساماندهي و اصالح 
در  نهادسازي  شود  پرداخته  آن  به  باید  که  دیگري  موضوع  شود. 
روستاست که باید براي موضوعات مختلف روستا مثاًل توسعه اقتصاد 
روستایي و کارآفریني با مشارکت دادن روستاییان از ظرفیت آن ها 
از اطالع رساني تا اجرا بهره بگیریم. شناسایي افراد باانگیزه و خالق 
است.  مؤثر  موارد  دیگر  از  جایگاه سازي  و  آن ها  حفظ  همچنین  و 
ثبات  عدم  است؛  مدیریتي  ثبات  راه کارها  مهم ترین  از  دیگر  یكي 
با روستاها  مدیریتي بخصوص در دهیاري ها و دستگاه هاي مرتبط 
خسارت هاي زیادي به روستاها وارد مي کند مثاًل تغییر دهیاران در 
همین دوره جدید انتخابات شوراها نمونه اي از تغییر مدیریت دهیاري 
و به تبع آن تغییر برنامه ها و سیاست ها و ... است. حتي اگر دهیار ما 
شایسته و کارآمد باشد هیچ نهادي نمي تواند از وي دفاع کند چرا که 

قوانین اجازه مداخله را نمي دهد. 
برنامه ها،  و  دهیاري  به  روستا  اهالي  اعتماد  جلب  منتظري: 
سیاست ها و خط مشي هاي دولت، که به دهیاران بر مي گردد. دهیاران 
باید تالش کنند که اعتماد مردم را جلب کنند و جلب اعتماد مردم 
روستا مشارکت آن ها را به دنبال خواهد داشت. یكي دیگر از مسائل، 
انتخاب  در  روستاها  اسالمي  شوراي  که  است  شایسته ساالري 
و  شایسته  دهیاران  که  باشند  داشته  را  دقت  نهایت  باید  دهیاران، 
به  را  کارآفریني  و  اشتغال زایي  باید  طرفي  از  کنند.  انتخاب  متعهد 
را  روستا  مردم  و  نمود  تبیین  را  آن  جایگاه  و  داد  آموزش  دهیاران 
توانمند نمود؛ یعني توانمندسازي دهیار، شورا و مردم. نكته قابل توجه 
دیگر، ایجاد زیرساخت هاي الزم براي اشتغال زایي است؛ بدون تردید 
ایجاد زیرساخت ها در روستا، میل به کارآفریني، اشتغال زایي و ایجاد 
کسب وکارهاي جدید را افزایش مي دهد. یعني شخصی که توانایي 
انگیزه را دارد که  این  مالي دارد و زماني در روستا زندگي مي کرد 
برگردد به روستا و سرمایه گذاري نماید. نكته مهم در سرمایه گذاري 
آن است که دهیار و شوراي اسالمي روستا با همكاري مردم باید در 

زمینه افزایش امنیت سرمایه گذاري گام هاي مؤثري بردارند.
مدیریت  عرصه  مدیران  و  اساتید  شما  یكایک  از     

تشكر  صمیمانه  گذاشتید  ما  اختیار  در  فرصت  اینكه  از  روستایي 
مي کنیم و برایتان آرزوي توفیق داریم. 
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 مقدمه
کارآفرینی مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است و آغاز 
آن را ابزارسازی و کشاورزی دانسته اند. مروری بر ادبیات کارآفرینی نشان 

مي دهد که این مفهوم برای اولین بار توسط اقتصاددانان مطرح شد. 
البته مي توان گفت از گذشته هاي دور تاکنون خانواده کانونی است که 
می تواند در شكل گیری ویژگی هاي کارآفرینانه نقش حیاتی ایفا کند. در 
جوامع سنتی که مردان نقش نان آور و زنان نقش خانه داری و تربیت 
فرزندان را بر عهده داشتند، انتقال ایده کسب و کار بیشتر از طرف مرد 
صورت می گرفت، ساختار جدید خانواده در جامعه امروز و به تبع آن خروج 
زن از خانه، ظهور جلوه های تازه ای از بروز خالقیت و نوآوری را در هر دو 
جنس زن و مرد باعث شد. به دنبال این تغییر نگرش، شیوه تولید، سبك 

زندگی و نقش های والدین در درون خانواده نیز دچار دگرگونی شد. 
از طرفي امروزه در متون توسعه، از کارآفریني به عنوان بازسازماندهي و 
بازآرایش ساختار اقتصاد روستا نام برده مي شود. حضور زنان در بازار کار و 
مشارکت آن ها در فعالیت هاي اقتصادي- اجتماعي به یكي از شناسه هاي 
مهم توسعه انساني تبدیل شده است، زیرا فعالیت هاي اقتصادي زنان، 

پیوندي مستقیم با فقر و رفاه اجتماعي دارد.
در برنامه هاي توسعه تالش مي شود تا افزون بر اینكه مشارکت زنان در 
بازار کار افزایش یابد، شرایط الزم براي توسعه و کارآفریني زنان نیز فراهم 

شود تا آنان با پدیدآوردن کسب و کار و فرصت هاي شغلي براي خود و 
دیگران، بتوانند مشكل کنوني جامعه را پایان بخشند. 

اهمیت و ضرورت تحقیق
  توسعه روستایی زیربنای توسعه ملی است. لذا برای رسیدن به توسعه 
از جامعه توجه  باید به توسعه روستایی به عنوان مجموعه بزرگی  ملی 
ویژه ای داشت و از طرفي زنان به عنوان نیمي از جامعه روستایي داراي 
ظرفیت ها و پتانسیل هایي هستند که نقش بسزایي در توسعه روستایي 
مي توانند داشته باشند. نادیده گرفتن زنان در فرآیند توسعه نه تنها روند 
توسعه را با مشكالت جدي مواجه مي نماید بلكه آسیب هاي اجتماعي را 

در جامعه به دنبال خواهد داشت.
 بدون تردید یكي از ارکان اصلی توسعه روستایی، اشتغال وکارآفرینی 
عرصه  در  بلكه  اقتصادی  عرصه  در  تنها  نه  کارآفرینی  امروزه  است. 
اجتماعی نیز در قالب ارائه خدمات نو و متنوع ظهور نموده است. بنابراین 

نقش کارآفرینی به چندین دلیل در جامعه اهمیت دارد:
1 . کارآفرینی منجر به نوآوری و تغییر فنی می شود و از این رو رشد 

اقتصادی را ایجاد می نماید.
2 . کارآفرینی فرایندی است که بدان وسیله عرضه و تقاضا برابر می شود.

3 . کارآفرینی فرایند مهمی است که بدان وسیله دانش جدید تبدیل به 
کاال و خدمات می شود.

نقش اشتغال زنان کار آفرین در فرآیند توسعه روستا

  عبدالرضا ادهمی
استاديار دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران شمال

  فاطمه كمندي
كارشناس ارشد جامعه شناسي

اهــــل قلم

چكیده
مطالعات مختلف نشان داده که یكی از مهم ترین اهداف توسعه روستایی، ایجاد اشتغال جوانان مستعد روستایي است که  مهم ترین ساز  و کار 
و ابزار آن، کارآفرینی به شمار مي آید. کارآفرینی باعث کاهش بیكاری و افزایش بهره وری افراد، منابع و در نتیجه افزایش در آمد مردم جامعه 
روستایي می شود. اگرچه نباید گفت که کارآفرینی، تنها راهكار اشتغال زایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی است، اما قطعا می توان گفت 

بهترین و بهره ورترین نوع آن است.
 اقتصاددانان کارآفریني را مهم ترین پشتیبان توسعه اقتصادی روستاها مي دانند. سیاست مداران آن  را یك راهبرد کلیدی برای جلوگیری از 
اغتشاشات و نا آرامی ها در روستاها قلمداد مي کنند، کشاورزان و روستاییان کارآفریني را ابزاری برای بهبود درآمد خویش و زنان روستایي آن را 
امكانی برای اشتغال در مجاورت محل سكونت خود که می تواند خودمختاری، استقالل و کاستن از نیازهای اجتماعی آنان را در پی داشته باشد، 
می دانند. تحقیق حاضر نقش کارآفرینی زنان در توسعه روستایی را مورد بررسی قرار مي دهد و سعی بر آن است تا  با توجه به مسائل داخلی 
کشور، توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی را مورد کند و کاو قرار داده و مشخص کند چگونه می توان از طریق  تقویت زنان روستایي، بستری 
برای ایجاد اشتغال، کسب و کار و ایجاد درآمد براي ساکنان محلی نواحی روستایی و همچنین زمینه های  پویایی و تنوع اقتصاد روستایی را 

فراهم نمود. این تحقیق بیشتر از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته است. 
نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن  است که روستاهاي ایران، زناني با  قابلیت ها و پتانسیل های فراوان را در خود جاي داده است که نیمي 
از جمعیت روستا را تشكیل مي دهند. چنانچه این بانوان مورد حمایت مالي دولت و خانواده قرار گیرند مي توانند فرصت هاي مناسبی را که 
به صورت کشف نشده در خود دارند  به منصه ظهور برسانند. توسعه کارآفرینی و توجه به زنان کارآفرین روستایی می تواند منجر به توسعه 

فرصت هاي شغلی، پویایي اقتصاد روستا، نوآوری و توسعه روستایی شود. 
واژگان کلیدي: اشتغال زنان- کارآفریني- توسعه روستایي-زنان کارآفرین
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4 . کارآفرینی به یك حرفه مهم تبدیل شده است و الزم است نقش 
آن را در توسعه سرمایه انسانی و هوشمند بشناسیم )کردنائیج و همكاران، 

1386: 3، به نقل از پوررجب، 1388(.
به باور کارشناسان، زنان به لحاظ توانایي هاي خود مي توانند بر جریانات 
توسعه در جوامع، اثر گذار بوده و امروزه میزان و نقش زنان روستایي در 

تحقق اهداف توسعه روستایي، نقش انكار ناپذیري است.
به  خانواده،  درآمد  افزایش  ضمن  روستایي  زنان  اشتغال  و  کارآفریني 
و  شهري  خانواده هاي  بین  موجود  شكاف  و  تفاوت  کاهش  واسطه 
روستایي، صرفه جویي در هزینه هاي تولید محصوالت زراعي و دامي، 
بهبود وضعیت سواد و بهداشت خانواده، تامین هزینه هاي خانوار به عنوان 
سرپرست و نیز کاهش مهاجرت به شهرها و جلوگیري از حاشیه نشیني و 
آسیب هاي اجتماعي، مي تواند زندگي روستایي و در نهایت کل جامعه را 
تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، شناسایي استعدادهاي کارآفرین روستائیان، 
بویژه زنان روستایي و تالش براي توسعه و تقویت کارآفریني در فرایند 
توسعه روستایي از طریق فراهم کردن زمینه ها و زیرساخت هاي  اولیه آن، 

اهمیت ویژه اي دارد.
مباني نظري

کارآفرینی و کارآفرین
به   Entrepreneurs فرانسوی  کلمه  از  کارآفرینی  واژه   -
انگلیسي:  )به  کارآفریني  است.  گرفته  نشات  شدن  متعهد  معنای 
Entrepreneurship به فرآیند خلق ارزش جدید  اعم از مادي یا 
معنوي از طریق یك تالش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسك هاي ناشي 

از آن( اطالق مي شود.  
- واژه نامه دانشگاهی وبستر: کارآفرین کسی است که متعهد می شود 

مخاطره های یك فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند.
- کارآفرینی شامل فرایند جستجو و پیگیری فرصت و حداکثر سازی 

ارزش ناشی از آن است.
- بر اساس ادبیات شومپیتری، کارآفرین به جای پرورده شدن زاده می 

شود. 
- بر اساس تفكر دراکری، هر کسی می تواند کارآفرین شود و کارآفرینانه 
رفتار کند زیرا کارآفرینی رفتار است نه ویژگی های شخصیتی و اساس 

کارآفرینی بر مفهوم و نظریه است نه بر شهود و بصیرت.
- کارآفرینان پیشگامان موفقیت های کسب و کارهای کنونی هستند. 
و  نوآوری  در  آن ها  نیروی  فرصت ها،  از  گیری  بهره  در  آن ها  توانایی 
ظرفیت آن ها در قبال موفقیت به معیاری تبدیل شده است که کارآفرینی 
نوین توسط آن سنجیده می شود. با این حساب می توان تعریف خاص 

کارآفرین و کارآفرینی را به صورت زیر ارائه داد :
- کارآفرینی، شامل فرایند جستجو و پیگیری فرصت و حداکثر سازی 

ارزش ناشی از آن است.
- کارآفرین، کسی است که به طور مستمر برای ایجاد چیز ارزشمند 
حاصل از فرصت های درک شده، اقدام به خالقیت و نوآوری می کند 

)پوررجب، 1388: 26(.
کارآفرینی روستایی

کارآفرینی روستایی به عنوان مفهومی جدید، نیازمند دیدگاه یكپارچه 

نوآوري، خالقیت،  انگیزه  تا در چارچوب آن، روحیه و  و ترکیبی است 
خطرپذیري، مشارکت، شایستگی ها، ظرفیت ها، توانمندي ها و غیره؛ به 
عنوان موتور محرکه کارآفرینی در جوامع روستایی بروز کرده و سازماندهی 
شود. توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی را می توان به عنوان سیاستی 
مبتنی بر بازساخت جغرافیایی در مناطق روستایی فرض کرد که ما را 
منابع رهنمون  و  انرژي  کار،  نیروي  تقسیم جدید فضایی  به  نوعی  به 
می سازد. در نهایت مهم ترین نتیجه حاصله  تغییر در کیفیت زندگی مردم 
روستایی بر اساس نظریه توسعه پایدار است که در آن، ابعاد مختلف توسعه 
کارآفرینی و دیدگاه هاي موجود به عنوان اجزا اصلی نمود می یابد و در 
نهایت، رویكردي ترکیبی را در توسعه کارآفرینی مناطق روستایی ایجاد 
می کند. بنابراین آنچه در مجموع می توان برای تعریف مقوله کارآفرینی 
روستایی بكار برد  عبارت است از » بكارگیری نوآورانه منابع و امكانات 

روستا در راستای شكار فرصت های کسب و کاری«. 
در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیر در حال فرسایش 
اندیشمندان و سیاستگذاران تمامی کشورهای دنیا  محسوب می شوند. 
و  مشكالت  رفع  و  روستایی  توسعه   امر  به  معطوف  را  خاصی  توجه 
معضالت آن ها نموده اند. امروزه صاحب نظران بین المللی بر این اعتقاد 
هستند که باید جدای از سیاست ها و استراتژی های کالن توسعه و توسعه 
اقتصادی )که بسیار مهم اند( به طور ویژه و مشخص به امر توسعه روستاها 
و ریشه کنی فقر گسترده ای که بر آن ها حاکم است نیز پرداخت. مشكالت 
و معضالت روستاها در تمامی جهان ناشی از دو مساله اساسی است: یكی 
کمبود امكانات اجتماعی )ضعف زیر ساخت ها( و دیگری کمبود درآمد 
)ضعف اقتصادی(. از جمله امكانات اجتماعی می توان به خدمات بهداشتی، 
آموزشی، بیمه و تامین اجتماعی، خطوط ارتباطی)حمل و نقل و مخابرات(، 
امنیت، آب آشامیدنی، سوخت، برق و امثال آن اشاره کرد. اگرچه بسیاری 
از دولت ها برنامه های گسترده و پرهزینه ای را برای بهبود این زیرساخت 
انجام داده اند )همچون دولت ایران( اما مشاهدات، نشانگر آن است که 
این امر خود به تنهایی نتوانسته است معضالت زندگی روستایی را حل 
کرده و آنان را از فقر برهاند و سیل مهاجرت از روستاها به شهر را کاهش 
دهد. کمبود درآمد عامل مهمی است که اگر برای آن چاره ای اندیشیده 
نشود اجازه نمی دهد طرح های توسعه روستایی به ثمر بنشیند و روستاها 
توسعه یافته و از حرکت به سمت شهرهای بزرگ باز ایستد. کمبود درآمد 

روستاییان ناشی از چندین مساله است: 
1. افزایش جمعیت روستاییان)مقدار مطلق(  2. بیكاری )کامل یا فصلی(  

3. بهره وری پایین افراد و منابع 
4. عدم جذابیت برای سرمایه گذاری  5. ضعف فضای کسب و کاری  

با توجه به مشكالت درآمدي روستائیان و عوامل مطرح شده مي توان 
دریافت که کارآفریني به عنوان یك نیروي محرکه مي تواند گره گشا 

باشد و اهمیت بسزایي در جوامع روستایي و توسعه روستاها داشته باشد.
کارآفرینی در جوامع روستایی از چند جهت دارای اهمیت است.

   توسعه روستایي 
توسعه در مفهوم کلی خود به مبنای ارتقای سطح مادی و معنوی جامعه 
انسانی و ایجاد شرایط مناسب یك زندگی سالم برای تمامی افراد جامعه 
است. با توجه به این مفهوم توسعه در برگیرنده جنبه های اقتصادی ، 
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اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که تغییرات کمی و کیفی را شامل 
می شود و در عین حال از نظر داخلی و خارجی از مفاهیم نسبی به شمار 

می رود.
مایكل تودارو؛ توسعه را جریانی چندبعدی می داند که مستلزم تغییرات 
اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع 
است  مطلق  فقر  کردن  کن  ریشه  و  نابرابری  کاهش  اقتصادی،  رشد 

)تودارو،1370: 135-136(. 
اما توسعه روستایی، یعني فرآیند توانا سازي و تقویت قابلیت زندگي از 
نظر کیفیت زندگي و کیفیت محیط به کارایي اقتصادي و کیفیت محیط 

.)Holand .2003:7( بیو فیزیكي در نواحي روستایي
  نقش و جایگاه روستاها در فرآیند توسعه اقتصادي، اجتماعي و سیاسي 
در مقیاس محلي، منطقه اي، ملي و بین المللي و پیامدهاي توسعه نیافتگي 
مناطق روستایي چون فقر گسترده، نابرابري فزاینده، رشد سریع جمعیت، 
بیكاري، مهاجرت و غیره موجب توجه به توسعه روستایي و حتي تقدم 
آن بر توسعه شهري گردیده است. برنامه هاي توسعه روستایي، جزئي 
از برنامه هاي توسعه هر کشور محسوب میشوند که براي دگرگونسازي 
گونه  این  میروند.  کار  به  روستایي  جامعه  اجتماعي-اقتصادي  ساخت 
برنامه ها را که دولتها و یا عامالن آنان در مناطق روستایي پیاده میكنند، 
دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نیز میگویند. این امر در میان 
کشورهاي جهان سوم که دولت ها نقش اساسي در تجدید ساختار جامعه 
به منظور هماهنگي با اهداف سیاسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند، 

مورد پیدا میكند. 
توسعه روستایی عنصری حیاتی برای توسعه ملی و راه حل نهایی مشكل 
بیكاری و  تراکم جمعیت شهری است که در عمل به بهبود سطح زندگی 
روستاییان در ابعاد مختلف درآمد، اشتغال، آموزش بهداشت، تغذیه، مسكن 
و گسترش توانایی بخش روستایی در تثبیت و تسریع روند پیشرفت در 

طول زمان می انجامد)طالب و عنبری،1384: 231(.
در چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان، عقبماندگي 
مناطق روستایي بیشتر عیان گردیده است. روستاییان عموماً نسبت به 
شهرنشینان داراي درآمد کمتري هستند و از خدمات اجتماعي پائین تري 
نسبت به شهري ها برخوردارند لذا اقشار روستایي فقیرتر و آسیب پذیرتر 
به سمت  آنان  به مهاجرت  منجر  تا جایي که گاهاً  محسوب میشوند، 
شهرها میشود. به همین جهت، براي رفع فقر شدید مناطق روستایي، 
افزایش  و  اشتغال  ایجاد  روستاییان،  زندگي  کیفیت  و  سطح  ارتقاي 

بهره وري آنان، تمهید ”توسعه روستایي“ متولد گردید. 
اشتغال زنان

امروزه حضور زنان در بازار کار و مشارکت آن ها در فعالیت هاي اقتصادي، 
اجتماعي به یكي از شناسه هاي مهم توسعه انساني تبدیل شده است، زیرا 
فعالیت هاي اقتصادي زنان، پیوندي مستقیم با فقر و رفاه اجتماعي دارد 

)اخوان صراف و آراسته، 1386: به نقل از فیض، 1388(.
در برنامه هاي توسعه تالش مي شود تا افزون بر اینكه مشارکت زنان 
در بازار کار افزایش یابد، شرایط الزم براي توسعه و کارآفریني زنان نیز 
فراهم شود تا زنان با پدید آوردن کسب و کار و فرصت هاي شغلي براي 
خود و دیگران، بتوانند مشكل کنوني جامعه روستایي را پایان بخشند. 
در تئوري هاي توسعه پایدار روستایي نیز، بر افزایش مشارکت و ایجاد 
فرصت هاي برابر به خصوص براي زنان روستایي بسیار تاکید شده است 

)کرمي،1390: به نقل از یعقوبي فراني،1393(.
توسعه،  به  دستیابي  و  زنان  توانایي هاي  از  بهینه  استفاده  منظور  به 
کارگزاران و اقتصاددانان به دنبال ارائه الگویي هستند که نقش زنان را در 

توسعه همه جانبه به ویژه اقتصاد تقویت کنند.
براي اکثریت جمعیت در جوامع ماقبل صنعتي و بسیاري از مردم در 
جوامع جهان سوم فعالیت هاي تولیدي و خانگي از یكدیگر جدا نبودند. 

 

 

 
 مزاياي محيطي اجتماعي -مزاياي فرهنگي مزاياي اقتصادي

 افزايش كلي اشتغال -

افزايش كلي اشتغال غير  -
 كشاورزي

تنوع فعاليت هاي اقتصاد  -
 محلي

تقويت و توسعه بنگاههاي  -
 اقتصادي موجود

 افزايش تعداد سرمايه گذاران -

افزايش تعداد بنگاههاي  -
اقتصادي در زمينه گردشگري 

 محلي

حفاظت و نگهداري از فرهنگ  -
 روستايي/ ميراث طبيعي

كاهش استفاده از منابع، به حداقل  -
رساندن زايدات و تامين كيفيت 

ارتقاء  -محيط، حفظ تنوع زيستي
توسعه پايدار محصوالت گردشگري و 

 مرتبط كسب و كارهاي 

 مديريت پايدار زمين -

كاهش فشارهاي زيست محيطي به  - -
بنگاه هاي علت مقياس كوچك 

 اقتصادي در گردشگري روستايي

فرهنگ و هويت محلي از  تقويت -
طريق ترويج) ترقي و پيشرفت( 

 خدمات/ محصوالت محلي

حفظ مردم محلي، در نتيجه  -
كاهش مهاجرت، فرصت هاي 

اشتغال مناسب و زمينه آموزشي 
 براي نسل جوان

 بهبود كيفيت زندگي -

افزايش آگاهي نسبت ارزش  -
هاي ميراث فرهنگي و ضرورت 

 محافظت از آنها

)دانش بهبود سطح آموزش  -
 مديريت كسب و كار(
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اروپاي سده هاي  در  انجام مي شد.  آن  نزدیكي  در  یا  در خانه  یا  تولید 
میانه همه اعضاي خانواده در کار بر روي زمین و یا در صنایع دستي 
مشارکت داشتند. در شهرها و کارگاه ها و یا معمواًل در خانه ها بودند و 
اعضاي خانواده بر جنبه هاي مختلف فرایند تولید کمك مي کردند. زنان و 
کودکان مستقیماً با مردان در کار خیاطي، کفاشي و نانوایي کار مي کردند. 
در نتیجه زنان نقش مهمي که در فرایندهاي اقتصادي داشتند، اغلب 
داراي نفوذ قابل مالحظه اي در درون خانواده بودند، اگرچه از قلمروهاي 
مردانه سیاست و جنگ بیرون نگهداشته شده بودند اما زنان پیشه ور غالبًا 
حساب هاي کسب و کار را نگاه مي داشتند، همچنان که زنان کشاورز 
همین کار را انجام مي دادند و زنان بیوه به طور معمول صاحب و اداره 

کننده کسب و کار بودند.
اعالم سال 1975 به عنوان سال جهاني زن و در پي آن، اعالم دهه زن 
از سوي سازمان ملل توجه جهانیان را به نقش انكار ناپذیر زنان در توسعه 
جلب کرد و انگیزه هاي الزم را در سازمان هاي بین المللي و بسیاري از 
حكومت ها به منظور تالش در رفع تبعیض از زنان بوجود آورد. در همین 
زمان و به خصوص بعد از اعالم سال زن، حجم عظیمي از تحقیقات تحت 
عنوان زنان در توسعه )WID(  بررسي مسائل خاص زنان از دیدگاه هاي 
گوناگون پرداختند. کار نظریه با فرض بر این که رهیافت هاي توسعه بر 
علیه زنان عمل کرده و باعث متضرر شدن آن ها شده، آغاز گردید و به 
این نتیجه رسید که باید از طریق رفع احتیاجات عملي جنسیت در راستاي 
بدست آوردن مایحتاج آنان، شرایط را براي رفع نیازهاي استراتژیك آنان 

فراهم ساخت )هنشال مومسن  1991، آلن 1984، صدیق  1988(.
کارآفریني زنان

در  دو دهه  اخیر به  ویژه از سال 2000 تاکنون دو تحول عمده در تجارت 
و اقتصاد بین المللی در حال وقوع است. تحول نخست، رشد چشم گیر و 
انفجارگونه  زنان کارآفرین و تحول دوم، رشد حجم تجارت بین المللی 
است. این دو تحول در کنار هم باعث ارتقای سطح اقتصادی زنان و در 
مجموع رشد چشم گیر اقتصادی بسیاری از کشورهای بزرگ شده است و 
ابعاد این دگرگونی تا حدی وسیع است که صاحب نظران آن را آغاز عصر 

جدید تجاری در جهان می دانند.
نقش هاي  و  روستایي  کارآفرین  زنان  خصوصاً  کارآفرینان  موقعیت 
اقتصادي شان بسیار وابسته به ساختار کلي اقتصادي کشور است. در ایران 
بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتي است. مردساالرانه بودن بخش 
دولتي باعث شده که زنان کارآفرین به دلیل نداشتن نفوذ و ارتباط الزم از 
این امتیازات یا کاماًل بي اطالع باشند و یا اینكه به آن ها اجازه مداخله داده 
نشود. مشكالت براي زنان در این زمینه چند برابر مردان است، چرا که 
زنان کارآفرین با یك دست خانواده و کار را نگه داشته اند و با دست دیگر 
بازپرداخت وام را. این مسائل براي زنان کارآفرین انرژي و هزینه بر است 
و باید به این واقعیت توجه داشت که اکثر آنان از این مساله از لحاظ رواني، 
جسمي و اقتصادي رنج مي برند. اما هیچ حامي براي مشورت، اعمال نفوذ 

و کمك براي آن ها وجود ندارد )هزارجریبي،1388: 217-216(.
بررسي وضعیت زنان کارآفرین و اشتغال زنان مي تواند بسیاري از واقعیات 
و تحوالت آینده بازار کار ایران را توضیح دهد. اگرچه زنان در حدود نیمي 
از جمعیت بالقوه کشور را شامل مي شوند ولي در عمل کمتر از یك ششم 
جمعیت فعال اقتصادي کشور را تشكیل مي دهند. ثابت بودن نسبي سهم 

اشتغال زنان در طي چهار دهه اخیر حاکي از آن است که ساختار اقتصادي 
کشور به راحتي نمي تواند فرصت هاي شغلي مناسبي را براي زنان ایجاد 
نماید. بررسي وضعیت بازار کار ایران، بدون توجه به زنان و زنان کارآفرین 

مي تواند نتایج گمراه کننده اي به همراه داشته باشد.
براي رفع تنگناهاي زنان کارآفرین در شروع کسب و کار و رشد بنگاه ها 
و همچنین کسب و کار آنان بطور خاص، باید اقدامات موثري انجام داد 
و نمي توان با داشتن سیاست ها و برنامه هاي کلي به رفع مشكالت آنان 
دست یافت. هرچند تمایل زنان کشور ما به تحصیل و تمایل شدید آن ها 
به مشارکت اقتصادي، اصواًل تحولي مثبت و مطلوب است اما به دلیل 
مشكالتي که در بخش زنان کارآفرین وجود دارد، به نظر مي رسد که 
آنان چندان موثر  براي  از کارآفریني،  روش هاي متداول حمایت دولت 

نیست.
  هلن فیشر، انسان شناس دانشگاه راتجز، چند خصوصیت را از مهمترین 

عوامل موثر در کارآفریني زنان مي داند که عبارتند از:  
-  مهارت های ارتباطی: بسیاری از زنان در بیان احساسات خود بهتر از 

همتای مرد خود عمل می کنند و توان برقراری ارتباط موثرتری دارند.
- مهارت های مردمی: بسیاری از بانوان در خواندن احساسات از چهره  
دیگران و کشف رمز و رازهای حرکات دیگران و پی بردن به منظور طرف 

از لحن صدا بسیار ماهر هستند.
در  زنان  توانایی  معنی  به  تفكر شبكه ای:  به کارگیری  - مهارت های 
جمع آوری داده ها از محیط و ایجاد ارتباط میان قطعات داده های مختلف 
است. برعكس، بسیاری از مردان معمواًل اطالعات را قطعه قطعه کرده، 
فقط توجه خود را معطوف به چیزهایی می کنند که تصور می کنند اهمیت 

بیشتری دارد.
- مهارت برقراری توافق: زنان کارآفرین موفق، غالباً خوب می توانند 
بحث کنند. آنان می کوشند شرایطی ایجاد کنند که با طرف های وارد در 

بحث، روابط هماهنگ برقرار کنند.
با  ایجاد و گسترش روابط حسنه: حفظ روابط درازمدت  توانایی در   -
مشتری در تجارت نیاز به ایجاد مودت، دوستی و استفاده از روابط عمومی 

موثر است )مدرسی سریزدی،1388(.
     زنان و به ویژه زنان روستایی در تالش های خود جهت کارآفرینی با 
موانع اقتصادی و اجتماعی رو به رو هستند. بنابر تحقیقات انجام شده در 
فائو بیش از 75 درصد از جمعیت فقیرترین کشورهای جهان در مناطق 
روستایی زندگی می کنند و این در حالی است که 70 درصد از جمعیت فقیر 
جهان را زنان تشكیل میدهند و در مجموع سه چهارم مرگ و میرهای 
ناشی از فقر اقتصادی و غذایی متوجه زنان و دختران است.به بیانی، چهره 

فقر بیش از آنكه روستایی باشد، زنانه است. 
از مهم ترین موانع موثر بر کارآفریني زنان مي توان به عوامل فردي، 
خانوادگي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره نمود. دلیل فقر اقتصادی 
و اجتماعی بانوان روستایی دسترسی کم به مدرسه، شغل، درآمد مناسب 
و نیز برخوردار نبودن از جایگاه اقتصادی و اجتماعی شایسته است. در این 
زمینه ایجاد فرصت های برابر از طریق اصالح ساختارهای اجتماعی و 

فرهنگی برای این قشر آسیبپذیر امكانپذیر است.
     با ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی زنان روستایی  مي توان 
نیروی  از  با عنوان بهره مندی مناسب  اهمیتی  به هدف کالن و حائز 



شماره 49ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی 20
اجرای  با  هدف  این  رسید.  پایدار  توسعه  در  محروم  قشر  این  عظیم 
برنامه های آموزشی در روستاها و مناطق محروم روستایی عملی خواهد 
شد. در جریان فرآیند توانمندسازی، مي توان به تقویت و بازآفرینی روحیه 

خالقیت و نوآوری در میان زنان روستایي کمك شایاني رساند.
تغییر  براي  را  زنان  توانایي  که  پویاست  فرایندي  زنان  توانمندسازي 
ساختارها و ایدئولوژي هایي که آن ها را در موقعیت فرودستي نگه داشته 
است، در بر مي گیرد. این فرایند زنان را در دستیابي بیشتر به منابع و 
کنترل بر زندگي کمك مي کند، موجب احساس استقالل و اعتماد به 

نفس بیشتر آن ها مي شود و عزت نفس آن ها را افزایش مي دهد. 
سریالتا باتلیواال ، توانمندي زنان را به این صورت تعریف مي کند: توانایي 
نیروهاي شخصي،  و کنترل کردن  آگاهي  آوردن  به دست  براي  زنان 
زندگي شان  بهبود  براي  اقدام  هدف  با  سیاسي  و  اقتصادي  اجتماعي، 

)خادمي و همكاران،1394(.
توسعه  استراتژی  تدوین  در  که  است  داده  نشان  مختلف  مطالعات 

کارآفرینی زنان، 3 عنصر مهم را باید مد نظر داشت:
 •حفظ نهاد خانواده؛

 •نقش دولت به عنوان سیاست گذار و حمایت کننده؛ 
•نقش نهادهای غیردولتی

 خانواده: از آنجا که خانواده به عنوان کوچك ترین تشكل، در عین حال 
فرهنگی  بنیان های  استحكام  در  می تواند  اجتماعی  نهاد  منسجم ترین 
اجتماعی و حتی اقتصادی در جامعه موثر واقع شود، از اهمیت خاصی 
برخوردار است. اکثر کارآفرینان زن با جلب همكاری و مشارکت اعضای 
خانواده به خصوص همسران خود در مراحل مختلف ایجاد و توسعه کسب 

و کار توانستند به بسیاری از موانع محیطی و حتی سازمانی فائق آیند.
می تواند  دولت  که  اقداماتی  و  سیاست ها  کلی  طور  به  دولت:  نقش 
از: تقویت امكانات و  در حمایت از کارآفرینی زنان انجام دهد عبارتند 
زنان  برای  اطالع رسانی  شبكه  ایجاد  زنان،  برای  آموزشی  تسهیالت 
کارآفرین؛  ایجاد فرصت های کسب و کار مبتنی بر دانایی برای زنان 

کارآفرین؛ تقویت سازمان های غیردولتی و تعاونی های زنان.
غیردولتی،  نهادهای  از  منظور  زنان:  غیردولتی  نهادهای  نقش   
سازمان های غیردولتی، تعاونی ها و موسسات خصوصی متشكل از زنان 

می باشد )شكربیگی، 1384(.
جمع بندي و نتیجه گیري

سطح  ارتقای  نوآوری،  افزایش  کارآفرینی،  توسعه  آثار  مهم ترین      
فناوری، افزایش اشتغال، تولید دانش فنی و تولید و توزیع درآمد در سطح 
جامعه است که در نتیجه می تواند افزایش ثروت ملی و رشد اقتصادی 

جامعه را در برداشته باشد. 
که  است  شده  باعث  امروز،  جهان  سراسر  در  تحوالت  و  دگرگونی 
گذشته  از  بیشتر  سازمان ها  و  یافته  اهمیت  پیش  از  بیش  کارآفرینی 
در  باشند.  جدید  شرایط  با  تطبیق  برای  کارآفرینی  و  نوآوری  نیازمند 
حقیقت سازمان ها در ارتباط با کارآفرینی به عنوان مهم ترین عامل توسعه 
اقتصادی، می توانند سهم بیشتری از بازارها را به خود اختصاص دهند 
.لذا با توجه به وجود نیروهای انسانی شایسته در سطح کشورمان و در 
دسترس بودن تجربه های ارزنده موجود در زمینه کارآفرینی درسطح دنیا، 
کارآفرینی در سطح  توسعه  زمینه  در  برنامه ریزی های الزم  است  الزم 

کشور صورت گیرد.
یكي از مفیدترین راه هاي رسیدن به توسعه جامعه، توسعه کارآفریني 
روستایي است که تحقق آن مستلزم وجود برخي توانایي ها و قابلیت هاست. 
ایجاد و تقویت تفكر کارآفریني در میان زنان روستایي بسیار سودمند 
خواهد بود. زنان روستایي چنانچه به درستي هدایت شوند قادر خواهند بود 

کسب و کارهاي کوچك را به صورت فردي و گروهي راه اندازي کنند.
از ویژگي هاي جامعه ایران امروز، تغییرات اساسي اقتصادي، سیاسي و 
اجتماعي است که به شدت بر نقش زنان تاثیر گذاشته که در روستاهاي 
کشورمان نیز کمابیش شاهد آن هستیم. زنان ضمن داشتن مشارکت 
امكانات کاماًل مناسب  عظیم در فعالیت هاي مختلف، داراي شرایط و 
نیستند، ولي چنانچه امكانات الزم براي آنان فراهم گردد، استعدادهاي 
بالقوه آنان به منصه ظهور رسیده و شاهد رشد و توسعه جوامع روستایي 

