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معاون توسعه روستايى و مناطق محروم كشور

پيشگفتار

اقتصاد سالم پايه واساس جامعه و اجتماع سالم است و افزايش و رشد ثروت ملي و تكثير توليد از اصول 
سالمت اقتصاد اسالمي است. شهيد مطهري در اين باره مي گويد " از نظر اسالم هدف هاي اسالمي 
بدون اقتصاد سالم غير قابل تأمين است. اسالم كه مي خواهد غير مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ 
و  نباشد  وابسته  و  نيازمند  اقتصاد  در  مسلمان  ملت  كه  است  ميسر  هنگامي  هدف  اين  باشد.  نداشته 
دستش به طرف غير مسلمان دراز نباشد واال نيازمندي مالزم است با اسارت و بردگي ولو اين كه اسم 

بردگي در كار نباشد."
معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور نيز بر اين باور است كه براي دستيابي به كشوري 
توسعه يافته و خودكفا كه مورد تأكيد مقامات عالي كشور بوده و در تجربه غالب كشورهاي توسعه يافته 
نيز مالحظه مي گردد چاره اي نيست جز توجه به توسعه پايدار روستايي و انجام سرمايه گذاري منطقي 
ومتناسب با نياز هر منطقه كه بستر اين كار در اين مقطع زماني از طريق سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
فراهم مي باشد.اقتصاد مقاومتي ، اقتصادى دانش بنيان است كه رويكرد اصلي آن رفع نيازهاي اصلي ، 

حياتي ، مهم  و دائمي مردم با حفظ استقالل و عزت كشور مي باشد. 
با بررسي آمار40 ساله هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي به اين نتيجه مي رسيم كه همواره درآمد 
روستاييان توانسته قسمتي از هزينه هاي زندگي ايشان را تامين نمايد و دخل و خرج روستايي هيچگاه 
برابر نبوده و كفه هزينه ها  باالتر از كفه درآمد ايشان بوده است.  اميد است با تدبير و برنامه ريزي هاي 
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دولت تدبير و اميد و با همراهي و همدلي همه دست اندركاران و روستاييان عزيز ، شرايط ماندگاري 
جمعيت و تثبيت روستاهاي كشور فراهم شده و وضعيت اقتصادي روستاها بهبود يابد.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                             

                                             سيد ابوالفضل رضوي
                                                       معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور

                                                                                 تابستان 1393



مقدمه
 

روستا به عنوان يكي از مهم ترين پايگاه هاي توليد مواد حياتي و رفع نيازهاي اساسي هر جامعه است. 
(۹۰٪ توليدات كشاورزي در روستاها توليد مي گردد) كه از نظر تاريخي تا قبل از انقالب اسالمي برنامه 
مدون اجرايي براي توسعه روستاها محقق نشده تا آنكه براساس فرمان امام خميني(ره) و اهداف ترسيم 
شده براي اين مهم مبني بر تشكيل جهاد سازندگي و بنياد مسكن انقالب اسالمي اقدامات زيرساختي 
صورت  به تدريج  مسكن  و  جاده سازي  درمان،  و  بهداشت  گازرساني،  رساني،  آب  رساني،  برق  شامل 

پذيرفته و در حال انجام است. از جمله مواردي كه در طول سال هاي پس از انقالب مغفول مانده:
الف) توجه نكردن به توانمندي هاي بالقوه موجود در روستاها و به كارگيري اين ظرفيت ها در راستاي 

شكوفايي اين مناطق.
ب) استفاده نكردن از تجربيات جهاني به منظور ايجاد شرايطي نوين در ساماندهي مدرن عوامل 

توليد در حوزه روستا؛
 ج) فقدان قوانين جامع حمايتي و برنامه مشخص براي توسعه روستايي.

در خصوص توجه به روستاها مي توان به نظرات زير اشاره كرد:
•   توسعه روستايي صرفا هزينه است و منفعتي از اين رهگذر عايد كشور نمي گردد.

•   روستا را بايستي به حال خود واگذاشت و نياز به توجه خاص به آن نمي باشد.
•   روستا جزء مهم و الينفك كشور است  و توسعه واقعي بدون توجه به توسعه روستايي محقق 

نخواهد شد. (همانگونه كه غالب كشورهاي توسعه يافته داراي روستاهاي توسعه يافته مي باشند.)
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بر اساس توجه به اين واقعيات و تاكيد بر نظر سوم، لزوم توجه به مناطق روستايي و هموار ساختن 
مسير حركت به سوي تعيين چارچوب هاي مناسب انديشه و عمل توسعه روستايي در سطح كشور امري 
اجتناب ناپذير مي نمايد. از همين رو، مسئله اي كه همچنان مغفول مانده، در نظر نگرفتن يك برنامه و 
چارچوب اجرايي مشخص در اين راستاست. سياست هاى كلى برنامه پنجم با لحاظ همين اولويت، بر 
كشاورزى  گسترش  روستايى،  توسعه  طرح هاى  تهيه  با  روستاييان  زندگى  و  درآمد  سطح  ارتقاء  لزوم 
صنعتى روستايى و خدمات نوين و اصالح نظام قيمت گذارى محصوالت كشاورزى تأكيد مى كند. بديهى 
است با توجه به گوناگونى فعاليت ها و بهره مندى گروه وسيعى از جامعه روستايى و شهرى كشور از 
منافع اقتصادى، اجتماعى اثربخش و نيز لزوم كسب دانش و فناورى هاى نو براى نيل به كشاورزى مدرن 
و صنعتى و لزوم اتخاذ راهبردهاى ويژه در ميان مدت و كوتاه مدت، مى تواند سكان حركت را در مسير 
دستگاه هاي  بين  هماهنگي  و  نظارت  راهبري،  برنامه ريزي،  سياستگذاري،  بنابراين  دارد.  نگاه  صحيح 
موجود  نابرابري هاي  كاهش  و  كشاورزان  و  روستاييان  زندگي  كيفيت  و  درآمد  سطح  ارتقاء  اجرائي، 
بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري؛ يكي از مهم ترين اهداف قانون برنامه پنجم توسعه در 

خصوص توسعه پايدار روستاهاست.



مروري بر ديدگاه ها و مباني نظري و تجربي 

تبيين مفهوم توسعه روستايي
 تاكنون تعاريف زيادي درباره توسعه روستايي مطرح شده است. بنا بر تعريف، توسعه روستايي، جزئي 
از برنامه هاي توسعه هر كشور است كه براي دگرگون سازي ساخت اجتماعي-اقتصادي جامعه روستايي 
مي كنند،  پياده  روستايي  مناطق  در  آنان  عامالن  يا  و  دولت ها  كه  برنامه ها  اين گونه  به  مي رود.  بكار 
دگرگوني اجتماعي بر اساس طرح و نقشه نيز مي گويند. اين امر در ميان كشورهاي جهان سوم كه 
دولت ها نقش اساسي در تجديد ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي 
رابه عهده دارند، مورد پيدا مي كند. از سوي ديگر توسعه روستايي را مي توان عاملي در بهبود شرايط 
كشور  كالن  توسعه  روند  در  آنان  خودكفاسازي  و  روستا  ساكن  كم درآمد  قشر  به  متعلق  افراد  زندگي 

دانست.
 به نقل از بانك جهانى، توسعه روستايى راهبردى است كه براى بهبود زندگى اجتماعى و اقتصادى 
مردم فقير روستايى طراحى شده است. از آنجايى كه توسعه روستايى در واقع عاملى براى كاهش فقر 
است، از اين رو بايد به نحو بسيار روشن و مناسبى براى افزايش توليد و باال بردن بهره ورى تالش شود. 
اغلب دانشمندان كه با مسايل شهرى و روستايى در ارتباط هستند اعتقاد دارند بايد در روستاها تحول 

بنيادى ايجاد گردد و تنها راه حل، ارتقاى سطح زندگى مردم و توسعه همه جانبه روستاهاست. 
 توسعه روستايي به معني حفظ يا گسترش روستا نيست يعني نبايد به اين مقوله اين گونه نگاه كرد. 
نبايد فكر كرد كه با توسعه روستايي مي خواهيم روستاها را گسترش دهيم و يا روستاها را حفظ كنيم. 
بطور مرسوم وقتي مي گوييم توسعه روستايي، اين معني را ميرساند كه روستاهاي موجود كشور يا بايد 
حفظ شوند يا گسترش پيدا كنند. در حالي كه هر دوي اين معاني غلط است. توسعه روستايي را بايد 
همان بازسازي روستا بدانيم. بازسازي روستا از ديدگاه فكري، انديشه اي، آموزشي، تكنولوژي و توليد. 

 بطور كلى توسعه روستايى، فرآيند توسعه دادن و مورد استفاده قرار دادن منابع طبيعى و انسانى، 
تكنولوژيكي، زيربنايى، نهادها و سازمانها، سياستهاى دولت و برنامه ها به منظور تشويق و تسريع رشد 
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اقتصادى در مناطق روستايى جهت ايجاد اشتغال و بهبود كيفيت زندگى روستايى براى ادامه زندگى 
و پايدارى حيات است.

 توسعه روستايي به عنوان هدف توسعه و يا راهبرد دستيابي به آن در بسياري از كشورهاي جهان به 
ويژه كشورهاي در حال توسعه كه بخش زيادي از جمعيت آنها در روستاها زندگي مي كنند مورد تأكيد 
است. با توجه به نقش برنامه ريزي در دستيابي به توسعه و در نظر گرفتن اين مطلب كه برنامه ريزي به 
عنوان يك فرآيند داراي مراحل مختلفي از جمله تهيه برنامه،  اجرا،  نظارت و ارزشيابي مي باشد،  اتخاذ 

يك روش شناسي مشخص در اين روند ضروري مي باشد.
بانك جهاني برنامه ريزي توسعه روستايي را چنين تعريف مي كند:

گروه  اجتماعي  و  اقتصادي  زندگي  بهبود  براي  كه  است  استراتژي  روستايي  توسعه  ريزي  برنامه 
مشخصي از مردم كه همان روستاييان فقيرند طراحي مي شود. اين استراتژي در پي گسترش دادن 

منافع توسعه در بين فقيرترين افرادي است كه در نواحي روستايي به دنبال امرار معاش هستند.
و  انساني  منابع  توسعه  بهره وري،  بهبود  توليد،   افزايش  منظور  به  بايد  روستايي  توسعه  برنامه هاي 
گسترش فرصتهاي اشتغال طراحي شود و روند توسعه نيز نبايد بنيانهاي محيطي را تخريب كند. با 
روستايي  توسعه  برنامه ريزي  كه  باور  اين  و  روستايي  توسعه  فعاليت هاي  بعدي  چند  ماهيت  به  توجه 
با تمركز بر يك بعد تحقق نمي يابد، عبارت «توسعه همه جانبه» يا «يكپارچه» براي توجه به اهداف 

مختلف توسعه روستايي استفاده مي شود. 

ضرورتهاي اساسي توسعه روستايي 
رشد  به  كمك  قبيل  از  كشور،  اقتصاد  پويايي  در  روستانشين  و  روستا  كه  جايگاهي  به  نظر 
كاالهاي  توليد  در  ويژه  طور  به  ـ  دارد  فعاليت  و  اشتغال  نرخ  افزايش  تورم،  نرخ  كنترل  اقتصادي، 
دامي،  كشاورزي،  توليدات  براي  مناسبي  بستر  تواند  مي  ـ  است  موثر  نيز  استراتژيك  و  اساسي 
حراست  اجتماعي،  و  فرهنگي  هنجارهاي  امنيت،  و  زيست  محيط  حفظ  خدماتي،  و  صنعتي 
نظام در  را  روستاها  نقش  كه  راهي  نقشه  ترسيم  بنابراين  نمايد.  فراهم  را  مرزها  نگهباني  و 

جمعيت             ظرفيت  طرفي  از  است.  برخوردار  اي  ويژه  اهميت  از  نمايد  تعيين  كشور  ريزي  برنامه   
21ميليون نفر ساكن در اين مناطق با اتخاذ تدابير صحيح و مدبرانه زمينه شكوفايي و توسعه پايدار 

مناطق روستايي و به تبع آن كشور را به همراه خواهد داشت.
 توسعه روستايي به عنوان قاعده نظام سكونت و فعاليت ملي، نقش مهمي در توسعه ملي ايفا مي 
كند، چرا كه توسعه پايدار سرزمين در گرو پايداري نظام روستايي به عنوان زيرنظام تشكيل دهنده نظام 
سرزمين است و پايداري فضاهاي روستايي در ابعاد مختلف مي تواند نقش موثري در توسعه منطقه 
اي و ملي داشته باشد. حال اگر به داليلي در روند پيشرفت و توسعه روستايي، وقفه اي ايجاد شود؛ به      
گونه اي كه نظام روستايي قادر به ايفاي نقش سازنده خويش در نظام ملي و سرزميني نباشد، در آن 
صورت آثار و پيامدهاي مسايل روستايي در حوزه هاي شهري و در نهايت در كليت سرزمين، گسترش 
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مي يابد. از اين رو بايد به اين موضوع اذعان نمود كه توسعه پايدار و يكپارچه ملي معطوف به توسعه 
پايدار در سطوح منطقه اي، شهري و روستايي است. 