خواهیم بود.
نتایج مطالعات مختلفي در زمینه ویژگي ها و عوامل موثر بر کارآفریني 
زنان روستایي نشان مي دهد انگیزش و پشتكار از مهم ترین قابلیت هایي 
فرهنگي-  مسائل  و  دارد  وجود  ما  کشور  روستایي  زنان  در  که  است 
اجتماعي – آموزشي، کمبود خدمات و مهم تر از همه مشكالت مالي 
و عدم حمایت هاي الزم از مهم ترین موانع توسعه کارآفریني آنان بشمار 
بخش  در  کارآفریني  رونق  و  افزایش  براي  راهكار  بهترین  که  مي آید 
نتایج  آن هاست.  به  دولتي  خدمات  ارائه  و  موانع  شناسایي  روستایي، 
حاصل از تحقیقات بیانگر آنست که روستاهاي ایران زناني با  قابلیت ها 
و پتانسیل های فراوان را در خود جاي داده است که نیمي از جمعیت 
روستا را تشكیل مي دهند. چنانچه این بانوان مورد حمایت مالي دولتي و 
خانوادگي قرار گیرند مي توانند فرصت هاي مناسبی را که بصورت کشف 
نشده در خود دارند به منصه ظهور برسانند. توسعه کارآفرینی و توجه به 
زنان کارآفرینان روستایی می تواند منجر به توسعه فرصت هاي شغلی، 
اقتصاد روستا ، نوآوری و توسعه روستایی گردد. امروزه به دلیل جایگاه 
ویژه زنان در روند توسعه پایدار، رشد و شكوفایي اقتصادي الزم است 
که مسئولین امر، زنان را به  کسب و کار کارآفرینانه هدایت کنند. چرا 
که بدون شك توجه به زنان روستایي به عنوان نیمي از ظرفیت انساني 
جوامع به عنوان یكي از راهبردهاي بلندمدت توسعه کارآفریني روستایي 
در تحقق اهداف توسعه روستایي اهمیتي انكارناپذیر دارد. زنان روستایي 
نیرویي براي ایجاد تحول و منبعي بالقوه براي پیشبرد اقتصاد روستایي 
و افزایش نرخ رشد تولید محصوالت کشاورزي هستند. به همین سان 
شناخت و تقویت استعدادهاي کارآفریني زنان روستایي و تالش براي 

توسعه آن در فرایند توسعه روستایي نقش بسزایي دارد.
پیشنهادها

با مطالعه منابع متعدد به این نتیجه مي رسیم که برای رسیدن به ایران 
کارآفرین باید مواردی را به عنوان راهكارها و پیشنهادها مطرح نموده و 
مصمم و معتقد باشیم که راه توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی و گریز 

از بحران بیكاری جز از راه توسعه کارآفرینی میسر نخواهد بود.
- نقش کارآفریني در توسعه صنعتی، اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه 
باید به صورت یك باور همگانی درآید و این اعتقاد به وجود آید که در 
دنیای امروز و در جامعه اطالعاتی اقتصاد دانش محور، رشد و توسعه از 

طریق نوآوری و خالقیت امكان پذیر است.
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- آموزش مهم ترین و کلیدی ترین نقش را در توسعه کارآفرینی دارد. 
آموزش  مراکز  دبیرستان ها،  از  اعم  آموزشی  موسسات  است  ضروری 
حرفه ای، دانشكده ها و دانشگاه ها، آموزش های الزم را جهت شناسایي 
استعدادها و توانمندي هاي زنان روستایي و فرهنگ سازی در این زمینه را 

در دستور کار خود قرار دهند.
- حفظ بنیان خانواده با تقویت و تحكیم پیوند اعضاي خانواده و تدوین 
برنامه هاي حمایتي براي زنان کارآفرین روستایي در انجام وظایف منزل و 

نگهداري فرزندان همراه با توسعه کسب و کار کارآفرینانه. 
- بحث توانمندسازی زنان مي بایست در دستور کار نهادها و سازمان های 
متعدد قرار گیرد. این برنامه ها عبارتند از: دسترسی به منابع مالی خرد، 
همسویی دولت و بخش خصوصی در توسعه کسب و کارهای کوچك، 
توسعه کارآفرینی در بخش صنایع دستی، حمایت از تولید و صادرات کاال 
در جهت توسعه کسب و کارهای کوچك. زنان با ایجاد کسب و کارهای 
جدید قادرند دارایی شخصی خود را افزایش بخشند که خود گامی در 

جهت فقرزدایی و توانمندسازی اقتصادی خانواده است.
ارزش محسوب شدن  و  زنان کارآفرین روستایي  - حمایت و تكریم 
کسب درآمد از طریق کارآفرینی و معرفی الگوهای کارآفرین نمونه و 
شناسایي  راستاي  در  روستایي  زنان  تقویت  و  تشویق  در جهت  موفق 

استعدادهاي خود و خلق کسب و کار کارآفرینانه.
- بهره گیري از تجارب موفق کشورهاي دیگر؛ به عنوان مثال در کشور 
بنگالدش از آغاز دهه 1990 بحث تشكیل گروه های خودیار که مخاطب 
همچنین  و  دولتی  مالی  مؤسسات  و  مطرح  می باشند  زنان  آن  عمده 
سازمان ها و مؤسسات غیر دولتی به تشكیل این گروه ها اقدام نمودند. 
برای این منظور، سازمان های غیردولتی با حمایت دولت در روستاها و 
مناطق محروم، به آموزش روستاییان مشغول شدند. هدف آنان تأمین 
ایجاد کسب  نیازهای معیشتی و همچنین  منابع مالی خرد جهت رفع 
از آموزش،  این مدل، روستاییان پس  بوده است. در   وکارهای کوچك 
به مدت 6 الی 12 ماه به پس انداز مشغول می گردند. سپس افراد گروه، 
دارایی خود را در یك صندوق مشترک قرار داده، و بنا به اولویت نیازها، 
گروه اقدام به پرداخت وام به افراد می نماید. کلیه افرادی که وام دریافت 
نموده اند موظفند که هر ماه درصدی از آن را به صندوق بازگردانند. از 
سال 1992، با شكل گیری منظم این گروه های غیررسمی، بانك ها و 
مؤسسات اعتباری به تخصیص اعتبارات و وام با بهره بسیار اندک به این 
گروه ها اقدام نمودند. در این بین بانك ملی کشاورزی و توسعه روستایی 
که یكی از مؤسسات اعتباری سیاستگذار می باشد، در این امر پیشقدم 

است )احمدپور داریاني،1393(.
زنان  انگیزش  در  خالق  ایده اي  مي تواند  روستایی  توزیع  سیستم   -
روستایی به سمت ایجاد کسب وکارهای کوچك باشد. در این ایده، دولت 
با بررسی نیاز روستاها، به شناسایی شرکت های موفق و صاحب نام در 
توزیع  از آن ها می خواهد که  اقدام می نماید و سپس  بخش خصوصی 
محصول خود را در روستاها به زنان توزیع گر بسپارند. دولت با همكاری 
نزدیك با سازمان های غیردولتی نسبت به شناسایی گروه های خودیار 
تشكیل شده در روستاها اقدام می نماید و زنان مورد نظر خود را در این 
گروه ها شناسایی می نماید. این زنان به دلیل عضویت در گروه های خودیار 
به منابع مالی دسترسی دارند و با دریافت تسهیالت خرد از گروه، قادرند 

محصوالت شرکت مورد نظر را خریداري نموده و به توزیع آن اقدام نمایند 
و در حقیقت کسب و کار خود را ایجاد کنند که در این صورت هزینه 
تبلیغات این محصول به عهده شرکت تولید کننده خواهد بود و زنان با 
ایجاد کسب و کار کوچك، سودي از فروش محصول به دست مي آورند 

و قادر خواهند بود  وام خود را تسویه نمایند.
-  تدوین قوانین و مقررات مالی و مالیاتی مشوق فعالیت های کارآفرینی 

روستایي.
کارهای  و  کسب  توسعه  در  خصوصی  بخش  و  دولت  همسویی    -

کوچك.
توسعه صنایع  و  ترویج  در  نیز مي تواند  کارآفریني  - تشكیل سازمان 
فرصت های  ایجاد  با  مي تواند  سازمان  این  باشد.  موثر  بسیار  روستایی 
شغلی در نواحی روستایی باعث تقویت اقتصاد روستا و توانمندسازي زنان 
روستایي و در نتیجه رفع مشكالت اجتماعي- اقتصادي آنان شود و در 

نهایت موجبات توسعه روستا را فراهم نماید. 
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مقدمه و بیان مسأله
و  سیاست گذاران  اهداف  از  یكي  زندگي،  کیفیت  بهبود  امروزه 
برنامه ریزان در برنامه هاي توسعه، بخصوص در نواحي روستایي است. 
با توجه به پایین بودن سطح زندگي در نواحي روستایي و در نتیجه 
مشكالت  و  مسائل  بزرگ،  شهرهاي  سمت  به  روستاییان  مهاجرت 
متعدد اجتماعي، اقتصادي و محیطي را هم در نواحي روستایي و هم 

در شهرها در پي داشته است.
این  منفي  آثار  از  کاستن  براي  مختلفي  راهبردهاي  و  سیاست ها 
و  شهري  سكونتگاه هاي  در  زندگي  نیازهاي  به  پاسخ  و  مشكالت 
پیش  در  ایران  جمله  از  و  توسعه  حال  در  کشورهاي  در  روستایي، 
گرفته شده است )شاهرخي ساردو و دیگران، 1394: 32(. کارآفریني 
روستایي، راهكاري جدید در نظریه هاي توسعه براي توانمندسازي و 
ظرفیت سازي در مناطق روستایي است که با هدف کاهش نابرابري و 
شكاف بین شهر و روستا، ایجاد برابري اقتصادي، اجتماعي، محیطي 
و نهادي، ابزاري مهم در بهبود کیفیت زندگي سكونتگاه هاي روستایي 

و به تبع، دستیابي به توسعه پایدار روستایي مي باشد. 
رشد و توسعه کارآفرینی در روستاها، می تواند باعث ایجاد تغییرات 
عمیق در بسیاري از شاخص ها و ابعاد اقتصادي، اجتماعی، محیطی و 
فرهنگی جوامع روستایی شده و در نهایت کیفیت زندگی روستاییان 
زندگی  کیفیت  که  داشت  توجه  باید  نماید.  تحول  و  تغییر  دچار  را 
یك مفهوم ذهنی و چند بعدي است و آن را می توان ادراک افراد از 
موقعیت خود در زندگی در زمینه فرهنگی و ارزشی که در آن زندگی 
انتظارات و استانداردهاي آن دانست  با اهداف،  ارتباط  می کنند و در 

.)Nillson & et al. 2006:121(
در واقع یكي از مهم ترین عوامل مؤثر در توسعه روستایي، کارآفریني 
شغلي،  جدید  فرصت هاي  خلق  با  مي تواند  کارآفریني  که  چرا  است 
نقش چشمگیري در رفع چالش هاي اقتصادي و ارتقاء و بهبود کیفیت 

زندگي روستاییان داشته باشد.
کارآفریني از فعالیت هایي است که مي تواند به نحوي برطرف کننده 
بسیاري از چالش هاي عمده  همچون؛ بیكاري، درآمد پایین، عدم تنوع 
از  با جلوگیری  باشد و در نهایت  ... در مناطق روستایی  اقتصادي و 
مهاجرت روستاییان به شهرها و کالن شهرها، سایر جنبه های زندگی 

انسانی روستاییان را تحت تأثیر مثبت خود قرار دهد. 
راهبرد  یك  کارآفریني،  سمت  به  گرایش  براي  روستاییان  تشویق 
عمده براي پاسخ گویي به چالش هاي موجود، به ویژه در بعد اقتصادي 
محقق  بیرون  از  القاء  با  تنها  روستایي،  اقتصاد  متنوع سازي  است. 
نمي شود، مگر اینكه ساکنان روستایي به عنوان کارآفرینان روستایي، 
خود فرصت ها و ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل موجود را شناسایي کنند 
را  اقتصاد  و  اشتغال  تنوع  کارآفریني،  و  آن ها  از  بهینه  استفاده  با  و 
براي محیط هاي روستایي فراهم آورند. این امر منجر شده است که 
امروزه در اکثر کشورها، به مقوله کارآفریني و کارآفرینان توجه خاصي 
از  آن،  توسعه  براي  مناسب  بستر  ایجاد  و  کارآفریني  تقویت  و  شود 
حال  در  کشورهاي  به ویژه  و  کشورها  اقتصادي  پیشرفت  ابزارهاي 
به  باال  اثربخشي  با  کارآفریني  فعالیت  زیرا  مي آید،  شمار  به  توسعه 
توسعه اقتصادي )ایجاد اشتغال، نوآوري در فعالیت ها و رقابت پذیري( 
منجر مي شود )Verheul.2004:67( که نواحي روستایي نیز از این 

نقش کارآفریني در بهبود کیفیت زندگي روستایي
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چكیده
کارآفریني روستایي، راهكاري جدید در نظریه هاي توسعه براي توانمندسازي و ظرفیت سازي در مناطق روستایي است که با هدف کاهش 
نابرابري و شكاف بین شهر و روستا، ایجاد برابري اقتصادي، اجتماعي، محیطي و نهادي، ابزاري مهم در بهبود کیفیت زندگي سكونتگاه هاي 
روستایي و به تبع، دستیابي به توسعه پایدار روستایي است. در این پژوهش سعي شده است تا نقش و جایگاه کارآفریني در بهبود کیفیت زندگي 
ساکنان روستایي مورد بررسي قرار گیرد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردي و از لحاظ جمع آوري اطالعات، یك مطالعه کتابخانه اي 
یا اسنادي است که با بررسي اثرات کارآفریني در شاخص هاي مختلف، تغییرات اقتصادي، اجتماعي و محیطي را که منجر به بهبود کیفیت 
زندگي در نواحي روستایي شده، مورد بررسي و واکاوي قرار داده است. نتیجه پژوهش نشان مي دهد که کارآفریني یك فعالیت خالقانه، نوآورانه 
و بدیع است که با ایجاد فرصت هاي شغلي جدید و اشتغال زایي از لحاظ اقتصادي، حس رقابت را در میان ساکنان روستایي زنده نموده و آن ها 
را متوجه توانایي ها و امكانات بالقوه و بالفعل در این سكونتگاه ها مي نماید. لذا، انگیزه افراد براي ماندگاري در نواحي روستایي افزایش خواهد 
یافت و با ارتقاي استانداردها و شاخص هاي کیفیت زندگي، کیفیت محیط نیز افزایش یافته و حس رضایت مندي از زندگي در سكونتگاه هاي 

روستایي شكل خواهد گرفت.
واژگان کلیدي: کارآفریني، کیفیت زندگي روستایي، رضایت مندي، کیفیت محیط.



23شماره 49ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی
قاعده مستثني نیستند.

اقتصادي  وضعیت  بهبود  در  کارآفریني  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین 
و  نوآوري  کار،  و  کسب   جدید  فرصت هاي  خلق  روستایي،  نواحي 
کیفیت  استانداردهاي  و  شاخص ها  ارتقاي  و  اشتغال زایي  خالقیت، 
زندگي روستاییان و به تبع آن تحقق فرایند توسعه پایدار روستایي، در 
تحقیق حاضر به دنبال این هستیم که با هدف تبیین نقش و جایگاه 
این راهبرد در بهبود زندگي ساکنان روستایي، اثرات آن را بر جنبه هاي 

مختلف زندگي روستاییان شناسایي و مورد واکاوي قرار دهیم. 
مباني نظري

کارآفریني
که  است   Entreprendre فرانسوي  ریشه  از  کارآفریني   واژه 
مفهوم تعهد کردن کاري را در بر مي گیرد. کارآفرین کسي است که 
تعهد مي کند تا سازماندهي و مدیریت کسب و کار جدیدي را که توأم 
با ریسك است بپذیرد )احمدپور، 1378: 2(. انگلیسی ها سه اصطالح 
کار  به  کارآفرین  مورد  در  را  کارفرما  و  متعهد  ماجراجو،  نام هاي  با 
می بردند )فرحبخش، 1382(. از نظر آن ها، کارآفرین کسی است که 
متعهد می شود مخاطره هاي یك فعالیت اقتصادي را سازماندهی، اداره 
و تقبل کند. در واقع کارآفرین کسی است که نوآوري خاص داشته 
یك  ارایه  جدید،  محصول  یك  ارایه  در  می تواند  نوآوري  این  باشد. 
خدمت جدید، طراحی یك فرآیند نوین و یا نوآوري در رضایت مشتري 
تعیین کننده  به عنوان مقوله  تغییر  به  باشد. کارآفرینان در واقع   ... و 
دچار  را  آن ها  ماهیت  و  می دهند  تغییر  را  ارزش ها  آن ها  می نگرند، 
تحول می کنند. آنان براي تحقق این ایده، قدرت ریسك پذیري خود 
این رو هر  از  را به کار می گیرند. به درستی تصمیم گیري می کنند و 
کس درست تصمیم بگیرد، به نوعی کارآفرین تلقی می شود. از نظر 
است.  اقتصادي  توسعه  موتور  و  نیروي محرکه  کارآفرین  »شومیتر« 
وي مشخصه کارآفرین را نوآوري می داند. »جفري تیمونز« نیز معتقد 
است که کارآفرین فردي است که باعث خلق بینشی ارزشمند از هیچ 

می شود )پرخوان رازلیقی، 1380(.
فردي را که بتواند با استفاده از خالقیت، چیز نویی همراه با ارزش 
جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسك و به کمك همكاران به وجود 
آورد، کارآفرین گویند. کارآفرینی فقط فردي نیست، می تواند سازمانی 
هم  خصوصی  و  دولتی  از  اعم  بزرگ  شرکت هاي  حتی  باشد.  هم 
دولت  از  صحبت  حتی  امروزه  بزنند.  دست  کارآفرینی  به  می توانند 
کارآفرین به میان آمده است. به اعتقاد »ارتورکول« کارآفرینی عبارت 
است از فعالیتي هدفمند که شامل یك سري تصمیمات منسجم فرد 
یا گروهی از افراد براي ایجاد، توسعه یا حفظ واحد اقتصادي است. 
فرصت ها،  تعقیب  مخاطره،  قبول  را  کارآفرینی  نشتات«  »روبرت 

ارضاي نیازها از طریق نوآوري و تأسیس یك کسب وکار می داند.
مختلفی  رشته هاي  که  است  میان رشته اي  موضوعی  کارآفرینی 
همچون اقتصاد، روان شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی و مدیریت، 
در تكامل آن نقش اساسی داشته اند )مقیمي، 1381: 2(. »ژان باتیست 
سي« اولین کسي بود که بر نقش حیاتي کارآفرینان در بسیج منابع 
مقیمي،  و  )احمدپور  کرد  تأکید  بهره وري  اصول  اساس  بر  اقتصادي 
1385: 46(. کارآفریني به عنوان یك رشته علمي از اهمیت زیادي 

برخوردار است که نه تنها به عنوان حلقه اتصال بین اختراع، نوآوري 
به  بلكه  مي کند،   ایفا  نقش  جدید  خدمات  و  محصوالت  تولید  و 
 Dobrev( نیز عمل مي کند  اقتصادي  توسعه  و  موتور رشد  عنوان 
رابطه  وجود  بر  مبني  محكمي  شواهد   .)2005:25  .& Branett
دارد  وجود  فقر  کاهش  و  اقتصادي  رشد  کارآفریني،  بین  علّي 
)Chowdhury. 2007:240(. از طرفي کارآفریني، فرایند بلندمدت 
آموزشي و پرورشي است که مستلزم برنامه ریزي در نظام آموزشي و 
تا  از سطح خانواده و مدرسه  برنامه هاي آن  اجراي  پرورشي است و 
سطح دانشگاه و سازمان گسترده شده است و باعث مي شود که افراد 
نیز  و  ابتكار، خالقیت و خطرپذیري  و  از قدرت تخصص  استفاده  با 
 امكانات، فرصت ها و توانمندي ها، اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد کند 

.)2005:13 .Dutta & Crossan(
نكته اساسی در تحقق یك فعالیت کارآفرینانه درسطح اجتماع، فراهم 
جامعه  در  فعالیت ها  دست  این  انجام  الزامات  برخی  و  زمینه  بودن 
می باشد. چیزي  که امروزه از آن تحت عنوان »فضاي کارآفرینی« یاد 
می شود. امروزه صاحب نظران بر نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادي 
و اجتماعی اتفاق نظر دارند. مهمترین این نقش ها عبارتند از گردآوري 
توسعه  اشتغال،  ایجاد  سرگردان،  و  بی هدف  عمومی  پس اندازهاي 
متوازن اجتماعي، کاهش تمرکز اقتصادي، توزیع مجدد ثروت، درآمد 
و حتی قدرت سیاسی به صورت عادالنه، تحرک منابع، سرمایه ها و 
مهارت ها، بهبود کیفیت زندگی، ارتقاء تجارت خارجی و افزایش سود 

اجتماعی )خاني جزني، 1387: 45-49(.
مزایا و منافع کارآفرینی عبارتند از: ترغیب و تشویق سرمایه گذاري، 
ایجاد  نوآوري،  و  تغییر  عامل  رقابت،  تشویق حس  و  تحریك  عامل 
اشتغال، بهبود کیفیت زندگی و توزیع مناسب درآمد. با توجه به منافع 
مذکور، امروزه در تمام سرمایه گذاري هاي دنیا، سعی بر این است که 
مغزهاي متفكّر صنعتی را شناسایی و جذب کنند. به دلیل اینكه دنیاي 
امروز، جهان علم و تكنولوژي است و ارزش اصلی تولید، تكنولوژي 

است و این ارزش در مغز انسان ها نهفته است )احمدپور، 1382(.
نیروي  یك  عنوان  به  را  روستایی  کارآفریني  توسعه،  آژانس هاي   
اشتغال زاي بزرگ، سیاست مداران آن را همچون یك راهبرد کلیدي 
براي رفع مشكالت در مناطق روستایي، و کشاورزان، آن را وسیله اي 
از  کارآفریني  ترتیب،  این  به  مي دانند.  خویش  درآمد  بهبود  براي 
کیفیت  بهبود  براي  وسیله اي  عنوان  به  گروه ها  این  تمام  نقطه نظر 
اقتصاد  تثبیت  براي  ابزاري  و  اجتماعي  و  خانوادگي  فردي،  زندگي 
مهم ترین  از  روستایی  کارآفرینی  مي شود.  تلقي  سالم  محیطي  و 
از نظر  اخیر ماست.  مباحث مطرح در حوزه کارآفرینی در چند سال 
جدید  سازمانی  ایجاد  از  است  عبارت  روستایی  کارآفرینی  ورتمن، 
ایجاد  را  جدیدي  بازار  یا  معرفی،  را  جدید  خدمت  یا  تولید  یك  که 
می نماید استفاده  روستایی  محیط  در  جدید  فناوري  از  یا  و   می کند 

فعالیتی  تعریفی دیگر، کارآفرینی روستایی  )Heriot. 2002:2(. در 
است که به مردم روستایی کمك می کند تا فرصت ها را به فعالیت هاي 
قیداري، 1389:  و سجاسي  )افتخاري  کنند  تبدیل  اقتصادي سودآور 
مستقل،  فردي  را  روستایی  کارآفرین  می توان  مجموع  در   .)27
نوآور  و  پرتالش  خوشبین،  باال،  نفس  به  اعتماد  داراي  ریسك پذیر، 
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معرفی کرد. ضمن اینكه کارآفرینی در مفهوم روستایی خود بر واقعیت 
ایجاد شغل در نواحی روستایی متمرکز است )دربان آستانه و همكاران، 

 .)39 :1391
کیفیت زندگی 

رشته های  در  تحقیقات  از  بسیاری  اصلی  موضوع  زندگی،  کیفیت 
گوناگون علمی بوده است، اما ارائه تعریفی جامع و جهانی برای این 
مفهوم، هنوز هم به صورت یك مشكل باقی مانده است، زیرا بسیاری 
وجهی،  چند  مفهومی  زندگی  کیفیت  که  باورند  این  بر  محققان  از 
است،  اجتماعی  و  فردی  ارزش های  مكان،  و  زمان  از  متأثر  نسبی، 
)رضوانی  نیست  امكان پذیر  آن  برای  جهانی  تعریفی  ارائه  بنابراین 
و  است  چندوجهی  مفهومی  زندگی  کیفیت   .)4  :1389 همكاران،  و 
برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و معیاری برای تعیین 
رضایت و یا رضایت نداشتن افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی به 
کار می رود که به عواملی همچون اشتغال، درآمد مناسب، دسترسی 
خدماتی مانند آموزش و بهداشت، سالمت، امنیت و ... وابسته است 
)آزادی و همكاران، 1391: 32(. همچنین کیفیت زندگي مي تواند به 
تجربه هاي  با  مردم  احساسات  و  فردي  ادراکات  بین  »رابطه  عنوان 
شود  تعریف  مي کنند«  زندگي  آن  در  که  فضایي  درون  در  آن ها 
)Wish.1986:94(. فو )2000( کیفیت زندگي را رضایت کلي فرد از 
زندگي خود قلمداد مي کند. داس )2008( کیفیت زندگي را به عنوان 
بهزیستي یا عدم بهزیستي مردم و محیط زندگي آن ها تعریف کرده 
است. پسیون  در سال 1995 کیفیت زندگي را چنین تعریف مي کند: 
مردم  که  به وضعیت محیطي  کلي  به طور  زندگي  کیفیت  اصطالح 
و همچنین  مسكن(  کیفیت  و  آلودگي  )نظیر  مي کنند  زندگي  آن  در 
تحصیالت(  میزان  و  )نظیر سالمت  افراد  شرایط شخصي  برخي  به 
اشاره دارد. به طور کلي مي توان کیفیت زندگي را به عنوان برهم کنش 
میان میزان برآورده شدن نیازهاي انساني و رضایت افراد و گروه ها 
و  )رضواني  تعریف کرد  ناحیه خاص  در یك  نیازهاي خود  تأمین  از 

دیگران، 1387(. 
کیفیت  ابعاد  با  ارتباط  در  بحث  متخصصان،  بسیار  تالش  علیرغم 

زندگی همچنان بر قوت خود باقی است. به طور کلّی در
حال حاضر اساس نظري اندکی براي ابعاد کیفیت زندگی وجود دارد 
که آن هم در سخنرانی هایی منعكس شده که در حوزه بهداشت و 
سالمت ارائه شده اند. با این وجود اکثر تالش هایی که در حال حاضر 
براي تعیین ابعاد کیفیت زندگی صورت می گیرد، چندان مبناي علمی 
ندارد. اکثر متخصصان و صاحب نظران این حوزه معتقدند که کیفیت 

زندگی داري شش بعد است:
معیارهاي  ابعاد،  تعبیر  از  بیشتر  بعد  این  فیزیكی:  بعد   -1
فیزیكی  بعد  به  مربوط  سؤاالت  می دهد.  نشان  را  نتایج  اندازه گیري 
شامل: سؤاالت درباره قدرت، انرژي، توانایی براي انجام فعالیت هاي 
ارزیابی  با  روزمره و خودمراقبتی است. این سؤاالت به طور عمومی 

پزشكان از وضعیت عملكردي و احساس بهتر بودن در ارتباط است.
2- بعد اجتماعی: احساس بهتر بودن از لحاظ اجتماعی اشاره بر 
و  دوستان، همكاران  خانواده،  با  افراد  ارتباطات  کیفیت  دارد که  این 

اجتماع چگونه است.
3- بعد روانی: احساس بهتر بودن از لحاظ روانی، اغلب در ارتباط 

است.  برخوردار  قابل مالحظه اي  اهمیت  از  بهداشتی  مراقبت هاي  با 
شایع ترین نشانه هاي روانی که مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از: 

اضطراب، افسردگی و ترس.
4- بعد جسمی: این بعد به عالئم بیماري و عوارض جانبی درمان 

مثل درد اشاره دارد.
5- بعد روحی: احساس بهتر بودن از لحاظ روحی به این مفهوم 

اشاره دارد که زندگی هر کس هدف و معنایی دارد.
کیفیت  که  دارد  اشاره  مقوله  این  به  بعد  این  محیطی:  بعد   -6
بر  افراد  آیا  پیرامون زندگی بشر براي زیستن چگونه است و  محیط 
محیط زیست خود و سایرین اثرات خارجی مثبت می گذارند یا خیر؟ 
و یا تا چه حد سعی می کنند تا اثرات خارجی منفی تعامالت خود را 

 .)Bonomi & et al.2000( کاهش دهند
 کیفیت زندگی، مفهومی است که در سال های اخیر، به دلیل نقشی 
که در سالمت روان افراد دارد، اهمیت بسزایی یافته است و به مثابه 
از  بسیاري  سیاست گذاري هاي  بر  جامعه  توسعه  اصلي  هدف  یك 
کشورها تأثیرگذار بوده است )ماجدي و لهسایي زاده، 1385(. از طرف 
بارزترین  از  یكي  شهرنشیني،  و  شهر  رشد  اینكه  به  توجه  با  دیگر، 
تحوالت اجتماعي و اقتصادي در دوره هاي اخیر است، شهرنشیني در 
این دوران با چنان سرعتي افزایش یافته که بسیاري از فرصت ها را 
براي ارتقاي کیفیت زندگي روستاییان به شدت محدود کرده است. لذا 
همزمان با شهري شدن جامعه ایران و پیامدهاي منفي آن در جوامع 
وضعیت  شناسایي  و  ارزیابي  جمله  از  پیامدها  این  تحلیل  روستایي، 
کیفیت زندگي روستاییان، یكي از ضرورت هاي مهم امروزي است. در 
همین راستا، با توجه به قرارگیري سكونتگاه هاي روستایي، انتظارات 
و نگرش هاي ساکنین از شاخص هاي کیفیت زندگي متفاوت است. به 
و  زندگي  پایین  مناطق حاشیه اي، کیفیت  در  قرار گرفتن  طور کلي، 
مشكالت مرتبط با آن را به وجود مي آورد. همچنین کیفیت زندگي در 
مناطق روستایي، مشكالت دیگري مانند ضعف منابع درآمدي، فقدان 
مناسب،  شغلي  فرصت هاي  نبود  عمومي،  و  خصوصي  نقلیه  وسایل 
مشكالت و آسیب هاي ناشي از نابرابري هاي اجتماعي، تغذیه نامناسب 
)قالیباف و همكاران، 1388(. در  بر مي گیرد  را در  ناپایدار  و مسكن 
واقع بررسی کیفیت زندگی در مناطق روستایی به عواملی مانند فقدان 
فرصت های شغلی، محدودیت انتخاب حرفه، امكانات و درآمد پایین، 
کاهش  ازعوامل  ضعیف،که  درمانی  و  بهداشتی  اجتماعی،  خدمات 
در  می باشد،  روستاییان  زندگی  از  رضایت  کاهش  و  زندگی  کیفیت 

.)Grgic & et al.2010:658( ارتباط بوده است

روش پژوهش
این پژوهش که با هدف تبیین نقش و جایگاه راهبرد کارآفریني در 
بهبود و ارتقاء کیفیت زندگي ساکنان روستایي تدوین شده، به لحاظ 
مطالعه  اطالعات، یك  لحاظ جمع آوري  از  و  کاربردي  نوع  از  هدف 
از  استفاده  با  نیز  کتابخانه اي  در روش  است.  اسنادي  یا  کتابخانه اي 
ابزارهاي فیش برداري و مطالعه کتب و اسناد مربوطه، به بررسي اثرات 
کارآفریني از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و محیطي پرداخته 
شده و در پایان شاخص ها و مؤلفه هایي که در نتیجه راهبرد کارآفریني 
داشته اند،  نقش  روستایي  ساکنان  زندگي  کیفیت  بهبود  و  ارتقاء  در 
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شناسایي و مورد واکاوي قرار گرفتند. 
یافته هاي پژوهش

کارآفریني، راهبرد نویني است که امروزه اکثر جوامع توسعه یافته و 
در حال توسعه، در برنامه ریزي ها و سیاست گذاري هاي توسعه اي آن 
را مورد توجه قرار مي دهند و براي آن اهمیت بسیاري قائل هستند. با 
توجه به تغییراتي که این راهبرد در حوزه هاي مختلف و ابعاد گوناگون 
بهبود  و  ارتقاء  را  ساکنان  زندگي  وضعیت  مي گذارد،  برجاي  زندگي 

مي بخشد.
سطح  لحاظ  از  که  هستند  نواحي اي  روستایي،  سكونتگاه هاي 
برخورداري از منابع و امكانات، از درجه محرومیت باالیي برخوردارند و 
اشتغال غالب در این مناطق، فعالیت کشاورزي است. بخش کشاورزي 
در اکثر کشورهاي جهان سوم، به علت پایین بودن بهره وري زمین و 
نیروي کار، به تنهایي قادر به ایجاد فرصت هاي شغلي و منابع درآمدي 
نیست.  نواحي پرجمعیت روستایي  نیازها و مایحتاج  براي رفع  کافي 
شده  منجر  مسئله  این  به  فعالیت  این  در  پایین  سودآوري  واقع  در 
است که امروزه سكونتگاه هاي روستایي با مسائل و مشكالت متعدد 
بیكاري، فقر روستایي و  ... همچون  اجتماعي، محیطي و  اقتصادي، 
درآمد پایین، کاهش توان تولید، مهاجرت از روستا به شهر، عدم تنوع 
اقتصادي و ...، که هم نواحي روستایي و هم سكونتگاه هاي شهري 
را تحت تأثیر قرار داده است، روبه رو شوند. سیاست ها و راهبردهاي 

گوناگوني براي کاهش و رفع این چالش ها در نظر گرفته شده است. 
که  تغییراتي  با  مي تواند  که  است  کارآفریني  راهبردها،  این  از  یكي 
ارتقاي  و  بهبود  موجبات  مي گذارد،  بر جاي  زندگي  مختلف  ابعاد  در 
کیفیت زندگي سكونتگاه هاي روستایي را فراهم آورد. لذا کارآفریني 
توانمندسازي  براي  توسعه  نظریه هاي  در  جدید  راهكاري  روستایي، 
با  کارآفریني  مي آید.  شمار  به  روستایي  مناطق  در  ظرفیت سازي  و 
تغییراتي که در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و محیطي بر 
جاي مي گذارد، کیفیت زندگي را ارتقاء مي بخشد. این تغییرات به شرح 

زیر مي باشند: 
الف( تغییرات اقتصادي

جاي  بر  روستایي  نواحي  در  کارآفریني  که  مهمي  اثرات  از  یكي 
مي گذارد، تغییرات مثبتي است که در بعد اقتصادي، زندگي ساکنان 
نوین  فرصت هاي  ایجاد  با  کارآفریني  مي بخشد.  بهبود  را  روستایي 
مي سازد.  متنوع  را  روستایي  نواحي  اقتصاد  اشتغال زایي،  و  شغلي 
فعالیت غالب اکثر ساکنان محلي در بخش کشاورزي است و در این 
سكونتگاه ها، عدم تنوع اقتصادي متمرکز است. ایده کارآفریني، باعث 
ایجاد خالقیت و نوآوري در کسب و کار شده و با خلق فرصت هاي 
اقتصادي صرف بر کشاورزي را کاهش داده و  متنوع شغلي، تمرکز 
ساکنان محلي را متوجه فرصت هاي جدید دیگري مي سازد. در واقع 
جدید کشف  فرصت هاي  از  مملو  ایران همچون شهرها،  روستاهاي 

هاي مه  ارزيابي و شناسايي وضعيت كيفيت زندگي روستاييان، يكي از ضرورت تايي، تحليل اين پيامدها از جملهجوامع روس
هاي هاي ساكنين از شااخصهاي روستايي، انتظارات و نگرشتوجه به قرارگيري سكونتگاه. در همين راستا، با استامروزي 

كيفيت پايين زندگي و مشكالت مرتبط باا آن را  ،ايبه قور كلي، قرار گرفتن در مناق  حاشيه كيفيت زندگي متفاوت است.
ضعف منابع درآمادي، فقادان وساايل  نداق  روستايي، مشكالت ديگري مانهمچنين كيفيت زندگي در من .آوردبه وجود مي

هااي اجتمااعي، تغذياه هاي ناشاي از نابرابريهاي شغلي مناس ، مشكالت و آساي نقليه خصوصي و عمومي، نبود فرصت
بررسي كيفيت زندگي در منااق  روساتايي در واقع (. 1388گيرد  قاليباف و همكاران، نامناس  و مسكن ناپايدار را در بر مي

بهداشاتي و  خادمات اجتمااعي، امكانات و درآمد پايين، محدوديت انتخاب حرفه، هاي شغلي،فقدان فرصت انندبه عواملي م
 در ارتبااط باوده اسات ،باشاداهش رضاايت از زنادگي روساتاييان ميدرماني ضعيف،كه ازعوامل كاهش كيفيت زندگي و ك

 Grgic & et al, 2010: 658). 
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و  فرصت ها  این  از  موقع  به  بهره برداري  و  کشف  که  هستند  نشده 
ایجاد کسب و کارهاي جدید و رقابت پذیر می تواند مزایاي اقتصادي 

چشمگیري به همراه آورد.
افزایش سطح سواد، دانش و مهارت هاي علمی و عملی،  به دنبال 
گرایش به اشتغال در بخش هاي سنتی اقتصاد کمتر شده و ساکنان 
میل  واقع  در  و  دارند  بخش ها  سایر  در  اشتغال  به  بیشتري  گرایش 
به  است.  شده  بیشتر  خدماتی  و  مدرن  بخش هاي  در  اشتغال  براي 
رابطه  که  مي دهد  نشان  مختلف  کشورهاي  تجارب  دیگر،  عبارت 
بین کارآفریني و اشتغال زایي به گونه اي است که هرگاه فعالیت هاي 
کارآفرینانه در یك جامعه کند و آهسته شود، نرخ بیكاري آن جامعه 