 بنابراين توسعه روستايي به خاطر حل مشكالت مزبور و مخصوصا برآوردن نيازهاي اساسي مردم 
روستايي از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است. بررسي ضرورت هاي توسعه روستايي يك بحث كلي 
و  دامنه داري است كه نمي توان آن را در چند سطر خالصه كرد. در عين حال، در ذيل از ابعاد مختلف؛ 

به ضرورت توسعه روستايي پرداخته شده است:
بُعد اقتصادي (Economic dimension): نواحي روستايي به ويژه از طريق توليدات كشاورزي و صنايع 
دستي نقش مهمي در اقتصاد ملي دارند. در واقع بخش كشاورزي با حداقل سرمايه گذاري ريالي و 
ارزي، باالترين نقش را در اقتصاد ملي داشته است. بنابراين، نقش مهم نواحي روستايي در اقتصاد ملي 
بويژه از طريق توليدات كشاورزي ايجاب مي كند كه براي تدوام و افزايش اين نقش، مخصوصا در زمينه 

امنيت غذايي پايدار، نواحي روستايي به عنوان عرصه مهم اين فعاليت مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
بُعد اجتماعي (social dimension): در بعد اجتماعي سكونت بيش از 29 درصد جمعيت كشور در 
اجتماعي  ساختارهاي  تاريخي،  يادمان هاي  فرهنگي،  توانمنديهاي  وجود  همچنين  روستايي،  مناطق 
و  خودكفايي  چون  هايي  خصلت  با  روستايي  فرد  به  منحصر  زندگي  شيوه  و  نوع  كارآمد،  و  متنوع 
توانمندي، قادرند ضمن ايجاد ثبات اجتماعي و فرهنگي و منطقه اي، در تحقق فرايند توسعه ملي كشور 

در بُعد اجتماعي و فرهنگي مساعدت نمايند. 
زيادي  تاثير  محيطي  زيست  و  كشاورزي  قوانين   :(Environmental dimension) محيطي  زيست  بُعد 
بر توسعه نواحي روستايي دارد. بنابراين نقش زيست محيطي روستا در تحقق اهداف توسعه ملي با 
با  مقابله  ها،  خشكسالي  از  ناشي  خطرات  و  بيابانزايي  با  مقابله  جهت  در  روستايي  مناطق  قابليتهاي 

فرسايش و تخريب خاك، حفظ و نگهداري منابع طبيعي و نيز ميكرواقليم ها، معنا مي يابد. 
كه  است  نكاتي  ديگر  از  سياسي  و  امنيتي  مالحظات   :(Political dimension) امنيتي  و  سياسي  بُعد 
تاثير و نقش توسعه روستايي را در توسعه ملي نمايان مي سازد. به لحاظ امنيتي بهبود وضع زندگي 
روستائيان و نيز تثبيت جمعيت فضاها و نقاط روستايي به ويژه در فضاهاي خاص مانند سرحدات مرزي، 
حواشي دشت كوير، دشت لوت و مناطق شرقي و جنوب شرقي كشور، نقش موثري در حفظ امنيت 
كشور خواهد داشت. توسعه نيافتگي مناطق مرزي، تاثيرات زيادي بر روند توسعه كشور مي گذارد و 
چالشهاي اساسي در برابر آن قرار مي دهد. توسعه نيافتگي در مناطق مرزي كشور، امنيت اين مناطق را 
تهديد ميكند و ناامني مناطق مرزي، ناامني را به داخل كشور منتقل مي سازد كه اين امر به نوبه خود 

چالشهاي بزرگي را در برابر توسعه ملي؛ بر جا مي گذارد.
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رويكردها و ره يافتهاي توسعه روستايي

1- رويكرد توسعه و بهبود زيرساختهاي روستايي
زيرساختهاي فيزيكي و زيربنايي در افزايش ظرفيت و توانمندي هاي جامعه در جهت افزايش توليد، 
و  بهبود  مؤثرند.   كشاورزي  توليد  در  ويژه  به  توليد،  فرآيندهاي  و  سرمايه  از  بهره وري  توسعه  و  بهبود 
افزايش منابع مادي و تسهيالت فيزيكي مي تواند ارتباطهاي مطلوبي بين توليد و مصرف برقرار كند. 
زيرساختهاي نهادي، در بهبود فرايندهاي تصميم گيري و مشاركت آگاهانه و در دستيابي مطلوب به 
كارآيي انسان در زندگي اجتماعي- سياسي و اقتصادي تاثير فراوان دارند. اين رويكرد در ابتدا به سؤاالت 

زير پاسخ مي گويد:
-  با توسعه زيرساختها تا چه حد هدفهاي برنامه ريزي و توسعه روستايي/منطقه اي حمايت مي شوند؟

در  دخيل  روستايي  محلي-  جوامع  سوي  از  زيرساختها،  توسعه  براي  موجود  اعتباري  منابع  آيا   -
برنامه ريزي، اجرا و نگهداري زيرساختها تامين مي گردد؟

قابل  زيرساختها  گوناگون  اشكال  نگهداري  و  اجرا  برنامه ريزي،  هماهنگي  براي  مكانيسمي  چه   -
دسترسي هستند؟

ديدگاههاي راهبرد توسعه زيرساختهاي روستايي، اساساً بر بهبود و ارتقاي شرايط زيست و نظام متعادل 
سكونتگاه هاي روستايي مبتني است لكن توسعه زيرساختها در كانونهاي روستايي مستلزم شناخت همه 

جانبه ظرفيتها و توانهاي محيطي روستا به منظور حفظ شرايط متعادل زيست محيطي مي باشند. 
با توجه به مطالب ذكر شده رويكرد توسعه زيرساختهاي روستايي بر ديدگاههاي زير متكي است:

- ايجاد زيرساختهاي روستايي بايد ارتباط ارگانيك روستا و شهر را حفظ كند . چنانچه نظام سلسله 
مراتب مراكز روستايي بررسي و تعيين شود و زيرساختها براساس توانهاي آنها ايجاد گردد اين ارتباط 

حفظ خواهد شد.
- زيرساختها به گونه اي مطالعه، برنامه ريزي و اجرا خواهند شد كه به عنوان عناصر انتقال توسعه به 
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جامعه روستايي و در جهت كاهش تفاوتهاي روستا و شهر عمل نمايند. به عبارت ديگر، اين زيرساختها 
بايد جريان انتقال توسعه را به جامعه روستايي تسهيل كنند.

- ايجاد زيرساختها در مراكز روستايي مبتني بر توانها و قابليت هاي اين نقاط، بهره گيري مناسب از 
استعدادهاي آنها و ارائه خدمات متناسب به حفظ تعادلهاي محيطي در جامعه روستايي كمك خواهد 

كرد و از تخليه و تخريبهاي روستايي جلوگيري خواهد نمود.
ايجاد زيرساختهاي روستايي و توسعه كالبدي مناسب به انسجام و يكپارچگي فرهنگي- اجتماعي و 

حفظ، احياء و استمرار ويژگيها و ارزشهاي جامعه روستايي منجر خواهد شد.
و  مديريت  مسئله  بايد  عمومي  بخش  اجرايي  ظرفيتهاي  و  روستايي  جامعه  خصايص  به  باتوجه   -
آورد.  پديد  محلي  جامعه  در  مردمي،  نهادهاي  و  نيروها  بسيج  با  را  روستايي  زيرساختهاي  نگهداري 
و  زيرساختها  نگهداري  بايد  روستايي  خودگردان  مديريت  براي  الزم  امكانات  كردن  فراهم  با  واقع  در 

تسهيالت فيزيكي را سامان داد.

2- رويكرد برنامه ريزي مراكز روستايي
تا پايان دهه 60 تالشهاي توسعه در اغلب كشورهاي جهان سوم بيشتر مبتني بر يك رهيافت كامًال 
بخشي بود از اين رو به طرح ريزي بُعد فضايي توسعه توجه اندكي مي شد. اما به مرور زمان روشن شد 
كه نتايج اين رهيافتها كامًال نامطلوب بوده و نظريه هاي توسعه و سازمانهاي ذيربط اعتراف نمودند كه 
براي افزايش توليد غذا، رفع كمبود انرژي و فراهم آوردن موجبات ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي، به 
برنامه ريزي فضايي- منطقه اي نياز است. بنابراين توجه به سمت رويكردهاي برنامه  ريزي مراكز روستايي 

معطوف گرديد. اين رويكرد داراي خصايصي است كه به شرح ذيل مي باشد:
سكونتگاهي  نظام  زنجيره  به  كوچك  سكونتي  مراكز  دهنده  اتصال  حلقه  عنوان  به  الگو  اين  الف- 
منطقه اي و ملّي اتخاذ و اعمال مي شود و به طور مشخص بر برنامه ريزي در نقاط فعال، جهت ايجاد 

محركهاي اوليه در توسعه مناطق حوزه اي تاكيد دارد.
راهبرد  به  دستيابي  ضرورت  و  اهداف  و  مفاهيم  در  مجدد  بازنگري  حاصل  الگو  اين  واقع  در  ب- 
«حداقل نيازهاي اساسي» است ، برابري بيشتر را در توزيع منافع كه ناظر بر تالش براي توسعه ملّي 

است مورد تاكيد قرار مي دهد.
ج- با اين تفكر مراكز روستايي عمدتاً نقاطي است كه در جهت دادن به انگيزه ايجاد مراكز توسعه اي 
بايد تسهيالت و امكاناتي در سطح قابل قبول در آنها مستقر شود. تمركز اين تسهيالت نيل به تخصصي 

مناسب و مؤثر در زمينه خدمات و همچنين ايجاد تحرك كنترل شده توسعه را در پي خواهد داشت.
د- برنامه ريزي مركز روستايي در رهيافت خود بسيار معتدل و ميانه رو است و در واقع يك راهبرد 
در  سامان  به  مركزي  نقاط  شبكه  يك  تقويت  و  بخشي  فوريت  آن  هدف  كه  است  منطقه اي  توسعه 
قسمت روستايي جهت  توزيع مراكز زيستگاهي در پايين ترين سطح و سطح مياني مي باشد. آنچه كه 
تحليل  براي  سودمندي  ابزار  از  است  عبارت  ميشود  خوانده  مراتبي  سلسله  روستايي  مركز  برنامه هاي 
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خوب  نظام  يك  توسعه  و  توسعه  به  مربوط  تالشهاي  سنجيده  و  آگاهانه  استقرار  پيوستگي،  الگوهاي 
طراحي شده فضايي در منتهي اليه پاييني توزيع اندازه زيستگاهي. اين نوع ابزار برنامه ريزي:

- سلسله مراتب موجود مراكز روستايي و الگوهاي  مربوط به پيوندهاي كنوني را تشريح مي كند
- شناخت وتجزيه وتحليل ، تالشهاي توسعه را آسان كرده ومناسب ترين  محل استقرارآنها را تعيين مي كند
- با ارائه پيشنهاد در مورد سلسله مراتب آتي مركز روستايي و بهبود و تقويت الگوهاي يكپارچه 

مطلوب توسعه ،هماهنگي را به سمت يك نظام فضايي خوب  طراحي شده  ،ميسر مي سازد.

3- رويكرد نيازهاي اساسي
 اين رويكرد در جستجوي اتخاذ شيوه اي است تا براساس آن نيازهاي اساسي فقيرترين بخش از جمعيت 
كشورهاي در حال توسعه به درآمد و خدمات را در طول يك نسل بر طرف سازد. بنابراين عناصر اساسي 

و مهم در اين راهبرد عبارتند از:
الف - چرخش از رشد به عنوان معيار اجراي اصل به سمت نيازهاي اساسي كه از طريق اشتغال و 
توزيع مجدد صورت مي گيرد. به عبارت ديگر از رشد اقتصادي به سمت توسعه اقتصادي سوق مي يابد.

ب- چرخش از اهداف ذهني به سمت اهداف عيني دارد.

4- رويكرد صنعتي شدن روستا
رويكرد صنعتي شدن داراي اهدافي است كه عبارت از موارد ذيل است:

- ايجاد اشتغال غير كشاورزي براي روستائيان بيكار يا نيمه بيكار در يك ناحيه
- كمك به جلوگيري از جريان مهاجرت به مراكز شهري

- تقويت پايه هاي اقتصادي در مراكز روستايي
- استفاده كامل از مهارتهاي موجود در ناحيه

- فرآوري توليد كشاورزي محلي
- تهيه نهاده هاي اساسي و كاالهاي مصرفي براي كشاورزان و ديگر افراد محلي

الزم به ذكر است كه دو عامل اوليه و ضروري براي موفقيت برنامه صنعتي شدن روستا مشهود است: 
جمع آوري  خاص،  نواحي  براي  مناسب  صنعت  تعيين  شامل  دقيق،  ريزي  برنامه  فرايند  يك  الف- 

اطالعات،  طرح ريزي، اجرا و پيگيري
ب- ادغام برنامه صنعتي شدن در برنامه ريزي مركز روستايي

نگرش به صنعتي شدن به عنوان موتور اصلي يا منحصر به فرد توسعه فقط يك روي سكه است. 
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زيرا همانطوري كه جانسون يادآوري مي كند ممكن است يك كشور در حال توسعه هرگز توسعه نيابد 
مگر آنكه ساختار مكاني آن، يعني نقش عملي زيستگاهها، دوباره سازماندهي شود. صنعتي شدن موفق،                   
بر پايه دگرگونيهاي ريشه اي و تجاري كردن كشاورزي، با كمك سلسله مراتب مكانهاي چند منظوره استوار 

است. اين كار به رهبري فني، سازماني و تجاري نيازمند است كه مردم روستا امكان عرضه آن را ندارند.

5- رويكرد توسعه يكپارچه روستايي
روش توسعه همه جانبه روستايي از مجموعه اي از چشم اندازهايي كه غالباً از نظر ذهني و ايدئولوژيكي 
قابل  نه  روستايي  مناطق  در  درآمد  سريع  رشد  حتي  اينكه  جمله  از  مي كرد:  استفاده  بودند  متضاد 
دسترس بودن خدمات و آسايش اجتماعي را تضمين مي كند و نه دسترسي عادالنه به آنها را، عامل مؤثر 
ديگر ظهور «طرز تفكر سيستم ها» در مورد نهادي و اجراي طرح بود، تصديق اينكه توسعه روستايي در 
بردارنده تاثير و تاثر متقابل تعداد زيادي از فعاليتهاي مرتبط با يكديگر است. به اين معنا تفسير شد كه 
اجراي طرح همه جانبه مي تواند در كسب دس  تاوردهاي سريع و قابل مالحظه در توليد كشاورزي و رفاه 
روستايي سهيم باشد. عامل موثر سوم از دلسردي رو به تزايد ، نسبت به روشهاي برخورد فن ساالرانه و 
ديوانساالرانه با مسئله توسعه روستايي نشات مي گرفت چرا كه روشهاي فوق بطور روزافزوني به عنوان 

ابزاري براي كنترل در نظر گرفته مي شدند.