فزوني خواهد یافت و فقر در آن جامعه رخنه خواهد کرد.   
از دیگر تغییرات اقتصادي که به علت کارآفریني در نواحي روستایي 
ایجاد شده و کیفیت زندگي ساکنان محلي را ارتقاء مي بخشد، عبارتند 

از:
- افزایش و توسعه شغل ها و فعالیت هاي غیرکشاورزي؛

- بهبود و ایجاد معیشت براي زنان روستایي؛
- کاهش میزان بیكاري و فقر روستایي؛

- افزایش درآمد؛
- افزایش توان تولید؛

- برقراري عدالت و توازن اقتصادي.
در واقع فعالیت کارآفریني از جنبه اقتصادي، باعث تشویق و ترغیب 
سرمایه گذاري هاي دولتي و خصوصي در بخش هاي مختلف اقتصادي 
و  منابع  از  بهینه  استفاده  با  کارآفرینان  مي شود.  روستایي  نواحي  در 

امكانات اقتصادي
و خلق فرصت هاي جدید تجاري، مانع هدررفت سرمایه ها و منابع 
ایجاد کسب وکارهاي  در  و خالقیت  نوآوري  با  و  اقتصادي مي شوند 
جدید، دولت و بخش خصوصي را تشویق به مشارکت و سرمایه گذاري 
رشد  براي  کاتالیزور  یك  صورت  به  کارآفریني  بنابراین،  مي کنند. 
اقتصادي جامعه عمل مي کند و با افزایش فعالیت هاي اقتصادي، ایجاد 
شغل، ثروت و درآمد، اقتصاد محلي را با سطوح باالتر و جهاني پیوند 
مي دهد. به دنبال این نتایج، وضعیت زندگي در نواحي روستایي بهبود 

یافته و با افزایش رفاه، شاخص هاي کیفیت زندگي ارتقاء مي یابند.
ب( تغییرات اجتماعي

فعالیت کارآفریني، به دنبال تغییرات مثبت اقتصادي، با ایجاد تغییرات 
خواهد  جاي  بر  محلي  ساکنان  زندگي  اجتماعي  بعد  در  که  مفیدي 
گذاشت، عامل تحول و پویایي است وکیفیت زندگي در این نواحي را 
بهبود مي بخشد. کیفیت زندگي با رضایت مندي ارتباط تنگاتنگ دارد. 
در واقع کیفیت زندگي مفهومي است که به طرز تلقي و نگرش افراد 

بستگي دارد.
ساکنان  زندگي  مختلف  ابعاد  در  که  مثبتي  تغییرات  با  کارآفریني، 
مي دهد.  افزایش  را  افراد  رضایت  حس  مي گذارد،  جاي  بر  محلي 
عامل  یك  شغلي،  فرصت هاي  ایجاد  و  درآمد  افزایش  با  کارآفریني 

مهم در کاهش اضطراب هاي اجتماعي است.
با  و  بازرگاني شده  و  تولیدي  مهارت هاي  افزایش  باعث  کارآفریني 
جامعه  در  را  اجتماعي  سرمایه  تكنولوژي،  و  آموزش  از  بهره گیري 

افزایش خواهد داد. در واقع، کارآفرین یك سرمایه انساني در جامعه 
محسوب مي شود که با تفكر، نوآوري و خالقیت خود مبادرت به خلق 

ظرفیت هاي اقتصادي جدید مي کند.
نواحي  در  نفع همگاني مردم  و  درآمد  افزایش  دنبال  به  کارآفریني، 
اجتماعي  مهم  عنصر  یك  که  مشارکت  و  تعاون  روحیه  روستایي، 
است را ارتقاء مي دهد و سرمایه اجتماعي در جامعه باال خواهد رفت. 
بیكار  نیروي  از  انبوهي  با  روستایي  نواحي  امروزه  اینكه  به  توجه  با 
سكونتگاه ها  این  در  اقتصادي  مثبت  تغییرات  با  است،  روبه رو  جوان 
)اشتغال زایي، نوآوري در خلق فرصت هاي جدید، افزایش درآمد، بهبود 
دسترسي و زیرساخت ها و ...(، فضاي کسب وکار بهبود یافته که یك 
عنصر مهم در تثبیت و ماندگاري جمعیت، به خصوص نیروي جوان 
که  مي شود  باعث  کارآفریني  روح  روستاهاست.  در  تحصیل کرده  و 
جوانان با شور و اشتیاق وارد فعالیت هاي کارآفریني شوند و خود مولد 

کار باشند. 
بنابراین از جمله بهره هایي که از توسعه فعالیت کارآفریني، از لحاظ 
اجتماعي به بدنه روستا مي رسد و کیفیت زندگي را بهبود مي بخشد 

عبارتند از:
- بهزیستي فردي؛

- افزایش سرمایه اجتماعي؛
- رضایت مندي؛

- افزایش تعاون و مشارکت؛
- ماندگاري جمعیت؛
- مهاجرت معكوس؛

- بهبود دسترسي و زیرساخت ها و ...
ج( تغییرات محیطي

دارد.  تنگاتنگ  ارتباط  یك  محیط  کیفیت  با  زندگي  کیفیت  مفهوم 
با پدیدار شدن بحران هاي محیطي، کیفیت محیط سكونت  در واقع 
از کیفیت زندگي شناخته شد. این مفهوم به مثابه  به عنوان بخشي 
بازتابي از تمام جوانب احساس رفاه فردي، شامل همه متغیرهایي که 
بر رضایت مندي انسان مؤثر هستند فرض شده است. کیفیت محیطي  
از شرایط  است  عبارت  زندگي،  کیفیت  مؤلفه هاي  از  یكي  عنوان  به 
اجتماعي- اقتصادي، فرهنگي و کالبدي- فضایي هر محیط روستایي 
محیط  از  ساکنان  رضایت  عدم  یا  و  رضایت  میزان  نشان دهنده  که 

روستایي است.
در  اجتماعي  و  اقتصادي  مثبت  تغییرات  ایجاد  با  کارآفریني  فعالیت 
بهبود  بهبود مي بخشد.  نیز  را  سكونتگاه هاي روستایي، محیط روستا 
وضعیت مسكن، بهداشت، ارتقاي شاخص هاي سالمت و ... به دنبال 
تغییرات اقتصادي و اجتماعي در روستاها، کیفیت محیط روستا را از 
جنبه هاي مختلف کالبدي- فیزیكي، اجتماعي- اقتصادي و ... تغییر 

داده و حس رضایت ساکنان را جلب خواهد نمود. 
زندگي  آن  در  که  محیطي  از  محلي  ساکنان  رضایت  احساس  با 
مي کنند، احساس رفاه، آسایش، امنیت و آسودگي خاطر در ساکنان 
بهبود  روستایي  زندگي  وضعیت  خود،  خودي  به  و  شد  خواهد  ایجاد 
خواهد یافت. به عبارت دیگر، همانطور که پیش تر اشاره شد، کیفیت 
زندگي مفهومي انتزاعي است که به طرز تلقي و نگرش افراد بستگي 



27شماره 49ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی
داشته و با حس رضایت مندي ارتباط تنگاتنگ دارند. 

نتیجه گیري
فعالیت  یك  کارآفریني  که  نمود  بیان  چنین  مي توان  نهایت  در 
خالقانه، نوآورانه و بدیع است که با ایجاد فرصت هاي شغلي جدید و 
اشتغال زایي در بعد اقتصادي، حس رقابت را در میان ساکنان روستایي 
زنده نموده و آن ها را متوجه توانایي ها و امكانات بالقوه و بالفعل در 
روستاها مي نماید. با ایجاد این تغییرات، انگیزه افراد براي ماندگاري 
و  استانداردها  ارتقاي  با  و  یافت  خواهد  افزایش  روستایي  نواحي  در 
افزایش یافته و حس  نیز  زندگي، کیفیت محیط  شاخص هاي کیفیت 
رضایت مندي از زندگي در سكونتگاه هاي روستایي متولد خواهد شد. 
لذا دولت ها و دست اندرکاران حكومتي، برنامه ریزان، تصمیم گیران و 
سیاست گذاران سطوح هاي مختلف، مي بایست با بسترسازي و ایجاد 
زیرساخت هاي الزم، زمینه رشد و شكوفایي روحیه کارآفریني را در 
میان تمام جوامع، به ویژه سكونتگاه هاي روستایي تقویت نمایند و با 
بهره گیري از ابزارهاي ویژه )وام هاي کم بهره، تسهیالت ارزان قیمت، 
بیمه و ...(، بخش خصوصي و مردم را به انجام فعالیت هاي کارآفرینانه 
تشویق نمایند و زمینه مشارکت فعال و گسترده آنان را فراهم سازند. 
و حمایت هاي  کارآفرینانه  روحیه  بیشتر  چه  هر  تقویت  با  است  امید 
دولت از کارآفرینان، به ویژه کارآفرینان عرصه روستایي، شاهد توسعه 

و آباداني هر چه بیشتر سكونتگاه هاي روستایي کشور باشیم.  
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 قبل از هرچیز از اینكه به دعوت ما  براي گفت وگو در 
خصوص توسعه روستایي از بُعد اقتصادي، اشتغال زایي و کارآفریني 
پاسخ مثبت دادید، صمیمانه تشكر مي کنیم که این امر نشأت گرفته 
از توجه شما به روستاها و روستاییان و اعتقادتان به بسط و گسترش 
به خصوص  رسانه ها   طریق  از  اشتغال زایي  و  کارآفریني  فرهنگ 
دارید  استحضار  که  همانطور  دهیاري هاست.  تخصصي  ماهنامه 
در دهه هاي اخیر موضوع توجه به روستاها به عنوان عامل مولد در 
توسعه پایدار روستایي در جوامع توسعه یافته و درحال توسعه  بسیار 
جدي گرفته شد و با تدوین برنامه  هاي کوتاه مدت و بلند مدت به این 
امر با جدیت پرداخته شد. حتي ما شاهد آن هستیم که سازمان هاي 
بین المللي با عضویت کشورهاي مختلف جهان ایجاد و به موضوع 
با  امور دهیاري ها  اهتمام ورزیده اند. معاونت  دنیا  پایدار در  توسعه 
هدف گسترش و اعتالي فرهنگ توسعه پایدار روستایي و پشتیباني 
فني و تخصصي مدیران و فعاالن حوزه مدیریت روستایي، به تهیه 
و انتشار ماهنامه تخصصي دهیاري ها همت گماشته تا با بهره گیري 
ارزنده  و دیدگاه هاي صاحب نظران و فعاالن این عرصه  از تجارب 
بتواند در راستاي اعتالي مدیریت روستایي و تحقق توسعه پایدار 
روستایي از طریق توانمندسازي سازمان مدیریت روستایي گام هاي 
بلندي را بردارد و امروز ما به همین جهت خدمت شما رسیده ایم تا 
گفت وگویي با جنابعالي با موضوع اشتغال زایي، کارآفریني و توسعه 
برنامه هاي  و  دیدگاه ها  نظرات،  از  و  باشیم  داشته  روستایي  پایدار 

شما آگاهي پیدا کنیم و از آن بهره مند شویم.

محترم  همكاران  و  جنابعالي  از  هم  من  بسم ا...الرحمن الرحیم.   
برنامه ها،  اهداف،  معرفي  روش هاي  بهترین  از  یكي  ممنونم.  شما 
اصحاب  با  مؤثر  و  نزدیك  تنگاتنگ،  ارتباط  راهكارها،  و  مشكالت 
هم  گفت وگو  این  اصلي  دلیل  شماست.  ماهنامه  به خصوص  رسانه 
بیان موضوعات  به  تا  است  این  ما  و قصد  روستاییان عزیز هستند 
مرتبط با روستاها بپردازیم و براي حل مشكالت مردم به راه کارهاي 

حل آن ها توجه کنیم. 
 جناب آقاي دکتر رضوي، لطفاً خودتان را معرفي بفرمایید. 

خمین  شهرستان  آش سیان  روستاي  در   1335 سال  متولد  من   
هستم. از همان ابتدا کارهاي کشاورزي و دامپروري انجام مي دادم. 
زمین را با گاوآهن شخم زده ام، گندم درو کرده ام و افتخار مي کنم 
که روستا زاده ام. من گوسفندچراني کرده ام و به آن افتخار هم مي کنم 
در   ،1354 سال  در  من  نرود.  یادم  از  که  مي کنم  یادآوري  هربار  و 
رشته زمین شناسي دانشگاه اصفهان تحصیل کردم و بعد از انقالب 
از  پس  و  کردم  اخذ  را  ساختمان  زمین شناسي  رشته  فوق لیسانس 
گذراندن خدمت سربازي توفیق داشتم به جبهه بروم و بصورت معلم 
بنیاد  مسئول  سال  چهار  بدهم.  درس  دبیرستان ها  در  حق التدریس 
شهید بودم و در قسمت آموزش فرهنگي بنیاد افتخار داشتم اردوي 
3000 نفري فرزندان شهدا را برگزار نمایم که در تابستان سال 1365 
انجام شد. چهار سال معاون استاندار زنجان و فرماندار قزوین بودم. 
9 ماه معاون سیاسي استانداري تهران بودم و 12 سال مردم شریف 
پنجم و  اعتماد داشتند و در دوره هاي چهارم،  به من لطف و  نائین 

گفت وگو با دکتر سید ابوالفضل رضوي، معاون توسعه روستایي و مناطق محروم کشور

لزوم بازتعریف روستا به عنوان سكونت گاهي 
که محل تولید و ارزش آفریني است

 حسن عزيزي نوذري پور
كارشناس ارشد مديريت اجرايي
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ششم نماینده آن ها در مجلس شوراي اسالمي بودم. در مجلس ششم 
نماینده شوراي اقتصاد بودم. مشاور وزیر صنعت و معدن و مدیرعامل 
منطقه اقتصادي خلیج فارس بودم و سپس بازنشسته شدم. مدتي در 
بخش خصوصي فعالیت کردم که تجربه بسیار مفیدي بود و سپس در 
این سمت منصوب شدم که افتخار بزرگي محسوب مي شود و توفیقي 
است که من بتوانم به کم ادعاترین، پرتالش ترین و پرکارترین خلق 

خدا یعني روستاییان عزیز خدمت کنم. 
توسعه  معاونت  شما،  مسئولیت  اینكه  به  توجه  با   
از  تعریف شما  و  برداشت  است   محروم کشور  مناطق  و  روستایي 

توسعه روستایي و توسعه یافتگي چیست؟ 
 توسعه در یك جمله کوتاه از نظر من یعني اینكه انسان ها همه 
بدانند حق دارند و مسئولند؛ اینكه در برابر تغییر و تحول جامعه شان 
باشند. اگر در  اندیشه  باید داراي فكر و  مسئول و شریك هستند و 
قبول کردند  را  آدم ها مسئولیت علل عقب افتادگي ها  جامعه اي همه 
و با شجاعت به مسائل پرداختند حتمًا آن جامعه به توسعه یافتگي 
مي رسد و این مسئله ربطي به سواد ندارد، در واقع سواد مي تواند به 
این فرایند سرعت ببخشد ولي نمي تواند حرکت بیافریند. این تعریف 
ساده من از توسعه است، بنابراین وقتي مي خواهیم جامعه روستایي 
کشور به توسعه برسد باید به مردم حق سؤال کردن بدهیم. باید از 
مردم توسط خود آن ها سؤال شود. مسئول باید قبول کند مورد انتقاد، 
بازخواست، استیضاح  و سؤال مردم قرار گیرد، در هر رده اي که باشد 
و البته فلسفه نظام شورایي در روستاها و شهر هاي کشور به معناي 
مردم  و خود  مردم  منتخبین  دانستن  و  مردم، خرد جمعي  مشارکت 
است چرا که منتخبین مردم در برابر مردم مسئول اند و مردم نیز در 
قبال انتخابي که کرده اند مسئولیت دارند، و اگر ما به این باور برسیم 
در این صورت  توسعه و توسعه یافتگي تحقق یافته است. من از زاویه 
دیگري به توسعه مي پردازم؛ اگر بگوییم که توسعه  امري است مستمر، 
مبتني بر مشارکت بیشتر و نیازمند پذیرش مسئولیت، بنابراین امري 
فراگیر خواهد بود و با در نظر گرفتن چنین شاخص هایي، روستایي را 
توسعه یافته مي دانیم که در واقع اوضاعش دائمًا در حال بهبود است. 
ببینید خداوند در قرآن کریم در سوره رعد آیه 11 مي فرماید »إِنَّ ا... 
ال ُیَغیُِّر ما بَِقوٍم َحّتیُیَغیِّروا ما بَِأنُفِسِهم« یعني خداوند سرنوشت هیچ 
قوم )و ملّتی( را تغییر نمی دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان 
بیَل  است تغییر دهند و در آیه 3 سوره انسان مي  فرماید »إِنَّا َهَدْیناُه السَّ
ا َکُفوراً« یعني ما راه را به او نشان دادیم ، خواه شاکر  ا شاِکراً َو إِمَّ إِمَّ
باشد )و پذیرا گردد( یا ناسپاس و در آیه 256 سوره بقره مي فرماید »ال 
« یعني هیچ اکراه و اجباری  ْشُد ِمَن الَْغيِّ یِن َقْد تََبیََّن الرُّ إِْکراَه ِفي الدِّ
به  از ضالل متمایز و آشكار است،  نیست همانا کمال  این دین  در 
این ترتیب خداوند مي فرماید وضع ملت تغییر مي کند اما به اراده ملت 
این تغییر ممكن است به سوي تعالي و هدایت باشد و البته ممكن 
این ملت  است این مسیر به سوي بي راهه باشد، که در این صورت 
هستند که مسئولند اما ما همیشه توسعه را بهبود، تعالي، رشد و ترقي 
مي دانیم. بنابراین در امر توسعه، قرب به خدا هدف اصلي است؛ به 
معني فراهم آوردن وسایل و امكاناتي که انسان ها با استفاده از این 
امكانات و با آسایش خاطر و آگاهي الزم  بتوانند به زندگي آسوده 

به عنوان مثال، روستاي توسعه یافته  تعریف  این  براساس  ادامه دهند. 
در حوزه اشتغال، روستایي است که مردم در آن بیكار نباشند و به فكر 
حل مشكل خود و دیگران باشند. روستایي که مردم براي خود زحمت 
درست کنند و براي دیگران رحمت فراهم آورند، روستایي است که در 

آن کمترین حس بدبیني و بدخواهي وجود داشته باشد. 
  با توجه به شاخص هایي که به آن ها اشاره نمودید، لطفاً 

روستاهایي را به عنوان نمونه معرفي کنید.
مانند  داریم؛  زیاد  اینچنیني  روستاهاي  الحمدا...  ایران  در  ما    
روستاي زردویي در پاوه، مرز ایران و عراق، که انصافًا مردمي خوب و 
مهربان دارد که نسبت به همدیگر دلخوش هستند یا روستایي با نام 
اسطلخ جان در شهرستان رودبار واقع در استان گیالن، و حتمًا خود 
شما هم به  خوبي مي دانید که مردم در این روستاها چگونه با یكدیگر 
در امر گردشگري همكاري مي کنند. روستایي در نائین به نام نیستانك 
در  و هم  دارند  مناسبي  اقتصادي  مشارکت  روستا  این  در  مردم  که 
صنایع قدیم مانند فرش و هم در صنایع جدید مانند قطعات خودرو، 
با یكدیگر همكاري و  پرورش شترمرغ  و  بیسكوییت  و  تولید کیك 
مشارکت مي کنند. روستاهاي نمونه این چنیني در استان هاي سیستان  
فراوان  غربي  آذربایجان  و  آذربایجان شرقي  هرمزگان،  و  بلوچستان، 
داریم که نمونه کامل و عالي آن  روستاي بنیس واقع در شهرستان 
مردم  روستا  این  در  است.  آذربایجان شرقي  استان  توابع  از  شبستر 
ساختند،  خود  سرمایه  با  و  مردمي  مشارکت  با  را  نور  پیام  دانشگاه 
مجتمع ورزشي و فرهنگي و واحد تولیدي ایجاد کردند و حدود %70 

بهسازي روستا با سرمایه خودشان انجام گرفته است.
  با توجه به اینكه الزمه  اشتغال زایي، کارآفریني است ما 
چه کار باید بكنیم که فرهنگ کار و تالش و کارآفریني را در روستاها 
توسعه بدهیم و اگر نمونه اي عملي در این زمینه مدنظر دارید لطفاً 

بفرمائید.  
کارآفریني،  بحث  ما،  بحث  است.  خوبي  بسیار  سوال  این   
است. مستحضرید که  اقتصادي مردم  توان  افزایش  و  ارزش آفریني 
روستا کانون تولید است و به اعتقاد من در روستا نباید حرف از بیكاري 
زد، اگر این حرف زده شود معنایش این است که به کارآفریناني که در 
روستا باید نوآفرین و نوآور باشند و همچنین به محصوالت روستایي 
تمامي  به  باید  ما  تبدیلي و فرآوري بي توجهي شده است.  و صنایع 
مواردي که ذکر کردم توجه جدي داشته باشیم؛ به عنوان مثال اگر با 
روش سنتي بخواهیم آبیاري کنیم حتمًا کشاورزي لطمه هاي فراواني 
نه تنها  آن  نتیجه  و  شد  خواهد  آن  تعطیلي  به  منجر  یا  دید  خواهد 
موجب بیكاري کشاورزان است بلكه زمین هاي مزروعي ما نیز لم یزرع 
خواهد ماند و از بین خواهند رفت. نقش کارآفریني در کشاورزي این 
را  کیفیت محصول  و  تولید محصول  در  را  بهره وري  باید  که  است 
افزایش دهد و زحمات روستاییان را در کار یدي بر روي زمین در 
مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول با روش هاي نوین کاهش 
دهد همچنین باید سرعت عمل و میزان برداشت را در تعداد دفعات و 
در هر مرتبه افزایش دهد. این ها مجموعه کارهایي است که کارآفرین 
باید روي آن ها فكر کند و باید با ایده هاي نو فرآیند آن ها را بهبود 
ببخشد و ما بحمدا... توانسته ایم در این راستا قدم هاي مؤثري برداریم 
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به عنوان مثال، در شهرستان رباط کریم کارآفریني وجود دارد که 50 
گل  آلبالو،  گیالس،  خرما،  گردو،  از  اعم  کشاورزي  محصوالت  قلم 
محمدي و ... را نه تنها تولید مي کند بلكه با روش هاي جدید سبب 
افزایش میزان تولید این محصوالت شده است. نكته حائزاهمیت این 
است که باید فرهنگ کار در کشور به عنوان یك ارزش معرفي شود 
آن صورت  در  زیرا  داده شود  اهمیت  بیشتر  کارآفریني  فرهنگ  به  و 
بیكار نخواهیم داشت. داستان ارزش کار را از دیدگاه شهید مطهري 
بیان مي کنم که مي فرمایند روزي یك کناس در ته چاه کار مي کرد و 
شعري را با خود زمزمه مي کرد که »گرامي داشتمت اي نفس از آنت/

که آسان بگذرد بر دل جهانت«، بوعلي سینا که از آن جا عبور مي کرد 
گفت این کناس را صدا کنید که از او بپرسم چطور نفس خویش را 
گرامي داشته است. مي دانید که کناس کسي است که چاه فاضالب را 
تمیز مي کند. این آقا آمد باال و بوعلي سینا سؤال کرد کناس بگو بببینم 
نفس خود را چگونه گرامي داشته اي؟ کناس گفت:  نان از دست رنج 
خویش خوردن به از منت خسیس بردن. ببینید فرهنگ کار و تالش 
در گذشته نزد افراد نكو بود و در آن موقع به این دلیل بود که فرد 
مي رفت کار مي کرد و زحمت مي کشید و گردن کج نمي کرد. امروزه 
متأسفانه یكي از مسائل اجتماعي همین گداهاي سرچهار راه ها هستند 
که شاید یكي از دالیلش این باشد که فرهنگ کار در کشور ارزش و 
جایگاه واقعي خود را ندارد. چرا پیامبر عظیم الشان اسالم کف دست 
کارگر را بوسید، براي اینكه کارگر رفت براي خودش کار کند تا درآمد 
لعیاله  حاصل کند و این مصداق حدیثي است که مي فرماید »الكاد 
کالمجاهد فی سبیل ا...« یعني کسي که براي امرارمعاش خانواده  اش 
تالش مي کند مانند مجاهدي در راه خداست. حتمًا باید رسانه هاي ما 
به ارزش کار و به فرهنگ کار توجه کنند که در این مورد ما بتوانیم 
ارزش آفریني کنیم؛ آن وقت کارآفریناني که براي جامعه اشتغال زایي 
مي کنند باید در حد دانشمندان در جامعه ارزش داشته باشند، چراکه 
فرمود  هم  پیغمبر  که  مي کنند  تولید  دانش  نوعي  این ها  واقع  در 

»دانشمندان ما مدادشان برتر از خون شهیدان است«.
 ممكن است چند نمونه از کمک هایي را که به کارآفرینان 
در زمینه هاي اشتغال زایي در  سال گذشته انجام داده اید یا امسال در 

نظر دارید انجام دهید، بیان نمایید؟ 
 نمونه هاي زیادي در کشور بوده است که چندتایي را ذکر مي کنم؛ 
کارمزد  با  تسهیالت  کارآفریني  به  قزوین  استان  در  به عنوان مثال، 
آذربایجان شرقي کارآفریني متقاضي تسهیالت  استان  4%دادیم، در 
براي ایجاد کارخانه  تولید کاغذ از سنگ آهك بود که به ایشان کمك 
حوزه  در  کارآفریني  رباط کریم  شهرستان  تهران،  استان  در  کردیم. 
کشاورزي متقاضي بود که از تسهیالت با کارمزد 4% بهره مند شد. 

آیا طي  افراد تسهیالت داده اید؟  این  به  بر چه اساسي  دهیاري ها: 
افراد کارآفرین که کسب وکار آن ها  یک فرآیند بررسي و شناسایي 
جنبه کارآفریني و ظرفیت و پتانسیل مناسبي براي توسعه کسب و کار 

براساس معیارهاي کارآفریني داشته، تسهیالت پرداخت نموده اید؟
 بله همینطور است، ما طي فرآیندي این تسهیالت را به کارآفرینان 

پرداخت مي نماییم. 

زمینه  در  برنامه هایي  چه  جاري  سال  در  بفرمایید   
کارآفریني و اشتغال زایي دارید و تعامل شما با سایر دستگاه هایي که 

در زمینه روستاها فعالیت دارند، چگونه است؟
با  تمام دستگاه هایي که مرتبط  با همكاري  را  برنامه هایمان   ما 
روستاها فعالیت مي کنند انجام مي دهیم از جمله سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور که من در همین جا الزم مي دانم از همكاري 
آقاي مهندس خندان دل و شخص آقاي دکتر جندقیان تشكر کنم، 
از زماني که ایشان آمدند همدلي و همكاري بسیار خوبي داشته ایم. 
همچنین با جهاد کشاورزي و با همه دستگاه ها همكاري داشته ایم. 
ما سال گذشته توانستیم با همكاري همه دستگاه ها 160000 شغل 
پایدار در روستاهاي سراسر کشور ایجاد کنیم و امسال به یاري خدا 
این رقم را به 300000 شغل خواهیم رساند. ما در سال جاري براي 
کمك به کارآفرینان سه نمونه تسهیالت براي توسعه پایدار اشتغال 

روستایي در نظر گرفته ایم:
بنیاد مستضعفان و بانك  با همكاري  1- یك نمونه تسهیالت که 
سینا پرداخت خواهیم کرد که همین جا از آقاي سعیدي کیا و مدیران 
بانك سینا تشكر مي کنم. این مورد به این صورت است که 1500 
البته  مي کنیم.  پرداخت   %8 بهره  نرخ  با  تسهیالت  تومان  میلیارد 
از محل  دولت  را  آن  که  %5  است  بوده  آن %18  بهره  اصل  در 
اعتبارات معاونت توسعه روستایي و مناطق محروم کشور به صورت 
یارانه پرداخت مي کند و 5% را هم بنیاد مستضعفان متقبل شده است 

بنابراین 10% از این  18% را ما متقبل شده ایم. 
2-  تسهیالتي بالغ بر 310 میلیارد تومان با همكاري بنیاد برکت، 
قالب  در  است  قرار  پارسیان  بانك  و  )ره(  امام  فرمان  اجرایي  ستاد 
اصل  در  هم  آن  بهره  که  نماییم  پرداخت  کارآفریني  طرح هاي 
18%بوده است ولي  5% آن را ما متقبل شدیم و 5% دیگر را بنیاد 
برکت تقبل کرده است که در نهایت به صورت تسهیالت با بهره %8  

به کارآفرینان پرداخت خواهد شد.
3- نوع دیگر، تسهیالت مشارکتي است، که اگر مشارکت ها باالي 
25 خانوار باشند ما به این ها تسهیالت با کارمزد 3% ، و بعضًا بدون 

کارمزد براي روستاهاي مرزي، پرداخت مي کنیم.
به عنوان مثال، در  این تسهیالت داشتیم؛  از  ما در سال گذشته هم 
بدون  وام  تومان  میلیارد   4 ما  خاش  شهرستان  روستاهاي  از  یكي 
کارمزد پرداخت کردیم، در شهرستان نهبندان به دو روستا 2 میلیارد 
تومان تسهیالت بدون کارمزد دادیم ولي متأسفانه متقاضیان بیشتري 
نداشتیم. در استان هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي، اصفهان و 
یزد هم وام هاي با 3%  کارمزد را به قریب به 40 شرکت پرداخت 
با  سال جاري  در  البته  است.  بوده  مشارکتي  به صورت   که  کردیم 
تالشي که دولت از سال گذشته شروع کرد، مبلغ 1/5 میلیارد دالر 
از محل صندوق توسعه ملي به عنوان تسهیالت قرض الحسنه براي 
آورده  با  تقریبًا  که  شد  گرفته  نظر  در  عشایر  و  روستاییان  اشتغال 
که  شد  خواهد  تومان  میلیارد   8000 معادل  رقمي  عامل  بانك هاي 
عشایر  و  روستاییان  به  ان شا ا...  الحسنه  قرض  تسهیالت  به صورت 
اجرایي  گام هاي  خدا  یاري  به  مي کنیم  و سعي  خواهد شد  پرداخت 

براي توزیع آن را هر چه زودتر به نتیجه برسانیم. 
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شكلي  چه  به  اعتبار  این  توزیع  فرآیند  بفرمایید  لطفاً   
چگونه  دارید؟  اعتبار  این  توزیع  براي  سیستمي  آیا  و  بود  خواهد 
توسعه  به  منجر  که  داشت  عادالنه اي  و  اثربخش  توزیع  مي توان 
براي  فرآیندي  و  آیا سیستم  پایدار شود؟  اشتغال زایي  و  کارآفریني 
بتوانید  تا  دارید  روستاها  در  سرمایه گذاري  فرصت هاي  شناسایي 
تسهیالت را متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود در روستاها 

به متقاضیان کسب و کارهاي همان روستا پرداخت نمایید؟ 
مجلس  که  بود  این  ما  انتظار  اواًل،  ممنونم.  شما  نظر  دقت  از   
محترم شوراي اسالمي خیلي زودتر این الیحه را تصویب کند زیرا 
دولت محترم در آذرماه 1395 با قید دو فوریت این الیحه را تقدیم 
مجلس نمود. به هرحال سپاس داریم که باالخره تصویب شد. ثانیًا، 
پیشنهاد و نظر دولت این بود که این مبلغ صرفًا براي روستاییان و 
اضافه  هم  را  نفر  هزار   10 زیر  ولي مجلس شهرهاي  باشد،  عشایر 
ثالثًا، نظر  این کم لطفي به روستاییان و عشایر بود.  کرد و به نظرم 
اقتصاد  اهداف  راستاي  در  برنامه  که  بود  این  بیشتر  ما  خواست  و 
قرار شد که براساس  انجام شود ولي ظاهراً  مقاومتي و اشتغال زایي 
اداري  از بوروکراسي  انجام شود و بیم ما  نظر شوراي عالي اشتغال 
حساسیت  مقاومتي  اقتصاد  به  نسبت  انقالب  معظم  رهبري  است. 
فرمودند  صراحت  به  که  دیدید  ایشان  بیانات  در  و  دارند  ویژه  اي 
ما  نظر  به  لذا  است  مقاومتي  اقتصاد  کشور،  اقتصاد  درمان  نسخه 
نیست  مشكلي  به هرحال  مي شد.   برنامه ریزي  راستا  همین  در  باید 
چون همانطور که مي دانید آقاي دکتر جهانگیري معاون اول محترم 
این  توزیع  فرمودند  مقاومتي  اقتصاد  فرمانده  به عنوان  رییس جمهور 
پول در دولت تصمیم گیري مي شود، یعني هیچ نهاد یا وزارتخانه اي به 
تنهایي حق تصمیم گیري ندارد. آیین نامه اجرایي آن هم  با مشارکت 
و  برنامه  سازمان  کشور،  محروم  مناطق  و  روستایي  توسعه  معاونت 
بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نوشته خواهد شد 
البته  و تأکید این است که حتمًا رقابتي کردن استان ها لحاظ شود. 
طبق قانون توزیع آن 50% به صورت استاني و 50% هم به صورت 
رقابت  ما  است  ملي  پنجاه درصدي که  آن  توزیع  در  اما  است  ملي 
رقابت،  در  به بخش خصوصي  افزوده، عدم صدمه  ارزش  عملیاتي، 
برونگرایي  قابلیت  حاصله  محصوالت  که  کسب وکارهایي  به  توجه 
درونگرایي  باشند،  داشته  کشور  براي  ارزي  درآمد  مي توانند  و  دارند 
را لحاظ خواهیم  با ظرفیت هاي داخل و کیفیت محصول  تناسب  و 
کرد. البته موضوع صنایع دستي، صنایع فرآوري تبدیلي و باال بردن 
ارزش افزوده در روستاها بسیار مورد توجه ما خواهد بود و ان شاا... 
تعالي که بتوانیم این برنامه ها را در خود روستا عملیاتي کنیم. اولویت 
ما هم متقاضیاني هستند  که به برونگرایي محصولشان فكر مي کنند 
چرا که دو شاخص مهم اقتصاد مقاومتي که رهبري معظم فرمودند 
و  باشد  برونگرا  باید  ما  است، پس محصول  بودن  برونگرا  و  درونزا 
نگاهش به بیرون باشد که بتواند درآمدزایي براي کشور داشته باشد 
از  امروزه متأسفانه بعضي  باشد. مستحضرید  از درون  باید  ولي فكر 
محصوالت که باید در روستاها تولید شود تولید نمي شوند. چرا؟ به 
دلیل اینكه صنایع تبدیلي در شهرها مستقر است، بنابراین باید این 
صنایع تبدیلي به روستاها برده شود. ما اخیراً با برادران عزیز مسئول 

صنایع دستي از سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
فكري را داریم دنبال مي کنیم و آن این است که روستاهاي نمونه 
جهاني داشته باشیم؛ به عنوان مثال، روستاي نمونه صنایع سوزن دوزي 
لباس، مستحضرید که زماني لباس مقامات فرانسوي از زنان سیستان 
و بلوچستان الگو گرفته بوده  است، و یا مبلمان منزل که در مالیر 
تولید مي شده است. از این نمونه ها در کشور زیاد داریم که ما با جدیت 

دنبال مي کنیم و حتمًا در اولویت کارها قرار دارند. 
در  شغل  ایجاد  از  جاري  سال  پایان  تا  شما  پیش بیني   

روستاها چه تعداد خواهد بود؟
 ما طبق برنامه ریزي، در حدود 280000 فرصت شغلي را پیش بیني 
کرده بودیم ولي با این مصوبه اي که مجلس محترم شوراي اسالمي 
)1/5 میلیارد دالر( تصویب کرد پیش بیني ما باالي 300000 فرصت 
شغلي است که اگر خدا عمري داد در آخر سال ما با شما مصاحبه 
خواهیم کرد و 300000 مورد را با آدرس به شما خواهیم داد و شما 

مي توانید تشریف ببرید و ببینید. 
فرهنگ  تبیین  جمله  از  فرهنگي  موضوع  در  بفرمایید   

اقتصاد مقاومتي، کارآفریني و اشتغال زایي چه برنامه هایي دارید؟ 
 من ابتدا راجع به فرهنگ عام روستا صحبت مي کنم. متأسفانه 
به روستاییان و عشایر شده،  بارزي که  از ظلم هاي  ما یكي  از نظر 
اکثر  کنید  بررسي  اگر  است.  بوده  کشور  در  آموزشي  عدالت  عدم 
جامعه  محروم  اقشار  فرزندان  غیرانتفاعي،  دانشگاه هاي  دانشجویان 
ما یعني روستاییان و عشایر کشور هستند؛ چرا؟ چون عدالت در نظام 
آموزشي ما اجرا نشده و همچنین کیفیت آموزشي در روستاها پایین 
بوده که این امر در مناطق عشایري به مراتب پایین تر است. امكانات 
با تهران و مراکز  آموزشي در روستاها و مناطق عشایري در قیاس 
استان ها پایین است و این موضوع باعث شده در رقابت هاي کنكور 
بچه هاي تهران و مراکز استان ها به دانشگاه هاي دولتي راه یافته و 
بچه هاي روستایي و عشایري به دانشگاه هاي غیر دولتي بروند. یكي 
مناطق  آموزشي  ایجاد شوراي  داده ایم،  انجام  کارهاي مهمي که  از 
و  آموزش  وزیر  ریاست  به  توسعه یافته  کمتر  و  توسعه نیافته  محروم 
کشور  محروم  مناطق  و  روستایي  توسعه  معاونت  دبیري  و  پرورش 
است. این شورا سه سال و نیم است که تشكیل شده و در این مدت 
توانسته ایم رقمي نزدیك به 60000 میلیارد تومان عالوه بر اعتبارات 
و  عشایر  براي  مختلف  هاي  دستگاه  و  پرورش  و  آموزش  مصوب 
و  سیستان  استان  براي  به عنوان نمونه،  دهیم.  تخصیص  روستاییان 
رئیس جمهور 500  اول محترم  معاون  با دستور مستقیم  بلوچستان 
نفر عالوه بر سهمیه، جذب معلم درخواست کردیم و موافقت شد و 
به نتیجه رسید. این در بخش اولیه فرهنگي و امیدواریم که بتوانیم 
مجتمع   ان شاا... یك  دهستان کشور  هر  در  دولت  آینده  دوره  براي 
امر  این  یقینًا  که  بكنیم  ایجاد  درماني  و  آموزشي-فرهنگي-ورزشي 
و  مي شود  روستایي  بچه هاي  آموزشي  عقب افتادگي  جبران  باعث 

ترفیع آموزشي را در پي خواهد داشت.
زمینه  در  شما  برنامه هاي  گفت  مي توان  عبارتي  به   
توانمندسازي روستاییان از طریق آموزش است. لطفاً در این زمینه 

بیشتر توضیح بفرمایید؟



شماره 49ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی 32
داریم.  اعتقاد  نرم افزاري  بُعد  در  مخصوصًا  توان افزایي  به  ما   
نسبتًا  توان افزایي سخت افزاري و زیرساختي  ما در بحث  روستاهاي 
بنابراین ما  نیازمند و ذي حقند.  نرم افزاري حتمًا  بُعد  اما در  کم نیازند 
به این مسئله توجه مي کنیم. ببینید، بچه هاي روستایي را نمي توان 
در مدرسه شبانه روزي نگه داشت چرا که هم دانش آموز و هم نیروي 
باید  است. پس  دانش آموز  فقط  که  بچه شهري  برعكس  است  کار 
کنیم؛   فراهم  را  زیرساخت ها  نیازها،  این  با  منطبق  گونه اي  به  ما 
به عنوان مثال، سرویس رفت وآمد به جاي رفت و آمد معلم، به عبارتي، 
معلم در یك مرکز ساکن باشد و بچه ها را با سرویس مناسب بتوانیم 
با  کشور  مناطق  از  بسیاري  بچه هاي  که  همان طور  ببریم  مرکز  به 
سرویس به مدرسه رفت وآمد مي کنند ما هم براي بچه هاي روستایي 
این امكان را فراهم کنیم. در بحث آموزش هاي حرفه اي حتمًا باید 
با  متناسب  آموزش هاي کالسیك  کنار  در  استان ها  روستاهاي  همه 
حال  در  زمینه،  همین  در  ببینند.   آموزش  نیز  خود  بومي  هنرهاي 
تدوین آیین نامه اي هستیم که در قالب الیحه اي تقدیم هیئت محترم 
دولت بكنیم که اگر از اختیارات دولت هست ان شاءا... تعالي در دولت 
به  الیحه  عنوان  به  دارد  مجلس  مصوبه  به  نیاز  اگر  و  شود  اقدام 

مجلس ارائه شود. 
کسب وکارهاي  ایجاد  با  دارید  استحضار  که  همانطور   
جدید بدون تردید محصوالت بیشتري با تنوع بیشتر تولید مي شوند 
کسب وکارها  صاحبان  از  بسیاري  دغدغه  شاید  که  نگراني،  یک  و 
فروش  بازار  زمینه  در  آیا  است.  محصوالت  فروش  بازار  باشد،  هم 
محصوالت و یا صادرات آن ها هم برنامه اي دارید؟ آیا زیرساخت هایي 

براي فروش محصوالت روستایي برنامه ریزي کرده اید؟
 حتمًا. ما  در این زمینه هم فكر کردیم و هم برنامه داریم. براي 
مثال، من به چند شاخص اشاره مي کنم؛ همانطور که مي دانید، چند 
کمربند خطرناک وجود دارد که متأسفانه کشور ما  ایران در آن ها واقع 
شده است، کمربند زلزله و دیگري هم کمربند خشكسالي. خشكسالي 
و زلزله متأسفانه مشكل زا هستند. اما این به معناي نداشتن راهكار 
نیست بلكه باید خالقیت داشته باشیم و با آن ها مقابله بكنیم و این 
انجام  اقدام مناسب را  هم شدني است. در بحث خشكسالي ما  دو 
دادیم که براي روستاییان ما حتمًا ضمانت مصرف فروش محصول 
االن  ببینید،  است.  لباس  تولید  دارد؛ یكي بحث  به همراه  را  نهایي 
بازار تولید لباس در سال حدود 30000 میلیارد تومان است که نصف 
آن بصورت قاچاق یا از طریق مبادي گمرکي است، چرا باید اینطور 
باشد؟ ما برنامه ریزي کرده ایم با هماهنگي سازمان صنایع کوچك و 
شهرک هاي صنعتي ایران و همین طور با هماهنگي قماش ایران با 
یك برنامه منسجم در روستاها آموزش هاي خیاطي، برش و دوخت 
محصول  خریداري  ایران  قماش  انجمن  مسئول  آقایان  و  بدهیم 
دوخته شده روستایي را تضمین بكنند که تا امروز هم جواب داده است؛ 
نمونه هایي مثل روستاي دستجرد در الله جین استان همدان، روستاي 
در شهرستان  روستاي سیف آباد  استان سمنان،  میامي  در  محمدآباد 
خمین از توابع استان مرکزي. این ها را به صورت نمونه داریم که انجام 
شده است و نگراني از تولید محصوالت پوشاک ندارند. نوع دیگري را 

که دنبال کردیم تولید سنگ هاي زینتي و قیمتي است. دومین صنعت 
پرتحرک در دنیا بعد از نفت، صنعت سنگ هاي زینتي و قیمتي است. 
1000 میلیارد دالر در سال گردش مالي وجود دارد. در کشوري مانند 
تایلند 1/5 میلیون نفر در عرصه سنگ هاي زینتي و قیمتي اشتغال 
مستقیم دارند و حدوداً 3 میلیون نفر هم غیرمستقیم مشغول فعالیت 
هستند که در مجموع حدود 4/5 میلیون نفر در این صنعت مشغول به 
کارند. این در حالي است که این کشور به اندازه کشور ما کاني هایي 
که باید از آن سنگ هاي زینتي و قیمتي تولید کنند، ندارد. نزدیك 
به یك چهارم کاني هاي مورداستفاده در سنگ هاي زینتي و قیمتي در 
ایران است و ایران پنجمین کشور مصرف کننده سنگ هاي زینتي و 
قیمتي در دنیاست و اصاًل نباید نگران فروش این محصول باشیم. 
و  گرفته  یاد  حرفه اي  به صورت  را  سنگ ها  این  تراش  ایتالیا  کشور 
برایش تبدیل به برند شده است و بسیاري کشورهاي دیگر هم به 
همین ترتیب. چه اشكالي دارد که ما هم این صنعت را به روستاییان 
آموزش دهیم و حداقل براي مصرف خودمان تولید کنیم. باتوجه به 
اینكه خودمان پنجمین کشور مصرف کننده دنیا هستیم و این صنعت 
کمترین نیاز را به آب دارد و مي توان آن را در منزل تولید نمود. در 
از مسئوالن  یكي  آقاي کشتي آرا که  با  و  کارکرده ایم  ما  زمینه  این 
اتحادیه این صنف است هماهنگي هایي را انجام داده ایم و با وزارت 
صنعت و معدن هم جلساتي داشتیم و یقینًا در دولت جدید ما جدي تر 
این کارها را پیش خواهیم برد. همچنین توجه داشته باشید که حدود 
دالر  میلیارد   8 حدود  و  مي شود  تولید  ایران  در  دنیا  زعفران   %96
گردش مالي محصوالت زعفران است اما نزدیك 700 میلیون دالر 
سهم ماست چرا سهم ما بسیار پایین است؟ زیرا ما در بحث فرآوري 
کار نكرده ایم و باید در این زمینه بیشتر فعال شویم؛ حتمًا باید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و دستگاه هاي مرتبط فعال بشوند و داریم با 

جدیت دنبال مي کنیم که ان شاءا... تعالي به جاهاي مناسبي برسیم.
 اگر در پایان، حرف ناگفته اي دارید لطفاً بفرمایید. 

 در همین جا واقعًا الزم مي دانم از دهیاران که سربازان و پیشگامان 
گمنام و پرکار توسعه روستایي هستند تشكر نمایم. من فكر مي کنم 
باید تعریف روستا را مورد بازنگري قرار دهیم زیرا در قانون اشتباه 
با  تولید است و  باید قبول کنیم که روستا مرکز  تعریف شده است؛ 
مي توان  را  شهري  آپارتمان هاي  دارد،  تفاوت  شهري  آپارتمان هاي 
سكونتگاه نامید و مردم در این مجموعه به آرامش برسند اما در مورد 
روستا که تعریف آن چنین بیان شده که عبارت است از سكونتگاهي 
متشكل از 20 خانوار یا 100 نفر تا 3500 نفر جمعیت، این بزرگ ترین 
ظلم به روستاست. ما باید روستا را به عنوان سكونت گاهي که محل 
 10 تا  جمعیتش  اگر  حتي  کنیم  تعریف  است  ارزش آفریني  و  تولید 
را  تعریف  این  بتوانیم  که  است  این  حرفم  من  باشد.  هم  نفر  هزار 
اصالح کنیم و اگر چنین شود ذهن ما فقط به واحدهاي صنعتي در 
شهر متمرکز نمي شود و حمایت از روستاها در تعاریف و قوانین هم 

خواهد آمد. 
 خیلي ممنون و سپاسگزارم از حوصله شما و فرصتي که 

در اختیار ما گذاشتید. با آرزوي توفیق و بهروزي براي شما.
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حدود  حاضر،  حال  در  دارید  استحضار  که  همانگونه   
سطح  در  اسالمی  شورای  هزار   38 از  بیش  و  دهیاری   33500
روستاهای کشور وجود دارد که پتانسیل بسیار خوبی برای مدیریت 
و توسعه روستاها محسوب می شوند. با توجه به اینكه سال جاری، 
سال »اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال« نام گذاري شده است، معاونت 
امور دهیاری ها، در این راستا و در جهت تحقق اهداف و سیاست های 
در  اشتغال زایی  و  کارآفرینی  نگرش  و  رویكرد  مقاومتی،  اقتصاد 
از  است.  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  روستایی  سكونتگاه های 
آن جایي که امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات در تمام عرصه های 
زندگی بشر اهمیت فراوان یافته است، ضمن بیان تجارب اجرایي 
خود در زمینه کاربرد IT و ICT در مناطق روستایي، به نظر شما 
چگونه می توان فناوری اطالعات و ارتباطات را در راستای توسعه در 

سكونتگاه هاي روستایي مورد بهره برداری قرار داد؟

 بنده بعد از انقالب اسالمي، در جهاد سازندگي شاهرود مشغول 
به کار شدم و در آن جا پروژه هاي مختلفي را به انجام رساندم. یكي از 

این موارد، اجراي پروژه جاده شاهرود به گرگان از طریق توسكستان 
بود. همچنین طرحي را تحت عنوان طرح »خانواده روستانشین« به 
اولین پروژه IT کشور در آن زمان  صورت آماري تهیه کردیم که 
محسوب مي شد. علي رغم اینكه در آن دوران کارها به صورت دستي 
 IT انجام مي شد، اما روند انجام کار همان بود که امروزه به کمك
انجام مي شود. یكي دیگر از فعالیت هایي که بنده در جهاد سازندگي 
در  شاهكوه  فقیر  بسیار  روستاي  انتقال  دادم،  انجام  روستا  حوزه  در 
روستا  این  در  اینكه  علت  به  بود.  دیگري  مكان  به  گلستان  استان 
منابع آب کافي وجود نداشت، شرایط الزم براي سكونت و فعالیت 
انتقال روستا به مكان مناسب تري بود.  فراهم نبود. لذا بهترین کار 
این اقدام منجر شد که روستاي شاهكوه که در آن دوران، فقیرترین 
روستاي منطقه محسوب مي شد، به عنوان ثروتمندترین روستاي آن 
منطقه شناخته شود و عنوان اولین روستاي اینترنتي ایران را کسب 
کند و در سطح جهاني به جایگاه ویژه اي دست یابد. بنابراین از همان 
ابتداي کار، ایده استفاده و بهره گیري از فناوري هاي نوین، در ذهن 
بنده بود، تا اینكه با برگزاري دو همایش در زمینه توسعه روستایي 

گفت وگو با دکتر علي اکبر جاللي، عضو هیأت علمی دانشگاه 

علم و صنعت ایران

کاربرد IT و ICT در اشتغال زایي و 
کارآفریني روستایي

روستای  در   1333 سال  متولد  جاللی،  اکبر  علی  دکتر 
دکترای  فوق  مدرک  وی  است.  سمنان  استان  شاهكوه، 
برق از دانشگاه ویرجینیای غربی آمریكا دارد و متخصص فناوری 
هیأت  عضو  حاضر  حال  در  است.   )ICT( ارتباطات  و  اطالعات 
و  علم  دانشگاه  الكترونیك  پژوهشكده  و  برق  دانشكده  علمی 
ویرجینیای  دانشگاه  در  پاره وقت  استاد  عنوان  به  و  ایران  صنعت 
اولین  خاطر  به  او  است.  تحقیق  و  تدریس  به  مشغول  غربی 
در  به ویژه  ایران،  در  اینترنت  شبكه  نفوذ  و  توسعه  برای  تالش ها 
نقاط روستایی، به پدر فناوری اطالعات ایران شهرت دارد. ایشان 

جزء محققان آینده نگر بوده و نظریه موج چهارم در فضاي مجازي را براي اولین بار در دنیا مطرح نمود و از اساتید مشهور و ماهر در 
بیان علوم رایانه، فناوری اطالعات، شبكه و اینترنت در جهان محسوب مي شود. دکتر جاللي یكی از فعاالن توسعه فناوری اطالعات 
ارائه ده ها مقاله  تألیف و ترجمه کتاب های مختلف،  ارائه صدها سخنرانی علمی،  با  ارتباطات و کاربردهای آن در جهان است که  و 
در مجالت و کنفرانس های ملی و بین المللی، انجام ده ها پروژه پژوهشی و حضور در صدها برنامه  رادیو و تلویزیونی، نقش مؤثری 
اشیاء است که در عصر  اینترنت  زمینه  در  ایشان  پژوهش  آخرین  دارند. همچنین  فناوری اطالعات، در کشور  توسعه کاربردهای  در 

حاضر بسیار مطرح و مورد توجه است.
در  روستایي،  مناطق  در   ICT و   IT زمینه  در  اجرایي  تجربه  سال ها  همچنین  و  علمي شان  و  تخصصي  دانش  به  توجه  با  بنابراین 
گفت وگو  به  ایشان  با  روستاها«،  در  کارآفریني  و  اشتغال زایي  در   ICT و   IT »کاربرد  موضوع   خصوص  در  ماهنامه،  از  شماره  این 

نشسته ایم. 

 الوين رمضاني
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)یك همایش در دانشگاه علم و صنعت و دیگري در اولین روستاي 
اینترنتي ایران(، پروژه 10 هزار دفتر ICT روستایي را طراحي و با 
این  اجرا کردیم.  را  آن  اطالعات  فناوري  و  ارتباطات  وزارت  کمك 
پروژه موفق به کسب جایزه در سطح جهان شد و توانسته است امروزه 

تا 16 هزار دفتر ICT روستایي افزایش یابد. 
موفقیت  و  پیشبرد  در  موفق،  تجارب  از  استفاده  اینكه  به  توجه  با 
اقدامات اجرایي نقش بسزایي دارد، اجازه دهید تجربه اقدامات اجرایي 
در روستاي شاهكوه را که اولین روستایي اینترنتي ایران است، بازگو 
کنم. روستاي شاهكوه در آن زمان فقط 5 نفر تحصیل کرده داشت که 
تنها سواد خواندن و نوشتن داشتند. اما در حال حاضر بعد از گذشت 
به  فارغ التحصیالن در آن روستا  تعداد تحصیل کردگان و  35 سال، 
2500 نفر رسیده است که سرمایه اصلي روستا محسوب مي شوند. 
مدارج  به  زمان  مرور  با  توانسته اند  افراد  این  است که  به ذکر  الزم 
باالي علمي و مدیریتي در سطوح مختلف دست یابند. ما از طریق 
روستا  این  ساکنان  براي  را  اطالعات  به  دسترسي  امكان  اینترنت، 
دادیم.  افراد  به  را  زمینه  این  در  الزم  آموزش هاي  و  کردیم  فراهم 
روستایي،  سكونتگاه هاي  مشكل  حاضر،  حال  در  که  بدانیم  باید  ما 
دانایي است. ارائه امكانات به تنهایي براي حل مشكالت کافي نیست. 
بر  لذا  مي شود.  بهره وري  افزایش  باعث  دانش،  همراه  به  امكانات 
همین مبنا و با توجه به اهمیت آموزش و مهارت آموزي در جوامع 
روستایي، »طرح کارورزي دانش بنیان حرفه اي محور روستایي« را در 

سطح 5 هزار نفر پیاده سازي نمودیم. 
اشتغال در روستاها، مستلزم زیرساخت  پایداري  در واقع استمرار و 
در  است. فرض کنید   )IT( اطالعات  فناوري  زیرساخت  این  است. 
یك روستا، صنایع دستي تولید مي شود. این تولیدات در مرحله تهیه 
مواجه  متعددي  مشكالت  با  کاال  فروش  و  بازاریابي  تا  اصلي  مواد 
خواهند شد. ما مي توانیم به کمك فناوري اطالعات، فضایي را ایجاد 
کنیم که روستاییان، آگاهي الزم را در زمینه مواد اولیه و مكان تهیه 
روش،  آسان ترین  و  هزینه  کمترین  با  بتوانند  و  آورند  به دست  آن 
کاال  که  زماني  همچنین  نمایند.  تهیه  را  خود  نیاز  مورد  اولیه  مواد 
و محصوالت خود را تولید مي کنند، بتوانند با بهره گیري از فناوري 
اطالعات، از طریق یك سایت تخصصي، تولیدات و محصوالت خود 
را به فروش برساند. به عنوان مثال، مي توان به سایت آمازون  که 
یك سایت بین المللي است، اشاره کرد. در این سایت، زماني که کاال 
و محصولي به اشتراک گذاشته مي شود، تمام مردم دنیا آن کاال را 
مشاهده مي کنند. در این صورت محصوالت فروش باالیي خواهند 
داشت و درآمد افزایش مي یابد. ما باید به جاي هزینه هاي اضافي و 
این  بتوانند در  را آگاه کنیم که  الكترونیكي خرد، مردم  فعالیت هاي 
امنیتي- سیاسي،  رعایت مسائل  با  بین المللي،  و  سایت هاي جهاني 
فرهنگي و ...، محصوالت خود را عرضه و به فروش برسانند. الزم 
نیست براي راه اندازي و ایجاد این شبكه ها، سرمایه  فراواني هزینه 
کرد. این شبكه ها در سطح جهان وجود دارند و افراد مي توانند با خرید 

کاالهاي  و  محصوالت  ارائه  به  شبكه ها،  این  در  عضویت  و  سهام 
تولیدي خود بپردازند. ما باید از طریق فناوري اطالعات و ارتباطات، 
این امكان را براي روستاییان فراهیم کنیم و آن ها را به شبكه هاي 

جهاني پیوند دهیم تا مجبور به مهاجرت و ترک روستاها نشوند. 
جغرافیایي  دامنه  با  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري   پس 
وسیعي که دارد، امكان پیوند و تعامل با بازارهاي جهاني را فراهم 
مي سازد و به بازاریابي و ایجاد بازارهاي جدید کمک مي کند. به نظر 
شما فناوري اطالعات و ارتباطات در زمینه تولید، چه نقشي مي تواند 

ایفا  کند؟
روستاي  تجربه  قالب  در  نیز  را  سؤال  این  پاسخ  دهید  اجازه   
شاهكوه بیان کنم. تا قبل از اجراي طرح روستاي شاهكوه، کسي در 
این روستا اطالع خاصي در مورد کلم بروکلي نداشت. در حالي که این 
محصول نسبت به سایر محصوالت از بازار فروش بهتري برخوردار 
است. اهالي این روستا به واسطه فناوري اطالعات و آموزش استفاده 
از اینترنت، کشاورزي را از شكل سنتي به شكل مدرن تغییر دادند. در 
این روستا ارزش هاي افزوده فراواني وجود داشت. روستاي شاهكوه 
به علت آب و هواي سردي که دارد، محصوالت دیرتر از مكان هاي 
دیگر به بار مي نشیند. همچنین اقلیم سرد این روستا، شرایط خوبي را 
براي ایجاد انبارهاي نگهداري و ذخیره سازي محصوالت این روستا و 
مكان هاي دیگر فراهم مي کند. این آگاهي به کمك فناوري اطالعات 
و ارتباطات به دست آمد. در گذشته در این روستا، دامداري رایج بود. 
اما با گذشت زمان، اهالي با آگاهي اي که بدست آوردند متوجه شدند 
که دامداري در این منطقه، از بازدهي باالیي برخوردار نیست. مردم 
به واسطه همین آگاهي، از منابع طبیعي و جنگل براي سوخت استفاده 
نمي کنند و منابع دیگري را جایگزین کرده اند. ما باید براي انجام یك 
کار ملي، بزرگ فكر کنیم. فعالیت هاي اجرایي در سطح کشور باید 
زیرساختي باشد و زیرساخت باید فراهم شود تا بسیاري از مشكالت 

مرتفع گردد. 
با  و  است  متمرکز  سیستم هاي  به شكل  اطالعات  فناوري  امروزه 
قرار  پوشش  تحت  را  روستاها  خرد  به صورت  گذشته  در  که  آنچه 
مقیاس جهاني  در یك  بازار  امروزه شبكه هاي  دارد.  تفاوت  مي داد، 
ایجاد شده اند. ما مي توانیم این شبكه ها را ملي کنیم. ما باید از همین 
شبكه هاي جهاني استفاده کنیم و دیگر هزینه اي براي تهیه و تولید 
نرم افزار در کشور نكنیم. پس باید بخشي از بودجه در نظر گرفته شده 
براي مشاغل روستایي، صرف تهیه فناوري اطالعات )IT( شود. حتي 
مي توان در زمینه تهیه مواد اولیه، این پیشنهاد را به روستاییان داد 
که با اتصال به این شبكه ها جهاني، مواد اولیه مورد نیاز آن ها را تهیه 
خواهیم کرد و روستاییان مي توانند با استفاده از یك کارت اعتباري که 
در اختیارشان قرار مي گیرد، از این شبكه ها خرید کنند. زماني که این 
کارت اعتباري براي تهیه مواد اولیه و فروش محصوالت، در اختیار 
روستاییان قرار مي گیرد، مي توان تمامي اطالعات و هزینه کردهاي 
روستاي مورد نظر را توسط ستادهاي دانش بنیان که در سطح ملي 
این سیستم، هر  تشكیل مي شوند، مورد بررسي قرار داد. به کمك 
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از کارت  با استفاده  گونه هزینه، بدون پرداخت مستقیم نقدینگي و 
اعتباري در مقابل کار انجام شده و با نظارت ستادهاي دانش بنیان 
انجام خواهد شد. چنین شرایطي باعث باال رفتن بازدهي و بهره وري 
در روستاها خواهد شد. در واقع فناوري اطالعات )IT(، امكان تقسیم، 
توزیع و تخصیص بهینه منابع را فراهم مي کند. فناوري اطالعات و 
ارتباطات، این قابلیت را دارد که مدیریت کند، زیرساخت ایجاد کند و 
مواد اولیه مورد نیاز روستاییان را تهیه نماید. همه این موارد مستلزم 
آموزش و آگاهي بخشي به روستاییان است و دفاتر امور روستایي و 

شوراها، مي توانند در این زمینه نقش مؤثري داشته باشند. 
 IT با توجه به اینكه جنابعالي تجارب ارزنده  اي در زمینه 
و ICT در حوزه هاي مختلف عمراني، اقتصادي، اجتماعي و ... دارید، 
با ذکر مصادیقي بیان نمایید که چگونه فناوري اطالعات و ارتباطات 

باعث کاهش و صرفه جویي در هزینه هاي بخش تولید مي شود؟
یك  مازندران  و  گلستان  استان هاي  در  مي دانید،  که  همانطور   
سري شالیكوبي هایي هستند که در گذشته به صورت کاماًل سنتي 
اداره مي شدند. در حال حاضر یك نرم افزار توسط ساکنان محلي و با 
همكاري اساتید دانشگاهي و متخصصان طراحي شده است. طراحي 
این نرم افزار نتیجه آموزش و مهارت آموزي ساکنان محلي در زمینه 
فناوري اطالعات است. به کمك این فناوري ضمن کاهش هزینه ها، 
در زمان نیز صرفه جویي مي شود. این یك نمونه بسیار خوب از کاربرد 
فناوري اطالعات )IT(، در زمینه تولید است که منجر به افزایش سود 
براي روستاییان شده است. همچنین امروزه یك سیستم جدیدتري 
به  انسان  دخالت  بدون  که  است  توجه  مورد  اشیاء  اینترنت  نام  به 
مدیریت اشیاء مي پردازد. این فناوري به عنوان مثال، همچون یك 
فرد متخصص در حوزه کشاورزي، زمان آبدهي، امراض، مسائل و 
با یك درخت و یا یك محصول را  مشكالت و سایر موارد مرتبط 
برنامه و سیستم در سطح  این  امروزه  هشدار داده و اعالم مي کند. 
دانشگاه هاي  و  مراکز علمي  در  و  است  توجه  مورد  و  جهان مطرح 

کشورهاي مختلف و پیشرفته تدریس مي شود.
  به نظر شما بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات 
اقتصادي  وضعیت  بهبود  و  روستایي  پایدار  توسعه  راستاي  در 

روستاها مستلزم چیست؟ 
 چیزي که اهمیت دارد این است که ما نباید فكر کنیم روستاییان 
جوامعي عقب مانده هستند و توانایي ندارند. با این ذهنیت هرگز موفق 
نخواهیم شد. ما باید به فكر ایجاد تحول باشیم. باید در نظر بگیریم 

که روستاهاي االن با روستاهاي زمان گذشته تفاوت بسیاري دارند. 
امروزه در روستاها، افراد تحصیل کرده فراواني سكونت دارند.

ما باید دیدگاه را تغییر دهیم. تغییر نگاه به روستاها از شكل سنتي به 
مدرن، باعث ایجاد اشتغال در روستاها خواهد شد. ما باید روستاها را 
مدرن کنیم. در این صورت است که اشتغال ایجاد مي شود. هزینه ها 
باید صرف تأمین زیرساخت براي اشتغال شود و خود زیرساخت شغل 
ایجاد مي کند. ما باید در همایش ها، نشست ها و سخنراني ها، تجربیات 
و برنامه هایي را که در توسعه روستاها موفق بوده اند، به اشتراک و به 
رقابت بگذاریم. در کشورهاي پیشرفته، عنصر رقابت نقش بسزایي در 

موفقیت هاي پي درپي دارد. 
ما باید از روش ها و شیوه هایي که منجر به موفقیت در تولید شده است، 
الگو بگیریم و در روستاها مورد استفاده قرار دهیم. ما باید در رسانه ها، 
شبكه اي طراحي کنیم و این شیوه ها را به اشتراک بگذاریم. پس براي 
ایجاد مشاغل مدرن، باید از فناوري هاي مدرن )IT( استفاده کرد. ما 
براي ایجاد اشتغال باید با جهان تعامل داشته باشیم. به عنوان مثال، 
و  اطالعات  فناوري  از  بهره گیري  با  سیب،  تولید  در  فرانسه  کشور 
ارتباطات، سالیق کشورهاي مختلف را در مورد این محصول، بررسي 
و ارزیابي مي کند و با این آگاهي،  به کشورهاي عربي سیب کال و 
به کشور انگلیس سیب رسیده عرضه مي کند. این امر باعث افزایش 
بهره وري در تولید این محصول در فرانسه شده است. ما براي ایجاد 
اشتغال و تحول در تولید باید با جهان تعامل داشته باشیم. باید نگاه ها 
تغییر کند. تعامل به معناي تحت سلطه بودن نیست، بلكه تعامل باید 
اتصال  با  ما  باشد.  مقررات کشور  و  قوانین  و  ارزش ها  چارچوب  در 
به شبكه هاي جهاني و تعامل با دنیا، مي توانیم محصوالتمان را به 
کل جهان عرضه کنیم و به فروش برسانیم. مردم باید با استفاده از 
آموزش توانمند شوند. بودجه دولت نباید به صورت مستقیم در اختیار 
باید بخش  دارد.  دانایي  آموزش و  به  نیاز  امر  این  بگیرد.  قرار  افراد 
و  آموزش  به  و بخشي  زیرساخت ها  تهیه  بودجه، صرف  از  عظیمي 
توان افزایي جوامع محلي اختصاص یابد. تنها در این صورت اشتغال 
ایجاد  و  کارآفریني  به  نیازها،  با شناسایي  باید  ما  ایجاد خواهد شد. 
فراهم  فناوري  بستر  که  زماني  تا  و  بیاندیشیم  روستاها  در  اشتغال 
نشود، امكان توسعه در روستاها وجود نخواهد داشت. این امر مستلزم 

بهره گیري از فناوري هاي مدرن و تغییر نگاه و رویكردهاست.
 با تشكر از وقتي که در اختیار ماهنامه »دهیاري ها« قرار 

دادید و آرزوي موفقیت براي شما. 
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که  کنیم  معرفي  را  شخصي  مي خواهیم  شماره  این  در 
داستان زندگي اش بیشتر به افسانه اي شباهت دارد که پدر 
بزرگ ها و مادر بزرگ ها در دوران کودکي براي ما تعریف 
مي کردند و او کسي نیست جز عباس برزگر که در دوران 
مدرسه وقتي انشایش را سر کالس مي خواند آرزو داشت 
پادشاه شود که همكالسي ها به او خندیدند اما امروز یكي 
که  است  روستایي  کارافریني  موفق عرصه  از چهره هاي 
شهرت جهاني دارد و پادشاه دهكده گردشگري خود است 
که با تالش و کوشش آن را ساخته است. الزم به ذکر است 

که وي خود را خادم مي داند نه یك پادشاه.  
واقعي صنعت گردشگري و  معناي  به  امروزه  برزگر40 ساله،  عباس 
بخشي از جاذبه هاي توریستي کشورمان را به جهانیان معرفي نموده 
و خود نیز به چهره اي بین المللي تبدیل شده است. وي در حدود چهل 
سال پیش در روستاي بزم شهرستان بوانات از توابع استان فارس به دنیا 
آمد و تحصیالت خود را تا مقطع ابتدایي به اتمام رسانید. آقاي برزگر تا 
حدود 16 سال پیش در شهر محل سكونت خود، دست فروشی می کرد 
و در آمدش بسیار ناچیز بود و روزگار به سختي سپري مي کرد. در برخي 
مواقع نیز اجازه دست فروشي را به دلیل سد معبر نداشت و از این رو بیم 
آن مي رفت که ماموران شهرداري بساطش را ضبط کنند و جریمه اش 
این  استمرار  عدم  و  شهرداري  معبر  سد  ماموران  ترس  از  او  نمایند. 
کسب و کار و  همچنین هزینه هاي باالي زندگي به روستا پناه آورد و 
سوپرمارکت کوچكی راه اندازی کرد. آن  موقع درآمدش روزی 1000 
تومان بود. خانواده برزگر در آن زمان روزگار را به سختي مي گذراندند 
و از لحاظ اقتصادي خیلي در مضیقه بودند. با وجود تمامي مشكالت 
هرگز از توکل  و عنایت خداوند ناامید نبودند. داستان این مرد افسانه اي 
و خانواده اش از شبي باراني شروع شد. در یك شب که باران بسیار 
با  آلمانی در روستاي محل زندگي عباس  شدید مي بارید، دو مسافر 
او برخورد مي کنند. مسافران و مترجمشان بسیار خسته شده بودند و 
البته اصاًل قرار نبود در آن روستا اقامت کنند، ولي در مسیر رفتن به 
کرمان در باران گیر کرده بودند و نیاز به کمك پیدا می کنند. به صورت 
با آقاي برزگر مواجه مي شوند و او آن ها را به خانه روستایي  اتفاقي 
خود دعوت می کند. مسافران خیلي گرسنه بودند بنابراین همسر آقاي 
برزگر غذاي ساده محلي دمپختك که با برنج و گوجه فرنگي و بعضًا 
با روغن محلي تهیه مي شود براي آنان مي آورد و پس از خوردن شام 
هم آقاي برزگر آن ها را به نوشیدن چاي هیزمي دعوت مي کند. بعد از 
صرف شام و چاي، خانواده برزگر با همان بضاعتي که داشتند صادقانه 
رختخواب هاي خود را به میهمانان مي دهند و خودشان بر روي گلیم 
ساده مي خوابند. یكي از مسافران که جواني بیست ساله بود در آن شب 
از چشمان  این موضوع  نظر مي رسید که  به  نگران  و  ناراحت  خیلي 
عباس برزگر پنهان نماند.آقاعباس با کنجكاوي و از روي صداقت که 
شاید بتواند دلجویي یا کمكي بكند موضوع را از مترجم جویا مي شود. 