6- رويكرد نقش كاركردهاي شهري در توسعه روستايي
راهبرد «عملكردهاي شهري و توسعه روستايي» با تحليلي فضايي و منطقه اي، شيوه اي از تعيين سكونتگاه 
ها را بدست مي دهد كه چنين سرمايه گذاري هايي مي توانند بطور مؤثرتر و كاراتري در آنها جايابي شده و 
بخشهاي روستايي و شهري اقتصادهاي منطقه را يكپارچه سازند. اين رويكرد بر مبناي تحقيقاتي قرار دارد 
كه نشان مي دهد مراكز شهري در شكل شهرك هاي بازاري، مراكز خدمات روستايي و شهرهاي مياني و 
خدمات تسهيالت زيرساختها و فعاليتهاي مولد جاي گرفته در آنها به طور بالقوه و بالفعل نقشهاي مهمي در 
برانگيختن توسعه روستايي ايفا مي كنند. راهبرد مذكور فرض مي كند كه شهرها و شهرهاي كوچك (بعنوان 
بازار محصوالت كشاورزي) به جهت اينكه خدمات اجتماعي اساسي و امكانات عمومي را براي جمعيت 
روستايي فراهم مي آورند و به واسطه ارتباط و پيوند با يكديگر و با نواحي روستايي اطرافشان مي توانند به عنوان 
مبناي فيزيكي شبكه اسكلت بندي شده در راستاي توسعه منطقه اي مطرح باشند. البته همه سكونتگاه ها در 
يك منطقه نمي توانند و نمي بايست تمامي عملكردهاي شهري را در اختيار داشته باشند.  يكي از منافع حاصله 
از يك سلسله مراتب به خوبي توسعه يافته و يكپارچه از مراكز خدمات اين است كه دسترسي به دامنه وسيعي 
از عملكردها را براي تعداد زيادي از مردم فراهم مي آورد بدون اينكه در هر سكونتگاه تمامي آنها موجود باشند.
در اين رويكرد ضمن توجه به آثار حاصل از روابط متقابل شهر و روستا بر وجود همزيستى متقابل 
ميان شهر و روستا در يك ناحية جغرافيايى تأكيد مى گردد. همچنين بر كاركرد شهرها و شهركها 
بعنوان مراكز تأمين خدمات براى نواحى روستايى و مكانى كه توليدات روستايى در آن قابليت عرضه 
مى يابند و نيز نواحى روستايى بعنوان تأمين كنندة نيروى كار و تقاضا براى كاالها و خدمات شهرى 
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تأكيد مى شود. بدين ترتيب سه نوع پيوند شامل پيوند مصرف، پيوند توليد و پيوند مالى ميان شهرها 
و روستاهاى كشور شكل مى گيرد. وجود پيوندهاى مصرف، توليد و روابط مالى سبب مى شود تا نقش 
شهرها در توسعة روستايى كشور بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. دراين راستا برنامه ريزان كشور 
همواره با اين سؤال روبرو بوده اند كه چگونه مى توان پتانسيل توسعة شهرى و روستايى را بعنوان يك 
فرايند مكمل به گونه اى تقويت نمود تا ضمن تحقق اهداف توسعة شهرى در يك ساخت ناحيه اى 

اهداف توسعة روستايى نيز محقق گردد. 

7- رويكرد توسعه پايدار روستايي
 پارادايم پايداري و توسعه پايدار به ويژه در دهه اخير به محور اصلي مباحث در بسياري از رشته هاي 
تغيير  از  فرايندي   : مي شود  تعريف  چنين  پايدار  توسعه  رويكردي  چنين  با  است.  شده  تبديل  علمي 
كه ضمن حفاظت از منابع طبيعي و انساني مورد نياز نسل هاي بعدي، كيفيت زندگي مردم را بهبود 
مي بخشد. بنابراين مفهوم توسعه روستايي نيز در گذر زمان دچار تغيير و تحول گرديد و چالش هاي رو 
به تزايد عرصه هاي روستايي كه عمًال رويكردهاي گذشته در حل آنها موفق نبودند، زمينه را براي بروز 

و تبلور انديشه توسعه پايدار در مقوله توسعه روستايي فراهم كرد.
«در چارچوب رويكرد توسعه پايدار اجتماعات روستايي، انسان روستايي با زمين زيرپايش به گونه اي 
توامان و يكپارچه مطمع نظر قرار مي گيرد؛ زيرا پايداري فضاي روستايي ناظر بر ايجاد توازن ميان انسان، 
محيط و فعاليتهاي اقتصادي اوست؛ به تعبير ديگر توسعه پايدار ، نقطه توازن و تعادل در جهت تحقق 
اهداف توسعه در هر يك از ابعاد محيطي، اجتماعي و اقتصادي است، امري كه در چارچوب پارادايم هاي 
گذشته به تعارض ميان هر يك از ابعاد توسعه انجاميده است». هر چند جهت نيل به توسعه پايدار 
روستايي بر حسب مقتضيات جوامع روستايي وزن، اهميت و وجوه كمي و كيفي متفاوتي براي اهداف 
آن در نظر گرفته شده ليكن مي توان مبناي مشتركي را نيز به تصوير كشيد. يكپارچگي اكوسيستم، 
محافظت از تنوع زيستي رشد پايدار، مصرف متعادل، خوداتكايي، مشاركت گسترده و تعاملي، فقرزدايي 

و... از جمله اهداف اين رويكرد است .
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الگوهاي توسعه روستايي

 در باب مبحث بررسي مسايل و مشكالت يك جامعه، عمده مكاتب، ديدگاهها و نظريه هايي كه وجود 
كه  ديدگاه هايي  روستايي،  توسعه  موضوع  درخصوص  مي شوند.  ختم  توسعه  الگوهاي  عرصه  به  دارند، 
مرتبط با موضوع مي باشند، در سه دسته از ديدگاهها قابل دسته بندي مي باشند كه اين ديدگاهها بدين 

قرار مي باشند:

الگوي بهبود
 الگوي بهبود كه هدف آن طبق نظر بانك جهاني عبارت مي باشد از:

 ((پيشرفت تدريجي در شيوه هاي زراعي و دامي دهقانان، به منظور افزايش ميزان بهره وري بدون 
ايجاد دگرگوني در نظامهاي حقوقي و اجتماعي. اين روش امكان مي دهد كه نهادهاي اجتماعي و نظام  
زمينداري موجود تداوم يابد. در اين شيوه، توسعه از طريق ترويج فعاليتهاي كشاورزي جديد، به اين 

اميد كه دهقانان به كاربرد انواع ابزارها و شيوه هاي جديد توليد تشويق گردند، آغاز مي شود)). 
و  هند  و  آفريقا  در  بريتانيا  استعمار  تحت  حكومتهاي  توسعه  سياست  ويژگيهاي  از  بهبود  شيوه   
مناطق ديگر است. در اين شيوه با اعزام كارشناسان و انجام كارهاي آموزشي و ترويجي، در جهت بهبود 
شرايط زندگي جامعه هدف اقدام مي گردد. از خصوصيات بارز استراتژي بهبود اين است كه در مورد 
توزيع مجدد منابع توليد ميان دهقانان كاري انجام نمي دهد و فقط به تهيه و تدارك سرمايه بيشتر 
و تجهيزات براي زارعان بويژه عمده مالكان مي پردازد كه اين امر مي تواند به دوقطبي شدن گروهها در 

مناطق بينجامد.
استراتژي بهبود از نظر اهداف، ايدئولوژي، نهادها و سيستم توزيع، دو خط مشي فرعي متفاوتي را به 

وجود آورده كه عبارتند از: استراتژي تكنوكراتيك1 و استراتژي اصالح طلبانه2.

۱. Technocratic Strategy
۲. Reformist Sterategy
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 هدف عمده استراتژي تكنوكراتيك، افزايش توليدات كشاورزي است كه يا از طريق تشويق دهقانان 
نظام  شيوه،  اين  در  مي گيرد.  انجام  ارضي  يكپارچگي  طريق  از  يا  و  پيشرفته  تكنولوژي  پذيرش  به 
اقتصادي اساساً متكي بر ايدئولوژي سرمايه داري آزاد است. تأكيد بر رقابت، بازار آزاد و مالكيت پراكنده 

خصوصي، به عنوان شرايط الزم جهت دستيابي به اهداف برنامه هاي توسعه قلمداد مي شود. 
 اما استراتژي اصالح طلبانه به توزيع درآمد در ميان بعضي از بخشهاي جامعه بويژه دهقانان متوسط 
نظر دارد و به دنبال آن اهميت كمتري به افزايش بازده توليدات كشاورزي مي دهد. در اين سيستم، 
تالشهايي به منظور ايجاد تعادل ميان امر برابري بيشتر در جامعه و رشد توليدات كشاورزي از طريق 
دگرگوني در ارائه نهاده هاي كشاورزي صورت مي گيرد. ايدئولوژي همراه با اين نوع توسعه، معموالً  از 

انواع ايدئولوژيهاي ملي گرايانه و گاهي نيز مردم پسند1 است. 

الگوي دگرگون سازي
دگرگوني  بايد  كشاورزي،  توليدات  تدريجي  افزايش  جاي  به  كه  باورند  اين  بر  الگو  اين  صاحبنظران   
عمده اي در شيوه هاي توليد و الگوهاي كشت پديد آيد، بطوري كه بتوان از نيروي كار مازاد بهره برداري 
مفيدتري كرد و چنين دگرگوني هاي را نمي توان با شيوه بهبود به وجود آورد. در نتيجه چنين سياستي، 
دولتها فعاالنه شروع به دخالت در برنامه هاي توسعه نموده و به ارائه تكنيكهاي مدرن و سيستمهاي 
حقوقي و اجتماعي جديد كه اجازه توسعه تكنيكهاي كشاورزي جديد و سرمايه گذاري مالي زيادي را 
مي دهد، مبادرت كردند، به اين اميد كه اين فعاليتها به رشد اقتصادي منجر شود. يكي از استراتژيهاي 

مهمي كه در الگوي دگرگون سازي مورد نظر است، استراتژي دگرگوني ريشه اي يا راديكال است. 
هدف اين استراتژي، انجام دگرگوني سريع اجتماعي و توزيع مجدد قدرت سياسي است. بعد از اين 
مسايل، اهميت توزيع مجدد درآمد و ثروت مطرح است و باالخره باالبردن توليد، هدف بعدي قرار دارد. 
به طور خالصه، اهداف اين استراتژي عبارت از افزايش مشاركت توده مردم، برابري اقتصادي و توليد 
است.  سوسياليسم  دارد،  وجود  راديكال  استراتژي  پشت  در  معموالً  كه  ايدئولوژي اي  مي باشد.  بيشتر 
سوسياليسم كشاورزي بويژه نوع آسيايي آن بر اين فرض است كه مي توان منابع بالقوه بهره برداري نشده 

يعني نيروي كار انساني  را در جهت توسعه كشاورزي بسيج كرد.
اساس اين استراتژي بر افزايش تعداد روزهاي كار، تالش شديد كارگران، و باالبردن ميزان بهره وري 
و قوه ابتكار نيروي كار استوار است. در اين استراتژي،  نيروي كار به عنوان عامل اصلي توسعه قلمداد 
مي شود. طرح اسكان و برنامه اصالحات ارضي، از مهمترين استراتژيهايي است كه در برنامه هاي توسعه 

روستايي بويژه در ايران در نواحي مربوطه به كار گرفته شده است. 

الگوي نوسازي
 مكتب نوسازي را مي توان محصول تاريخي سه رويداد مهم در دوران بعد از جنگ جهاني دوم به شمار 

 ۱. Populist
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آورد: اولين رويداد، ظهور اياالت متحده به عنوان يك ابرقدرت بود، درحاليكه ساير كشورها در اثر جنگ, 
تضعيف شده بودند. اياالت متحده با اجراي طرح مارشال براي بازسازي اروپاي جنگ زده، به يك رهبر 
جهاني مبدل گشته و عمًال مسئوليت اداره امور همه جهان را به عهده گرفت. رويداد دوم، گسترش 
جنبش جهاني كمونيسم نه تنها در اروپاي شرقي، كه در چين و كره در قاره آسيا بود. سومين رويداد، 
تجزيه امپراطوري هاي استعماري اروپايي در آسيا, آفريقا و آمريكاي التين بود كه موجب ظهور شمار 
بسياري از دولت - ملتهاي جديد در جهان سوم گرديد. تالش اين كشورها براي دستيابي به الگويي 
براي رشد و توسعه اقتصادي و همچنين اعتالي سياسي و استقالل، زمينه ترغيب انديشمندان علوم 
اجتماعي به مطالعه كشورهاي جهان سوم از طرف نخبگان سياسي آمريكا را فراهم ساخت تا از اين 
طريق، ضمن دستيابي به توسعه اقتصادي و ثبات سياسي در اين مناطق، از غلتيدن آنها به دامان بلوك 

كمونيستي جلوگيري شود.
 نظريه نوسازي از طيف وسيعي از صاحبنظران در رشته هاي مختلف علمي تشكيل شده است. به 
خاطر دامنه وسيع صاحبنظران اين نظريه، شاهد انديشه هاي متفاوتي در آن هستيم. بطوري كه هر 
كدام از نظريه پردازان اين انديشه نظري، از زاويه موضوعي خود به مقوله نوسازي نگاه كرده و بنابراين، 
ابعاد خاصي از جوانب گوناگون اقتصادي، اجتماعي و روانشناختي وضعيت نوسازي و شرايط آن را مورد 
مداقه و بررسي قرار داده اند. نظريه پردازان نوسازي نگاهي دوگانه از جوامع داشته و بر اين باورند كه 
جوامع يا سنتي اند يا مدرن. اين نظريه پردازان ابعاد اين دوگانگي در هر كدام از دو جامعه را برحسب 
متغيرها و شاخصهاي مورد عالقه و مطالعه شان تعريف مي كنند. بطوري كه علماي اجتماعي اين نظريه، 
بعد اجتماعي نوسازي را تمسك جسته و از آن براي تبيين جوامع سنتي و مدرن استفاده مي كنند. ساير 
علماي اقتصادي و روانشناسي نيز به همين ترتيب، در بررسي و تبيين وضعيت سنتي و مدرن جوامع، 

ابعاد اقتصادي و روانشناختي را وجه اهتمام قرار داده اند.
 نظريه نوسازي بر اين فرض است كه تمامي جوامع در يك مرحله شبيه به هم بوده (مرحله سنتي) 
و در نهايت با پشت سرگذاشتن دگرگوني هاي مشابه كشورهاي غربي، به صورت جوامع مدرن درخواهند 
آمد. ابزار گذر جوامع سنتي از حالت سنتي به مدن، ابزار اشاعه مي باشد كه شامل فرهنگ، تكنولوژي، 
روابط اقتصادي سرمايه داري و نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي از نوع غربي در جوامع سنتي 
مي گردد. بنابراين مي توان گفت ديدگاه نوسازي وجود دو حالت سنتي و مدرن را براي تمامي جوامع 
مفروض گرفته و با اين تقسيم بندي، وضعيت اين جوامع را معلوم و پيش بيني پذير مي پندارد. ضمن آنكه 
معتقد به نوعي جامعه اتوپيايي و ايده آل همانند غربي براي تمامي جوامع سنتي و يا به عبارتي كشورهاي 
توسعه نيافته مي باشد. نظريه نوسازي از زاويه ليبرال1 به مسئله توسعه جوامع سنتي نگريسته و معتقد 

است كه توسعه اين جوامع به صورت تدريجي و از طريق رويكرد رخنه به پايين2 صورت مي گيرد.
كوستوف و لينگارد (2009) بر اين باورند كه براي تحقق توسعه روستايي يكپارچه، نيازمند رهيافت 
جديدي هستيم. اين نويسندگان در مطالعه شان ابتدا اشاره ميكنند كه طبق سنت، توسعه روستايي 
وابسته به بخش كشاورزي است و تغيير سياستها به سمت توسعه روستايي يكپارچه نيز نمايانگر پيوندها 
 ۱. Liberal
 ۲. Trickle-down
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و تعامالت پيچيدهاي است كه در داخل كل نظام توسعه روستايي وجود دارد. افزون بر اين، به زعم 
اين دو نويسنده تأكيد زياد بر بخش كشاورزي و لحاظ نكردن پيوندهاي آن با ساير بخشهاي اقتصاد، 
معاش،  و  درآمد  منبع  يك  به عنوان  روستايي  توسعه  ميشود.  تحليلي  اريب  و  سوگيري  موجب نوعي 
روستايي،  توسعه  كه  اعتقادند  اين  بر  نويسندگان  اين  ميكند.  فراهم  كشاورزي  بخش  براي  را  بديلي 
نيازمند توجه به كليه بخشهاي روستايي است نه بخش خاصي از آن. در واقع تنوع بخشي روستايي 
فرايندي است كه درصدد كاهش ريسكهاي قيمت محصوالت كشاورزي و پيامد منطقي دورشدن جهت 
سياستگذاري از حمايت مستقيم از قيمت محصوالت كشاورزي است. اين تغيير نشانگر تغييري اساسي 
در اهداف و چارچوبهاي سياستگذاري به سمت اتخاذ رويكردي كلي نگر نسبت به توسعه روستايي است 
متعارف  الگوهاي  از  انتقاد  به  ادامه  در  نويسندگان  اين  طلبد.  مي  تحليل  براي  را  جديدي  ابزارهاي  و 
 Instrumentalist) اقتصادي پرداخته و اشاره ميكنند كه اين الگوها برپايه يك روش شناسي ابزارگرايانه
به  ميكنند.  زيربنايي  ساختار  به  كمتري  توجه  و  داده  ارتباط  هدف  با  را  ابزار  كه  بوده   (methodology

عبارتي، اين نويسندگان معتقد به نوعي رهيافت هم افزا به توسعه روستايي ميباشند. اين رهيافت هم 
شبكه سنتي و هم تحليل نهادي را با يكديگر تركيب كرده و بيشتر بر مكانيسمها و فرايندهاي درجريان 
تأكيد ميكند تا اهداف. اين نويسندگان در پايان اشاره ميكنند كه اختياركردن چنين رهيافتي نسبت 
به توسعه روستايي، ضرورت تقويت همكاري بين كنشگران عمومي و خصوصي در نيل به توسعه پايدار 

را نمايان ميسازد. 
ماكسول (2010) به بررسي چالشهاي اجرايي در توسعه روستايي پرداخته است. وي در مطالعه خود, 
ابتدا به غفلت مصادر و انديشمندان از توسعه روستايي اشاره كرده و معتقد است كه توسعه روستايي 
نيازمند يك فشار (Push) و تفكر جديدي ميباشد. وي در الگوي پيشنهادي خود براي توسعه روستايي, 
به چهار عنصر دولت, بخشهاي مولد, بخشهاي اجتماعي و بازار توجه كرده و براي سرمايهگذاري در 
كاالهاي عمومي اهميت زيادي قائل است. وي در ادامه بر هفت موضوع كليدي در توسعه روستايي 
شامل كشاورزي، مزارع كوچك، اقتصاد روستايي غيركشاورزي، چالش تفكر جديد به فقر، از مشاركت 
به حكومت، اجرا و تضاد تأكيد كرده و راهكارهاي پيشنهادي خود را روي اين هفت موضوع متمركز   
نواحي  در  آينده  و  گذشته  تغييرات  به  پاسخ  روستايي،  موقعيتهاي  تنوع  شناسي  رسميت  به   : ميكند 
روستايي، هماهنگ عمل كردن با دستورالعمل وسيعتر فقر، و توجه به بخشهاي مولد به عنوان يك 

استراتژي هم براي بيشينه سازي رشد و هم براي ريشه كني فقر. 
تمركززدايي  سياست  دهد  نشان  كه  است  آن  درصدد  خود  مطالعه  در   (2011) پاركر   
بررسي  براي  كه  ميكند  اشاره  خود  مطالعه  در  ايشان  است.  روستايي  توسعه  ابزار  مهمترين 
با  اما  ميباشد،  نياز  مورد  خاصي  استراتژيهاي  توسعه،  درحال  كشورهاي  در  روستايي  فقر  شيوع 
فقر  اساساً  گرفته  صورت  روستائيان  زندگي  استاندارد  بهبود  جهت  در  تاكنون  كه  اقداماتي  اين 
روستايي توسعه  هاي  برنامه  تمركز  بر  حاكم  عقالنيت  به  خود  مطالعه  در  پاركر  است.  نيافته  كاهش 
در  اخيراً  كه  ميپردازد  تالشهايي  بررسي  به  خود,  مطالعه  ضمن  و  پرداخته  فقر  كاهش  بر   
نقش ميتواند  تمركززدايي  كه  است  معتقد  وي  اند.  گرفته  انجام  روستايي  توسعه  تحقق  جهت 

را  الگويي   ،(Souffle) سوفل  نظريه  كاربست  با  وي  كند.  ايفا  روستايي  توسعه  هاي  برنامه  در  بسزايي   
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براي تمركززدايي پيشنهاد ميكند كه در نهايت به توسعه روستايي ختم ميشود. الگوي پيشنهادي وي، 
عناصر ضروري تمركززدايي سياسي، مالي و نهادي را درهم آميخته و پاركر معتقد است كه براي بهبود 
پيامدهاي توسعه روستايي، تركيب بهينه و درست اين سه عنصر يعني سياسي، مالي و نهادي ضروري 

است. 
 بري و همكاران (2012) در مطالعه خود به بررسي ماهيت زيرساختهاي روستايي و مشكالت و 
چشم اندازهاي آن پرداخته اند. اين مطالعه ضمن اشاره به اهميت زيرساختهاي روستايي در پيوندزدن 
روستاها به اقتصاد ملي، به مسائل و مشكالتي كه برخي روستاهاي كشور در دسترسي به اين زيرساختها 
و  خصوصي  بخش  روزافزون  نقش  و  شهري  زيرساختهاي  تفاوت  به  اشاره  با  وي  ميكند.  اشاره  دارند؛ 
خصوصي سازي در آن، پيشنهاد ميكند كه خصوصي سازي در بخش زيرساخت روستايي نيز بايد انجام 
گيرد. در اين بين، بري و همكاران بر شراكت بين بخش عمومي و خصوصي تأكيد كرده و معتقد است 
در اين گونه شراكتها، سوبسيدها و انگيزه هايي كه دولت فراهم ميكند؛ كمك شاياني به جهت دهي 

سرمايه گذاري بخش خصوصي در مناطق محروم خواهد كرد. 

الگوي اقتصاد مقاومتي
اهميت داشتن اقتصاد قوي و سالم براي حفظ و استمرار اهداف انقالب از ديدگاه اسالم در كتاب: بررسي 
اجمالي مباني اقتصاد اسالمي استاد شهيد مطهري نمايان مي باشد، آنجاكه بيان مي دارد: ‹‹هدف هاي 
اسالمي بدون اقتصاد سالم غير قابل تأمين است. اسالم كه مي خواهد غير مسلمان بر مسلمان تسلط و 
نفوذ نداشته باشد. اين هدف هنگامي ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند و وابسته نباشد و 
دستش به طرف غير مسلمان دراز نباشد و اال نيازمندي مالزم است با اسارت و بردگي ولو اين كه اسم 

بردگي در كار نباشد››. 
در رهبري  معظم  مقام  توسط  مقاومتي  اقتصاد  كالن  سياست هاي  ابالغ  به  توجه  با  بنابراين 

بهمن ماه سال 1392 ضروري است كه جايگاه روستا و روستانشينان در تحقق اين سياست ها به ويژه 
براي مسئولين تبيين گردد و مورد توجه خاص قرار گيرد. 

ايشان در بخشي از اين پيام فرمودند:« قواي كشور بي درنگ و با زمان بندي مشخص اقدام به اجراي 
آن كنند و زمينه و فرصت مناسب براي نقش آفريني مردم و همه فعاالن اقتصادي فراهم آورند ».

ارزش و جايگاه اقتصاد و نقش آن در زندگي روزمره مردم و باورهاي آنان روشن و مشخص است، 
«اجتماع سالم، اقتصاد سالم مي خواهد و اولين اصل براي سالمت اقتصاد يك جامعه، اصل افزايش و 
رشد ثروت ملي و تكثير توليد است ». لذا اقتصاد مقاومتي نه اقتصاد رياضتي است نه اقتصاد جنگي. 
اقتصاد مقاومتي، اقتصاد مبتني بر حفظ استقالل و اقتصاد عزت آفرين است. در اقتصاد مقاومتي بايد 
به رفع نيازهاي اصلي، حياتي، مهم و دائمي مردم توجه شود به عنوان مثال براي رفع نياز نان مردم 
كه نيازي دائمي و مستمر است، ورود بيش از هشت ميليون تن گندم در سال در حاليكه نياز جامعه 
حدود 11 ميليون تن در سال مي باشد، موضوع قابل تاملي است. آيا با اين نياز حفظ استقالل و عزت 
كشور ميسر است؟ مگر جز اين است كه اميرالمومنين علي (ع) فرمودند: «احتج الي من شئت تكن 
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اسيره، استغن عمن شئت نظيره... محتاج هركه شوي اسير او خواهي بود، بي نياز از هركه شوي با او 
برابر خواهي بود.».

پيامبر  كه  است  رهگذر  اين  از   ، كننده  توليد  به  توجه  و  است  توليد  بر  تكيه  مقاومتي  اقتصاد  در 
اكرم(ص) بوسه بر دستان پينه بسته توليد كننده(كارگر) زدند.

در اقتصاد مقاومتي امكان مشاركت افكار عمومي مردم و دارايي هاي ريز و اندك آنان براي فعال 
شدن اقتصاد بايد فراهم شود، همانگونه كه حضور و مشاركت آنان در پيروزي انقالب موثر بود.

در اين اقتصاد بايد به انحصارزدايي پرداخت ، به معناي دقيق كلمه بايد زمينه حضور مردم، - همه 
مردم نه عده اي خاص-  فراهم شود تا آنان بتوانند در كليه فعاليت هاي اقتصادي به راحتي وارد شوند 
و جهت ورود آسان آنان منعي نباشد. درست شبيه مشاركت مردم در جبهه هاي جنگ. اين حضور نبايد 
به صورت مكتوب و تزئيني بوده بلكه بايد به صورت عملي و حقيقي باشد. در اقتصاد مقاومتي امكان 
 ، خودباوري  متوازن،  توسعه  ايجاد  پايدار،  توسعه  ايجاد  گيري،  تصميم  در  مردم  مشاركت  افكار،  رشد 
خود اتكائي، صحيح مصرف كردن، كار و تالش، نشاط و شادابي مي بايست معنايي عملي داشته باشد. 
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بررسي تحوالت گذشته توسعه روستايي 

• مديريت توسعه روستايي قبل از انقالب اسالمي
جامعه روستايي كشور به دليل فقر شديد اقتصادي و فرهنگي(كم سوادي) و فقدان قدرت ناشي از مردم 
و حاكميت مديريت استبدادي ارباب رعيتي نتوانست در عرصه انقالب مشروطه و تحوالت بعدي آن 
نقش موثري داشته باشد. به همين دليل اين تحوالت در شهرها و توسط نخبگان شهري و طبقه متوسط 
شهري انجام شد. در اين دوره به دليل وجود ساختار ارباب رعيتي درجامعه روستايي سه چالش عمده و 
اساسي قابل شناسايي و بررسي مي باشد. چالش اول مسائل اقتصادي و مشكالت ناشي از آن از جمله فقر 
شديد، سطح درآمدي نازل و... . چالش دوم از نظر اجتماعي به غلبه نظام ارباب رعيتي و بزرگ مالكي 
و نابرابري هاي اجتماعي داخل جامعه روستايي مي توان اشاره كرد كه نمود بارز آن در سهم بري پايين 
روستائيان از توليدات كشاورزي به دليل فقدان عوامل توليد(زمين، آب و...) مي باشد. چالش سوم آغاز 
شهري شدن شكلي و كمي و شروع تضاد و شكاف بين جامعه شهري و رواج اصطالح هاي ضد توسعه اي 