مترجم در پاسخ چنین مي گوید که این جوان فردا تولدش 
است و ناراحت از اینكه چرا برنامه ها خوب پیش نرفته و 
از یك طرف از پدر و مادر و دوستان دور مانده است و 
نمي تواند جشن تولدي بگیرد. علي و زهرا فرزندان عباس 
برزگر این موضوع را مي شنوند و با هم مشورت مي کنند 
تنها قلك خود که پس انداز چند  نقشه مي کشند که  و 
ساله اشان است را بشكنند و از پولش مراسم تولد براي 
ایشان برگزار کنند. فرداي آن روز علي و زهرا با پس انداز 
خود براي آن جوان یك کیك کوچك تهیه مي کنند و 
مراسم تولد مي گیرند و اسباب بازي هاي خودشان را به عنوان کادو به او 
هدیه مي دهند. جوان  مسافر بسیار خوشحال و شگفت زده مي شود و از 
همه ماجرا فیلم برداي مي کند. خالصه این که مسافران پس از ترک آن 
روستا و بازگشت به وطن خود، 5 نفر دیگر از دوستان خود را ترغیب 
و تشویق  به مسافرت به ایران و رفتن به آن روستا مي کنند. آن 5 
نفرگردشگر موقع ترک روستا 200 هزار تومان به عباس برزگر مي دهند. 
این مبلغ معادل 200 روز درآمد وي در سوپرمارکت بود که آقاي برزگر 
در روستا راه اندازي کرده بود. از همین جا ایده درآمدزایي از این محل 
به ذهن وي مي رسد. پس از چندي این کسب وکار گسترش پیدا کرد و 
آقاي برزگر از محل درآمد آن زمین های اطراف را خریداري وکم کم آن 

از دست فروشي تا کارآفریني
 حسن عزيزي نوذري پور
كارشناس ارشد مديريت اجرايي
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خانه  کوچك 80 متری بزرگ تر شد. به مرور و در طول این سال ها ضمن 
گسترش دادن اتاق ها، مزرعه و باغ های میوه و محوطه  روباز چای خانه 
و موزه و ... را به آن اضافه کرد. در حال حاضر این کسب و کار 80 
متری به دهكده اي گردشگري به مساحت حدود 27 هكتار افزایش پیدا 
کرده است. امروز دهكده گردشگری بوانات در روستای بزم شهرستان 
بوانات )روستاي دور افتاده  اي که در 190 کیلومتری شهر شیراز و 17 
کیلومتری شهر سوریان مرکز شهرستان بوانات است( سبب شده است 
که این روستا شهرت جهاني پیدا کند و با تالش های آقاي برزگر نام آن 
در کتاب راهنمای گردشگری که توسط یونسكو منتشر می شود، درج 
شده است تا جهانگردان از آن استفاده کنند. عباس برزگر و خانواده  اش 
پنج  خانواده ای  گردشگری کشور هستند؛  در صنعت  فعال  گروه  یك 
این صنعت شوند.  وارد  آن ها  تا  اتفاق ساده موجب شد  نفره که یك 
مجموعه گردشگری بوانات سه اتاق قدیمی دارد که هرکدام حدود 70 
سال قدمت دارند. سوئیت های سنتی و 6  اتاق عمومی، ویالهای وسط 
باغ و گالری عكس و موزه مردم شناسی و کشاورزی گوشه  اي از امكانات 

این مجموعه است.
از دیگر بخش هاي این دهكده، دو منطقه  اقامتی برای گردشگران 
زندگی  به  بزم که مربوط  برزگر در روستای  آقاي  است. یكی مزرعه  
روستایی و دامداری و کشت و پرورش محصوالت ارگانیك است که 
گردشگران  می کنند.  پذیرایی  مهمان ها  از  آن جا  در  خانواده اش  و  او 
می توانند در مدت اقامت خود در این اقامتگاه مراحل کاشت و آبیاری 

یا دروی همه  محصوالت را از نزدیك ببینند )بسته به زمان هر کدام 
نیز  از این فعالیت ها در سال(. در این مزرعه که منزل مسكونی وي 
در آن قرار دارد، عالوه بر اتاق های خواب معمولی روستایی، موزه ای 
از عكس ها و صنایع دستی مردم روستا هم ساخته شده که گردشگران 
از آن بازدید می کنند. منطقه  دیگر، بین عشایر است. با هماهنگی های 
انجام شده، گردشگران برای بازدید از زندگی عشایر به اقامتگاهی که 
ساخته شده اعزام می شوند. در آن جا با زندگی روزمره عشایر، لباس های 
که  زیبایی  طبیعت  و  عشایر  توسط  نان  پخت  نحوه  و  غذاها  محلی، 
عشایر تابستان ها در آن جا زندگی می کنند، آشنا می شوند. بین ماه های 
اردیبهشت تا شهریور زمان اعزام به این اقامتگاه است. هر دوی این 
اقامتگاه ها فرصتی را برای فروش محصوالت خوراکی، داروهای گیاهی 
و صنایع دستی اهالی روستا و عشایر فراهم کرده  است که این دو منطقه 

را به دانشگاه کارآفرینی تبدیل کرده است.
در حال حاضر ظرفیت اقامتی این کسب و کار 200 نفر است. 100 نفر 
در مزرعه و 100 نفر در منطقه عشایر. ولی این امكان وجود دارد که 
200 نفر  به 2000 نفر افزایش پیدا کنند. این هدف فعلی آقاي برزگر 
است و برای رسیدن به آن از درآمد خود این اقامتگاه ها استفاده می کند. 
البته آقاي برزگر هیچوقت از تالش و فعالیت دست نكشیده است و 
برای گسترش فعالیت هاي این کسب وکار، از محل درآمدهاي طرح 
بعدی  کار  از  دیگري  بخش  بخش،  یك  اتمام  با  و  مي نماید  استفاده 
این کسب و کار  از  به استقبال گردشگران  با توجه  را آغاز می کند و 
برای پاسخ به تقاضاها، کارآفرین طرح درصدد توسعه آن است. ایجاد 
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فضاهاي تفریحي و ورزشي به منظور افزایش زمان اقامت گردشگران در 
روستا و همچنین اجراي فاز 2 پروژه شامل احداث مجتمع آبدرماني ویژه 
بانوان، ویالهاي اقامتي، پیست هاي اسب دواني و جاده سالمت براي 
پیاده روي، پیست اسكي، سالن والیبال و ... و جذب سرمایه گذاران براي 
اجراي طرح هاي توسعه، آموزش و ارتقاي سطح فرهنگي روستاییان به 
منظور ارتقاي فرهنگ گردشگري از جمله فعالیت هاي توسعه اي آتي 
امنیت  آن  به تبع  و  اشتغال زایي  موجب  کار  و  کسب  این  است.  طرح 
که  است  شده  روستاییان  معیشت  بهبود  همچنین  و  روستا  اجتماعي 
براي  پایدار  از طرفي درآمدزایي  تثبیت جمعیت روستاست.  نتیجه آن 
دهیاري ایجاد شده که تأثیر زیادي در اجراي برنامه هاي آن داشته است. 
آموزش روستاییان شامل  تعدادی از زنان روستایی شده است که برای 
خانوارها  این  درآمد  افزایش  می کنند.  کسب  درآمد  خود  خانواده های 
می تواند  کارها  و  کسب  این  می شود.  آن ها  رفاه  بهبود سطح  موجب 
ماندگاری جمعیت در روستاها را افزایش دهد و به طور کلي باعث رشد 
و شكوفایي اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي منطقه شود. تفاوت عباس 
تا مهمانانش  نمی کند  این است که کاری  بسیاري دیگر در  با  برزگر 
انعام انجام می دهد. تفاوتش  تصور کنند او این کارها را برای پول و 

این است که سر میهمانانش کاله نمی گذارد زیرا متاسفانه برخی افراد، 
از گردشگران خارجی یا حتی اهالی یك شهر دیگر تا می توانند نرخ ها را 
چند برابر می گیرند و این موضوع تأثیر بدی بر روی صنعت گردشگری 
دارد و درآمدزایی در این حوزه را کاهش می دهد. عباس برزگر در دهكده 
گردشگری اش به هیچ عنوان انعام هم نمی گیرد و به دیگران هم اجازه 
این کار را نمی دهد و غیراز هزینه اقامت در هتل روستایی اش هیچ پول 
اضافه ای از گردشگران دریافت نمی کند. عباس برزگر با مرغوب ترین و 
بهداشتی ترین موادغذایی از مهمانانش پذیرایی می کند. او مي گوید: من 
برای مهمانانم چند دقیقه پیش از غذا از مزرعه ام سبزی تازه می چینم 
گویا  و...  درمی آورم  تازه  عسل  کندو  از  صبحانه  از  قبل  دقیقه   10 و 
عزیزترین مهمانانم آمده اند. این صداقت گردشگران را تحت تاثیر قرار 
می آید،  به دست  درستكاری  و  با صداقت  که  پولی  واقع  در  می دهد. 
برکت پیدا می کند و رمز موفقیت عباس برزگر هم همین است. تالش و 
کوشش بي وقفه، اعتقاد راسخ آقاي برزگر به کاري که انجام مي دهد و 
صداقتش، از وي یك چهره موفق و جهاني ساخته است و مستندسازان 
داخلي و خارجي به دنبال ساخت فیلم هاي مستند از زندگي و کسب و 

کار ایشان هستند.
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ـوز
آمـ

 راهبرد میزبانی یا مهمان نوازی گردشگران
در کارآفرینی روستایی

مقدمه:
آن  از  نوینی  شكل  اکنون  که  دارد  مختلفی  اشكال  گردشگری 
جوامع  پایدار  توسعه  هدف  با  روستایی،  گردشگری  عنوان  با 
یكی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برای  ابزاری  عنوان  به  محلی 
می رود.  به شمار  روستایی  مناطق  در  مدرن  مشاغل  مهمترین  از 
یكی از راهبردهای کارآفرینی که با فعالیت بخش گردشگری در 
یا  یافته، راهبرد میزبانی  عرصه های روستایی زمینه ظهور و بروز 

مهمان نوازی است. 
میزبانی یا مهمان نوازی  در فرهنگ ها و لغت نامه ها معانی متفاوتی 
دارد. در فرهنگ معین، به تفقد و پذیرایی مهمانان، مهمان نوازی 
چند  یا  یك  نیز،  سخن  فرهنگ  در   .)4474 )معین،1380:  گویند 
تن را به مهمانی خواندن و پذیرایی کردن، میزبانی گویند )انوری، 
1381: 7566(. در لغت نامه دهخدا نیز به صفت و حالت میزبان، 
میزبانی  کردن،  مهمان  خدمت  مهمان،  از  پذیرایی  و  مهمانداری 
به  میزبانی  یا  مهمان نوازی  اما   .)21981 جلد14:  )دهخدا،  گویند 
طور سنتی به هر نوع خدمت رسانی به مهمان گویند که در محل 

اقامت وی صورت می گیرد.
ساخت  گذشته  در  میزبانی  خدمات  زیرساخت های  مهم ترین  از 
بود.  شهری  بین  جاده های  و  راه ها  در  مهمانخانه ها  کاروانسرا، 
رومی ها نزدیك به 10000 مهمانخانه را با فاصله تقریبی 25 مایل 
و  مأموران  از حرکت سریع  تا  از هم ساختند  کیلومتر(  )حدود 40 
پارس،  مانند  بزرگ  امپراتوری های  دیگر  کنند.  حمایت  درباریان 
عالی رتبه  مقامات  سفر  برای  را  تدارکاتی  چنین  نیز  ژاپن  و  چین 
دوره  در   .)57  :2000 وود،  )الک  بودند  کرده  ایجاد  ثروتمندان  و 
 999 بهایی،  شیخ  پیشنهاد  با  صفوی  عباس  شاه  نیز  صفویه 
کاروانسرا در امتداد راه های اصلی بازرگانی بنا نمود که امروزه به نام 

کاروانسراهای عباسی در اغلب استان های کشور شناخته شده اند.
ابعاد ساختاری مهمان نوازی

شده  برنامه ریزی  فعالیت های  مجموعه  به  مهمان نوازی  امروزه 
به ویژه در مناطق روستایی می گویند که در ارتباط با تهیه سكونت گاه، 
مواد خوراکی و نوشیدنی و رفاه گردشگران و مسافران سازماندهی 
اصل  در  )hassanien & et al.2010:238(. مهمان نوازی  می شود 
سكونت  محل  تأمین  است:  شده  تشكیل  جداگانه  خدمت  دو  از 
شبانه برای افرادی که دور از خانه به سر می برند )خانه  کرایه ای( 
و تأمین مواد خوراکي براي افرادی که دور از خانه هستند )خدمات 
مهمان نوازی،  راهبرد  در  حقیقت  در   .)63 وود،2000:  )الک  غذا( 

اقامتگاهی و خدمات غذایی  مواجه هستیم.  با دو بخش خدمات 
خدمات اقامتگاهی به کلیه فعالیت های خدماتی گفته می شود که 
به  اقامتگاه ها  می گیرد.  انجام  مسافر  یا  گردشگر  اقامت  محل  در 
در  می شوند.  تقسیم  خدمات رسان  غیر  و  خدمات رسان  بخش  دو 
اقامت، خدمات  تأمین محل  از  غیر  به  اقامتگاه های خدمات رسان 
نمودن  فراهم  و  غذایی  مواد  انواع  ارائه  مانند  نیز  دیگری  رفاهی 
به  فروشگاه  شاپ،  کافی  سونا،  استخر،  مانند  تفریحی  مكان های 
خانه های  مانند  غیرخدماتی،  اقامتگاه های  و  می شود  ارائه  افراد 
روستایی، ویالها و آپارتمان ها، تنها محل اقامت را تأمین مي کنند. 
خدمات غذایی دومین رکن صنعت میزبانی تأمین مواد غذایی است. 
این بخش ویژه، به عنوان خدمات میزبانی غیراقامتگاهی شناخته 
می شود که به طور کلی شامل: رستوران ها، فروشگاه های غذای 
کافی شاپ ها،  خانه های عمومی، خوارباررسانی،  کافه تریاها،  آماده، 
 .)Page & Connell.2006:75( باشگاه ها و اغذیه فروشی ها است
که  انسانی  تبادالت  مجموعه  به  میزبانی  صنعت  اوصاف  این  با 
گویند  شده  برنامه ریزی  گردشگران  و  مسافران  رفاه  بهبود  جهت 
که در ارتباط با تدارک اقامتگاه و موادغذایی است. هدف از صنعت 
مهمان نوازی کسب درآمد و اشتغال است. راهبرد میزبانی بر معانی 
و  میزبان  بین  تعامل  و  دارد  تاکید  میزبانی  فرهنگی  و  اجتماعی 
و  )میزبانی  نقش  دو  این  میان  ارتباطی  الزامات  با  همراه  مهمان 
مهمانی( را حائز اهمیت می داند. بنابراین اصل مهمان پذیری مرتبط 
با رفتار میزبان و کیفیت های شخصی به کار رفته در اطمینان یافتن 
به   .)Lashley.2008:37( است  مهمانان  راحتی  و  رفاه  سطح  از 
تا  فراهم می شود  نیازهای مهمان  عبارت دیگر، در مهمان پذیری 
هنگامی  باشد.  داشته  دوست  را  محیط خصوصی  آن  مهمان  فرد 
که نیازهای میزبان از طریق اطمینان از رضایت و رفاه آن مهمان 
میزبان  و  فراهم  مهمان  رضایت  موجبات  حقیقت  در  شود  تأمین 
یك  بیان  اساس  این  بر  می  شود.  خوشحال  مهمان  رضایت  از 
آموزشی،  تصنعی  نسبت یك عمل  به  حقیقی  مهمان نوازانه  رفتار 

.)O’Conner.2005( باارزش تر است
عوامل، محرک های مؤثر و مسیرهای توسعه در راهبرد 

مهمان نوازی
با توجه به گستردگی این صنعت و ارتباط آن با ارکان اقتصادی 
می گذارند  تاثیر  آن  بر  متنوعی  سیستماتیك  عوامل  کشوری،  هر 
که می توان آن را در چهار گروه اصلی عوامل سیاسی)شامل ثبات 
قوانین  گردشگری،  تشویقی  سیاست های  مردم ساالری،  سیاسی، 
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کشور،  اقتصادی  توسعه  سطح  اقتصادی)شامل  عوامل  حكومتی(، 
مالیات ها،  تبادالت،  میزان  و دستمزد،  بیكاری  تورم، سطح  میزان 
اجتماعی-  عوامل  خارجی(،  و  داخلی  سرمایه گذاری هاي  سطح 
زبان  جمعیت،  سنی  توزیع  جمعیت،  رشد  میزان  اقتصادی)شامل 
بهداشت  و  سالمت  مردم،  تحصیالتی  سطوح  مذهب،  ملی، 
فناوری)سطح  عوامل  و  ملی(  رفتارهای  و  ارزش ها  نوع  عمومی، 
تحقیق و توسعه، انرژی، حمل ونقل، زیرساخت ها، میزان نوآوری ها( 
دسته بندی کرد. با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی مناطق، 
انگیزه های  کارآفرینی،  و  میزبانی  فعالیت های  شكل گیری  جهت 
بازار  در  سهم  افزایش   ، سوددهی  نظیر   متفاوتی  مهمان پذیری  
تولید  مدیریتی،  انگیزش های  کار،  و  کسب  رشد  اهداف  رقابت، 
منحصر  های  تولید  یا  خدمات  مشخص)ایجاد  جایگاه  یا  منحصر 
به فرد که از طریق آن مشتریان با آن مراکز آشنا می شوند. مانند 
پخت نوع خاصی از غذاهای محلی، نزدیكی به جاذبه های طبیعی 
ویژه و...( فرصت های تازه بازار و رقابت میان شرکت ها، مقیاس های 
یا  شدن  جهانی  و  مشتری؛  حفظ  و  رضایت  جذب،  اقتصادی، 
بین المللی شدن نوع کسب وکار مؤثر است. جهت رسیدن به سطح 
الگو های متفاوتی توسط کارشناسان و  مطلوب میزبانی شیوه ها و 
پژوهشگران پیشنهاد شده است که با اجرای آن می توان به توسعه 
 )2008( همكاران  و  جانسون  دیدگاه  از  رساند.  یاری  صنعت  این 
جهت رسیدن به توسعه میزبانی، 10 مسیر متفاوت شامل نوآوری، 
 ، عقب نشینی  تازه،  بازارهای  نوین،  بخش های  تولیدات،  بهبود 
 مشاوره، نفوذ، تنوع  بخشی مرتبط، تنوع بخشی نامرتبط  وجود دارد 

.)hassanien & et al.2010:95(
زیرساخت ها و سازمان های مهمان نوازی 

و  عمرانی  فعالیت های  مجموعه  به  مهمان نوازی  زیرساخت های 
و  گردشگران  سكونت  و  رفت وآمد  سهولت  جهت  در  غیرعمرانی 
مسافران مي گویند که میزبان یا میزبانان ملزم به اجرای آن هستند. 

زیرساخت های عمرانی عبارتند از:

- راه ها و ایستگاه های زمینی و هوایی: از مهم ترین عوامل 
پایانه های  یا گردشگران وجود راه ها، فرودگاه ها و  جذب مهمانان 
افراد  شد  و  آمد  در  سهولت  سبب  که  است  کم خطر  و  مناسب 

می شوند.
- مراکز اقامتگاهی: وجود و سهولت دسترسی به انواع هتل ها 
و مراکز اقامتی درون و بین شهری از عوامل اصلی جذب گردشگر 

است. 
- مراکز غذاخوری: صنایع غذایی متنوع و مراکز خدمات دهی 
که  است  میزبانی  صنعت  پیش نیازهای  از  و...(،  )رستوران ها  آن 
غذایی  تورهای  ایجاد  سبب  حتی  آن  مناسب  خدمات  و  کیفیت 

مي شود.
- خطوط اطالعاتی: وجود خطوط تلفن، اینترنت، پست و رادیو 
و تلویزیون از مهمترین عوامل رفاهی و خدماتی برای گردشگران 

است. 
به مراکز سوخت رسانی و  دسترسی  - انرژی و خطوط نیرو: 

وجود شبكه های انرژی سبب ایجاد حمل و نقل آسان می شود.
- تهیه آب: آب به عنوان یكی از اجزای زیرساخت های جهانگردی، 
بعد از دسترسی حمل و نقل، اساسي ترین مسئله است زیرا تهیه آن 

به دسترسی به منابع اولیه نیاز دارد )ضرغام بروجنی، 1389: 44(.
- سیستم های بهداشتی: وجود مراکز درمانی و بهداشتی و 
و  میزبانان  بهداشت  زائد جهت  مواد  و  فاضالب  دفع  سیستم های 
مهمانان از ارکان گردشگری و میزبانی است و کیفیت مناسب در 

بهداشت و درمان سبب ایجاد گردشگری درمانی می شود.  
در صنعت مهمان پذیری، سازمان ها و شرکت هایی نظیر کارگزاران 
گردشگری،   سازمان های  مسافرتی،  آژانس های  تورگردانی، 
کارگزاران حمل ونقل و مسافرتی، جایگاه های تبلیغات و تفریحات 
و اوقات فراغت، هتل ها، رستوران ها، متل ها، زمین های اردوگاهی، 
)B&B(، و مسافرخانه ها   ارائه کننده تخت و صبحانه  موسسه های 
نقش فعال دارند. کانَدم پولی  )2007( ذکر می کند که سازمان های 
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می کنند  فعالیت  خدماتی  سازمان های  از  شبكه ای  در  میزبانی 
یكدیگرند  با  مرتبط  و  وابسته  آن ها  وسیع تر،  حوزه ای  در   و 

.)Okumus & et al.2010:47(
مهمان پذیری و کسب وکارهای کوچک روستایی

در  شغل  ایجاد  کارشناسان  هدف  کارآفرینانه،  مهمان پذیری  در 
بخش میزبانی با کمترین میزان سرمایه گذاری و مناسب ترین سود 
است. ایجاد کسب وکارهای خرد و شرکت های کوچك و متوسط 
در بخش گردشگری از نمونه های این نوع کارآفرینی است. با توجه 
به گزارش سازمان گردشگری جهانی  برای نخستین بار در تاریخ، 
در سال 2012 میزان گردشگران جهان به بیش از 1 میلیارد نفر 
رسید؛ این وضعیت می تواند رقابتی برای ایجاد فرصت های شغلی 
زیاد ایجاد کند )UNWTO.2012:16(. بیش از نیمی از شرکت های 
کوچك و متوسط در کشورهای غربی در ارتباط با گردشگری شكل 
اشتغال  از   %5 تنها  رستوران ها  و  هتل ها  انگلستان  در  گرفته اند. 
کشور را فراهم کرده اند که این میزان نزدیك به 1/4 میلیون نفر را 

.)Office of National Statistics )OFNS(.2004:4( شامل می شود
تاسیس  هستند.  کوچك  میزبانی  صنعت  در  کسب وکارها  اغلب 
کسب و کار کوچك اغلب مرتبط با زمینه های شخصی و اجتماعی 
همچون بررسی کارآفرین است. در اصل، کسب وکارهای کوچِك 
آن ها،  طریق  از  که  شده اند  شناخته  وسیله ای  عنوان  به  میزبانی 
کارآفرینان به اهداف شخصی مانند تفریح، تقویت زندگی اجتماعی، 
ایجاد اشتغال و تحصیل برای اعضای خانواده و برای فرزندان آن ها 
میزبانی  از کسب وکارهاي کوچِك  دست مي یابند.  چندین شكل 

عبارتند از:
مكفی  درآمد  حفظ  که جهت  زندگی،  1( کسب وکارهای سبك   
ایجاد شده تا اطمینان ایجاد کند که کسب وکار، امكانات کارآفرین 
و خانواده او را با رضایت قابل قبولي از سرمایه گذاری تقویت کرده 
مانند  می دهد،  افزایش  را  آنان  منتخب  زندگی  سبك  از  لذت  و 

متل های کوچك؛ 
خانگی   مسافرخانه های  مانند  خوداشتغالی  کسب وکارهای   )2  
طریق  از  را  مهارت هایشان  و  توانایی ها   کارآفرینان  که   ،)B&B(

خدمت رسانی به جایگاه ویژه مصرف کنندگان نشان می دهند؛ و
 3( کارآفرینی قومی، که بر غلبه بر زیان های مهاجران و اقلیت ها 
در محیط های جدیدشان کمك می کند، مانند رستوران های قومیتی 

 .)pizam.2010(
نتیجه گیری

در  نقش مؤثری  از صنعت گردشگری  به عنوان بخشی  میزبانی 
کارآفرینی و به ویژه کارآفرینی روستایی دارد. همانگونه که عنوان 
خدمات  و  اقامتگاهی  خدمات  بخش  دو  از  خود  صنعت  این  شد، 
عالوه  مهمان نوازی  شكل گیری  در  است.  شده  تشكیل  غذایی 
سازمان های  و  زیرساخت ها  ده گانه،  محرک های  و  انگیزه ها  بر 
ما که  فعلی کشور  در شرایط  تأثیرگذارند.  بسیار  نیز  مهمان نوازی 
ساختارهای گردشگری در حال گسترش و توسعه است، روستاهای 
در  مهمان نوازی  راهبرد  از  می توانند  گردشگری  قابلیت های  با 

نمایند. شیوه های  اقتصادی بهره گیری  راستای توسعه اجتماعی و 
اولیه ای از مهمان نوازی در تعدادی از روستاهای ایران به ویژه در 
نوار شمالی ایران قابل شناسایی است، اما می توان این وضعیت را با 
استانداردسازی و تجهیز مراکز اقامتی و منازل مسكونی و همچنین  
ارتقاء سیستم های خدمات غذایی و ارتباط با آژانس های گردشگری، 
از  برای سكونت گاه هایی که  این وضعیت  ارتقاء بخشید.  و  تثبیت 
قابل  تعداد  سالیانه  و  برخوردارند  باالیی  گردشگری  جاذبه های 
توجهی از گردشگران را جذب می کنند، قابلیت بهره برداری از این 

راهبرد برای ساکنان روستایی را داراست.
منابع و مآخذ:

تهران:  جلد7.  سخن.  بزرگ  فرهنگ   .)1381( حسن.  انوری،   -
نشر سخن.

چهاردهم.  جلد  دهخدا.  لغت نامه   .)1377( اکبر.  علی  دهخدا،   -
چاپ دوم. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 

توسعه  برنامه ریزی   .)1389( حمیدرضا.  بروجنی،  ضرغام   -
جهانگردی. تهران: نشر مهكامه. 

مترجم:  گردشگری.  دائره المعارف   .)2000( اندرو.  وود،  الک   -
افسانه موسوی.

- معین، محمد. )1380(. فرهنگ فارسی معین. جلد چهارم. چاپ 
چهارم. تهران: انتشارات امیرکبیر. 

- Hassanien, A., Dale. Clarke, A. (2010). Hospitality 
Business Development., Oxford: Elsevier Ltd.
- Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R., (2008). 

Exploring Corporate Strategy, eighth ed., London: 
Prentice Hall.
- Kandampully, J. (2007). Services Management: The 

New Paradigm in Hospitality, New Jersey: Pearson.
-  Lashley, C. (2008). Marketing hospitality and tourism 

experiences. In H. Oh (Ed.), Handbook of  hospitality 
marketing. Oxford: Butterworth Heinemann.
- O’Connor, D. (2005). Towards a new interpretation of 

‘‘hospitality.’’ International Journal of  Contemporary 
Hospitality Management, 271-267 ,(3)17.
- Office of  National Statistics (OFNS) (2004). Labour 

Market Trends: September 2004, OFNS, London.
- Okumus, F. and Altinay, L & Chamthoth, P.(2010). 

Strategic Management for Hospitality and Tourism. 
Oxford: Elsevier.
- Page, S. and Connell, J.(2006). Tourism: A Modern 

Synthesis, Cengage Learning EMEA; 2nd Edition.
- Pizam, A. (2010). International Encyclopedia of 

Hospitality Management, Oxford: Elsevier. 
- World Tourism Organization(UNWTO), Volume 10 

, November 2012.



شماره 49ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی 42

1-با عنایت به تعیین محدوده دهیاري و تاکید ضوابط مبني بر ضرورت 
رعایت محدوده جهت ایفاي وظایف مقرر در ضوابط، آیا دهیار مي تواند 
از  با همكاري اشخاص خصوصي اعم  به منظور افزایش درآمد دهیاري، 
سرمایه گذاري  به  اقدام  روستا  محدوده  از  خارج  در  حقوقي،  و  حقیقي 

نماید؟ 
پاسخ: در بخشنامه بودجه دهیاري ها در سال جاري )1396(، ردیف هاي 
اعتباري مندرج در آن و سایر مقررات مرتبط با دهیاري ها، محدودیتي براي 
از محدوده  با بخش خصوصي، در خارج  عدم سرمایه گذاري دهیاري ها 
روستا تعیین نشده است. لذا مي توان برداشت نمود که دهیاري با بهره گیري 
از این ظرفیت، جهت کسب درآمد، مي تواند با رعایت ضوابط و مقررات 
از  خارج  در  خصوصي،  اشخاص  همكاري  با  دهیاري  صالح  و  مربوط 

محدوده روستا نیز اقدام به سرمایه گذاري نماید. 
2- برخي از روستاییان عزیز با ایجاد کارگاه هاي خانگي اقدام به کسب 

و کار مي نمایند، آیا دهیاري مي تواند از این کارگاه ها عوارض اخذ نماید؟
براي  که  اقدامي  هر  گفت  مي توان  سئوال  این  به  پاسخ  در  پاسخ: 
روستا عارضه ایجاد نماید مستلزم پرداخت عوارض مي باشد. لذا دهیاري 
موظف است با عنایت به بند 18 ماده 10 اساسنامه، تشكیالت و سازمان 
دهیاري ها )مصوب 1380( و با لحاظ ماده 37 آیین نامه مالي دهیاري ها 
)مصوب 1382( با همكاري شوراي اسالمي روستا تعرفه عوارض را تهیه 
و جهت تصویب و طي مراحل قانوني به شوراي اسالمي بخش ارائه و 
شوراي اسالمي بخش نیز موظف است با رعایت تبصره 1 ماده 50 قانون 
مالیات بر ارزش افزوده عوارض پیشنهادي را پس از طي مراحل قانوني، 

تصویب نماید.
براي  دهیاري  انتخاب سرپرست  دهیاري،  به  مربوط  مقررات  وفق   -3
مدت 3 ماه فاقد اشكال است، چنان چه شوراي اسالمي روستا در طول 
این مدت موفق به انتخاب فردي واجد شرایط براي تصدي سمت دهیار 

نشود، آیا این مهلت سه ماهه قابل تمدید است؟ 
پاسخ: ضمن تاکید بر لحاظ نامه شماره 15241 مورخ 92/06/23 دفتر 
حقوقي و امور قراردادهاي سازمان، در خصوص انتخاب سرپرست دهیاري، 
تاکید مي شود با عنایت به صراحت ماده 8 اساسنامه، تشكیالت و سازمان 
دهیاري ها )مصوب 1380( سرپرست دهیاري صرفاً سه ماه عهده دار امور 

دهیاري است و افزایش مدت مذکور فاقد وجاهت قانوني است. 
4- با عنایت به آغاز فعالیت شوراهاي اسالمي دوره پنجم، آیا نهاد مذکور 
مي تواند ساعات فعالیت دهیار پاره وقتي را که از سوي شوراي دوره قبل 
تعیین و تصویب شده، تغییر دهد و ساعات کار دهیار را افزایش یا کاهش 

دهد؟ 
پاسخ:  کلیه شوراهاي اسالمي روستا پس از رسمیت یافتن داراي کلیه 

اختیارات مندرج در قانون تشكیالت، وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمي 
و  آن(  بعدي  اصالحات  و   1375 )مصوب  شهرداران  انتخاب  و  کشور 
آیین نامه هاي مربوط هستند. لذا مي توانند ضمن رعایت صرفه و صالح 
دهیاري و با لحاظ کلیه ضوابط قانوني نسبت به کاهش یا افزایش ساعت 

فعالیت دهیار اقدام نمایند.
5- در مواردي مالحظه مي شود برخي دهیاران با مهر دهیاري، اقدام به 
ممهور نمودن استشهادیه ها و قولنامه ها مي نمایند، آیا دهیار مجاز به این 

اقدام است؟ 
پاسخ: دهیاران مكلفند از مهر دهیاري صرفاً در مكاتبات اداري استفاده 
نمایند و استفاده از مهر دهیاري در سایر موارد فاقد جایگاه قانوني است و 

مشكالت عدیده اي را براي دهیاري ایجاد خواهد نمود.
6- کسورات حق بیمه و بازنشستگي نیروهاي شاغل در دهیاري چگونه 

محاسبه و اعمال مي شود؟
پاسخ:  با عنایت به شمول قانون کار و تامین اجتماعي نسبت به کارکنان 
دهیاري وفق ماده 9 آیین نامه استخدامي دهیاري هاي کشور مصوب 1383، 
براساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، میزان حق بیمه بر مبنای مزد یا 
حقوق بیمه شده با رعایت بند 5 ماده 2 و ماده 39 قانون تأمین اجتماعی 
محاسبه می شود. همچنین بر اساس قانون بیمه بیكاری )مصوب 1369( 
3 درصد نیز به حق  بیمه مشمولین قانون کار اضافه مي شود. کسورات 

بازنشستگي نیز وفق ماده 76 قانون تامین اجتماعي قابل پرداخت است.
7- براي این که اسناد مالي دهیاري، قابل برداشت و وصول شوند، این 

اسناد مي بایست به امضاي چه کساني برسد؟ 
پاسخ:  کلیه پرداخت هاي دهیاري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت، 
و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل اِعمال است. براساس ماده 42 
آیین نامه مالي دهیاري ها )مصوب 1382( کلیه پرداخت ها و اسناد دهیاري 

باید به امضاي مشترک دهیار و مسئول امور مالي دهیاري برسد.
8-  با عنایت به این که برخي دهیاري ها نیرویي غیر از مسئول امور مالي 
نداشته و صرفاً یک مسئول امور مالي متولي امور مالي تعدادي دهیاري 
است، آیا شورا مي تواند وي را به عنوان سرپرست دهیاري انتخاب نماید؟ 
آیا در این صورت امضاء چک بانكي و اسناد مالي دهیاري  به نام یک نفر 

)مسئول امور مالي( وجاهت قانوني خواهد داشت؟
سازمان  و  تشكیالت  اساسنامه   8 ماده   اطالق  به  عنایت  با  پاسخ:  
از  یكي  مي تواند  روستا  اسالمي  شوراي  مصوب 80/11/21،  دهیاری ها 
کارکنان دهیاري را به عنوان سرپرست دهیاري انتخاب نماید، لذا با توجه 
به این که مسئول امور مالي نیز یكي از کارکنان دهیاري است، انتخاب وي 
به عنوان سرپرست دهیاري منطبق با اختیار مذکور خواهد بود؛ بدیهي است 

پرسش و پاسخ حقوقي
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مسئول امور مالي که به عنوان دهیار انتخاب شده است، حسب مورد در 
محل خود به اعتبار سرپرست یا مسئول امور مالي مبادرت به اتخاذ تصمیم 
سرپرست  عنوان  به  یك شخص  در  وصف  دو  این  اجتماع  و  مي نماید 
دهیاري و مسئول امور مالي، نافي اعمال نظارت هاي مالي مقرر بر دهیاري 
نخواهد بود و انتخاب وي جهت سرپرستي دهیاري فاقد منع قانوني است.  

کارمندان  از  منتخب شوراهاي اسالمي روستا،  از دهیاران  تعدادي   -9
دستگاه هاي اجرایي بوده و خارج از ساعات کاري خود، به عنوان دهیار 
پرداخت  مشمول  موصوف،  افراد  آیا  فعالیت اند.  مشغول  پاره وقت 

اضافه کارند؟
پاره وقت  پاسخ:  به کارمندان دستگاه هاي اجرایي که به عنوان دهیار 
انتخاب مي شوند، صرفاً مبلغي بر اساس قرارداد حق الزحمه  منعقده فیمابین 
ایشان و دهیاري مربوط، قابل پرداخت است و پرداخت اضافه کار به ایشان 

فاقد جایگاه قانوني است.
دهیاري  کارکنان  و  دهیاران  اضافه کار  براي محاسبه یک ساعت   -10
مي بایست  حقوقي  حكم  سرفصل هاي  از  کدام یک  کار،  قانون  مشمول 

لحاظ شود؟
پاسخ:  مستفاد از ماده 36 قانون کار و تبصره 1 آن، مزایایي از قبیل 
مزایاي سرپرستي و فوق العاده شغل که به تبع شغل و براي ترمیم مزد در 
ساعات عادي کار پرداخت مي شود، جزء مزد ثابت محسوب و در مبناي 

اضافه کار منظور مي شود.
11- با عنایت به تغییرات صورت گرفته در قانون برنامه ششم توسعه 
کشور در خصوص میزان اعتبارات قابل پرداخت به دهیاري ها، در حال 

حاضر میزان سهم و نحوه توزیع اعتبارات دهیاری ها چگونه است؟
پاسخ: بر اساس بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه، عوارض موضوع 
ماده )38( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و بندهای آن 
و نیز عوارض آالیندگی موضوع تبصره )1( ماده مذکور و عوارض ارزش 
افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها توسط سازمان امور 
مالیاتی کشور توزیع می گردد. با تصویب قانون اخیر 3 تغییر اساسي به شرح 

ذیل، در میزان و نحوه توزیع اعتبارات دهیاري ها صورت گرفته است:
مي دارد:  تصریح   6 ماده  بند ب  ذیل   1 بند  اعتبارات:  توزیع  نحوه   -1
با  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون   )38( ماده  )الف(  بند  عوارض وصولی 
رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به 
حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب 
رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری 
و  شهرها   )%70( درصد  هفتاد  نسبت  به  می گردد،  افتتاح  کشور  کل 
سی درصد )30%( روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت 
به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد. الزم به توضیح است 
که پیش از تصویب این قانون، طبق بند )الف( ماده 38 قانون مالیات بر 
ارزش افزوده، 1.5 درصد عوارض کاالها و خدمات و همچنین عوارض 
آالیندگي )موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده( طبق 
بند )الف( ماده 39 همان قانون، در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به 

حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاري هاي همان 
واریز  توسعه یافتگي  میزان کمتر  و  براساس شاخص جمعیت  شهرستان 
ماده 1.5  این  براساس  و  با اصالحات صورت گرفته  مي شد. در حالي که 
و  روستاها  بین   70 به   30 نسبت  به  خدمات،  و  کاالها  عوارض  درصد 
شهرهاي استان توزیع مي شود و عوارض آالیندگي طبق بند 3 ماده 6 
قانون برنامه ششم، به همان روال قبل به نسبت جمعیت بین دهیاري ها 

وشهرداري هاي شهرستان ذي ربط توزیع مي گردد. 
2- تغییر سهم دهیاري ها: براساس بند 2 این ماده، »عوارض موضوع 
و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   )38( ماده  )د(  و  )ج(  )ب(،  بندهای 
همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض 
به  مذکور  قانون   )43( ماده  )ج(  بند  موضوع  خودروهای  شماره گذاری 
حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل 
به نسبت  بعد  پانزدهم ماه  تا  کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر 
دوازده  درصد)12%( سهم کالن شهرها، پنجاه  و سه  درصد )53%( سایر 
شهرها و سی  و پنج  درصد )35%( روستاها و مناطق عشایری براساس 
شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور 
مناطق  و  و دهیاری ها  تمام شهرداری ها  بین  و  ابالغ می شود، محاسبه 
عشایری توزیع می گردد. وفق تغییرات اخیر، سهم 20 درصدي دهیاري ها 
)ناشي از بندهاي )ب(، )ج( و )د( ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده و 
بند )ج( ماده 43( که در تبصره 2 ماده 39 و بند ج ماده 46 قانون مالیات 
مناطق  و  روستاها  درصد، سهم  به 35  تعیین شده بود،  افزوده  ارزش  بر 

عشایري افزایش یافته  است. 
3- برخورداري روستاهاي فاقد دهیاري از درآمد ناشي از عوارض: در ادامه بند 
1 ذیل بند )ب( ماده 6 قانون برنامه ششم، به سهم روستاهای فاقد دهیاری 
و مناطق عشایری پرداخته و تصریح مي دارد: »سهم روستاهاي فاقد دهیاري 
و مناطق عشایري )از عوارض وصولی بند )الف( ماده )38( قانون مالیات بر 
ارزش افزوده( به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می گردد تا با 
مشارکت بنیاد مسكن انقالب اسالمی در همان روستاها و مناطق عشایری 
هزینه شود«. و در قسمتي از بند 2 نیز تصریح مي دارد: »... سهم روستاهای 
فاقد دهیاری و مناطق عشایری )از عوارض موضوع بندهای )ب(، )ج( و )د( 
ماده )38( قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز 
طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند 
)ج( ماده 43 قانون مذکور(، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد 
شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان صرف امور 
عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود«. براساس تبصره ذیل 
بند 1 ماده 6 نیز عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص 
نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد )100%( به حساب 
شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد. تا قبل از تصویب قانون برنامه ششم، 
روستاهاي فاقد دهیاري از این اعتبارات بي بهره بودند و با تصویب قانون برنامه 
ششم، سهمي براي روستاهاي فاقد دهیاري تعیین و مقرر شد این مبالغ صرف 

امور عمران و آبادانی روستاها و مناطق عشایری شود. 
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ری
 آما

ش
گزار

آغاز  از  مالي دهیاري ها  تأمین  قانوني متمرکز  منابع   .1
تاسیس 

- قانون موسوم به تجمیع عوارض )تا قبل از اجرایي شدن قانون 
مالیات بر ارزش افزوده(

- ماده »38 « و »39« و تبصره »3« ماده »41« قانون مالیات بر 
ارزش افزوده مصوب سال 1387

- ماده »23« قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم رانندگي
و  شهرداري ها  سازمان   »40904007« شماره  موافقت نامه   -
و  تجهیز  به  کمك  درقالب  مدیریت  سازمان  و  کشور  دهیاري هاي 

ساماندهي پسماندهاي ساحلي
- واریزي هدفمندي یارانه ها بند »چ« مصوبه شماره »194648/ت 
45718 ه« هیأت محترم وزیران از ماده »12« قانون تاسیس سازمان 

بحران کشور
- بند »ح« تبصره »9« قانون بودجه کشور مصوب سال 1393 و 

1394
- بند»و« تبصره »6« قانون بودجه کشور مصوب سال 1395.