و اخالقي و علمي مانند دهاتي بودن يا كم فهم، بي بهداشت بودن و نداشتن پرستيژ اجتماعي است.
در دو برنامه اول و دوم به لحاظ ماهيت، با اين ديد به روستا توجه كردند. در واقع در اين برنامه ها 
به روستا و توسعه روستايي توجه بنيادين با رويكرد حق توسعه يافتگي انساني و مكاني نشد. دوره دوم 
مديريت روستايي كه به لحاظ زماني در برگيرنده برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم در ايران مي باشد كه 
همگام با اجراي اصالحات ارضي آغاز شد. ارزيابي اين برنامه ها صاحب نظران را به اين نتيجه رساند كه 
در داخل نظريه مدرنيزاسيون نمي توان به تغيير ساختارها  توجه كرد. از اينرو وجود يكسري زمينه هاي 
شتابان  توسعه  جهت  توليد  منابع  مالكيت  در  را  اصالحات  نوعي  خارجي  محيط  فشارهاي  و  داخلي 
صنعتي ضروري ساخت كه هدف اصلي آن تغيير ساخت و مديريت كشاورزي در راستاي سياست  هاي 
توسعه صنعتي بود. با اين زمينه هر چند در اين دوره يك سلسله تغييرات در جامعه روستايي روي داد 
كه از جمله مهمترين آنها، تغييردر نظام اجتماعي روستا بود كه فروپاشي نظام توليد جمعي سنتي، 
تبديل قشر زارع سهم بر به خرده مالك جزئي و كارگر كشاورزي، در كنار گسترش بزرگ مالكي به شيوه 
جديد، و حذف مباشر و ارباب و منزوي شدن خوش نشينان را به دنبال داشت. همچنين دگرگوني هايي 
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در نظام بهره برداري زراعي روي داد كه مهمترين اين تغييرات عبارت  است از افزايش واحد هاي خرد و 
تقويت نظام خرده مالكي، يعني افزايش واحد هاي كوچك غيراقتصادي و افزايش تعداد بهره برداري هاي 

بزرگ و مكانيزه بود.
  ليكن بايد گفت اصالحات ارضي در ايران با اينكه روابط و مناسبات كهنه ارباب رعيتي را به صورتي 
موازي از هم پاشيد ولي اقتصاد كشاورزي ايران را جهت اقتصاد سرمايه داري با رويكرد نوسازي با شيوه 
غالب تكنوكراتيك (فن محور) قرار داده بدين معني كه ايجاد روابط و مناسبات سرمايه داري دربخش 
كشاورزي، گرايش كشاورزي ايران به سوي توليدات خاص كه بي ارتباط با نيازهاي اقتصادي جهاني 
نبود، وابستگي بخش كشاورزي و كاهش توليد وتثبيت مالكيت اراضي و سرانجام مهاجرت روستائيان 
(كم زمين ها، بي زمين ها و در مجموع نيروي انساني خدماتي) كه خوش نشين ناميده مي شدند از روستا 
به شهر و اختصاص زمين هاي زراعي به فعاليت هاي غيركشاورزي از جمله پيامد هاي اين امربود. در 
نتيجه در اين دوره ها چالش هاي بيروني حاكم بر جامعه روستايي شد و مديريت چالش ها نيز با منشاء 
بيروني و مبتني بر نظريه برنامه ريزي عقالني غير مشاركتي در چارچوب نظريه نوسازي عموما از باال 
به پايين و دستوري و بخشي مورد توجه قرار گرفت و روستا به عنوان توليد كننده و تعيين كننده 
اصلي ساختار اقتصاد كشور جاي خود را به روستاي مصرف كننده و تابع توليدات شهري داد و سهم 
او از منافع و منابع توسعه كاهش يافت و در نتيجه جايگاه روستا در قلمرو سرزميني به عنوان يكي از 

فضاهاي زيست به صورت يك رابطه يك سويه مبدل گشت. 

• مديريت توسعه روستايي بعد از انقالب اسالمي
 افزايش تضادهاي طبقاتي و نارضايتي مردم از شرايط اقتصادي، اجتماعي، مذهبي و سياسي، كه در 
چارچوب نظريه نوسازي با رويكرد تكنوكراتيك و برنامه ريزي عقالني غيرمشاركتي و متكي به منابع 
نفتي انجام شده بود، سرانجام سبب فروپاشي نظام سلطنتي و پيروزي انقالب در سال 1357 شد. با اين 
حادثه و بالفاصله بعد از آن جنگ تحميلي، فرصت برنامه ريزي و مديريت مناسب در كشور را فراهم 
نساخت. به همين دليل در دهه ي اول انقالب به دليل جنگ و بي ثباتي و عدم امكان تدوين برنامه در 
روستاها با يك نوع از هم گسيختگي ساختار اقتصادي و تزلزل ساختار امنيتي براي سرمايه گذاري و 
افزايش رشد جمعيت روبرو شد. البته به دليل پيروي از مديريت مبتني بر ارزش مداري در سال هاي اوليه 
دولت وقت با هدف محروميت زدايي توجه ويژه اي به مناطق روستايي و ايجاد زيرساخت هاي عمراني 
با تاسيس نهادهاي تازه مانند جهاد سازندگي، بنياد مسكن انقالب اسالمي، كميته امداد امام(ره) شد 
و  داد  اختصاص  خود  به  را  جايگاهي  راهبردي)  دولت(مديريت  حيات  در  حداقل  روستايي  مديريت  و 
سخنگويى را در حاكميت بدست آورد. در اين دوره بخش كشاورزي به عنوان محور اصلي توسعه قرار 
گرفت و اهداف و سياست هاي كلي توسعه در زمينه عمران روستايي، ايجاد رشد اقتصادي، ارتقاي سطح 

سالمت، تامين حداقل نيازها و سازماندهي فضايي بود.
 اين دوره را مي توان به عنوان يكي از برنامه هاي تدوين شده كامل در چارچوب نوسازي در زمينه 
عمران و توسعه روستايي بعد از انقالب دانست. زيرا از يك طرف به عمران و توسعه روستايي توجه شد 
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و از طرف ديگر با رعايت اصول برنامه ريزي عقالني با نگاه كل گرا به روستا و توسعه روستايي حركت 
رو به جلويي را در برنامه ريزي روستايي در چارچوب نظريه نوسازي به وجود آورد. بطوري كه برنامه 
توسعه  به  معطوف  بيشتر  توجه  كيفي  جنبه  از  بود.  كمي  و  كيفي  اهداف  بعد  دو  داراي  توسعه  دوم 
يكپارچه فضاهاي داراي ظرفيت بالقوه رشد روستايي؛ بهبود كيفيت زيست، اصالح ساختار كالبدي و 
بهبود كيفيت سكونتگاههاي روستايي؛ ارتقاي نقش روستائيان در اداره امور روستاها؛ ارتقاي ظرفيت 
اشتغالزايي صنايع كوچك و دستي در محيط هاي روستايي؛ برقراري تناسب بين ارائه خدمات و جمعيت 
روستايي؛ و اصالح الگوي استقرار جمعيت در نواحي روستايي بود و از جنبه كمي و اجرايي به مسائلي 
مانند برنامه بهسازي و نوسازي روستاها، برنامه ساماندهي روستاهاي پراكنده، برنامه ايجاد و توسعه 
صنايع روستايي توجه شد. در برنامه سوم و چهارم توسعه نيز سياست هاي راهبردي توسعه و عمران 
روستايي شامل ساماندهي عمران روستايي از طريق تحول ساختاري در نظام توليد، حمايت از ايجاد 
نهادهاي تامين كننده اعتبارات خرد، سطح بندي و ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي كشورطبق 
استانداردها و ضوابط خدمات رساني، تهيه و اجراي برنامه هاي راهبردي، ساختاري و عملياتي به منظور 
توسعه هماهنگ و يكپارچه مناطق همگن توسعه نيافته با استفاده از منابع و امكانات موجود، و تجديد 
سازمان تشكيالت كنوني عمران روستايي  مورد توجه قرار گرفت. بنابراين از جمله حركت رو به جلوي 
در برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در زمينه توسعه روستايي 
در چارچوب نظريه نوسازي حركت در جهت مشاركت و تا حدودي پذيرش اصل عدم تمركز حداقلي 
و سياست گذاري منطقه اي با واگذاري برخي از اختيارات و فعاليت هاي اجرايي دستگاههاي دولتي به 

نهادهاي مردمي و غيردولتي و افزايش و تشويق مشاركت مردم را مي توان نام برد.

جدول1: چالش ها و راه حل هاي مديريت توسعه روستايي از مشروطيت تا كنون

راه حلچالشدوره
(دوره نخست)

دوره مشروطه تا 
اصالحات ارضي

فقر شديد اقتصادي و فرهنگي با 
حاكميت مديريت استبدادي

تاكيد بر اصالح قوانين بر مبناي رويكرد افزايش توليدات 
كشاورزي و معادل گرفتن فضاي روستا با توليد

(دوره دوم)
از اصالحات ارضي 
تا پيروزي انقالب 

اسالمي

فقر شديد اقتصادي و آغاز بيكاري و 
شدت يافتن مهاجرت و شكل گيري 
حاشيه نشيني با حاكميت فضاي 

مديريت برزخي و رويكرد دولت مداري

تغيير ساختارها در چارچوب نظريه نوسازي و 
تفكيك فضاي سكونتگاه و فضاي توليد و فعاليت ها 

به عنوان دو فضاي مكمل

(دوره سوم)
از پيــروزي 

انقالب اسالمي تا 
امـــــروز

فقر شديد اقتصادي، تشديد 
بيكاري، مهاجرت و گسترش 

حاشيه نشيني با حاكميت مديريت 
توسعه مبتني بر دولت خيرخواه و 

تلقي مديريت توسعه به مثابه جعبه 
ابزار قابل نقل و انتقال و داراي 

كاربرد روستايي

حركت در چارچوب اقتصاد مقاومتي و تاكيد بر 
مركز توليد بودن روستا ، تاكيد بر كشاورزي و 
نيازهاي اساسي و مشاركت حداكثري و پذيرش 

سياست گذاري منطقه اي در چارچوب نظريه 
نوسازي، افزايش بهره وري و راندمان توليد، توجه 

به كليه عوامل توليد، توجه به ارزش افزوده 
محصوالت، مشاركت آحاد مردم در توسعه 

روستايي و كاهش اتكا اقتصاد روستا به شهر 
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وظايفويژگي ها

طه
رو
مش

 تا 
ستا

 رو
ت
يري

چند بعديمد
يكپارچگي و هماهنگي عليرغم كثرت

مديريت درونزا
(انتخابي، انتصابي يا هر دو)

عدم دخالت دولت در مديريت
مديريت خود اتكا و متكبر

مديريت در حوزه اجتماعي، سياسي و حقوقي
ناظر در حوزه اقتصادي روستا

تنظيم روابط ميان مردم و ارباب
تنظيم روابط ميان مردم و اقشار و طبقات 

جامعه
كمك به دولت به صورت مقطعي در دو بعد 

اخذ ماليات و سربازگيري
كمك به مديريت حوزه عمران

 تا 
طه

رو
مش

 از 
ستا

 رو
ت
يري

مد
13

42
ل 
سا

چندبعدي
يكپارچه و هماهنگ كننده عليرغم كثرت

مديريت انتصابي با لحاظ كردن نظر 
مردم - ارباب

دخالت حداقلي دولت با توجه به 
ساختارها

مديريت خود اتكا

مديريت در حوزه اجتماعي، سياسي، حقوقي 
و عمراني

تنظيم روابط ميان مردم- ارباب و دولت
بسترسازي و همراهي با سرمايه گذاري دولت 

براي سرمايه گذاري دولتي

 تا 
13

42
ل 
سا

 از 
ستا

 رو
ت
يري

مد
13

57
ل 
سا

تجزيه شدن مديريت و كاهش قدرت و 
هماهنگي

شكل گيري قدرت موازي
گسترش مديريت دولتي

حركت به سوي دخالت حداكثري دولت 
در مديريت روستا

مديريت اجرايي،  دستوري و انتصابي تا 
انتخابي

مديريت دستوري و پشتيباني در حوزه هاي 
اجتماعي، سياسي، حقوقي و عمراني

تنظيم رابطه ميان مردم و دولت
بسترسازي و همراهي با ساير مديريت هاي 

روستايي براي سرمايه گذاري دولتي
روز

ه ام
تا ب

 13
57

ل 
سا

 از 
ستا

 رو
ت
يري

تجزيه شدن مديريت و كاهش قدرت و مد
هماهنگي

شكل گيري قدرت موازي و جديد
بي اعتنايي به تجارب بومي مديريت 

روستا
گسترش مديريت دولتي به همراه 
مديريت انتخابي همسو با مديريت 

دولتي
گسترش مديريت دوگانگي در مديريت 

اجرايي(انتصابي تا انتخابي)

مديريت با برنامه ريزي متمركز پشتيباني 
كننده همه حوزه هاي توسعه روستايي
تنظيم كننده رابطه ميان مردم و دولت
بسترسازي و انجام سرمايه گذاري دولتي

انجام وظايف همه جانبه دولت با حداكثر 
مالحظه در سطح روستا

حمايت و پشتيباني از برنامه هاي دولت توسط 
مديريت محلي( شورا و دهيار)
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مديريت توسعه روستايي در دوره جهادسازندگي

با عنايت به رويكردهاي حاكم بر برنامه ريزي ها در كشور و از جمله رويكرد به جامعه روستايي مشكالت 
و چالش هاي مناطق روستايي در چندين دهه برنامه ريزي قبل از انقالب ايران ازيك سو و سر درگمي 
در مديريتي شكل گرفته از دهه 1340 و همزمان با اجراي اصالحات ارضي از سويي ديگر منجر به اين 
سياست شد كه با ايجاد يك نهاد جديدي با مديريت خودجوش به نام جهادسازندگي كه توجه ويژه اي 
به قشر روستايي داشته باشند و روستا و روستايي به لحاظ وظايف دولت ها، جايگاهي را در ساختار 

اداري كالن كشور داشته باشد، ايجاد شد. 
در اين راستا تغيير نگرش هايي در عرصه مديريت، برنامه ريزي و سياستگذاري كشور نسبت به روستا 
و اهميت و جايگاه آن در فرآيند توسعه ملي صورت گرفت كه نتيجه آن جهش به سمت استفاده از 

پتانسيل ها، ظرفيت ها و توانمندي هاي اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي روستايي شد. 
جهاد سازندگي در كنار ساير وزارتخانه ها به ويژه وزارت كشاورزي به عنوان نيرويي مكمل با اهداف و فلسفه 
مديريتي جديد در زمينه فراهم ساختن زمينه هاي حضور و مشاركت گسترده روستائيان در عرصه مديريت 
و برنامه ريزي مكان هاي زيست خود، به عنوان پايگاه توليد و يكي از محورهاي توسعه با ارائه امكانات 
رفاهي، بهداشتي، آموزشي و زيرساختي براي محروميت زدايي و كاهش شكاف هاي توسعه اي و عدم توازن 

و تعادل هاي فضايي در سطح ملي و محلي حركت شتاب زايي را دنبال كرد. 
با ادغام دو وزارتخانه جهادسازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهادكشاورزي جايگاه تصميم گيري 
روستا از وزارت به يك معاونت كاهش پيدا كرد و در ادامه اين روند معاونت به اداره كل تقليل يافت و اين 
ماموريت براساس تكاليف قانوني و مصوبات دولت به مجموعه ديگري با عنوان معاونت توسعه روستايي و 