2.  اعتبارات تخصیصي به دهیاري هاي کشور
2-1-  وضعیت اعتبارات واریزي به حساب دهیاري ها از 

سال 1382 تا 1395
پس از تأسیس و راه اندازي دهیاري هاي کشور و توزیع اعتبارات در 
این نهاد، از سال 1382 تا پایان سال 1395، بالغ بر 10932میلیارد 
تومان اعتبار به دهیاري هاي کشور در قالب اعتبارات ملي و استاني 

اختصاص یافته است. 
اعتبارات  میزان  مي شود؛  مشاهده  ذیل  جدول  در  که  همانطور 
تخصیصي به دهیاري هاي کشور از سال 1382 تا سال 1391، مبلغ 
حدود 3025 میلیارد تومان است که در دولت تدبیر و امید این میزان 

اعتبارات دهیاري ها از آغاز تاکنون

سال
جمع کل اعتبار تخصیصي 

)میلیون ریال(

974.360سال1382
1.389.777سال1383
1.520.000سال1384
1.623.750سال1385
1.754.000سال1386
1.702.831سال1387
3.220.472سال1388
2.524.817سال1389
6.756.969سال1390
8.781.526سال1391
13.273.069سال1392
20.734.017سال1393
19.289.540سال1394
25.779.194سال1395

109.324.322جمع

جدول شماره 1.  مجموع اعتبارات واریزي به دهیاري هاي 
کشور از سال 1382 تا 1395؛ مأخذ: سازمان شهرداري ها 

و دهیاري هاي کشور، معاونت امور دهیاري ها، دفتر 
برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي

 محسن گودرزی
كارشناس دفتر برنامه ريزی و مديريت توسعه روستايی
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به حدود 7907 میلیارد تومان افزایش یافته است.
این رشد بیانگر آن است که؛ حدود 72 درصد کل اعتبارات تخصیصي 
به دهیاري هاي کشور از بدو تأسیس تاکنون، در دولت یازدهم پرداخت 
شده است که نشان دهنده عزم و توجه جدي این دولت به روستاها و 
تقویت بنیه مالي مدیریت  محلي، در راستاي دستیابي به توسعه پایدار 

سكونتگاه هاي روستایي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است. 
بنابراین میزان اعتبارات توزیع  شده در دولت یازدهم، نرخ صعودي 
داشته و رشدي بیش از 2/5 برابر داشته است. این رشد مثبت مصداق 
توجه ویژه دولت یازدهم به عمران و آباداني سكونتگاه هاي روستایي 
در راستاي محرومیت زدایي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و توسعه 

2 
 

 1,520,000 1384سال
 1,623,750 1385سال
 1,754,000 1386سال
 1,702,831 1387سال
 3,220,472 1388سال
 2,524,817 1389سال
 6,756,969 1390سال
 8,781,526 1391سال
 13,273,069 1392سال
 20,734,017 1393سال
 19,289,540 1394سال
 25,779,194 1395سال

 123,324,322 جمع
 سيضي ٍ هذيشيت تَسعِ سٍستايي ّا، دفتش تشًاهِ دّياسيّاي كطَس، هعاًٍت اهَس  ّا ٍ دّياسي هأخز: ساصهاى ضْشداسي

 
 ) ارقام به هيليوى ريال(1331تا  1331هاي كشور از سال  . هجووع كل اعتبارات واريسي به حساب دهياري3-1ًوودار شواره 

 
 تَسعِ سٍستاييسيضي ٍ هذيشيت  ّا، دفتش تشًاهِ ّاي كطَس، هعاًٍت اهَس دّياسي ّا ٍ دّياسي هأخز: ساصهاى ضْشداسي
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 توسعه روستاييريزي و مديريت ها، دفتر برنامههاي كشور، معاونت امور دهياريها و دهياريمأخذ: سازمان شهرداري

 
 

 () ارقام به ميليون ريالهاي ماقبل آنهاي كشور در دولت يازدهم نسبت به سال.  مقايسه اعتبارات واريزي به حساب دهياري3-2نمودار شماره 

 
 ريزي و مديريت توسعه روستاييها، دفتر برنامههاي كشور، معاونت امور دهياريها و دهياريمأخذ: سازمان شهرداري
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72%

(91-82)قبل از دولت يازدهم 
(95-92)دولت يازدهم 

نمودار شماره 1. مجموع کل اعتبارات واریزي به حساب دهیاري هاي کشور از سال 1382 تا 1395)ارقام به میلیون 
ریال(؛ مأخذ: سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، معاونت امور دهیاري ها، دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه 

روستایي

نمودار شماره 2.  مقایسه اعتبارات واریزي به حساب دهیاري هاي کشور در دولت 
یازدهم نسبت به سال هاي ماقبل آن)ارقام به میلیون ریال(؛ مأخذ: سازمان شهرداري ها 

و دهیاري هاي کشور، معاونت امور دهیاري ها، دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه 
روستایي
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پایدار روستایي است.
3.  سرانه هاي پرداختي به ازاي هر نفر روستایي ساکن 

در روستاي داراي دهیاري
سرانه اعتبارات پرداختي هر نفر روستایي ساکن در روستاهاي داراي 
دهیاري، از محل اعتبارات تخصیصي به دهیاري هاي کشور در سال 
در  مي باشد.  ریال  هزار  میزان 1435  به  یازدهم  دولت  در  و   1395
جدول شماره زیر سرانه اعتبارات پرداختي به دهیاري ها به تفكیك 

سال آورده شده است.
نفر  هر  سرانه  شاخص  که  مي دهد  نشان  فوق  نمودار  بنابراین 
روستایي در روستاهاي داراي دهیاري ، از محل اعتبارات تخصیصي به 
دهیاري ها در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، رشدي بر ابر با 2.8 

برابري در دولت یازدهم داشته است.
جمع بندي

با توجه به این واقعیت که موفقیت در فعالیت ها و اجراي وظایف 
بودجه  شفاف  و  واقع بینانه  علمي،  پیش بیني  گرو  در  دهیاري  نهاد 
سكونتگاه هاي  تحول  و  توسعه  و  برنامه ها  تحقق  مي باشد،  ساالنه 

روستایي نیز رابطه تنگاتنگي با میزان اعتبارات و منابع درآمدي الزم 
و تخصیص یافته به دهیاري ها دارد.

مشاهده آمار و اطالعات ارایه شده نشان مي دهد که دولت یازدهم 
به  الزم  مالي  منابع  و  اعتبارات  تخصیص  زمینه  در  است  توانسته 
دهیاري ها، اقدامات مؤثر و کارسازي را انجام دهد و همواره تالش 
نموده است تا با برخي اقدامات از جمله بازنگري در قوانین مالي و 
اعتباري دهیاري ها، تخصیص 72 درصد از اعتبارات به دهیاري ها، در 
نظر گرفتن اعتبارات ویژه از محل بند )ح( تبصره 9 و بند )و( تبصره 6 
سال 94 و 95 قانون بودجه سنواتي کشور براي کمك به دهیاري ها 
در زمینه خرید ماشین آالت و پروژه هاي عمراني و خدماتي، افزایش 
سرانه هر نفر روستایي در روستاهاي داراي دهیاري از محل اعتبارات 
تخصیص یافته، با رشدي برابر با 2.8 درصد نسبت به دوره هاي قبل 
از  برخي  و  داده  افزایش  را   اعتباري دهیاري ها  و  مالي  بنیه    ،... و 
مشكالت نهاد دهیاري را در مدیریت روستا، مرتفع سازد و به تبع، 
موجبات توسعه و تحول در سكونتگاه هاي روستایي و تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتي را فراهم نماید. 

4 
 

برابكر داشكته اسكت. ايكن  5/2، نرخ صعودي داشته و رشدي بيش از شده در دولت يازدهم ميزان اعتبارات توزيع بنابراين
زدايي و تحقكق هاي روستايي در راستاي محروميترشد مثبت مصداق توجه ويژه دولت يازدهم به عمران و آباداني سكونتگاه

 روستايي است.اهداف اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار 
 

 هاي پرداختي به ازاي هر نفر روستايي ساكن در روستاي داراي دهياريسرانه  .5

سرانه اعتبارات پرداختكي هكر نفكر روسكتايي سكاكن در روسكتاهاي داراي دهيكاري، از محكل اعتبكارات تخصيصكي بكه 
باشكد. در جكدول شكماره زيكر سكرانه ميهكزار ريكال  1435و در دولت يازدهم به ميكزان  1395هاي كشور در سال دهياري

 ها به تفكي  سال آورده شده است.اعتبارات پرداختي به دهياري
 
 

 () ارقام به هزار ريال.  سرانه اعتبارات واريزي به هر نفر روستايي ساكن در روستاهاي داراي دهياري 5نمودار شماره 

 
 ريزي و مديريت توسعه روستاييها، دفتر برنامهامور دهياريهاي كشور، معاونت ها و دهياريمأخذ: سازمان شهرداري

 
، از محكل اعتبكارات سكرانه هكر نفكر روسكتايي در روسكتاهاي داراي دهيكاريدهد كه شاخص بنابراين نمودار فوق نشان مي

 داشته است.برابري در دولت يازدهم  2.8ها در دولت يازدهم نسبت به دولت قبل، رشدي بر ابر با تخصيصي به دهياري
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نمودار شماره 5.  سرانه اعتبارات واریزي به هر نفر روستایي ساکن در روستاهاي داراي دهیاري )ارقام به هزار ریال(؛ مأخذ: 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، معاونت امور دهیاري ها، دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي
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تــا

ســ
 رو

فی
عــر

مـ

مقدمه
 نُسمه روستایی کردنشین و سرسبز از توابع بخش مرکزی شهرستان 
پاوه در استان کرمانشاه است که در فاصله 5 کیلومتری شرق مرکز 
شهرستان و 120 کیلومتري مرکز استان در موقعیت جغرافیایي 35 
درجه و 28 دقیقه عرض شمالی و 46 درجه و 22 دقیقه طول شرقی 
و ارتفاع 1580 متر از سطح دریا واقع شده که به همین دلیل از لحاظ 
اقلیمي جزء آب و هواي کوهستاني و سرد محسوب مي شود. روستای 
نُسمه طبق سرشماري سال 1395 داراي جمعیتي بالغ بر 626  نفر 
است که در قالب 186 خانوار در روستا ساکن هستند و به زبان کردی 
و با گویش سورانی )جافی( تكلم می کنند. دین رسمی مردم دین حنیف 
اسالم است و تابع و پیرو عقیده و اجتهاد امام محمد شافعی هستند 
و تمام مراسمات دینی و آیینی خود را بر اساس همین مذهب به جا 

می آورند.
میزان سواد و آموزش در روستا در گذشته با توجه به نوع زندگی مردم 
که بیشتر دامداری و باغداری بوده و نبود مدارس بسیار کم بوده ولی 
در حال حاضر با توجه به خدمات ارائه شده و احداث مراکز آموزشی در 
روستا سطح سواد بسیار باال رفته است به طوریكه در سال 1387 جشن 

شكرگزاری 99 درصد با سواد زیر 50 سال برگزار شد.
 این روستا از شمال به جاده ارتباطی پاوه-کرمانشاه و کوه های شاهو؛ 

از جنوب به مراتع بین روستای نُسمه و مزیدی و کوه های بین دو 
روستا؛ از شرق به روستای دره بیان و باغات آن روستا و از غرب به 

روستاهای چورژی و سرکران و تپه القلعه محدود است.  
متعددي  و مصنوعی  عوامل طبیعی  نُسمه  روستاي  در شكل گیري 
تأثیرگذار بوده که عوامل طبیعی عالوه بر اینكه تا حد زیادی نقش 
عملكرد و نحوه ارتباط آن با پیرامون روستا را تعیین می کنند بیشترین 
تأثیر را در شكل گیری و پیدایش روستا داشته اند. از جمله عوامل طبیعی 
مي توان به فراوانی آب، وجود باغات، آب و هوای خنك و مراتع روستا، 
که هسته اصلی و سنگ بنای اولیه روستا در این قسمت یعنی بافت 
قدیم شكل گرفته، اشاره کرد و از جمله عوامل مصنوعی هم می توان 
نزدیكی به شهر پاوه و روستای قدیمی شمشیر، که در حال حاضر مرکز 

دهستان است، را نام برد.  
وجه تسمیه روستا

روستای نُسمه به دلیل نوع توپوگرافي و واقع شدن در کوهپایه اي 
با  نمی برد. ضمناً  بهره  زیاد  نور خورشید  تابش  از  به خورشید  پشت 
توجه به موقعیت اقلیمي، داراي بارش مطلوب و آب و هوایي خنك و 
مرطوب است؛ از این رو در زبان کردي »نِسرم«، که به معناي مرطوب 
است، نام گذاری شده بود که با گذشت زمان و به قولی در زمان پهلوی 

به نام »نُسمه« تغییر نام یافته است. 

نُسمه؛ روستایي زیبا و خوش آب وهوا در شهرستان پاوه
 حسن قديانی

كارشناس دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستايي 
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تاریخچه روستا
غارهای متعددي در بافت قدیم روستا قرار دارد که باستان شناسان 
قدمت آثار واقع در آن ها را هزاران سال قبل از میالد مسیح تخمین 
زده اند. اما به نظر مي رسد به دلیل نزدیكی روستا به کوه شاهو و نوع 
زندگی پیشینیان در گذشته از روستاي نُسمه بیشتر به عنوان ییالق 
استفاده مي شده است. بیشتر نوادگان سید احمد بیگ جاف، که در 350 
سال پیش اولین حاکم جاف در منطقه جوانرود بوده است، این روستا را 
به عنوان ییالق یا سردسیر خود انتخاب می کردند و در فصل زمستان 
از  یكی  اینكه  تا  می نمودند  کوچ  عراق  گرمسیری کشور  مناطق  به 
نوادگان به اسم سید هومر که فرزند سید ولد )ولدبیگ( بود در روستاي 
نُسمه به طور دائمي ساکن شد و پسر سید هومر به اسم سید میران 
مشهور به )میران بیگ( از اولین ساکنان این روستا در نزدیك به 300 

سال پیش است.
روستای نُسمه داراي دو بافت قدیم و جدید است که به وسیله رودخانه 
شمشیر از هم جدا شده اند. در بافت جدید، که پایین تر از جاده ارتباطی 
پاوه-کرمانشاه و در کنار تپه القلعه قرار دارد، اولین ساختمان توسط 
حاج فتح اهلل حسینی فرزند کیخسرو بیگ اناخی در سال 1348 ساخته 
شد. تا قبل از پیروزی انقالب شكوهمند اسالمی در بافت جدید فقط 5 
خانوار زندگی می کردند اما بعد از پیروزی انقالب با توجه به برخورداري 
بافت جدید از آب، برق، مسجد و همچنین احداث پل بر روی رودخانه 
شمشیر و ایجاد ارتباط بین بافت قدیم و جدید، بناهاي متعددي در 
بافت جدید مجاور جاده ارتباطی پاوه-کرمانشاه و تپه القلعه ساخته 
شد به طوریكه در حال حاضر بافت جدید و قدیم روستا به دو روستاي 

نُسمه علیا و سفلی تقسیم شده اند. 
آثار تاریخي و جاذبه هاي گردشگري روستا

در روستاي سرسبز و خوش آب و هواي نُسمه آثار تاریخي متعددي 
از قبیل تپه القلعه، چشمه معدنی کانی با و گوردخمه مربوط به زمان 
مادها نیز وجود دارد. تپه القلعه یا تپه قلعه نُسمه )چورژی( مربوط به 
در  اثر  این  است.  اسالم  از  پس  تاریخی  دوران های  میانه  سده های 
تاریخ 1384/5/11 با شماره 12474 به عنوان یكی از آثار ملی ایران 
به ثبت رسیده است. چشمه معدنی کانی با نیز درکنار رودخانه ای که 
از وسط روستای نُسمه می گذرد چسبیده به کانی قولیان یكی دیگر 
ازچشمه های معروف روستا قراردارد. اهالی روستا بر این باورند که آب 
چشمه برای التیام روماتیسم مفید است. درکنار چشمه دو چنار تنومند، 

مرتفع و بی نظیر شاید در استان و کشور وجود دارد که می گویند باتوجه 
به قطع چنار قبلی که در این مكان مایع سرخ رنگی ازآن خارج شده 
به همین دلیل بیش از نیم قرن است که چنارها موجود هستند وکسی 
اقدام به قطع آن ها نكرده است. در حال حاضر عده زیادی از مردم 
از این دو چنار به روستای  بازدید  منطقه هم برای شفا و هم براي 

نُسمه می آیند. 
پوشش گیاهي روستا

با توجه به میزان بارش منطقه و آب و هواي مرطوب، در باغات روستا 
میوه هایي از قبیل گردو، توت، آلوچه، سیب، گیالس،  شلیل، زردآلو 
و به با کیفیت بسیار خوبي به بار مي نشیند. همچنین گیاهان دارویي 
متنوعي در کوه هاي اطراف روستا به طور خودرو رشد مي کنند که در 

ادامه به برخي از آن ها و کاربردشان در طب سنتي اشاره مي شود. 
1-بوژانه  )بومادران(: برای رفع خارش بدن، زخم روده، بیماري قلبی، 

تصلب شرائین و فشار خون 
2-کنیوال )تره وحشی(: دفع کرم های روده و معده، رفع ورم هاي بدن 

و پلك چشم، درمان آلزایمر 
3-کارگ )قارچ(: رفع خونریزی داخلی و بهبود شكستگی، رفع اسید 

معده و اشتهاآور
4-غاز )گل شیپوری(: کشنده انواع کرم ها، رفع بیماري صفرا، تنگی 

استخوانی و سل استخوانی 
5-خوژه )سریش(: از ریشه  آن برای تهیه چسب استفاده می شود و 
جوشانده آن نیز برای درمان سرماخوردگی و تسكین استخوان درد و 

آرتروز مفید است. 
6- قنگه ر )کنگر(: تقویت حافظه، تقویت کارکرد روده و معده، قطع 

خونریزی های داخلی، تسكین استخوان درد 
7- هه ر مه  له )گل ختمی(: درمان سرماخوردگی، سینه درد، گرفتگی 

صدا و گلو، ریزش مو 
8-گوله چه رمگ )گل ستاره ای(: رفع سردردهای عصبی، رفع قولنج 

و نفخ شكم، زخم معده و چشم درد، بیماری وسواس
نوع پوشش اهالي روستا

لباس های  پوشیده ترین  و  زیباترین  از  یكی  به عنوان  کردی  لباس 
ایران، لباس غالب همه ساکنین روستاست. لباس زنان با رنگ های 
متنوع و زیبا و کاماًل پوشیده دوخته مي شوند که دارای زیبایی چشم نواز 
احترام و وقار و رعایت شئونات اسالمی و نشان دهنده  با  آمیخته  و 

فرهنگ کهن و اصالت مثال زدنی مردم کرد است. 
انواع لباس زنان

کراس )پیراهن(: پیراهنی بلند و گشاد که تا ساق پا می رسد و دارای 
انواع الگوهاي مختلف است و در گذشته دارای فقیانه )آستین های بلند( 

بوده که امروزه به مرور در میان زنان جوان از لباس حذف شده است.
سوخمه: در انواع الگوها دوخته می شود و به شكل جلیقه است که 
روی پیراهن می پوشند و بیشتر زن های منطقه در گذشته سكه هایی به 
حاشیه آن نصب می کردند که در اصطالح عامیانه به آن ها پول سفید 

می گفتند و از ارزش خاصی برخوردار بوده است. 
را  پشت  و  می آید  کمر  تا  که  آستین دار  باالپوش  نوعی  لته:  سه 

می پوشاند.
 فیس: نوعی کاله است که زنان بر سر می گذارند و در قدیم رواج 
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بیشتری داشته اما در حال حاضر تنها زنان با سن باال از آن استفاده 
می کنند. بر روی فیس نیز سكه نصب می کنند.

آداب و رسوم مردم روستا
در گذشته به دلیل نبود راه های ارتباطی و معاشرت کمتر اهالي با 
خارج از روستا، بیشتر ازدواج ها درون روستایی و خانوادگي بوده و مراسم 
کاماًل مطابق با رسومی که تاکنون نیز رواج دارند صورت می گرفته 
است. نكته جالب در مورد مراسم ازدواج روستا، حضور تمامی اهالی 
در جشن و سرور است به گونه اي  که همانند اعضای خانواده عروس و 

داماد صمیمیت و احساس مسئولیت در آن ها موج می زند.
یكي از اعیاد بزرگ و مهم مذهبي مسلمانان، عید سعید قربان است 
که از ایام قدیم اهالي روستا روز دهم ماه ذي الحجه مصادف با عید 
سعید قربان، گوسفند یا حیوان دیگري را براي قرباني کردن انتخاب 
مي کردند و گاهي نیز چشم هاي قرباني را سرمه مي کشیدند و با مراسم 
باشكوهي به قربانگاه مي آوردند و با خواندن دعاي قرباني آن را ذبح 
و گوشتش را بین همسایگان، مستمندان و عموم تقسیم مي نمودند 

ولي امروزه این مراسم بدون تشریفات خاصي برگزار مي شود و مردم 
روستا روز عید در مسجد حضور مي یابند و پس از اقامه  نماز عید و 
تبریك به یكدیگر صله  رحم را به جاي مي آورند و به منزل بزرگترهاي 
روستا مي روند. افرادي که قصد دارند قرباني کنند، قرباني را به محل 
مخصوصي مي برند و پس از خواندن دعاي قرباني آن را ذبح مي کنند.  

در ماه مبارک رمضان نیز مردم دیندار و خداپرست روستا هر شب 
به مسجد رفته تا در اقامه »نماز تراویح« که پس از نماز عشاء اقامه 
می شود، شرکت نمایند. این نماز در بین اهل سنت مرسوم است و هر 
شب یك جزء قرآن را در این نمازها تالوت مي کنند تا در پایان ماه 
رمضان، قرآن ختم شود. نماز تراویح بیست رکعت است اما پس از هر 
دو رکعت سالم داده می شود، که پس از هر چهار رکعت استراحت 
)ترویحه( انجام می شود و از این رو آن را نماز تراویح می نامند. ترویحه، 
وقفه کوتاهی است که از آن برای خواندن دعا یا اذکار استفاده می شود. 
همچنین چند روز مانده به پایان ماه مبارک رمضان سرپرست خانواده 
مبلغي به عنوان زکات فطریه، که از سوي مراجع دیني خود تعیین 
اتمام ماه نیز به  از  مي شود، را تهیه و به مستمندان مي پردازد. پس 
شكرانه پایان ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر، جشني را در مسجد 
برگزار مي کنند و بعد از نماز عید به دیدار همسایه ها و خانواده مي روند 

تا اگر کدورتي به وجود آمده رفع شده و طلب حاللیت نمایند. 

انواع لباس مردان
که واپانتول: به لباس کامل 

مردانه می گویند که در الگوهاي 
مختلف دوخته می شود و پوشش 
قریب به اکثریت مردان منطقه و 
روستای نُسمه است که شامل 

کوا، پوشش باالتنه، و 
پانتول یا شلوار،  پوشش 
پایین تنه، است و همیشه 

هم شال را روی آن 
می بندند.

فه رنجی: نوعی نیم تنه 
بدون آستین است که از 

نمد درست شده و پوششی 
زمستانی مردان منطقه 

است و تنها مردان با سن 
باال آن را می پوشند. 

             

لباس کردي که واپانتول

کالش)گیوه(: پاپوش مردان روستا که بیشتر در 
فصل بهار و تابستان مورد استفاده قرار مي گیرد زیرا 
به دلیل استفاده از پارچه و نخ در آن در تماس با آب 

آسیب دیده و خراب می شود.
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در  رایج  بازي هاي سنتي  و  موزون کردی  انواع حرکات 
روستا

چه پی: حرکات موزوني است ساده و یكنواخت که آغاز آن با پای 
این رقص  در  آن را چه پی می گویند.  به همین خاطر  که  است  چپ 
بدن با حرکت پاها به جلو و عقب کشیده می شود و افراد گروه بازوان 
یكدیگر را می گیرند و شانه ها را همراه با پاها به صورت ستونی حرکت 

مي دهند . 
را  پاها  موزون،  حرکات  از  نوع  این  در  یا سه پا:  پاشایی  فتاح 
سه بار با سرعت به سوی باال حرکت می دهند و سپس سه حرکت 
کوتاه و افقی مانند راه رفتن انجام می گیرد. این حرکات موزون، ویژه  
مردان است و به دلیل حرکات تند، بسیار هیجان انگیز است و ساز مورد 

استفاده در آن نیز دهل است.
گه ریان: در زبان کردی به معنی گشت و گذار و راه رفتن است. 
این حرکات موزون، نرم و آهسته و با لطافتی خاص شروع شده و به 
تدریج تندتر می شود. اولین حرکت با پای راست انجام می شود و با هر 
ضرب دهل حرکت پاها عوض می شود. در ابتدا حالت راه رفتن دارد 
و به مرور تندتر می شود. در این نوع حرکات موزون، کرنا و روزله و 
گاهی هم کمانچه استفاده می شود و برای سازهای ضربی نیز از دهل 

و دایره استفاده می شود.
بازي هفت سنگ: این بازي از دو گروه تشكیل مي شود؛ در ابتدا 
7 عدد سنگ را روي هم مي گذارند و یكي از گروه ها از فاصله چند 
متري از سنگ ها باید با توپ سنگ ها را بزند و وقتي توپ به سنگ ها 
برخورد کرد گروه دیگر با توپ به سراغ افراد گروه حریف مي رود که 
آن ها را با توپ بزند و گروه مقابل نیز باید سعي کند بدون برخورد توپ، 
سنگ ها را روي هم بچیند و بگوید هفت سنگ و بازي را ببرد. ولي 
اگر قبل از چیدن کامل، سنگ ها توسط گروه دیگر با توپ زده شود 

بازنده شده است.
 غذاها و شیریني هاي محلي

در گذشته به دلیل نبود امكانات ایاب و ذهاب و راه دسترسي مناسب، 
استفاده  شیریني  و  غذا  تهیه  جهت  دسترس  در  اولیه  مواد  از  مردم 
اولیه  انواع مواد  به  با توجه به دسترسي مردم  امروزه  مي کردند ولي 
و غذاهاي متنوع، اهالي کمتر از غذاهاي محلي استفاده مي کنند. آش 
دوئینه یا ترخینه که مواد اصلي آن بلغور گندم یا جو و دوغ است، کالنه 
که با سبزیجات و روغن محلي تهیه مي شود، شلمینه و گیته مژگه از 
جمله غذاها و شیریني هاي محلي در روستاي نُسمه هستند که بیشتر 

در گذشته توسط بانوان روستا تهیه و استفاده مي شده است.  

 حرکات موزون کردي
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صنایع دستی روستا
در گذشته مردمان روستا با توجه به نیاز روزمره بسیاري از احتیاجات خود 
را در زندگي از مواد اولیه در دسترس به عنوان صنایع دستی تهیه و مورد 
استفاده قرار مي دادند به عبارتي صنایع دستي تولیدشده اغلب کاربردی 
بودند و استفاده مي شدند. به طور مثال، نوعي طناب که با بافتن موی بز 
درست می کردند و برای درست کردن ده وار )چادرهای بزرگ( از آن استفاده 
می شد و یا بافتن جوراب که از پشم گوسفند ریسته شده مي بافتند و استفاده 
مي کردند. قالیبافي، تولید گیوه یا همان کالش و دوخت لباس هاي محلي 
کردي هم در گذشته توسط برخي اهالي در روستا انجام مي شده و به وفور 
مورد استفاده قرار مي گرفته است. ولي امروزه به دالیل متعدد تولید بسیاري 
از اقالم فوق که از صنایع دستي ارزشمند کشورمان هستند در روستاي 

نُسمه کاهش یافته است. 
توسعه گردشگري و کارآفریني 

در روستاي نُسمه به همت دهیار سختكوش و باسابقه روستا آقاي 
سابق حسیني، همراهي و همدلي اعضاي شوراي اسالمي، مشارکت 
مطلوب اهالي و حمایت مسئولین امر، زمینه هاي حضور گردشگران 
داخلي و خارجي به نحو نسبتاً مطلوبي ایجاد شده به طوري که در 
از  و  مي آیند  نُسمه  روستاي  به  بسیاري  گردشگران  اخیر  سال هاي 
لذت  روستا  باغات  در  تفرج  و  دلچسب  هواي  و  آب  و  بكر  طبیعت 

بوستان یك هكتاري  تمیز،  بهداشتي  احداث چند سرویس  مي برند. 
در دل طبیعت با چشم اندازي زیبا و دلپذیر و امكانات رفاهي، مسیر 
گردشگري در دل باغات بكر و زیباي روستا، زمین فوتبال استاندارد 
مجهز به رختكن و مهم تر از همه نمایشگاه و فروشگاه دائمي صنایع 
دستي از جمله اقدامات و امكاناتي است که توسط دهیاري فعال روستا 

ایجاد شده و موجب کارآفریني و درآمدزایي شده است. 
ارائه  ضرورت  و  نُسمه  روستاي  در  گردشگري  توسعه  کل  طور  به 
امكانات رفاهي و تفریحي به گردشگران بسیار در توسعه اقتصادي 
اخیر  ساله  دو  یكي  در  است.  بوده  تأثیرگذار  اشتغال زایي  و  روستا 
چندین باب اقامتگاه  بوم گردي، مجتمع  هاي پذیرایي در فضایي زیبا 
و فرحبخش و مرکز پرورش و عرضه ماهي که در آن ها ماهي طبخ یا 
کباب شده و به گردشگران ارائه مي شود توسط اهالي احداث شده که 

باعث اشتغال تعدادي از جوانان سختكوش روستا شده است. 
همچنین یك باغ پرندگان و مرکز پرورش اسب نژاد کرد، شتر الما 
و گوزن نژاد اروپایي نیز در مجاورت روستا ایجاد شده که بسیار براي 
گردشگران جالب و تماشایي هستند. همه این اقدامات موجب شده تا 
بوم گردي در  به یك روستاي شاخص گردشگري و  نُسمه  روستاي 
کشورمان ایران تبدیل و باعث توسعه اقتصادي، کارآفریني و مهاجرت 

معكوس در روستا شود. 
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انی
جهــ

ه 
ــرب

مقدمهتـج
همانطور که در پایان قسمت اول »تجربه جهاني« شماره گذشته 
اشاره کردم، در این شماره ماهنامه »دهیاري ها« به بیان تجربیات 
اجتماع  توسعه  آموزشي  کارگاه  در  شرکت کننده  کشورهاي  سایر 
محلي و الگوي ساموئل اندونگ )جنبش روستاي نوین( مي پردازم 
 APO: Asian( آسیایي  بهره وري  سازمان  دعوت  به  که 
Productivity Organization( از کشورهاي عضو از جمله 
جمهوري اسالمي ایران  در تاریخ 27 ژوئن تا 3 ژوئیه 2016 )7 تا 

13 تیرماه 1395(  در کره جنوبي برگزار شد.       
6- اندونزي

در کشور اندونزي براي توسعه اجتماع محلي برنامه روستاي بهره ور 
که  مي آید  در  اجرا  به   )Productive Village Program(
برنامه اي است براي ارتقاي سطح پیشرفت و رفاه اجتماعات محلي 
روستایي از طریق توسعه اشتغال مبتني بر ظرفیت هاي داخلي این 
اجتماعات. اهداف اصلي در برنامه اندونزي، افزایش اشتغال و درآمد 
خانوار روستایي، استفاده شایسته تر از منابع طبیعي و انساني خود 
روستاها و افزایش سطح بهداشت و سالمت در روستاهاست. تهیه 
نهادهاي مردمي در سطح  به کمك  توسعه روستا  تدوین طرح  و 
محلي با استفاده از اهالي روستا انجام مي شود اما به طور موازي در 
سطح ملي و منطقه اي گروه هاي نظارت و بازرسي تشكیل مي شوند 

که بر اجراي طرح توسعه روستاها نظارت مي کنند. 

 7- الئوس
در الئوس کمیته ملي براي توسعه روستایي و فقرزدایي تشكیل 
شده است که فرایند توسعه روستایي را مبتني بر مشارکت بخش 
عمومي، بخش خصوصي و مردم پیش مي برد. نرخ فقر ملي در 
طور  به  و  مالیم  شیب  یك  با  ساله   15 دوره  یك  طي  الئوس 
تدریجي کاهشي 40 درصدي داشته است. در اثر برنامه هاي توسعه 
دالر   1130 از  الئوس  در  سرانه  درآمد  اخیر،  سال هاي  روستایي 
آمریكا در سال 2011 به 1970 دالر آمریكا در سال 2015 رسیده 
درآمد سرانه 3190  به  یافتن  ملي دست  براساس هدف گذاري  و 
دالري در سال 2020 و درآمد7880 دالري در سال 2030 )که به 
معناي فقرزدایي کامل است( در رأس برنامه هاي دولت قرار دارد. 