مناطق محروم كشور واگذار شد.
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شكل1: نمودار تحوالت ساختار تشكيالتي مديريت دولتي توسعه روستايي ايران

ساير وزارتخانه ها

وزارت جهاد ساير وزارتخانه ها
كشاورزى

بنياد مسكن
وزارت كشورانقالب اسالمى

دهيارى ها (1377)
وزارت كشور

وزارت جهاد
سازندگى

وزارت كشاورزى

وزارت كشاورزى

وزارت كشاورزى و عمران
روستايى

وزارت تعاون و امور روستاها وزارت كشاورزى و منابع
طبيعى

اداره كل نوسازى روستاها

وزارت آبادانى و 
مسكن (1347) وزارت منابع 

طبيعى
وزارت

كشاورزى
وزارت

اصالحات
ارضى

وزارت
توليدات

كشاورزى و
مواد مصرفى

بنگاه امور اجتماعى و عمران
روستاها (1335)

بنگاه عمران
كشور (1332)

سازمان عمران و اصالح
دهات

اداره كل فالحت

وزارت اقتصاد ملى

وزارت فوائد عامه و تجارت و فالحت

وزارت داخله (كشور)

؟ ؟ ؟ ؟

مديريت  دولتى

١٣٩٠

١٣٨٠

١٣٧٠

١٣٦٠

١٣٥٠

١٣٤٠

١٣٣٠

١٣٢٠

١٣١٠

١٣٠٠

١٢٩٠
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 تحليل وضع موجود توسعه روستايي

براساس نتايج سرشماري سال 1390 كل كشور، جمعيت روستايي معادل 21,503,008 نفر معادل 
29 درصد جمعيت كشور مي باشد كه در  مقام مقايسه با سال 1385،  مشخص گرديد كه جمعيت 
روستايي كشور با رقمي معادل 732,810 نفر (۳/۳٪) كاهش جمعيت مواجه بوده و اين در حالي است 
كه كل جمعيت كشور افزايش يافته است. بخشي از اين تغييرات ناشي از تبديل روستاها به شهر بوده كه 
جمعيتي حدود 596,022 نفر را شامل مي گردد كه با احتساب جمعيت شهرهاي جديد كاهش واقعي 

جمعيت مناطق روستايي معادل 136,788 نفر بوده است. 
 مقايسه حاصل از نتايج سرشماري سال هاي 1390 و 1385 كل كشور مشخص  نمود علي رغم 
رشد منفي كل جمعيت روستايي، به دليل اقدامات زيربنايي دولت در روستاهاي باالي 50 خانوار، رشد 
جمعيت اين مناطق مثبت و حتي در روستاهاي باالي 200 تا 1000 خانوار اين رشد چند برابر متوسط 
رشد جمعيت كشوري مي باشد. همچنين بر اساس سرشماري سال 1390 از كل جمعيت 10 ساله و 
باالتر روستايي كل كشور، 39 درصد جمعيت فعال و 61 درصد نيز جمعيت غير فعال بوده است. بر 

همين اساس، از جمعيت فعال 10 ساله و باالتر روستايي،  87 درصد شاغل بوده اند.
اقتصادي  مشاركت  نرخ   ،1390 سال  كار  نيروي  آمارگيري  طرح  اساس  بر  كه  است  توجه  قابل   
جمعيت 10 ساله و بيشتر در نقاط روستايي كل كشور 39/8 درصد بوده است. در نهايت اين كه نرخ 
مشاركت اقتصادي در مناطق روستايي كل كشور از 40/8 درصد در سال 1389 به 39/8 درصد در سال 

1390 كاهش يافته است. 
 نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار در سال 1390حاكي از آن است كه نرخ اشتغال بر 
حسب گروههاي عمده فعاليت شغلي در روستاهاي كل كشور به اين ترتيب بوده است كه 48/6 درصد 
در بخش كشاورزي، 34/9 درصد در بخش خدمات و 11/1 درصد در بخش صنعت؛ اشتغال داشته اند و 
5/4 درصد نيز وضعيت فعاليت آنها نامشخص بوده است.  در عين حال، نرخ اشتغال جمعيت 10 ساله 
و بيشتر نقاط روستايي كل كشور در بخش كشاورزي 50/4 درصد، بخش صنعت 28 درصد و بخش 

خدمات 21/6 درصد بوده است.
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از ديگر نتايج طرح آمارگيري نيروي كار سال 1390 مركز آمار، ميتوان به اين موضوع اشاره كرد كه 
نرخ بيكاري جمعيت 10 ساله و بيشتر در نقاط روستايي كل كشور 8/9 درصد بوده است كه اين نسبت 
در بين جوانان 29-15 سال، 17/7 درصد و در بين جوانان 24-15 سال نيز، 19/8 درصد بوده است. 
الزم به ذكر است كه نرخ بيكاري جوانان 24-15 سال و 29-15 سال نقاط روستايي كل كشور در سال 

1390 نسبت به سال 1389، به ترتيب؛ 1/4 و 0/6 درصد افزايش داشته است.
 در عين حال، از جمعيت بيكار روستايي كل كشور با تحصيالت عالي، 63/9 درصد داراي تحصيالت 
ليسانس، 31/2 درصد فوق ديپلم و 4/7 درصد نيز داراي تحصيالت فوق ليسانس و دكتراي حرفه اي 
و دكتراي تخصصي بوده اند.  اين در حالي است كه نرخ باسوادي جمعيت 6 ساله و بيشتر در نقاط 
روستايي كل كشور در سال 1390؛ 75/1 درصد بوده است كه اين نسبت به ترتيب در بين زنان: 69/6 
درصد و مردان: 80/6 درصد بوده است. در مقابل، نرخ بي سوادي جمعيت 6 ساله و بيشتر روستايي كل 

كشور، 23/9 درصد بوده است.  
همچنين بر اساس طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار در سال 1390 متوسط كل هزينه خالص 
ساالنه يك خانوار روستايي  83,973 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال گذشته 22/63 درصد 
به  سال  اين  در  خانوار  غيرخوراكي  و  دخاني  خوراكي،  هزينه  متوسط  همچنين  است.  داشته  افزايش 
ترتيب 32,940 هزار ريال و 51,033 هزار ريال بوده كه نسبت به سال قبل به ترتيب 26/03 و 20/53 
درصد افزايش يافته است. سهم هزينه خوراكي، دخاني و غيرخوراكي از هزينه كل نيز به ترتيب 39/2 
و 60/8 درصد بوده است. در بين هزينه هاي خوراكي و دخاني بيشترين سهم با 26/7 درصد مربوط به 
هزينه آرد، رشته، غالت، نان و فراورده هاي آن و در بين هزينه هاي غيرخوراكي، بيشترين سهم با 30 

درصد مربوط به مسكن بوده است.
درآمد  متوسط   ،1390 سال  خانوار  درآمد  و  هزينه  از  آمارگيري  طرح  نتايج  اساس  بر  همچنين 
اظهارشده ساالنه يك خانوار روستايي 79,727 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل، 34/36 
آزاد  مشاغل  از  درآمد  مزدبگيري،  و  مزد  مشاغل  از  درآمد  سال،  اين  در  است.  يافته  افزايش  درصد 
كشاورزي، غيركشاورزي و درآمد متفرقه به ترتيب به ميزان 10/56، 8/94، 83/99 درصد نسبت به 

سال 1389 رشد داشته است. سهم هر يك از منابع درآمدي در كل درآمد به صورت زير بوده است:
26/83 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 27/74 درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي 

و 45/42 درصد از منابع متفرقه. 
نتايج حاصل از شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي نيز بيانگر اين موضوع 
است كه شاخص كل از 321/8 در سال 1389 به 439/2 در سال 1390 و به عبارت ديگر 36/5 درصد 
رشد داشته است. در بين گروه خوراكيها، آشاميدني ها و دخانيات اين شاخص نسبت به سال 1389، 
رشد 47/2 درصدي را تجربه كرده است و از 383/4 در سال 1389 به 564/4 در سال 1390 افزايش 
يافته است. ضمن آنكه شاخص مسكن نيز از 330/6 در سال 1389 به 361/4 در سال 1390 افزايش 
داشته و رشد 9/3 درصدي را نشان مي دهد. شاخص آب، برق، گاز و ساير سوخت ها نيز از 264/9 در 
سال 1389 به 539/7 در سال 1390 افزايش يافته و رشد 118/6 درصدي را تجربه كرده است كه با 
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توجه به هدفمند كردن يارانه ها؛ بسيار قابل توجه است. همچنين شاخص بهاي خدمات نيز از 311/7 
در سال 1389 به 352/8 افزايش يافته و رشد 13/2 درصدي را اذعان داشته است.

 الزم به ذكر است نتايج بررسى ديگر شاخص هاى توسعه روستايى تا پايان سال 1390 حاكي از آن 
است كه درصد جمعيت روستايي برخوردار از آب آشاميدني معادل ۸۹٪ بوده است و بالغ بر ۷۴٪  از 

روستاهاي باالي 20 خانوار نيز، از آب آشاميدني سالم، بهره مند بوده اند. 
 از ديگر نتايج متغيرهاي كليدي مي توان به 25/1 درصد پوشش اجراي طرح هادي در روستاهاي 
باالي 20 خانوار تا پايان سال 1390اشاره نمود. اين در حالي است كه درصد روستاهاي باالي 50 خانوار 
برخوردار از راه روستايي آسفالته و شوسه تا پايان سال 1390، 92 درصد بوده است. درصد روستاهاي 

بهره مند از گاز در سال 1390 تنها 2/7 درصد بوده است. 
در عين حال، با توجه به اينكه ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها 
يكي از بندهاي ماده 194 قانون برنامه پنجم است؛ وضعيت شاخصهاي توسعه عشايري تا پايان سال 
1390در زمينه هاي مختلف؛ حاكي از اين است كه 4,026 خانوار ساماندهي شده و اسكان يافته اند. در 
پايان سال 1390، 12,902 خانوار عشايري از آب آشاميدني برخوردار شده اند. ميزان دسترسي به راه 
مناسب روستايي به 14,939 خانوار عشايري فراهم گرديده و ميزان دسترسي به سوخت فسيلي براي 

7,250 خانوار تا پايان سال 1390 مقدور گرديده است.
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زير ساخت  هاي موجود در روستاهاي كشور

• بهره مندي 100 ٪ روستاهاي باالي 20 خانوار و روستاهاي حاشيه از برق ( جمعا بيش از 55,191 روستا) 
• بهره مندي 99/5 ٪ جمعيت روستايي كشور از تلفن خانگي ( بيش از 53,123 روستا ) 

• بهره  مندي 96 ٪ روستاهاي كشور ازخدمات  شبكه خانه هاي بهداشت روستايي 
• بهره  مندي 95٪ جمعيت روستايي كشور از فضاي آموزشي مناسب در مقاطع مختلف تحصيلي 
• بهره  مندي 67٪ شبكه راههاي روستايي كشور از راه آسفالته ( 102 هزار كيلومتر راه آسفالته ) 

• بهره  مندي 77٪ روستاها از شبكه آب آشاميدني بهداشتي  
• بهره مندي 41٪ روستاهاي كشور از گاز 

• بهره مندي 35٪ روستاهاي كشور از طرح هادي
• مقاوم سازي 39٪ واحدهاي مسكوني روستايي

جدول شماره (2) آمار و اطالعات روستايي تا پايان سال 2931

كل كشورعنوان
38,266تعداد روستاهاى باالى 20 خانوار

74شاخص بهره مندى از آب آشاميدنى سالم 
راه روستايى مورد نياز جهت ساخت (كيلومتر) براى روستاهاى باالى 20 

خانوار
23,765

1,1سرانه فضاى ورزشى روستايى روباز و سرپوشيده ( متر مربع )
36,1نرخ تورم روستايي 

7,5نرخ بيكارى روستايى 
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جدول شماره (1-2) آمار و آخرين وضعيت برخي شاخص هاي توسعه روستايي كل كشور
 تا پايان سال 2931

كل كشورعنوان
29درصد جمعيت روستايى به جمعيت كل كشور

91,8درصد روستاهاي داراي شوراي اسالمي
79,1درصد روستاهاي داراي دهياري

100درصد روستاهاى باالى 20 خانوار داراي برق 
87,9درصد  روستاهاى داراي آب آشاميدنى لوله كشى از كل 

91,6درصد جمعيت روستايى برخوردار از آب آشاميدنى (سطح 1 و2 )
13,2درصد روستاهاى باالى 20 خانوار فاقد راه ( راه مالرو)

66,7درصد طول راه روستايى آسفالت شده به كل شبكه راه روستايى 
24,3درصد طول راه روستايى شوسه به كل شبكه راه روستايى 

91درصد طول راه روستايى آسفالته و شوسه از كل شبكه راه روستايى 
9درصد طول راه روستايى خاكي از كل شبكه راه روستايى 

37درصد پوشش اجراى طرح هادى در روستاهاى باالى 20 خانوار 
89,2درصد روستاهاى داراي خانه بهداشت ملكى براساس طرح شبكه 

84,9درصد روستاى داراي مركز بهداشت ملكى براساس طرح شبكه 
39,6درصد تعداد روستاى بهره مند از گاز

95,6درصد روستاهاى باالى 20 خانوار بهره مند از تلفن خانگى
9,4درصد تعداد روستاهاى باالى 50 خانوار بهره مند از فضاى ورزشى

4,2درصد روستاهاى فاقد پوشش تلويزيونى سيما
19,5درصد جمعيت روستايى بهره مند از كتابخانه عمومى 

12,4درصد جمعيت روستايى تحت پوشش كميته امداد
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الگوي توسعه پايدار روستايي

پس از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي به دليل حجم گسترده محروميت ها ، اجراي پروژه  هاي عمراني 
و نگاه كالبدي به روستاها ضروري مي نمود وليكن متناسب با نياز جامعه و رشد و پيشرفت كشور ديدگاه 
تغيير  روستايي  پايدار  توسعه  به  عملي  صورت  به  را  خود  جاي   مي بايست   ، روستاها  آبادي  و  عمران 

مي داد.
از اين رو مالحظه مي گردد كه اقدامات صرفا زيربنايي انجام شده در روستاها ،  ماندگاري و تثبيت 
جمعيت روستايي را در بر نداشته است. ( كاهش ميزان روستانشيني از حدود 70 درصد به 30 درصد 

در چهل سال گذشته گواه اين مدعاست.)
 بنابراين در بررسى شاخص هاى توسعه در اين بخش بخوبى مشخص است كه رشد و توسعه مناطق 
روستايى كشور نيازمند يك نگرش جامع تر و مناسبترى نسبت به قبل است تا شرايط بگونه اى رقم 
بخورد تا ضمن توسعه زيرساخت هاى اصلى اين مناطق ، زمينه كاهش مهاجرت و حتى ايجاد انگيزه در 
جهت مهاجرت معكوس از مناطق شهرى به طرف نقاط روستايى مهيا گردد. لذا به جهت درك درست 
از واقعيات جامعه فعلى مناطق روستايى به عمده ترين داليل عدم موفقيت مناسب در اين حوزه اشاره 

مى گردد :   
1- نامناسب بودن برنامه اى مدون براي جذب سرمايه گذاران و به تبع آن تشديد مهاجرت از مناطق 

روستايى به شهرها؛
2- مقرون به صرفه نبودن كشاورزي و فعاليت اقتصادي در حوزه روستا؛

3- نبود ساختار يكپارچه مديريت و راهبري توسعه روستايي در سطوح ملي، منطقه اي و محلي 
(سياستگذاري، برنامه ريزي - تخصيص منابع، هماهنگي در اجرا، نظارت و ارزشيابي) و عدم هماهنگي 

مناسب بين مجموعه نهادها و دستگاههاى ذيربط براى اين مناطق؛
4- سنتي بودن شيوه هاي توليد و پايين بودن سطح بهره وري، فن آوري، مهارت هاي اثربخش در 

روستاها؛
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بخش  گذاري  سرمايه  تمايل  نبود  و  سرمايه  تشكيل  در  محدوديت  انداز،  پس  ميزان  كاهش   -5
خصوصي در مناطق روستايي؛

6- وجود  امكانات كم و خدمات نامناسب پشتيبانى توليد، نگهداري محصوالت توليدي در مناطق 
روستايي.

لذا ضروري است  به منظور بهره گيري از امكانات موجود ( كه با صرف هزينه هاي قابل توجه در 
روستاها به انجام رسيده است ) و استفاده از پتانسيل و ظرفيت فراوان روستاها كه بخش قابل توجه اي 
از كشور را شامل مي گردد و توجه به اقليم كشور و استعدادهاي متنوع و ضرورت آمايش سرزمين و 
تهيه الگوي توسعه پايدار متناسب با نياز هر منطقه و بهره گيري از تجارب كشورها و تحليل وضعيت 

موجود (SWOT ) نسبت به باز تعريف روستا و توسعه روستايي اقدام نماييم. 

: SWOT تجزيه و تحليل

• نقاط قوت:
- وجود سرمايه انساني بالقوه؛ 

- وجود مراتع، جنگل ها، معادن، دريا و رودخانه ها، آب، هوا و زمين مناسب و منابع عظيم انرژي به ويژه 
انرژي پاك و جديد؛ 

- عالقه به حضور در روستا و حفظ فرهنگ بومي باثبات؛
- وجود امكانات و منابع جهت تنوع بخشي به توليدات و خدمات قابل ارائه در روستاها؛

- ظرفيت بالقوه و جذاب در زمينه گردشگري؛
- وجود روحيه توليد محوري در روستاها؛

- وجود نرخ مشاركت اقتصادي باال در زنان روستايي؛ 
- وجود شوراهاي اسالمي و دهياري ها؛

- وجود امكانات زيربنايي از قبيل آب ، برق، راه، بهداشت، فضاي آموزشي و مخابرات در اكثر روستاها؛
- وجود اقليم چهارفصل در هر قسمت از سرزمين؛

- سابقه تاريخي اسكان در غالب سكونتگاههاي روستايي؛
- وجود بافت ارگانيك متاثر از خصايص ويژه اجتماعي - اقتصادي و اقليمي؛

- بهره مندي از دانش بومي گسترده روستائيان در حفاظت ، توسعه و بهره برداري بهينه از محل زيست 
خود؛
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- وجود ساختار اجتماعي - فرهنگي مناسب جهت جذب مشاركت روستائيان؛
- همراهي و همدلي روستائيان با برنامه هاي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران.

• نقاط ضعف:
برنامه اي:

- تعريف نامناسب روستا از منظر خاستگاه توليد؛
- ضعف در ترتيبات مناسب قانوني و اجرايي براي تسهيل در رشد اقتصادي مناطق روستايي؛

- در اولويت نبودن مسائل روستا در ميان مسئولين كشوري و استاني؛
- تطبيق نداشتن خدمات رفاهي، فرهنگي و اجتماعي با نيازهاي جامعه روستايي؛

- مشخص نبودن سهم روستاها از سرجمع اعتبارات و تسهيالت ؛
- تبعيض در ارائه خدمات بين مناطق شهري و روستايي؛

- فقدان مدل و برنامه جامع بومي براي توسعه مناطق روستايي؛
- منسجم و كارا نبودن فعاليت هاي اجرايي ميان دستگاههاي اجرايي و خدمات رسان؛ 

- نهادينه نشدن حضور سازمان هاي مردم نهاد در روستاها در راستاي تحقق برنامه هاي توسعه روستايي؛ 
- تخريب بافت هاي با ارزش تاريخي؛

- كيفيت نامناسب محيط كالبدي روستاها؛
- نامشخص بودن دارايي روستائيان؛ به ويژه اسناد مالكيت ملك و مسكن؛

- تصميم گيرى هاى غير اصولى يا ناكافى براى مقابله با خشكسالى؛
- پراكندگي و تعدد بسيار زياد سكونتگاه هاى روستايي و ناپايداري بسياري از آنها؛

- گسترش بي رويه و بي برنامه سكونت گاه هاي روستايي حريم شهرها (بويژه كالن شهرها و شهرهاي بزرگ)؛
- ايجاد و گسترش ساختار كالبدي دوگانه (ساختار كالبدي جديد و قديم) در سكونتگاههاي روستايي 

كشور بويژه در روستاهاي حريم شهرها؛
- عدم تحقق بخش قابل توجهي از پيشنهادات و نتايج طرحهاي عمران روستايي تهيه شده؛

- عدم تعادل و افزايش شكاف بين روستاها و شهرها از نظر شاخصهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
انساني؛

- عدم تعادل فضايي بين سكونتگاههاي شهري و روستايي؛
- ضعف دسترسي سكونتگاههاي روستايي به خدمات زيربنايي و رفاهي؛
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در  گردشگري)  و  صنعتي  (بويژه  اقتصادي  فعاليتهاي  توسعه  براي  الزم  زيربناهاي  بودن  ناكافي   -
سكونتگاههاي روستايي؛

- طوالني بودن روند صدور سند مالكيت اراضي ملي و موات روستايي.
اقتصادي:

- ضعف در نحوه بهره برداري از منابع مالي خرد و هدايت آنها جهت هم افزايي و افزايش بهره وري در 
روستاها؛

- بهره گيري از روش هاي سنتي و به روز نشدن مهارت ها در امر توليدات روستايي؛
- رقابتي و برنامه مدار نبودن محصوالت متنوع توليدي در روستا ؛

- فقدان نظام سالم بازاريابي و بازاررساني محصوالت توليدي و نبود خدمات پشتيبان توليد؛
و  اراضي  بودن  خرد  و  شهرها  حريم  در  ويژه  به  كشاورزي  زمين هاي  كاربري  در  شديد  تغييرات   -

پراكندگي آنها.
اجتماعي و فرهنگى :

- پايين بودن شاخص هاي توسعه انساني روستاها نسبت به شهرها؛
- آسيب پذيري روستاها در مقابل حوادث و بالياي طبيعي؛

- آگاهي كمتر روستائيان به حقوق مدني و قانوني جهت اخذ مطالبات فردي و گروهي؛
- گستردگي فقر در محيط هاي روستايي و روش هاي نامناسب توانمند سازي؛

- تخريب بافتهاى با ارزش تاريخى و فرهنگى.

• فرصت ها
برنامه اي:

- مشخص شدن متولي خاص براي توسعه روستايي؛
- امكان افزايش بهره وري منابع آب، خاك، سرمايه و زيرساخت هاي موجود و بهره برداري مناسب از 

امكانات؛
- امكان سرمايه گذاري در مناطق روستايي با وجود زيرساخت هاي ايجاد شده؛

- ماده 194 قانون برنامه پنجم و آئين نامه اجرايي آن.
اقتصادي:

- تحرك بخشي به اقتصاد كشور از طريق توليد مواد اوليه بخش صنعت، معدن و خدمات در روستاها ؛
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- مهندسي مجدد سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در جهت جلوگيري از هزينه هاي بدون درآمد(اصالح 
شيوه توليد، افزايش ميزان توليد در سطح و ...)؛

با  گذاري  سرمايه  و  تجارت  توسعه  منظور  به  مرزي  مناطق  در  معدني  و  خاكي  آبي،  منابع  وجود   -
همسايگان؛

- سياست هاي اقتصاد مقاومتي.
- اجتماعي و فرهنگى :

- وجود اقوام، آداب، رسوم و فرهنگ هاي مختلف به منظور تبادل فرهنگي داخل وخارج؛
- وجود ظرفيت استقرار جمعيت بيشتر در مناطق روستايي؛

- تهيه وابالغ طرح مهندسى فرهنگى والزام دستگاهها به تهيه پيوست فرهنگى براى طرح هاى مهم؛
- فراهم شدن زمينه هاي قانوني و عملي مشاركت روستائيان در اداره امور روستاها با تشكيل شوراهاي 

اسالمي؛
- گسترش نسبي زيرساختهاي اجتماعي بويژه در آموزش پايه روستائيان؛

- وجود ظرفيتهاي قانوني براي تمركززدايي از فرآيند تصميم سازي و برنامه ريزي توسعه؛
- توجه ويژه به توسعه روستايي در سند چشم انداز بلند مدت توسعه ملي و سياستهاي كلي نظام.

• تهديدها
برنامه اي:

- تغييرات اقليمي  ناشى از تصميم گيرى هاى غير اصولى.
اقتصادي:

- وابستگي به ساير كشورها در خصوص تأمين نيازهاي ضروري و در نتيجه به خطر افتادن امنيت غذايي 
و خروج ارز از كشور؛

- افزايش نرخ بيكاري؛
- خشكسالى هاى مستمر و توزيع نامناسب جغرافيايى و فصلى بارندگى؛

- افزايش هزينه هاي ناشي از عدم النفع(توجه به هزينه فرصت هم در عوامل توليد و هم در توليدات).
اجتماعي و فرهنگى :

- خالي شدن روستاها از جمعيت و بروز مشكالت امنيتي در مرزها و درون كشور؛
- بروز معضالت و ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگى ؛ 
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دليل  به  طالق  ميزان  افزايش  و  مردان)  مهاجرت  دليل  روستايي(به  دختران  ازدواج  ميزان  كاهش   -
تفاوت هاي فرهنگي؛ 

- حاشيه نشيني و افزايش نا امني در شهرها؛
- تهديد وتضعيف نهاد خانواده در روستاها.

- غلبه الگوهاي شهري و فاقد اصالت در برنامه ريزي و طراحي كالبدي سكونتگاههاي روستايي ؛
- ضعف هماهنگي و همكاري دستگاههاي اجرايي در تامين زيرساختها و تاسيسات زيربنايي طرحها و 

پروژه هاي عمران روستايي و تملك، و واگذاري و صدور سند؛
- عدم وجود انگيزه هاي الزم براي سرمايه گذاري در زمينه هاي عمراني در روستاها؛

- ناچيز بودن سهم تسهيالت بانكي و سرمايه گذاري  بخش خصوصي در ارتقاي كيفيت و فعاليت در 
سكونتگاههاي روستايي؛

- ضعف در رويكرد برنامه ريزي يكپارچه (در طرحهاي توسعه و عمران روستايي) شهر و روستا؛
- پايين بودن سطح آگاهي و دانش روستائيان نسبت به برنامه ها و اقدامات عمران روستايي؛

- كاهش روزافزون جذابيت هاي اقتصادي و سكونتي روستاها؛
- اعمال سياست تبديل لجام گسيخته روستا به شهر؛

- عدم كارايي سازوكار موجود در حفظ و نگهداري پروژه هاي عمران روستايي؛
- كم توجهي به تهيه طرحهاي ساماندهي كالبدي سكونتگاههاي روستايي؛

- كم توجهي به اجراي مصوبات طرحهاي توسعه و عمران روستايي و سازوكارهاي مورد نياز آن؛
- تعارض قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي صادره از متوليان اراضي روستايي؛

- نبود ضوابط مشخص مرتبط با تملك اراضي جهت جانمايي كاربري هاي خدمات پيشنهادي؛
- تصرف عدواني و غيرمجاز اراضي مجاور روستاها و ساخت و ساز غير مجاز در آنها.
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تحليل چشم انداز ملي، منطقه اي و جهاني توسعه روستايي

با توجه به اسناد باال دستي تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
ايران كه شامل سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404 هجري شمسي ، سياست هاي 
كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد، موارد زير در زمينه توسعه روستايي 

مي تواند بيانگر اهميت چشم انداز اين جامعه بزرگ در كشور باشد:
ارتقا سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان با تهيه طرح هاي توسعه روستايي و خدمات نوين 
و اصالح نظام قيمت گذاري محصوالت كشاورزي همچنين باتوجه به تحوالت پيش روي جامعه جهاني و 
رويكرد كاركردگرايي حاكم بر آن كه به دنبال تعريف نقش و عملكردهاي مشخص براي جوامع مختلف 
است، جايگاه روستا و روستايي و نقش شان در توليد ناخالص ملّي مي بايد به طور شايسته تعريف گردد 

تا بتواند در تحوالت جهاني پيش رو پايدار بماند. 
را  سياستگذاران  و  برنامه ريزان  كه  است  ويژگيهايي  داراي  حاضر  حال  در  كشور  روستايي  جامعه 
اين  اهم  نمايند.  تعريف  آن  براي  مشخصي  جايگاه  كشور  ساله  بيست  چشم انداز  در  مي نمايد  مجاب 