8- مالزي
مكانیزاسیون  خدمات  از طریق طرح  روستایي  توسعه  مالزي  در 
کشاورزي در تولید برنج در شالیزارها و نوآوري در شیوه هاي اجرایي 
صورت مي پذیرد. هدف اصلي سیاست توسعه ملي تولید برنج در 
شالیزارها افزایش سطح خودکفایي تولید برنج تا 90 درصد نیازها 
در سال 2018 است. هدف این طرح 700 هزار هكتار شالیزار است 
که دوبار برداشت محصول از آن ها صورت مي گیرد. به دلیل کمبود 
نیروي انساني، مكانیزاسیون در تولید برنج در مالزي امري حیاتي 
غیرممكن  مكانیزاسیون  بدون  محصول  برداشت  دوبار  و  است 
است.  همواره و به طور عمومي، فعالیت هایي که انرژي زیاد برده 

تجربه توسعه اجتماع محلي در کره جنوبي و الگوي ساموئل اندونگ 
)جنبش روستاي نوین(

 دكتر محمدصادق صادقي پور
m.sadeghipour@atu.ac.ir

]قسمت دوم[

تصویر شماره 1: ارائه تجربه ساموئل اندونگ براي کشورهاي شرکت کننده
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تأمین  کشاورزان  توسط  هستند  سنگین  سرمایه گذاري  نیازمند  و 
ارائه  کشاورزان  به  خدماتي  شده  تالش  این طرح  در  اما  شده اند 

شود که هزینه را براي آن ها کاهش دهد. 
9- مغولستان

در مغولستان تالش مي شود توسعه روستایي مبتني بر کشاورزي 
میان  این  در  و  شود  برده  پیش  به  تعاوني ها  توسعه  پایه  بر 
دارد. مؤسسه  اساسي  نقش  مشارکت بخش عمومي و خصوصي 
غذا  وزارت  با  در همكاري  مغولستان  کشاورزي  تعاوني هاي  ملي 
آغاز  را در سال 2017  تعاوني ها  برنامه ملي توسعه  و کشاورزي، 
کرده است. اخذ کمك براي ارتقاي مشاغل کوچك و متوسط از 
سال 2009 صورت پذیرفته و طرح مبادله کاالهاي کشاورزي نیز 

از سال 2011 به اجرا درآمده است.
10- میانمار

از سال 2011 میانمار فرایند اصالحات را در حوزه هاي مختلف 
توسعه آغاز کرده و به طور تدریجي بازارهاي خود را باز کرده و 
اقتصاد را از نو ساخته است. میانمار با وجود منابع طبیعي و معدني 
براي  نویدبخشي  بازار  غني،  فرهنگ  و  حاصلخیز  خاک  فراوان، 
سرمایه گذاران و کارآفرینان داخلي و خارجي است. در سال 2012، 
کشاورزي بزرگ ترین بخش اقتصاد میانمار بود و 38 درصد تولید 
بخش  آن  از  بعد  و  مي داد  اختصاص  خود  به  را  داخلي  ناخالص 
خدمات با 37 درصد و بخش صنعت با 24 درصد بود. در میانمار، 
اکثریت مردم کشور به فعالیت هاي درآمدزاي کشاورزي اتكا دارند 
که دو سوم مشاغل کشور را به خود اختصاص مي دهد. فعالیت هاي 
کشاورزي عمدتًا سنتي هستند و امكان دسترسي به فناوري هاي 

نوین براي اغلب کشاورزان وجود ندارد. 
11- نپال )نماینده اول(

تبع  به  و  پایدار  توسعه  براي  ویژه اي  اولویت  نپال  اساسي  قانون 

آن توسعه پایدار روستایي قائل است و بر عدالت اجتماعي و حق 
تأکید  همگان  براي  بهداشتي  و  سالم  محیطي  در  کردن  زندگي 
دارد. در همین راستا قوانین و سازمان هاي متعددي براي کمك به 
فرایند توسعه پایدار روستایي پیش بیني شده است؛ مانند کمیسیون 
با توجه  برنامه ریزي و کمیسیون ملي منابع طبیعي و مالي.  ملي 
به آنكه نپال کشوري با منابع غني جنگلي محسوب مي شود یكي 
جنگلداري  مدیریت  بر  محلي  اجتماع  توسعه  موفق  طرح هاي  از 
آژانس هاي  دولت،  آن  در  که  است  استوار  روستایي  مناطق  در 
یكدیگر  با  مشارکت  در  مردم  و  محلي  حكومت هاي  جنگلداري، 

منابع جنگلي را کنترل و استفاده مي کنند. 
12- نپال )نماینده دوم(

     هدف توسعه پایدار کشور نپال براي اجرا در طي سال هاي 
2016-2030 توسط کمیسیون ملي برنامه ریزي دولت با همكاري 
و  شده  طراحي   )UNDP( متحد  ملل  سازمان  توسعه  برنامه 
مهم ترین رئوس آن فقرزدایي و فراهم آوردن بیشترین فرصت ها 
فرهنگي  توسعه  و  سیاسي  ثبات  اجتماعي-اقتصادي،  زمینه  در 
توسعه  موفق  نمونه هاي  مهم ترین  جمله  از  است.  اکولوژیكي  و 
افزایش  اشاره کرد:  این موارد  به  نپال مي توان  اجتماع محلي در 
نواحي جنگلي و محصوالت حاصل از جنگل براي ارتقاي درآمد 
خانوارهاي روستایي، برنامه درآمدزایي براي اجتماع زنان طبقات 
محروم، کشاورزي ارگانیك، توانمندسازي زنان در زمینه بهداشت 

و سالمت، برنامه تولید و فروش محصوالت خانگي. 
در شماره  هاي آتي به شرح تجربیات سایر کشورها و نیز مباحث 
کره  توسعه  سیر  تشریح  اصلي،  سخنراني هاي  در  شده  طرح 
جنوبي و  تبیین ساموئل آندونگ به عنوان جنبش روستاي نوین 

خواهیم پرداخت.

تصویر شماره 2: برنامه روستاي بهره ور در روستاهاي اندونزي
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ــار
ـبـــ

خـــ
ا

معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور ضمن ارائه گزارش عملكرد 
مناسبت  به  یازدهم  دولت  در  دهیاري ها  امور 
از  گفت:  دهیاري  و  شهرداري  روز  تیر   14
آغاز تاسیس دهیاري در کشور در سال 1382 
تاکنون بالغ بر 10 هزارو 932 میلیارد تومان به 
این  از  یافته که  دهیاري هاي کشور تخصیص 
میزان حدود 7907 میلیارد تومان در طي دوره 
فعالیت دولت یازدهم به صورت ملي و استاني 

بین دهیاري هاي کشور توزیع شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور، سعیدرضا جندقیان با بیان 
مطلب فوق گفت: بدین ترتیب حدود 72 درصد 
کل اعتبارات توزیع شده بین دهیاري ها در طول 

دولت یازدهم تخصیص یافته است.
وي در خصوص حمایت مالي از نهاد دهیاري 
دولت  در  واریزي  اعتبارات  مجموع  از  گفت: 
یازدهم 30 درصد اعتبارات به صورت ملي و 70 
درصد از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده از 

طریق استاني بین دهیاري ها توزیع شده است.
ملي  اعتبارات  از سال 1395  اضافه کرد:  وي 

دهیاري هاي کشور به صورت مستقیم به حساب 
اعتماد  از  نشان  که  مي شود  واریز  دهیاري ها 
دولت یازدهم به مدیریت هاي محلي و دهیاران 

به عنوان مدیران ارشد روستا مي باشد.
جندقیان در خصوص اجراي پروژه هاي عمراني 
به  و خدماتي توسط دهیاري ها گفت: دهیاران 
را  متعددي  وظایف  روستا  ارشد  مدیر  عنوان 
بر  روستایي  مناطق  پایدار  توسعه  راستاي  در 
را  گسترده اي  حیطه  وظایف  این  دارند.  عهده 
بهبود  به  مي توان  آن  اهم  از  که  دربرمي گیرد 
و  بهداشتي  وضعیت  ارتقاء  کالبدي،  وضعیت 
ارتقاء شاخص هاي  به  و کمك  زیست محیطي 

سكونت و کیفیت زندگي در روستا اشاره نمود.
وي توضیح داد: در راستاي انجام این وظایف، 
و  استانی  و  ملی  اعتبارات  با کمك  ساله  همه 
محلي  نهاد هاي  توان  از  حداکثري  بهره مندي 
در  متعددي  پروژه هاي  مردمي،  مشارکت  و 
زمینه هایي همچون؛ بهسازي معابر و ساماندهي 
کالبدي محیط روستا، بهداشت محیط و مدیریت 
ساماندهي  آتش نشاني،  و  ایمني  پسماند، 
آرامستان ها و گلزار مطهر شهدا، احداث بوستان 

روستایي و فضاي سبز و ... توسط دهیاري ها اجرا 
مي شود.

افزود: در مدت فعالیت دولت یازدهم 33  وي 
هزار و 760 پروژه عمراني از طریق دهیاري هاي 
کشور با اعتباري بالغ بر 2400 میلیارد تومان به 

بهره برداري رسیده است.
دهیاري هاي سازمان شهرداري ها  امور  معاون 
حمایت  خصوص  در  کشور  دهیاري هاي  و 
و  عمراني  آالت  ماشین  تامین  و  تجهیزاتي 
خدماتي براي دهیاري ها گفت: باتوجه به وظایف 
متعدد دهیاري ها در زمینه عمران و ارائه خدمات؛ 
در  مختلف  ماشین آالت  به  دهیاري ها  تجهیز 
در  است.  شده  لحاظ  کشور  وزارت  برنامه هاي 
همین راستا از بدو تاسیس دهیاري ها تاکنون 16 
هزار و 111 دستگاه انواع ماشین آالت عمراني 
و خدماتي در اختیار دهیاري ها قرارگرفته است 
که از این تعداد، 3618 دستگاه، یعني 22 درصد 
یازدهم بین  در دولت  کل ماشین آالت، صرفاً 

دهیاري هاي کشور توزیع شده است.
جندقیان در زمینه ارتقاء وضعیت ایمني روستاها 
گفت: به منظور ارتقاء سطح ایمني در روستاهاي 

مجوز تعیین و ارتقاي درجه دهیاري هاي 5 استان کشور ابالغ گرديد

عملكرد معاونت امور دهیاري ها در دولت يازدهم تشريح شد

در سه ماهه دوم سال جاري، 5 جلسه کمیسیون 
تعیین و ارتقاي درجه تشكیل گردید که در این 
جلسات درجه مربوط به 645 دهیاري تعیین و 
325 دهیاري ارتقا درجه داشتند. استان هایي که 
دهیاري هاي آنها در این دوره زماني درجه بندي 
ایالم، سمنان،  شدند شامل استان هاي تهران، 

خراسان شمالي و خراسان جنوبي مي باشد. 
مرحله  این  در  تهران  استان  دهیاري   260
ارتقا  و  شدند  درجه  تعیین  بار  نخستین  براي 
درجه 3 دهیاري استان ایالم نیز انجام گرفت. 
بود که  استان هایي  از دیگر  نیز  استان سمنان 
طوري  به  شدند  بندي  درجه  آن  دهیاري هاي 
ارتقا درجه 38  تعیین درجه 88 دهیاري و  که 
صورت  مرحله  این  در  سمنان  استان  دهیاري 
دهیاري هاي  از   %98 نتیجه  در  و  گرفت 
استان تعیین درجه شدند. همچنین در شصت 
و چهارمین جلسه  کمیسیون ملی تعیین درجه  
ارتقاي  و  تعیین  به  مربوط  مدارک  دهیاری ها ، 
شمالي  خراسان  استان  دهیاری های  درجه  
 374 که  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  و  بررسی 

دهیاری واجد شرایط شناخته شد که بر اساس 
آن درجه مربوط به 145 دهیاری تعیین و درجه 
استان  یافت.  ارتقا  دهیاری   229 به  مربوط 
مي باشد  استان هایي  جمله  از  شمالي  خراسان 

که تمامي دهیاري هاي آن تعیین درجه شده اند.
جلسه کمیسیون ملی تعیین درجه  دهیاری ها  
استان  دهیاري هاي  درجه  ارتقا  و  تعیین  براي 
سال  شهریور   4 تاریخ  در  نیز  جنوبي  خراسان 
درجه  جلسه  این  در  و  گردید  برگزار  جاري 
دهیاری  و 55  تعیین  دهیاری  به 152  مربوط 

ارتقا درجه یافتند.
لحاظ  از  بسیار  تفاوت هاي  وجود  به  توجه  با 
درجه بندي  روستاها،  درآمد  و  وسعت  جمعیت، 
دهیاري ها که پس از استقرار نهاد دهیاري در 
دو  مدت  براي  حداقل  آن  فعالیت  و  روستاها 
به سزایي  نقش  مي تواند  مي گیرد،  انجام  سال 
داشته  دهیاري ها  نظام بخشي  و  ساماندهي  در 
نیرو،  جذب  نحوه  دهیاري ها،  فعالیت  نحوه  و 
سازماني  ساختار  دهیار،  انتخاب  شاخصه هاي 
و  منابع  توزیع  نحوه  نهاد،  این  تشكیالتي  و 

اعتبارات و ... را نظام بخشد. 
شایان ذکر است دهیاری های کشور بر اساس 
سه شاخص درآمد، جمعیت و وسعت روستا به 
درجات )1( تا )6( درجه بندی می شوند. هر یك 
از شاخص هاي مندرج در این ماده در 5 طبقه 
دسته بندی و به ترتیب از کوچك به بزرگ امتیاز 
دریافت خواهند کرد و مجموع کل امتیازات هر 
دهیاری، تعیین کننده درجه آن دهیاری خواهد 

بود.
از آنجاییكه درجه بندي دهیاري ها در ساماندهي 
و نظام بخشي به ساختار تشكیالتي دهیاري ها 
کشور،  سراسر  استانداري هاي  مي باشد،  مؤثر 
سه  اساس  بر  را  خود  شرایط  واجد  روستاهاي 
شاخص وسعت، جمعیت و درآمد جهت تعیین 
اعضاي  تأیید  از  پس  و  احصا  درجه  ارتقا  یا  و 
دهیاري هاي  درجه  تعیین  کمیسیون  محترم 
استان، جهت بررسي در کمیسیون ملي تعیین 
درجه دهیاري ها، به معاونت امور دهیاري هاي 
کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان 

ارسال مي نمایند.
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ارائه خدمات امدادي به روستاها  کشور و لزوم 
باتوجه به حساسیت هاي سكونتگاه هاي روستایي 
به لحاظ نوع ابنیه و کانون هاي تولید و انباشت 
به  دهیاري ها  تجهیز  کشاورزي،  محصوالت 
بوده  مدنظر  آتش نشاني  ماشین آالت  و  ادوات 

است.
وي افزود: از بدو تاسیس دهیاري ها تاکنون 751 
پایگاه آتش نشاني روستائي تجهیز شده است که 
دولت  در  پایگاه،  آنها، شامل420  از  درصد   56
یازدهم تجهیز شده اند. همچنین هماهنگي الزم 
بهره  براي  مسلح  نیروهاي  محترم  ستادکل  با 
گیري از ظرفیت نیروهاي وظیفه براي خدمات 

رساني در این پایگاه ها صورت پذیرفته است.
مدیریت  سیستم  ساماندهي  درزمینه  وي 
به  دستیابي  منظور  به  گفت:  روستایي  پسماند 
پایدار و بهبود وضعیت زیست محیطي  توسعه 
روستاها که از وظایف اصلي و اساسي دهیاري ها 
به شمار مي آید، در دولت یازدهم توجه ویژه اي 
به توسعه سیستم مدیریت پسماند، مشتمل بر 
جمع آوري، حمل و دفع بهداشتي پسماند شده 
روستاي  هزار  تعداد 8  از  که  گونه اي  به  است 
تحت پوشش این سیستم، 1500 روستا در این 
دولت تجهیز شده اند. همچنین در حال حاضر در 
26 هزار روستاي کشور نیز جمع آوري پسماند از 

طریق دهیاري ها صورت مي گیرد.
دهیاري هاي سازمان شهرداري ها  امور  معاون 
ساختار  به  ادامه  در  کشور  دهیاري هاي  و 
گفت:  و  نمود  اشاره  روستایي  مدیریت  سازي 
خودکفا  دهیاري هاي  تاسیس  قانون  دراجراي 
در  )مصوب 1377/4/14(  روستاهاي کشور  در 
طي دوره فعالیت دولت یازدهم، 4345 دهیاري 
 29 از  کشور  کل  دهیاري هاي  آمار  و  تاسیس 
هزار و 190 دهیاري به33 هزار و 535 دهیاري 
افزایش یافته است و به این ترتیب تاکنون 87 
اغلب  یعني،  کشور،  روستایي  جمعیت  درصد 
روستاهاي باالي 30 خانوار، از خدمات مدیریت 

روستایي بهره مند مي باشند.
براساس  کشور  دهیاري هاي  داد:  توضیح  وي 
شاخص هاي جمعیت، وسعت و درآمد به 6 درجه 
تقسیم مي شوند که از مجموع 19 هزار و 382 
دهیاري درجه بندي شده، 3021 دهیاري دردولت 
یازدهم درجه بندي شده اند که رشدي برابر با 18 

درصد را در این دولت نشان مي دهد.
وي همچنین به حضور زنان در عرصه مدیریت 
روستایي اشاره نمود و گفت: از بدو تاسیس نهاد 
به رشد حضور  رو  روند  تاکنون شاهد  دهیاري 

زنان ایران اسالمي در عرصه مدیریت روستایي 
شوراهاي  دوره  اولین  در  طوریكه  به  بوده ایم؛ 
اسالمي روستا شاهد حضور 150 نفر دهیار زن 
بوده ایم که این رقم در دومین دوره به 400 نفر 
و در سومین دوره به 888 نفر دهیار زن افزایش 

یافته است.
جندقیان افزود: در حال حاضر و در پایان دوره 
چهارم فعالیت شوراها، با 144 درصد رشد نسبت 
به دوره سوم، تعداد دهیاران زن به 2167 نفر 
افزایش یافته است که این نشان از حضور موثر 

زنان در عرصه مدیریت روستایي دارد.
و  قوانین  ساماندهي  زمینه  در  ادامه  در  وي 
خالءها  به  توجه  با  گفت:  دهیاري ها  مقررات 
قوانین موجود در مدیریت روستایي،  نواقص  و 
تدوین  به  اقدام   1393 سال  در  کشور  وزارت 
این  که  نمود  دهیاري ها«  »پیش نویس الیحه 
ماده   41 با   1393 سال  آذرماه  در  پیش نویس 
به  ارجاع  از  پس  که  شد  محترم  دولت  تقدیم 
کمیسیون خاص امور کالن شهر تهران و سایر 
کالن شهرهاي هیات دولت، طي 25 جلسه در 
کمیسیون فرعي بررسي و به کمیسیون اصلي 

ارجاع شد.
وي اضافه کرد: متن الیحه در کمیسیون اصلي، 
الحاق  و  اصالح  »الیحه  عنوان  با  و  تلخیص 
موادي به ماده واحده قانون تاسیس دهیاري هاي 
خودکفا در روستاهاي کشور« در 18 ماده تنظیم 
شد. این متن در شهریور ماه سال 95 به هیات 
محترم دولت ارجاع شد که در حال حاضر فرآیند 
بررسي آن در کمیسیون مربوطه در حال نهایي 

شدن است.
شهرداري  سازمان  هاي  دهیاري  امور  معاون 
درزمینه  همچنین  کشور  هاي  دهیاري  و  ها 
از  حمایت  منظور  به  گرفته  صورت  اقدامات 
کارآفریني و اشتغال در عرصه روستایي گفت: 
در راستاي حمایت از اشتغال در مناطق روستایي، 
فعالیت هایي در سه بخش شناسایي، نشر و ترویج 
اقدام، شناسایي  اولین  انجام شد که  و حمایت 
استان  سه  در  توسعه  قابلیت  داراي  روستاهاي 
شامل  کشور  وزارت  مقاومتي  اقتصاد  پایلوت 
کرمان، لرستان و آذربایجان شرقي بود و 374 
روستا شناسایي و مورد بازدید دقیق میداني قرار 
گرفته است که این اقدام در سایر استان هاي 
کشور نیز انجام و 884 روستا از سایر استان ها 
نیز شناسایي و بانك اطالعات آنها تكمیل شده 
است. وي افزود: درخصوص شناسایي کارآفرینان 
عرصه هاي روستایي نیز 1109 طرح کارآفریني 

روستایي شناسایي و پس از چند مرحله پاالیش 
و بازدید میداني تعداد 53 طرح انتخاب و نهایي 
شده است. همچنین به منظور شناسایي و معرفي 
دولت  طول  در  دهیاري ها  برگزیده  طرح هاي 
برگزیده  طرح هاي  جشنواره  دوره   2 یازدهم 
دهیاري ها برگزار و طي آن ها در مجموع تعداد 
قابلیت  داراي  که  نوآورانه  و  14 طرح خالقانه 
الگوبرداري از سوي سایر دهیاري ها مي باشند، 

شناسایي، معرفي و تجلیل شده اند.
جندقیان در خصوص اقدامات مرتبط با نشر و 
ترویج گفت: در راستاي نشر و ترویج ایده هاي 
خالقانه و مبتني برکارآفریني روستایي، در اولین 
اقدام بانك اطالعات کلیه طرح هاي کارآفریني 
براي  و  تكمیل  احصاءشده  طرح  شامل 1109 
دسترسي عموم در سایت سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور قرارگرفت. در گام بعدي 
نیز 53 طرح کارآفریني منتخب در قالب کتاب 
منتشر  و  تنطیم  ایران«  روستایي  »کارآفرینان 

شد.
از  حمایت  با  مرتبط  اقدامات  زمیته  در  وي 
روستاهاي  کلیه  گفت:  روستایي  کارآفریني 
کارآفریني،  و  توسعه  خاص  قابلیت هاي  داراي 
به منظور هماهنگي و برنامه ریزي هاي الزم به 
وزارتخانه هاي ذي ربط معرفي شده اند. همچنین 
استانداري ها نیز، بسترسازي و تسهیل گري براي 
تسریع فرآیند کارآفریني در مناطق روستایي را 

عهده دار شده اند.
وي اضافه کرد: از سوي دیگر به منظور حمایت 
به خودکفایي  و کمك  اشتغال  و  کارآفریني  از 
تومان  میلیارد   100 مبلغ  نیز  دهیاري  نهاد 
و  درصد،  کارمزد 8  ،با  قیمت  ارزان  تسهیالت 
مدت بازپرداخت 48 ماه و یك سال تنفس، براي 
طرح هاي درآمدزاي دهیاري ها در سال 95 در 
نظر گرفته شده است که در سنوات آتي نیز ادامه 

مي یابد.
سند  تدوین  خصوص  در  همچنین  جندقیان 
نظام مندي و  به منظور  توسعه روستایي گفت: 
برنامه محور بودن اقدمات توسعه اي و همچنین 
اقتصاد  سیاست هاي  کردن  اجرایي  منظور  به 
مقاومتي در مناطق روستایي کشور، در نظر است 
از  توسعه روستایي 31 شهرستان محروم  سند 
31 استان کشور با رویكرد اقتصاد مقاومتي و با 
بهره گیري از ظرفیت علمي دانشگاه ها و همیاران 
توسعه روستایي و ظرفیت اجرایي استانداري ها و 
واحدهاي تابعه و سایر دستگاه هاي اجرایي ذي 

ربط تهیه و تدوین شود.
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توسعه  مدیریت  و  برنامه ریزي  دفتر  مدیرکل 
دهیاري های  و  سازمان شهرداری ها  روستایي 
دومین  اجرایي  شیوه نامه  ابالغ  از  کشور 
جشنواره طرح  هاي برگزیده شرکت هاي تعاوني 

دهیاري ها به استانداري ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
زیارتي  اسمعیل  کشور،  دهیاري هاي  و 
نصرآبادي با بیان مطلب فوق گفت: برنامه ریزي 
الزم براي برگزاري دومین جشنواره طرح  هاي 
برگزیده شرکت هاي تعاوني دهیاري ها در نیمه 
دوم سال جاري انجام گرفته است که در اولین 
نهم  روز  در  جشنواره  اجرایي  شیوه نامه  گام 

خرداد ماه به استانداري ها ابالغ شد.
ترغیب  منظور  به  جشنواره  این  افزود:  وي 
دهیاري ها  تعاوني  شرکت هاي  تشویق  و 
با  تولیدي  و  اقتصادي  اجراي طرح هاي  براي 
و همچنین  محلي  از ظرفیت هاي  بهره گیري 
براي  محلي  پایدار  درآمد  ایجاد  منظور  به 

دهیاري ها، برگزار مي شود.
گفت:  جشنواره  این  سابقه  زمینه  در  زیارتي 
برگزیده  طرح  هاي  جشنواره  اولین  برگزاري 
اسفند  در  دهیاري ها  تعاوني  شرکت هاي 
دنبال  به  را  مثبتي  نتایج   1393 سال  ماه 
از  الگوبرداري  چون:  مواردي  به  که  داشت 
طرح هاي  اجراي  نمونه،  و  موفق  طرح هاي 

ترویج  و  توسعه  کشور،  روستاهاي  در  مشابه 
فرهنگ کارآفریني، ایده پردازي و خالقیت در 
تعاوني هاي دهیاري هاي کشور مي توان اشاره 
نمود که این امر سبب شد سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور، برگزاري دومین جشنواره 
طرح هاي برگزیده را با جدیت بیشتري دنبال 

نماید.
تعاوني  جشنواره  اولین  در  شد:  یادآور  وي 
دهیاري ها، 70 طرح از 16 استان به دبیرخانه 
و  برنامه ریزي  دفتر  در  مستقر  جشنواره 
مدیریت توسعه روستایي سازمان شهرداري ها 
از  پس  که  شد  ارسال  کشور،  دهیاري هاي  و 
طرح ها  مشخصات  تطبیق  و  ارزیابي  بررسي، 
توجیه  داشتن  همچون؛  شاخص هایي  با 
و  محیطي  ظرفیت هاي  با  تناسب  اقتصادي، 
روستا  آباداني  و  عمران  بر  تأثیرگذاري  بومي، 
و قابلیت الگوبرداري از سوي سایر شرکت هاي 
از 10  نهایت 21 طرح  در  تعاوني دهیاري ها، 
استان براساس امتیاز کسب شده براي داوري 
و انتخاب طرح هاي برتر به جشنواره مذکور راه 

یافتند.
وي اضافه کرد: از این تعداد نیز بر اساس امتیاز 
کسب شده، 3 طرح به عنوان »طرح برتر« و 4 
طرح بعدي به عنوان »طرح شایسته تقدیر« از 

سوي هیات داوران انتخاب و تقدیر شد.

زیارتي نصرآبادي، هدف از برگزاري جشنواره 
معرفي  و  شناسایي  را  دهیاري ها  تعاوني 
مناطق روستایي  در  نمونه  و  طرح هاي موفق 
تجارب،  تبادل  و  بومي  دانش  انتقال  کشور، 
در  تولیدي  و  اشتغال زا  طرح هاي  از  تقدیر 
روستاها و همچنین ترغیب تعاوني  دهیاري ها 
براي ورود به عرصه هاي جدید اقتصادي عنوان 

نمود.
تعاوني  شرکت   839 کنون  تا  گفت:  وي 
دهیاري ها با عضویت بیش از 20 هزار دهیاری 
اجراي  با  که  است  شده  تاسیس  کشور  در 
طرح ها و پروژه هاي گوناگون، توانسته اند بیش 
از 10 هزار فرصت شغلي را در مناطق روستایي 

کشور فراهم نمایند.
توسعه  مدیریت  و  برنامه ریزي  دفتر  مدیرکل 
روستایي در پایان اظهار کرد: برگزاري دومین 
جشنواره طرح هاي برگزیده تعاوني دهیاري ها 
از برنامه هاي داراي اولویت این دفتر در سال 
اجرایي  راستاي  در  اقدام  این  است که  جاري 
رهبري  )مدظله  معظم  مقام  منویات  نمودن 
تولید- مقاومتي،  »اقتصاد  سال  در  العالي( 

ترویج  و  کشور  روستایي  مناطق  در  اشتغال« 
فرهنگ کارآفریني و تعاون در میان روستاییان 

مي باشد.

معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور از ابالغ شیوه نامه نحوه 
فني  امور  مسئولین  مزایاي  و  حقوق  تعیین 
دهیاري ها براي اولین بار از سوي رییس این 

سازمان به استانداران سراسر کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
جندقیان،  سعید رضا  کشور،  دهیاري هاي  و 
نحوه  افزود: شیوه نامه  فوق  اعالم خبر  ضمن 

فني  امور  مسئولین  مزایاي  و  حقوق  تعیین 
دهیاري ها در اجراي مفاد آیین نامه استخدامي 
هیأت  مصوب1383  کشور،  دهیاري هاي 
وزیران، و براساس مفاد بخشنامه وزیر محترم 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي به استانداران سراسر 

کشور ابالغ شد.
وي افزود: بر اساس بخشنامه ابالغي سازمان 
دهیاري  فني  امور  مسئول   ،1388 سال  در 

فردي است با تحصیالت کارداني یا کارشناسي 
و  تجربه  داراي  ترجیحاً  و  معماري  یا  عمران 
پروژه هاي  اجراي  زمینه  در  الزم  صالحیت 
پروانه  داراي  روستایي و حتي االمكان  عمران 
مهندسي  نظام  سازمان  از  به کار  اشتغال 
ساختمان استان که توسط یك یا چند دهیاري 
جهت  ذي ربط،  استانداري  تایید  با  و  معرفي 
یا دهیاري هاي  امور فني دهیاري   انجام کلیه 

دومین جشنواره طرح  هاي برگزيده شرکت هاي تعاوني دهیاري ها 

برگزار مي شود

شیوه نامه نحوه تعیین حقوق و مزاياي مسئولین امور فني دهیاري ها به 

استانداران ابالغ شد
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طرف قرارداد به کار گیري مي شود.

جندقیان همچنین افزود: در راستاي ساماندهي 
پرداخت  و  محاسبه  نحوه  به  انتظام بخشي  و 
حقوق و مزایاي مسئولین امور فني دهیاري ها، 
اعم از تمام وقت و پاره وقت و ایجاد وحدت رویه 
در این خصوص، شیوه نامه نحوه تعیین حقوق 
و مزایاي مسئولین امور فني دهیاري ها در 15 
ماده و یك تبصره به استانداري ها ابالغ شده 

است.
وي در ادامه عنوان نمود: بر اساس ماده یك 
این شیوه نامه، حقوق مبناي مسئولین امور فني 
دهیاري  ها در بدو به کارگیري به میزان حداقل 
مزد مصوب شوراي عالي کار در هر سال تعیین 

مي شود.
معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها 
شوراي عالي  مصوبات  کشور،  دهیاري هاي  و 
کار در زمینه میزان کمك هزینه اقالم مصرفي 
خانوار، کمك هزینه عائله مندي، حقوق پایه و 

... را مالک عمل براي پرداخت ذکر کرد و از 
پرداخت فوق العاده اي تحت عنوان »فوق العاده 
مسئولین  تحصیلي  مدارک  اساس  بر  شغل«، 
مورد  در  رقم  این  افزود:  و  داد  خبر  فني  امور 
مسئولین امور فني با تحصیالت فوق دیپلم به 
میزان 5 درصد حقوق مبنا، با مدرک لیسانس 
و  فوق لیسانس  و مدرک تحصیلي  10 درصد 
باالتر، به میزان 15 درصد حقوق مبنا تعیین 

شده است.
شیوه نامه  این   8 ماده  به  اشاره  با  جندقیان 
اظهار نمود: بر اساس این ماده و به استنادماده 
آیین نامه استخدامي دهیاري هاي کشور به   6
مسئولین امور فني، فوق العاده اي تحت عنوان 
»فوق العاده کار آیي« پرداخت خواهد شد. این 
براي  حقوق  حداقل  50درصد  تا  فوق العاده 

حداکثر 2 بار در سال پیش بیني شده است.
وي اضافه کرد: پرداخت این فوق العاده منوط 
رعایت  بودجه ساالنه،  در  اعتبار  پیش بیني  به 

قوانین و مقررات موضوعه و متناسب با درآمد 
دهیاري خواهد بود.

پرداخت  نحوه  خصوص  در  جندقیان 
دهیاري ها  فني  امور  به مسئولین  اضافه کاري 
که  دهیاري ها  فني  امور  مسئولین  به  افزود: 
وظیفه  انجام  اداري  مقرر  ساعات  بر  عالوه 
تعیین  ساعات  به میزان  اضافه کاري  نمایند، 
تحت  روستاهاي  جمعیت  با  متناسب  شده 
پوشش وفق ماده 12 شیوه نامه پرداخت خواهد 
شد. پرداخت اضافه کاري منوط به تایید دهیار 
مربوط، تأمین اعتبار و رعایت قوانین و مقررات 

مربوطه خواهد بود.
وي در پایان در مورد سایر مزایاي پیش بیني 
نشده در شیوه نامه نحوه تعیین حقوق و مزایاي 
و  قوانین  داشت:  بیان  فني  امور  مسئولین 
مقررات مندرج در قانون کار و تامین اجتماعي 
مالک عمل براي کارکنان دهیاري ها خواهد 

بود.

توسعه  مدیریت  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
دهیاری  و  شهرداری ها  سازمان  روستایی 
هاي کشور از اصالح و یكپارچه سازی قوانین 
قانون  تدوین  گفت:  و  خبرداد  دهیاری ها 
دهیاری ها موجب ارتقای جایگاه آنها و توسعه 

روستایی می شود.
مطلب  بیان  با  نصرآبادي  زیارتی  اسماعیل 
ایرنا  با خبرنگار اجتماعی  فوق در گفت و گو 
افزود: به منظور یكپارچه سازی قوانین و مقررات 
دهیاری ها و رفع تعارضات و  خالء های قانونی، 
فرآیند  انداختن  به جریان  جهت  در  اقداماتی 
تدوین قانون دهیاری ها، برای ارتقاء و تقویت 
جایگاه آنان در مدیریت و توسعه سكونتگاه های 

روستایی، در دولت تدبیر و امید آغاز شد.
وی ادامه داد: پس از بحث و تبادل نظر در 
اصالح  هدف  با  کارشناسی،  متعدد  جلسات 
در  خودکفا  دهیاری های  تاسیس  قانون 
و  اصالح  الیحه  تدوین  کشور،  روستاهای 
دهیاری های  تاسیس  قانون  به  موادی  الحاق 
خودکفا در روستاهای کشور در دستور کار قرار 

گرفت.

زیارتی در خصوص ضرورت و اهمیت تدوین 
و  دهیاری  نهاد  بودن  نوپا   : این الیحه گفت 
مورد  قانونی  پشتوانه های  به  نهاد  این  نیاز 
ایفای نقش موثر در عرصه  برای قوام و  نیاز 
توسعه روستایی و تعدد دستگاه ها و نهادهای 
عدم  و  روستایی  توسعه  عرصه  در  وظیفه مند 
تغییر وظایف و اختیارات و قوانین آن ها به  رغم 
شكل گیری بیش از 33 هزار و 500دهیاری در 
کشور از جمله ضرورت های تدوین این الیحه 

است.
تعارضات  مغایرت ها،  وجود  کرد:  اضافه  وی 
نهاد  روی  پیش  متعدد  قانونی  خالءهای  و 
نبود حضور  و  دهیاری  وظایف  تعدد  دهیاری، 
دستگاه ها و نهادهای اجرایی در روستا و ساختار 
شكننده نظام حقوقی فعلی دهیاری ها از دیگر 

ضرورت های این الیحه است.
زیارتی گفت: در تدوین این الیحه رویكردهای 
نویني چون بهره گیری از تجربه بیش از صد 
سال فعالیت شهرداری ها بنا به تجانس وظایف 
و اختیارات، بهره گیری از تجربه بیش از یك 
دهه فعالیت دهیاری با شناخت و آسیب شناسی 

تدریجی  توسعه  دهیاری ها،  موجود  وضع 
اختیارات دهیاری در دهه دوم فعالیت و تقویت 
مورد  دولت  کوچك سازی  و  محلی  نهادهای 

توجه قرار گرفته است.
این مسئول سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
این  مفاد  در  مندرج  قانونی  الزامات  مورد  در 
الیحه نیز تصریح کرد: این الیحه در صورت 
تصویب دربرگیرنده موادی است که می تواند 
ضمن ارتقاء جایگاه دهیاری، موجبات بسط و 

گسترش اختیارات دهیاری ها را فراهم سازد.
وی ادامه داد : پیشنهاد وضع عوارض متناسب 
اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  و  فعالیت ها  با 
شهروندان، الزام دفاتر اسناد رسمی برای اخذ 
محدوده  در  واقع  ملك  عوارض  مفاصا حساب 
واگذاری  امالک،  معامله  انجام  از  قبل  روستا 
اختیار تملك اراضی واقع در طرح هادی روستا 
پروانه،  صدور  شده،  تعیین  ضوابط  براساس 
و  ساختمان  کار  پایان  و  خالف  عدم  گواهی 
گزارش تخلف به مراجع ذیربط ازجمله موارد 

گسترش اختیارات دهیاری است.

قوانین دهیاری ها اصالح و يكپارچه سازی می شود
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بند  »اصالح  الیحه  جمهور  محترم  ریاست 
 – مستقیم  مالیات های  قانون   )2( ماده   )3(
مصوب– 1366 با اصالحات بعدی آن« را پس 
از تصویب در هیات وزیران جهت طي مراحل 

تقنینی تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد.
در  دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
رئیس  به  جمهوری  رئیس  ارسالی  الیحه 
الیحه  است:  آمده  اسالمی  شورای  مجلس 
مالیات های  قانون   )2( ماده   )3( بند  ›اصالح 
مستقیم – مصوب 1366– با اصالحات بعدی 
آن‹ که به پیشنهاد وزارت کشور درجلسه 18 
به تصویب رسیده  /12 /1395 هیات وزیران 

پیوست  به  قانونی  تشریفات  برای طی  است، 
تقدیم می شود.

 )3( بند  این الیحه در  بر اساس ماده واحده 
ماده )2( قانون مالیات های مستقیم – مصوب 
1366 – با اصالحات بعدی آن‹ بعد از عبارت 
اضافه می   ‹ ›و دهیاریها  ›شهرداریها‹ عبارت 
شود. در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است: 
به  دهیاری  ها  اینكه  به  عنایت  با  الیحه  این 
عنوان یك نهاد عمومی غیردولتی با شخصیت 
عمومًا  و  شده  اند  تشكیل  مستقل  حقوقی 
براساس کمك  های دولت و درآمدهای محدود 
محلی اداره شده و کلیه عوارض و درآمدهای 

دهیاری براساس ماده 14 اساسنامه، تشكیالت 
و سازمان دهیاری ها، منحصراً به مصرف همان 
روستا می  رسد، تنظیم شده است. در ادامه آمده: 
با توجه به اینكه بر اساس ماده 10 اساسنامه 
یاد شده وظایف دهیاری  ها غالبا مشابه وظایف 
مالیاتهای  قانون  در  ولی  است  شهرداری 
مالیات  پرداخت  از  شهرداریها  فقط  مستقیم 
لذا  قانون مذکور معاف هستند،  های موضوع 
الیحه معافیت دهیاری ها از قانون مالیات های 
به  دهیاری ها  از  حمایت  هدف  با  مستقیم 
تصویب رسیده است و برای طی مراحل قانونی 

تقدیم می شود.

اليحه معافیت دهیاری  ها از قانون مالیات های مستقیم به مجلس تقديم شد

رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و 
دهیاري هاي  و  سازمان شهرداري ها  روستایي 
کشور از انتشار چاپ دوم مجموعه دو جلدي 
حقوق قوانین روستایي ویژه دهیاران و اعضاي 
شوراهاي اسالمي روستا از سوي انتشارات این 

سازمان خبر داد.
روابط عمومي سازمان شهرداري  به گزارش 
ها و دهیاري هاي کشور، دکتر مهران شیراوند 
حاضر  مجموعه  گفت:  فوق  مطلب  بیان  با 
و  کتاب حقوق  دوم  و  اول  جلد  دوم  ویراست 
باشد که در سال 1392  قوانین روستایي مي 
و  ریزي شهري  برنامه  مطالعات  مرکز  توسط 

روستایي انتشار یافت.
که  مجموعه  این  دوم  ویراست  افزود:  وي 
توسط سید عارف موسوي و مصطفي طالشي 
تالیف، تدوین و گردآوري شده است به دلیل 
مقررات  و  قوانین  اعمال  و  بازنگري  ضرورت 
اسالمي  شوراهاي  انتخاب  همچنین  و  جدید 
روستا و انتصاب دهیاران جدید الورود در سال 
ریزي  برنامه  مطالعات  مرکز  طریق  از  جاري 
و  ها  شهرداري  سازمان  روستایي  و  شهري 

دهیاري هاي کشور به چاپ رسید.
شیراوند در زمینه ضرورت بازنگري مجموعه 
مذکور اظهار کرد: زمینه سازي آشنایي هر چه 

بیشتر متولیان امور توسعه روستایي با ضوابط و 
مقررات قانوني و حدود و ثغور وظایف محوله، 
شدن  قانونمند  در  انكاري  قابل  غیر  نقش 
روستاییان  حقوق  رعایت  و  وظایف  اجراي 
دارد؛ بر همین اساس این مجموعه مشتمل بر 
قوانیني است که ناظر بر امور مدیریت و توسعه 

روستایي مي باشد.
وي در ادامه افزود: این منبع و ماخذ ارزشمند 
قوانین ،  جمله   از  متنوعي   بخش هاي   شامل  
ها،  اساسنامه   ها،  نامه  آیین  ها،  نامه  تصویب 
ها  نامه  شیوه  ها،  بخشنامه  ها،  دستورالعمل 
آشنایي  و  آموزش  هدف  با  که  باشد  مي  و... 
مدیران و کارشناسان حوزه روستایي بخصوص 
روستا،  اسالمي  شوراهاي  اعضاي  دهیاران، 

بخشداران، و فرمانداران تدوین شده است.
شیراوند ضمن تقدیر از مولفان این مجموعه 
اظهار امیدواری کرد که انتشار کتب کاربردی 
حوزه های مدیریت شهری و روستائی زمینه 
ارتقای سطح دانش شغلی کارکنان شهرداری 
ها و دهیاری ها و اعضاي شوراهاي اسالمي 

شهرها و روستاها را فراهم نماید.
این  دوم  و  اول  جلد  هاي  فصل  عناوین 

مجموعه به شرح ذیل است:
جلد اول مشتمل بر:

1-کلیات و مفاهیم 2- مفاهیم حقوق و قوانین 
روستایي3- حقوق و قوانین مدون روستایي 4- 
قوانین و مقررات روستایي و برنامه هاي توسعه 
هاي  پروژه  و  ها  مقررات طرح  و  قوانین   -5
روستایي6- قوانین و مقررات اراضي روستایي 
7- تفكیك و افراز اراضي روستایي 8- نظارت 
بر ساخت و ساز در روستاها 9- مقررات ملي 
ساختمان در روستا10- محیط زیست و پسماند 

روستایي.
جلد دوم مشتمل بر:

و  ساختار  )الف:  روستایي  مدیریت  1-قوانین 
با  مرتبط  مقررات  و  قوانین  ب:   تشكیالت- 
شوراهاي اسالمي روستا- ج: قوانین و مقررات 
مرتبط با دهیاري ها- د: امور مالي دهیاري ها و 
شوراهاي اسالمي روستا( 2- قوانین و مقررات 
و  تعاون  مقررات  و  قوانین  طبیعي3-  منابع 
بیمه  مقررات  و  قوانین  روستایي4-  مشارکت 
میراث  مقررات  و  روستایي5-  قوانین  هاي 
و  قوانین  روستایي6-  گردشگري  و  فرهنگي 
مقررات حمل و نقل و راه روستایي7-  قوانین 
و مقررات آب و آبیاري 8- قوانین و مقررات 
امور ایمني و مدیریت بحران روستایي 9- سایر 

قوانین و مقررات.

کتاب حقوق و قوانین روستايي از سوي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 

منتشر شد
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مدیرکل دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه 
روستایي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
جشنواره  ششمین  نظام نامه  ابالغ  از  کشور 
به  دهیاري ها  برگزیده  طرح هاي  ملي 

استانداري ها خبر داد.
سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
اسمعیل  کشور،  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
فوق  مطلب  بیان  ضمن  نصرآبادي  زیارتي 
طرح هاي  ملي  جشنواره  ششمین  گفت: 
برگزیده دهیاري ها با هدف ترغیب و تشویق 
دهیاري ها براي انتقال دانش بومي و تبادل 
تجارب حاصل از اقدامات و فعالیت  هاي آن ها 
و نیز شناسایي دستاوردهاي موفق دهیاري ها 

با تأکید بر اقتصاد مقاومتي، پرورش نوآوري 
سال  دوم  نیمه  آن ها  انتقال  و  خالقیت  و 

جاري برگزار خواهد شد.
جشنواره  این  اجرایي  نظام نامه  افزود:  وي 
سازمان  دهیاري هاي  امور  معاونت  سوي  از 
به  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
معاونت هاي عمراني استانداري ها ابالغ شده 

است.
این  برگزاري  اهداف  مهم ترین  زیارتي 
شاخص هاي  بهبود  و  ارتقا  را  جشنواره 
توسعه پایدار روستایي، نهادینه سازي اقتصاد 
و  شناسایي  روستایي،  مناطق  در  مقاومتي 
نشر پروژه هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي در 

دهیاري ها، انتقال دانش بومي و دستاوردهاي 
دهیاري هاي  به  موفق  دهیاري هاي  نوین 

سراسر کشورذکر نمود.
ایجاد  راهكارهاي  معرفي  و  شناسایي  وي، 
دهیاري ها،  براي  پایدار  درآمدي  منابع 
روستایي،  مناطق  اقتصادي  رونق  به  کمك 
شناسایي اهداف تولید واشتغال زایي، توجه و 
بهره گیري از مزیت هاي نسبي و رقابتي نقاط 
به  توجه  توسعه،  فرایند  در  کشور  روستایي 
توسعه فرهنگي و اجتماعي روستاها و بهبود 
مناسبات فرهنگي و اجتماعي در روستاها را 

سایر اهداف برگزاري این جشنواره برشمرد.
زمان بندي  براساس  کرد:  اضافه  زیارتي 

نظام نامه ششمین جشنواره ملي طرح هاي برگزيده دهیاري ها ابالغ شد

دولت  به  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای 
اجازه دادند با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال 
پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب 
معادل یك  ملی  توسعه  امنای صندوق  هیات 
صندوق  منابع  از  دالر  میلیون  و 500  میلیارد 

برداشت کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت،  بر اساس ماده 
)1( قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار 
در مناطق روستایی و عشایری؛ به منظور تحقق 
به  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  اهداف 
با  می شود  داده  اجازه  ملی  توسعه  صندوق 
در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  تولید  ارتقاء  هدف 
مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت 
و  میلیارد  یك  ریالی  معادل  صندوق،  امنای 
500 میلیون دالر از منابع صندوق را به صورت 
بانك های کشاورزی، پست  نزد  قرض الحسنه 
بانك، توسعه تعاون و صندوق های کارآفرینی 
امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش 
منابع  این  تا  کنند  گذاری  سپرده  کشاورزی 
صرف اعطای تسهیالت به اشخاص حقیقی و 
حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها 
و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت با اولویت 
روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت 

واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
به  دالر  تبدیل  ماده،  این  یك  تبصره  طبق 
موجب  نباید  قانون  این  اجرای  از  ناشی  ریال 
بانك  خارجی  دارایی های  خالص  افزایش 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران شود. براساس 
تبصره دو این ماده نیز تسهیالت موضوع این 
ترکیبی  براساس شاخص  ها  استان  بین  ماده 
جمعیت روستایی، نرخ بیكاری و عكس درآمد 
ماده  براساس  شود.  می  توزیع  استان  سرانه 
مذکور  صندوق های  و  بانك ها  قانون  این   2
مكلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را 
تضمین نمایند. عاملیت این طرح ها به بانك ها 
و صندوق هایی داده می شود که از منابع خود و 
منابع موضوع قانون به صورت تلفیقی تسهیالت 
اعطا نمایند. در ماده 3 این قانون نیز آمده است: 
این  موضوع  تسهیالت  تنفس  دوره  حداکثر 
تعیین  برداری  بهره  از  پس  سال  یك  قانون 
می شود و دوره بازپرداخت تسهیالت حداکثر 
6 سال است که متناسب با نوع طرح محاسبه 
می شود. در تبصره ذیل این ماده نیز تاکید شد: 
امید  کارآفرینی  صندوق  و  مذکور  های  بانك 
مجاز به تسویه تسهیالت پرداخت شده قبلی 

از محل منابع موضوع این قانون نمی باشد.

این  در  دیگري  تبصره  اساس  بر  همچنین 
ماده بانك ها و صندوق مذکور موظف هستند 
جهت تسهیل پرداخت تسهیالت مذکور از انواع 
تضامین شامل سند منازل مسكونی روستایی، 
سند زمینی کشاورزی، سند واحدهای دامپروری 
و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی و سفته 
از روستاییان و عشایر دریافت نمایند. همچنین 
به  خود  آبان  روز 17  جلسه  در  وزیران  هیات 
ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن 
روحانی رییس جمهور، آیین نامه اجرایی قانون 
در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت 
مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع 

صندوق توسعه ملی را به تصویب رساند. 
ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
جمهوری، دولت این تصمیم را به منظور تحقق 
و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  اهداف 
اتخاذ  اقتصادی پر اشتغال  توسعه فعالیت های 
گیری  بهره  رویكرد  با  مذکور  نامه  کرد.آیین 
مؤثر از ظرفیت های جمعیت فعال کشور شامل 
جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی در 
راستای تولید و اشتغال و با هدف ایجاد فرصت 
های شغلی جدید و پایدار و صیانت از مشاغل 

موجود به تصویب رسید.

مجوز مجلس برای برداشت يک و نیم میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی براي 

اشتغال در مناطق روستايی
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کشور  وزیر  فضلي  رحماني  عبدالرضا  دکتر 
قانون  تصویب  سالروز  تیر   14 مناسبت  به 
و  روستاها  در  خودکفا  دهیاري هاي  تأسیس 
روز دهیاري پیامي خطاب به دهیاران سراسر 

کشور صادر کرد.
سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
متن  کشور،  هاي  دهیاري  و  شهرداري ها 
پیام وزیر محترم کشور خطاب به دهیاران به 
مناسبت چهاردهم تیرماه، روز دهیاري به این 

شرح است:
با  مصادف   1396 سال  تیرماه  چهاردهم 
تأسیس  قانون  تصویب  سالگرد  نوزدهمین 
کشور،  روستاهاي  در  خودکفا  دهیاري هاي 
مشارکت  با  حاکمیت  پیوند  عطف  نقطة 
مردمي در عرصة مدیریت محلي در مناطق 
و  دهیاري  وجود  برکت  به  است.  روستایي 
حضور و همكاري مردم در تصمیم گیري ها و 
تصمیم سازي ها و به یمن اتحاد ملي و وحدت 
کلمه، تحت عنایات خداوند متعال و زعامت 
داهیانة رهبر فرزانه انقالب اسالمي حضرت 
و  )مدظله العالي(  خامنه اي  آیت اهلل العظمي 
دولت محترم،  مؤثر  برنامه هاي  و  سیاست ها 
درخور  و  چشمگیر  پیشرفت هاي  بحمداهلل 
از مناطق  توجهي در جهت محرومیت زدایي 
اکنون  که  است  آمده  دست  به  روستایي 
حالوت آن محسوس و قابل درک مي باشد. 
و  روستا  ارشد  مدیران  مقام  در  دهیاران 
مناطق  در  پایدار  توسعه  اصلي  متولیان 
روستایي، در حقیقت نمایندگان راستین مردم 
و منتخبین برخاسته از بطن جامعه روستایي، 
قابلیت هاي  و  ظرفیت ها  نیازها،  با  آشنا 
در  و  روستایي  مناطق  توسعه  بر  مبتني 
الگوي  هستند.  روستاییان  تك تك  با  پیوند 
جاري مدیریت محلي در ایران، تجلي تبلور 
مقدس  نظام  در  دیني  مردم ساالري  راستین 
بر  مردم  حاکمیت  و حق  اسالمي  جمهوري 
و  پروژه ها  اجراي  است.  خویش  سرنوشت 

طرح هاي  متعدد عمراني، خدماتي، فرهنگي 
و اجتماعِي خالقانه با بهره گیري از مشارکت 
مردم، بهبود وضعیت کالبدي، سیما و منظر 
و  محیط زیست  حفظ  به  کمك  روستاها، 
منابع طبیعي، کمك به حفظ فرهنگ بومي 
مختلف  عرصه هاي  در  اسالمي-ایراني  و 
همبستگي  سطح  ارتقاي  روستایي،  توسعه 
به  و کمك  آن ها  اجتماعي  و سرمایه   مردم 
مناطق  در  اشتغال زایي  و  اقتصادي  رونق 
روستایي، تنها گوشه اي از فعالیت هاي وسیع 
به  خدمت رساني  در  دهیاري ها  ارزشمند  و 
مردم نجیب روستایي بوده است. شكل گیري 
بازوان  عنوان  به  دهیاري،   33500 از  بیش 
روستاها  اسالمي  شوراهاي  اجرایي  توانمند 
سراسر  در  آن ها،  با  کارآمد  پیوندي  در  و 
نهاد  خوب  بسیار  توزیع  از  نشان  کشور 
شده  محسوب  سرزمیني  پهنه  در  دهیاري  
بي نظیر  ظرفیت هاي  به  توجه  با  امر  این  و 
جغرافیایي،  عرصه  در  ایران  بزرگ  کشور 
چندهزارساله  فرهنگي  میراث  اقلیمي،  تنوع 
تنوع  اسالمي-ایراني،  شگفت انگیز  تمدن  و 
قومیت ها و نژادها، فرصتي تاریخي براي این 
مدیریت  نوین روستایي فراهم آورده است تا 
در  حاکمیت«  و  دوشادوش »مردم  و  همراه 
از  بیش  روستایي  مناطق  آباداني  و  عمران 
رو  به  توسعه،  مسیر  این  در  بكوشند.  پیش 
حمایت هاي همه جانبه دولت تدبیر و امید از 

جمله تخصیص اعتبارات و امكانات قابل توجه، 
تالش براي رفع خألهاي قانوني و انسجام  و 
نظم بخشي به نهاد دهیاري از طریق تدوین 
براي  کالن  برنامه ریزي  دهیاري ها،  الیحه 
اشتغال زایي  روستاها،  اقتصادي  بنیه  تقویت 
زمینه ساز  مسلماً  روستاها  در  کارآفریني  و 
ارتقاي کارآمدي دهیاري بوده و خواهد بود. 
در  مي رود  انتظار  عزیز  دهیاران  از  متقاباًل 
شوراهاي  فعالیت  دورة  پنجمین  آغاز  آستانة 
اسالمي روستاها با عنایت به تجارب ارزشمند 
شوراها  با  سازنده  تعامل  گذشته،  دوره  چهار 
توجه  مورد  را  روستاها  امور  پیشبرد  براي 
اکید قرار داده و در سالي که از سوي رهبر 
معظم انقالب، هوشمندانه به عنوان »اقتصاد 
شده  نامگذاري  اشتغال«  تولید-  مقاومتي؛ 
براي  روزافزون،  تالش  و  همت  با  است، 
تحقق توسعة پایدار روستایي گام برداشته و 
این مهم را در نهاد دهیاري، همپاي شوراي 
اسالمي روستا عملیاتي و اجرایي نمایند. در 
پایان ضمن تبریك این روز و مناسبت مهم، 
اقصي  در  سختكوش  و  خدوم  دهیاران  به 
عرصة  جهادگران  تمامي  براي  کشور،  نقاط 
محلي  و  ملي  سطوح  در  روستایي  مدیریت 
به ویژه دهیاران و اعضاي شوراهاي اسالمي 
متعال  پروردگار  از  کشور،  سراسر  روستایي 
سالمت، سعادت و سربلندي و توفیق خدمت 

افزون تر را خواستارم.

پیام وزير کشور به مناسبت 14 تیرماه روز دهیاري خطاب به دهیاران سراسر کشور 

ملي  نظام نامه ششمین جشنواره  در  مندرج 
استانداري ها  دهیاري ها،  برگزیده  طرح هاي 
دارند  فرصت  جاري  سال  مهرماه  پایان  تا 
را  دهیاري ها  استاني  برگزیده  طرح هاي 

جشنواره  ملي  دبیرخانه  به  آن ها  و  بررسي 
سازمان  دهیاري هاي  امور  معاونت  در 
ارسال  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
ملي  جشنواره  ششمین  افزود:  وي  نمایند. 

طرح هاي برگزیده دهیاري ها پس از بررسي 
طرح هاي واصله استانداري ها تا پایان سال 
از سوي حوزه معاونت امور دهیاري ها برگزار 

مي شود.
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ملي  نشست  نهمین  و  بیست 
و  روستایی  امور  دفاتر  کل  مدیران 
کشور،  استانداری های  شوراهاي 
سال  تیرماه  بیستم  سه شنبه  صبح 
امور  معاونت  سوي  از   1396
شهرداري ها  سازمان  دهیاري هاي 
و دهیاري هاي کشور و به میزباني 
گرگان  در  گلستان  استانداري 

گشایش یافت.
این  در  گلستان  وقت  استاندار 
بنگاه های  ایجاد  گفت:  نشست 
اقتصادی با استفاده از دانش بومی و 
فناوری روز، منجر به افزایش درآمد 

پایدار روستاییان شده و دستیابی به توسعه را 
آسان تر می کند. حسن صادقلو افزود: روستاها 
و  درآمدزایی  برای  فراوانی  ظرفیت  دارای 
هستند،  روستاییان  اقتصادی  توان  افزایش 
اما به دلیل سیاست های غلط گذشته، تاکنون 
استفاده مطلوبی از این توانایی ها نشده است. 
و  علم  از  روستاها  بودن  دور  کرد:  بیان  وی 
آسیب  افزایش  دالیل  جمله  از  روز  دانش 
مهاجرت های  زمینه سازی  و  مناطق  این  به 
ایجاد  با  کنیم  تالش  باید  که  است  گسترده 
اشتغال جدید و روزآمد در روستاها هویت آن ها 
را حفظ کرده و زمینه های پایداری در روستا 
و کاهش مهاجرت به شهرها را فراهم کنیم. 
روستایی  موزه  دومین  ساخت  مراحل  به  وی 
کشور در گلستان نیز اشاره کرد و گفت: ساخت 
پاسداشت  و  حفظ  با هدف  موزه ها  گونه  این 
روستاها و سنت های کهن روستایی در همه 
صادقلو  است.  ضروری  کشور  استان های 
در  روستایی  گردشگری  جاذبه های  همچنین 
دنیا را الگوی مناسبی برای روستاهای کشور 
گردشگری  جاذبه  بزرگترین  گفت:  و  دانست 
حرکت  و  است  روستایی  میراث  جهان،  در 
در  روستایی  جاذبه های  توسعه  سمت  به 
گردشگری و جذب گردشگران باید به اولویت 

کاری همگانی تبدیل شود.
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
نشست  این  در  نیز  کشور  دهیاری های  و 

و  مظلوم ترین  کرد:  اظهار  سخناني  طي 
مدیرانی  کشور،  مدیران  سخت کوش ترین 
هستند که در عرصه روستاها به خدمت رسانی 
هر  افزود:  جندقیان  سعیدرضا  مشغول اند. 
کنار  در  هنر  و  تولید  جمعیت،  عنصر  سه  جا 
دادند  تشكیل  را  تمدن  گرفتند،  قرار  یكدیگر 
و  مستعد  بسترهای  جهت  این  از  روستاها  و 
متمدنی هستند. وی بیان کرد: در حال حاضر 
حال  در  کشور  در  دهیاری   500 و  هزار   33
فعالیت هستند و بر این باوریم که در راستای 
از  به آموزش  ارتقاي سطح دهیاری ها، توجه 
با  جندقیان  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت 
اشاره به اهمیت کارآفرینی و نام گذاری سال 
جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
اشتغال«،  تولید-  مقاومتی؛  »اقتصاد  سال 
کتاب   96 سال  ابتدای  در  کرد:  نشان  خاطر 
اول  معاون  حضور  با  روستایی  کارآفرینی 
تاکنون  محترم رئیس جمهور رونمایی شد و 

1200 کارآفرین روستایی شناسایی شده اند.
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور با بیان اینكه سامانه ثبت 
ایده ها و کارآفرینان به زودی رونمایی خواهد 
شد، گفت: این سامانه جهت ثبت ایده های نو 
خصوصی  بخش  کارآفرینان  حمایت  جلب  و 
ظرفیت های  که  چرا  شد،  خواهد  راه اندازی 
دارد.  وجود  روستاها  در  اشتغال  برای  باالیی 
وی افزود: چنانچه این ایده ها از سوی دهیاران 
33 هزار و 500 دهیاری ارائه شود، به آن ها 

اشتغال  و  تولید  جهت  تسهیالتي 
شد.  خواهد  ارائه  روستا  توسعه  و 
 18 الیحه  تدوین  از  جندقیان 
و  دارد  خبر  دهیاری ها  ماده ای 
این  تصویب  با  امیدواریم  افزود: 
مجلس  علنی  صحن  در  الیحه 
از مشكالت دهیاری ها و  بسیاری 
حتی مباحث مربوط به ثبات شغلي 
دهیاران  و  شود  مرتفع  دهیاران 
شاهد قوام شغلی و تأمین اجتماعی 

خود باشند. 
عمرانی  امور  معاون  مروتی  رضا 
استاندار گلستان نیز در این نشست 
و  است  ایران  رنگین کمان  گلستان  گفت: 
دومین استان کشور به لحاظ جمعیت روستایی 
بوده و شاید بیشترین مراجعات به استانداری 
روستایی  امور  کل  اداره  به  مربوط  گلستان 
است. وی افزود: فعالیت های اقتصادی استان 
بیشتر بر پایه کشاورزی و تولیدات کشاورزی 
در  مرغ  تولیدکننده  دومین  گلستان  و  است 
و  غالت  حوزه  در  گندم  دام،  و  طیور  حوزه 
دانه های  تولید  در  و  بوده  زراعی  تولیدات 
روغنی نیز رتبه نخست کشور را دارد. مروتی 
یادآور شد: در گلستان 15 قوم با وحدت کامل 
زندگی می کنند و 23 شهرک و ناحیه صنعتی 
هستند.  فعالیت  حال  در  روستایی  حوزه  در 
صورت  اقدامات  به  گلستان  استاندار  معاون 
گرفته در خصوص دانش بومی نیز اشاره کرد 
و یادآور شد: تالش داریم در هر بخش و هر 
شهرستان یك روستا به عنوان الگو، خودکفا 

شود.
و  روستایی  امور  دفاتر  کل  مدیران  نشست 
استانداری های کشور طی روزهای  شوراهاي 
20 و 21 تیرماه در گرگان برگزار شد و طي 
آن مباحثي در خصوص کارآفریني روستایي، 
تشریح وضعیت درآمدي دهیاري ها در قوانین 
موفق  تجارب  همچنین  و  کشور  جاري 
بررسي  و  بحث  مورد  کشور  استانداري هاي 

قرار گرفت.

برگزاري بیست و نهمین نشست ملي مديران کل دفاتر امور روستايي و 

شوراهاي استانداري هاي کشور به میزباني استان گلستان
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مناطق مختلف  در  واحد مسكونی  هزار   32
ده  کدپستی  یازدهم  دولت  در  اردبیل  استان 
رقمی و پالک خود را دریافت کرده اند. پیرو 
تفاهم نامه معاونت امور دهیاری های سازمان 
با شرکت  دهیاری های کشور  و  شهرداری ها 
امور  دفتر  ایران،  اسالمي  جمهوري  پست 
روستایی و شوراهای استانداری اردبیل اجرای 

این تفاهم نامه را آغاز نمود.
شوراهای  و  روستایی  امور  دفتر  مدیرکل 
افزود:  خبر،  این  بیان  با  اردبیل  استانداری 
زندگی  کیفی  شاخصه های  از  یكي  خوانایی 
روستایی است که تاثیر چشم گیری در راحت 
روستا  ساکنین  و  عابرین  تردد  بودن  روان  و 
روستایی  محیط  کیفیت  ارتقاي  در  و  داشته 
اینكه  وجود  با  افزود:  وی  است.  مؤثر  بسیار 
مبلمان  عناصر  کوچك ترین  از  آبی  پالک 
تأثیرات  ولی  می شود  محسوب  روستایی 

و  روستایی  کالبدی  ساماندهی  در  بسیاری 
افزود  طوبی  اکبر  دارد.  روستاییان  ارتباطات 
در  کدپستی  اختصاص  و  پالک کوبی   :
استان، طبق  این  مناطق مختلف  روستاهای 
دهیاری های  امور  معاونت  بین  تفاهم نامه 
وزارت  دهیاری هاي  و  شهرداری ها  سازمان 
کشور و شرکت پست جمهوری اسالمی ایران 

در استان اردبیل اجرا می شود. وی با اشاره به 
اجرای طرح پالک کوبی و اختصاص کد پستی 
ده رقمی به واحد های مسكونی در روستاهای 
استان، خاطرنشان کرد که در دولت یازدهم 
مناطق  در  مسكونی  واحد  هزار   32 تاکنون 
مختلف استان کد پستی ده رقمی و پالک خود 

را دریافت کرده اند. 

این جشنواره از تاریخ 9 الی 13 مرداد ماه از 
لغایت 22 در محل نمایشگاه های  ساعت 16 
معرفی  هدف  با  مرکزی،  استان  دائمی 
روستاها  فرهنگی  و  اقتصادی  توانمندی های 
جشنواره  اقتصادی  بخش  اهداف  شد.  برگزار 
عبارت بودند از: معرفی محصوالت و تولیدات 
کارآفرینی  موفق  چهره های  معرفی  روستاها، 
معرفی  محلی،  اقتصاد  فعاالن  و  روستاها  در 
معرفی  و  کارآفرینی  و  تولید  موفق  الگوهای 
زمینه  در  روستاها  اقتصادی  توانمندی های 

بخش  اهداف  همچنین  اشتغال.  و  تولید 
فرهنگی جشنواره عبارت بودند از:  حفظ و احیاء 
میراث معنوی روستاها، معرفی آداب و رسوم و 
آیین های روستایی، معرفی موسیقی های اصیل 
محلی، معرفی غذاهای سنتی روستاها، معرفی 
جاذبه های  معرفی  محلی،  و  بومی  لباس های 

گردشگری و معرفی گویش های محلی.
 

نمایشگاه،  برپایی  قالب  در  جشنواره  این 
آموزشی  کارگاه های  هنری،  گروه های  اجرای 
معادل  فضایی  در  هم اندیشی،  نشست های  و 
در بخش های  برگزار شد.  مربع  متر  با 7500 
 22 تعداد  مجموع  در  فرهنگی  و  اقتصادی 
اجرایی  دستگاه های  و  نمودند  شرکت  استان 
بسیج  )ره(،  خمینی  امام  امداد  کمیته  شامل 
سازندگی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ...در مجموع 
جشنواره  این  در  داشتند.  اختیار  در  غرفه   20
تعداد 8 استان گروه های هنری شاخص خود 

را جهت اجرای برنامه به جشنواره اعزام کردند. 
همچنین در این جشنواره 6 کارگاه آموزشی با 
حضور اساتید مجرب در موضوعات کارآفرینی 
روستایی،  تعاونی های  روستایی،  اشتغال  و 
خطی  نسخ  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
الگو های برتر و  برگزار شد. به منظور معرفی 
نشست  استان ها،  بین  موفق  تجربیات  تبادل 
روستایی  عرصه  فعاالن  حضور  با  هم اندیشی 
شوراهای  اعضای  و  دهیاران  کشور،  سراسر 

اسالمی برگزار شد. 

آغاز نصب پالک و کد پستی  ده رقمی برای اماکن روستايی استان اردبیل 

جشنواره اقتصاد و فرهنگ روستايی در مردادماه سال96 

در استان مرکزي برگزار شد
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نمایه نشر

نیروی  و  رشد  موتور  به عنوان  می دانیم،کارآفرینی  که  هما نطور 
در  و  شده  مطرح  کشورها  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  محرکه 
صورتی که بتوان این مفهوم را در فرهنگ جامعه ایجاد کرد، مي  توان 
داشت.  جامعه  آن  در  را  اجتماعی  توسعه  و  اقتصادی  رشد  انتظار 
بدین ترتیب کارآفرینی از اهمیت باالیی برخوردار است و پرداختن 
به آن، خصوصًا در مناطق روستایی می تواند باعث استفاده بیشتر از 
فرصت ها و ظرفیت های بالقوه ای این عرصه های جغرافیایی باشد. 
کتاب حاضر که به مسئله مهم کارآفریني روستایي و بیان تجارب 

تدوین و گردآوري: دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي
انتشارات: سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور

تاریخ چاپ: 1396
1000 نسخه شمارگان:  

چهار  در  مي پردازد  کشور  سراسر  در  روستایي  کارآفرینان  موفق 
فصل تدوین شده است. 

فصل اول به بیان و معرفي مفاهیم، اصول و عناصر کارآفریني 
دارد،  فصل  این  که  هدفی  مهم ترین  مجموع  در  و  مي پردازد 
کسب وکارانه  نگاه  ایجاد  کارآفرینی،  مفهوم  با  آشنایی  بر  عالوه 
برای افراد است. نگاه کسب وکارانه عبارت است از حساس شدن 
نسبت به محیط اطراف خود در زمینه  انواع کسب وکار و مشاهده 
این که مردم چگونه به درآمد دست پیدا می کنند. بنابراین، اهمیت 

معرفی کتاب »کارآفرینان روستایي ایران«
  محسن گودرزي

كارشناس دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي
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کارآفریني، دستمایه نگارش کتاب کارآفریني و کارآفرینان برگزیده 
شده است تا به عنوان منبعي جامع در راستاي توسعه کارآفریني، 
انتظار  فصل  این  پایان  از  پس  لذا  شود.  واقع  بهره برداري  مورد 
می رود بتوان با ایجاد دیدگاه هایی جدید، افراد را به سمت ایجاد 

کسب وکار و کارآفرینی هدایت کرد.
نظام  کلی  سیاست های  ابالغ  به  اشاره  با  کتاب،  دوم  فصل  در 
توسط مقام معظم رهبري )مدظله العالي( که بر اساس اصل 110 
قانون اساسی صورت گرفت، این مطلب بیان مي شود که یك الزام 
حقوقی و قانونی برای مسؤولین کشور در هر سه قوه ایجاد شد و 
با نامگذاري سال جاري، اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتي به 
صورت عملي و اجرایي، سرلوحه برنامه هاي کاري همه دستگاه ها 
اجرایي کشور قرار گرفت. به طور کلي رئوس اصلي  و نهادهاي 
در شفاف سازی  مي توان  را  مقاومتي  اقتصاد  ابالغي  سیاست هاي 
اقتصاد و سالم سازی آن، جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های 
سرمایه گذاری های  توسعه  مالی،   و  پولی  حوزه های  در  فسادزا 
زیربنایی و ارتقاي درآمدهای پایدار و سالم خالصه نمود. وزارت 
کشور به عنوان دستگاه متولي مدیریت روستایي در سال اقتصاد 
مقاومتي، اقدامات گوناگوني را در زمینة تحقق سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتي در مناطق روستایي کشور انجام داده است؛ از آن جمله 
مناطق  در  توسعه  فرصت هاي  و  ظرفیت ها  شناسایي  به  مي توان 
ایجاد  و  استان  در 31  روستاهاي هدف  تعیین  و  روستایي کشور 
افراد  خالقانه  و  نوآورانه  کارآفرین،  طرح هاي  اطالعاتي  بانك 
حقیقي و حقوقي استان هاي کشور اشاره نمود. همچنین دهیاري ها 
مدیریت  با  کارآفریني،  توسعة  در  روستایي  اسالمي  شوراهاي  و 
اجرای  براساس سیاست گذاری، مدیریت و  در روستاها، می توانند 
برنامه های مختلف آموزشی، توسعة زیرساخت های الزم، کمك به 
جذب منابع مالی و اموری از این دست، در توسعة کارآفرینی در 

روستاها نقش اساسی ایفا کنند. 
در فصل سوم این کتاب، فرآیند روش شناختی معرفی طرح های 
منتخب کارآفرینی روستایی مطرح شده است. این فرآیند در چهار 
مرحله انجام شده است: در مرحله نخست اطالعات 1109 طرح 

کارآفرینی از 31 استان کشور گردآوری شد سپس در مرحله بعد 
در  یافت.  کاهش  طرح   432 تعداد  به  اولیه   پاالیش  هنگام  به 
باالترین  دارای  طرح   129 تعداد  ثانویه  پاالیش  و  سوم  مرحله 
بودند.  بررسی  مورد  های  شاخص  منظر  از  ارزش گذاری  میزان 
سپس این میزان طرح در مرحله نهایی و در بررسی های میدانی 
مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفتند. نتیجه این مرحله، انتخاب 53 
طرح نمونه روستایی است که در فصل بعد هر یك از این طرح ها 
راه اندازی  در  انگیزشی  و  بیان جزئیات ساختاری  با  و  تفكیك  به 
کسب و کار ارائه شده  و معرفي کارآفرینان و طرح هاي کسب و 

کار روستایي در 31 استان کشور صورت گرفته است. 
که  است  شده  پرداخته  مسئله  این  به  کتاب،  چهارم  فصل  در 
حال  عین  در  و  پویا  منسجم،  جامع،  برنامه اي  نیازمند  کارآفرین 
انجام برساند. در  به  را  ایده کارآفرینانه خود  بتواند  تا  موجز است 
طرح  تدوین  ایده،  پرورش  از  بعد  کارآفرین  اقدام  اولین  بین  این 
کسب وکار است. این فصل به بررسی تعاریف، مفاهیم، اصول کلی 
و چارچوب طرح کسب وکار می پردازد و سعی دارد تا با شناساندن 
در  کارآفرینان  برای  را  مناسبی  عملی  برنامه  کسب وکار،  طرح 
به  این فصل در ده بخش  راه اندازی یك کسب وکار نشان دهد. 

تشریح کامل راهنماي عمل طرح هاي کسب وکار پرداخته است.
این کتاب سعي کرده است  بیان نمود  در نهایت مي توان چنین 
ضمن بررسي موضوعات اساسي در عرصه کارآفریني روستایي، به 
بررسي ویژگي هاي کارآفریني در روستاها، به خصوص رویكردهاي 
و  کشاورزي  مسائل  بر  آن  تأثیرات  و  کشور  اجرایي  دستگاه هاي 
در  موفق  کارآفرینان  نمونه هاي  و  بپردازد  روستاییان  اقتصادي 
توسعه  در  کارآفریني  نقش  به  توجه  با  لذا  کند.  بررسي  را  کشور 
روستاها و کاهش فقر جوامع روستایي و محلي در راستاي تحقق 
 ،1404 انداز  چشم  سند  سیاست هاي  و  مقاومتي  اقتصاد  اهداف 
به  گرامي،  دانشجویان  و  اساتید  بر  عالوه  کتاب،  این  مطالعه 
دهیاران، اعضاي شوراهاي اسالمي روستاها و تمامي عالقمندان 

به مباحث کارآفریني توصیه مي شود.