ويژگيها به شرح ذيل مي باشد:

• كاركرد توليدي نقاط روستايي
امروز امنيت غذايي به عنوان يكي از اهداف اوليه توسعه ملي مطرح است. از اين رو جامعه اي (روستا) كه 
داراي كاركردي توليدي است (و اين نقش ضريب امنيت غذايي را در جامعه باال مي برد)، ضرورت دارد 
توسعه فضايي در آن به ترتيبي محقق گردد تا افرادي كه در اين فضا زندگي مي كنند حداقل بتوانند 

اين روحيه (توليدگري) را حفظ كنند.
• سهم جمعيت و كاركرد روستاها در توليد ناخالص ملي 

داده اند  اختصاص  خود  به  را  ملي  ناخالص  توليد  از  درصد  آن 25  مبنايي  فعاليت  و  روستايي  جامعه 
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بطوريكه حتي بخش قابل توجهي از ارز حاصل شده از صادرات غيرنفتي به اقتصاد روستايي تعلق دارد.
• مسئله انساني بودن توسعه 

تعداد زيادي از انسانها (روستائيان) در فضاهايي زندگي مي كنند كه به نحوي از انحاء در گذر تاريخ از 
نظر استفاده از فرصت هاي ملي محروم مانده اند و به لحاظ انساني الزم است كه آنها هم همپاي انسانهاي 

ديگري كه در جامعه شهري زندگي مي كنند از اين فرصت ها استفاده نمايند.
• اهميت زيست محيطي فضاهاي روستايي

طبق آمار در حدود 63  هزار نقطه روستايي در گستره فضايي كشور استقرار يافته اند. وجود منابع آب 
و خاك و ظرفيتهاي توليد كشاورزي در اين نقاط توجه به اين عرصه ها را دو چندان مي كند چرا كه 

كم توجهي به اين منابع به معني از دست دادن بخشي از توان توليد سرزمين خواهد بود.
• اصل مكمل بودن مكانها

اين منطق مورد قبول است كه هيچ مكاني نمي تواند خودكفا باشد پس ضرورت دارد با مكان ديگري 
ارتباط داشته باشد تا بتواند نيازهاي خود را برطرف كند. به عبارت ديگر اصل مكمل بودن يعني ارتباط 
مكانها با يكديگر براي رفع نيازهاي خود. پس سلسله مراتب سكونتگاهي يك اصل است و از اين بُعد 
هم روستا از آن دسته مكانهايي است كه بايد به آن توجه شود چرا كه بدون توجه به روستا نمي توان 

مشكالت شهر را حل كرد.
• حاكميت نگاه شهري در توسعه فضايي سرزمين

تجربيات توسعه در جهان و ايران نشان مي دهد كه نگاهي شهري بر توسعه حاكم بوده است به طوري 
كه سياستگذاران و برنامه ريزان، توسعه را  فقط در شهر آن هم در شهرهاي بزرگ يعني كانونهاي خاص 
دنبال مي كردند. نگاه شهرنشيني و تمركز در شهرها يا اتخاذ راهبرد رشد و صنعتي شدن  شتابان آن 
هم در شهرهاي بزرگ آثار و مشكالتي داشته و دارد كه هنوز آثار آن را شاهديم؛ از جمله حاشيه نشيني 

و مراكز جمعيتي فقير در كنار كالن شهرها، آسيبهاي اجتماعي و برهم خوردن موازنه طبيعي و ...
     باتوجه به ويژگيهاي بيان شده در صورتي كه در برنامه هاي كالن راهبرد مشخص توسعه براي 
آن تعريف نگردد خواه ناخواه در آينده نزديك روستا كه يكي از قديم ترين كانونهاي زيست در كشورمان 
است، سير قهقرايي را طي خواهد نمود. از اينرو براي اينكه كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، 
علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل 
سازنده و مؤثر در روابط بين المللي داشته باشيم ضروري است كه در چشم انداز بيست ساله كشور از 

روستا تصوير مشخص و روشن ارائه نموده و به ويژگيهاي اين چشم انداز  توجه بيشتري نمود.
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تحليل چشم انداز مّلي

• چشم انداز 20  ساله كشور
در چشم انداز بيست ساله كشور جامعه  ايراني ويژگيهاي ذيل را خواهد داشت:

- توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالقي 
و ارزشهاي اسالمي، ملّي و انقالبي با تاكيد بر: مردم ساالري ديني عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، 

حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي؛
- برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه 

اجتماعي در توليد ملّي؛
- امن، مستقل و مقتدر با سامانه دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت؛

- برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، 
نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب؛

روحيه  انضباط،  كاري،  وجدان  از  برخوردار  مند،  رضايت  مؤمن،  ايثارگر،  پذير،  مسئوليت  فعال،   -
تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي ، شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن؛

- دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل 
آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد 

پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل؛
- الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه ي كارآمد، 
منطقه اي  و  اسالمي   همگرايي  بر  و  تاثيرگذار  اجتماعي،  و  فكري  پويايي  و  نوانديشي  اخالقي،  جامعه 

براساس تعاليم اسالمي و انديشه هاي امام خميني (ره)؛
- داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
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• چشم انداز توسعه روستايي كشور
با توجه به تحوالت پيش روي جامعه جهاني و رويكرد كاركردگرايي حاكم بر آن كه به دنبال تعريف 
نقش و عملكردهاي مشخص براي جوامع مختلف است، جايگاه روستا و روستايي و نقش شان در توليد 
ناخالص ملّي مي بايد به طور شايسته تعريف گردد تا بتواند در تحوالت جهاني پيش رو پايدار بماند. 
جامعه روستايي كشور در حال حاضر داراي ويژگيهايي است كه برنامه ريزان و سياستگذاران را مجاب 
مي نمايد در چشم انداز بيست ساله كشور جايگاه مشخصي براي آن تعريف نمايند. بنابراين اين جامعه 

بايد در مسيري قرار گيرد كه داراي ويژگيهاي زير باشد:

• چشم انداز آينده توسعه روستايي
- بهره مند از مديريتي پايدار در بهره برداري از سرمايه هاي طبيعي (منابع قابل تجديد و غير قابل 

تجديد) و مراقبت از آن براي استمرار بقاي نسل فعلي و آتي؛
- توسعه يافته از حيث مباني فرهنگي، معنوي و مباني ارزشي به ويژه از بعد روحيه و وجدان كاري، 
انضباط، تعهد و تعاون، عدالت اجتماعي، آزادي عمل مشروح، حقوق انساني و بهره مند از امنيت فردي 

و اجتماعي، افتخار و حفظ هويت روستاي نمونه ايراني؛
- كيفيت زندگي رضايت بخش در مقام مقايسه با شهرها در وجوه رفاه، تامين اجتماعي، دسترسي 
برابر به فرصـت ها (اجتماعي و اقتصادي) تحكـيم نهاد خانواده، به دور از فساد، تبعيض، فقر و بهره مند 

از محيط زيست و سكونت مناسب؛
- بهره مند از سطحي مناسب از منابع و سرمايه هاي انساني براي پيشبرد امور توسعه محلي (دانايي، 

مهارت و سالمت)؛
- فعال، مسووليت پذير و مشاركت موثر در امور توسعه و برنامه ريزي محلي؛

- داراي تعامل سازنده در تناسب با جايگاه و سهم مناسب اقتصادي از حيث رشد مستمر اقتصادي، 
اشتغال سودمند و درآمد سرانه قابل قبول، توليد ناخالص ملّي، ارزش افزوده؛

- برخوردار از ظرفيت نهادي و اجرايي يكپارچه از مديريت و راهبري توسعه.
- تحقق ويژگي هاي مطلوب مورد انتظار در افق بلند مدت نيازمند بسيج منابع و تدوين برنامه هاي 
توسعه  شده،  ابالغ  كلي  سياست هاي  و  توسعه  پنجم  برنامه  چارچوب  در  كه  است  نياز  مورد  اجرايي 

روستايي به درستي بر روي آن تاكيد شده است.

• چشم انداز عمران روستايي
- سكونتگاهي شاداب و سرزنده براي زندگي؛

- متكي بر مديريت محلي و حاكميت مردم در عرصه توسعه كالبدي؛
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- برخوردار از برنامه توسعه كالبدي؛
- برخوردار از برنامه كاربري اراضي روستاها متناسب با ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي و 

روابط شهر و روستا و مزيت هاي نسبي آنها؛
- سازگاري بين فضا و سكونتگاههاي روستايي؛

- هدايت پوشش هاي اجتماعي و اقتصادي با بهره برداري مفيدتر از فضا؛
- بهره برداري پايدار از منابع طبيعي، حفظ اراضي زراعي و باغات و ميراث طبيعي، بافتهاي با ارزش 

و ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي؛
- داراي قابليت دسترسي به خدمات، حمل و نقل و ارتباطات روستايي مناسب؛

- بهره مند از مسكني  مقاوم و مطلوب براي زندگي متناسب بانيازهاي  متفاوت به منظور بهبود كيفيت زندگي؛
- مقاوم در برابر خطرات و بالياي طبيعي از طريق اجراي طرحهاي كالبدي؛

- برخوردار از منظري شاداب و طراحي كالبدي متناسب با نيازهاي متفاوت و تفاوت هاي فرهنگي، 
اجتماعي- اقتصادي و اكولوژيكي.

• نقش و جايگاه بخش در تحقق اهداف چشم انداز
جامعه در افق چشم انداز داراي ويژگي هايي خواهد بود كه از ميان اين ويژگي ها، آنچه بيشتر با مقوله 

توسعه و عمران روستايي مرتبط است به شرح زير مي باشد:
- توسعه يافته با تأكيد بر عدالت اجتماعي و حفظ كرامت حقوق انسان ها؛

- برخوردار از فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد به دور از فقر و تبعيض و بهره مند از محيط مطلوب؛
- ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.

بديهي است براي دستيابي به چنين دورنمايي از توسعه، نقش و جايگاه جامعه روستايي در جاي 
جاي اين چشم انداز قابل توجه مي باشد. برنامه ريزي و مديريت مناسب مهمترين ابزار به منظور كاهش 

شكاف بين شهر و روستا براي دستيابي به جامعه اي توسعه يافته خواهد بود.
تهيه و اجراي طرح هاي توسعه و عمران، حمايت از ايجاد و تشكيل نهادهاي تأمين كننده و ارائه دهنده 
تسهيالت به روستائيان به منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستايي، ارائه خدمات زيربنايي نظير تأمين 
آب آشاميدني بهداشتي ، برق ، احداث راه ، راه اندازي شبكه جمع آوري و دفع فاضالب، تهيه نقشه هاي 
منظور  به  مردمي  نهادهاي  تقويت  روستاها،  مسكوني  بافت  در  واقع  امالك  به  سند  صدور  و  تفكيكي 
تكميل  يابي،  مكان  روستايي،  مناطق  در  عمران  و  توسعه  طرح هاي  اجراي  در  آنها  مشاركت  افزايش 
و احداث نواحي صنعتي به منظور ايجاد اشتغال در اين گونه مناطق، ارائه خدمات به عشاير كوچرو و 
فراهم آوردن زمينه هاي اسكان جمعيت عشايري از مهمترين فعاليت هاي اين بخش به منظور دستيابي 

و تحقق اهداف چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404 مي باشد.
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اهداف كلي و راهبردهاي كالن توسعه بخش 
درتحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه

الف) اهداف كلي
- كاهش آسيب پذيري ناشي از بالياي طبيعي در مناطق روستايي؛

- تنوع بخشي به فعاليت ها و افزايش سرمايه گذاري با هدف توليد و اشتغال جهت رشد فرصت هاي 
شغلي و درآمدي در بخش هاي غير كشاورزي؛

- توسعه و بهبود وضعيت كالبدي سكونتگاه هاي روستايي؛
- تقويت و هم پيوندي و تعامل فعال ميان شهر و روستا؛

- توانمند سازي روستائيان با تاكيد بر خودباوري؛
- ساختارسازي براي جلب مشاركت مردم و موسسات مردم نهاد در فرآيند تصميم سازي، اجرا و 

نظارت در زمينه ي فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روستاها؛
- اسكان جمعيت عشايري كشور با تأكيد بر پايداري اسكان؛

- تقويت زيرساخت ها با هدف افزايش توليد؛
- ساماندهي زنجيره تامين؛

- ارتقاء نقش صادرات توليدات روستا؛
- تكنولوژي نوين با ايجاد هسته هاي تحقيقاتي؛

- ساماندهى انواع سرمايه ها؛
- بهبود زندگى و افزايش شاخص هاى رفاه و آسايش؛

- توليدات كشاورزى سالم و ارگانيك، فراوري، تبديلى، صنعتى، گردشگرى، خدماتى؛
- آموزش كاربردي با هدف توليد؛

- استفاده از سرمايه انسانى روستاييان.
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تمامي اهداف فوق در جهت دستيابي به آرمان توسعه روستايي يعني حفظ حقوق طبيعت و انسان 
،حفظ ارزش ها و ميراث فرهنگي، جلب مشاركت مردم، توسعه دانش نوين و رعايت عدالت براي نهادينه 
سازي امنيت، اشتغال، پايداري جمعيت، رفاه و آسايش و آرامش روستائيان و به تبع آن كشور مي باشد.

ب) راهبردهاي كالن
- تهيه و اجراي برنامه هاي راهبردي، ساختاري و عملياتي در مناطق روستايي؛

- مديريت و طراحي برنامه هاي مناسب براي مقابله با حوادث طبيعي مانند زلزله، سيالب؛
- توسعه زيرساخت ها وخدمات پشتيبان توليدات صنعتي در مناطق روستايي؛

- بهسازي كالبدي روستاها؛
- تمركززدايي از نظام متمركز تصميم سازي، برنامه ريزي و تخصيص منابع در مناطق روستايي؛

- ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي كشور بر طبق استانداردها و ضوابط خدمات رساني مصوب؛
- ساماندهي نظام مالكيت اراضي مسكوني در روستاها؛

- اصالح و تقويت ساختار مديريت اجرايي موجود  در مناطق روستايي و عشايري؛
- ظرفيت سازي نهادي ، قانوني و اداري در جهت تسهيل و افزايش نقش مشاركتي نهادهاي مردمي 

و محلي در توسعه مناطق روستايي وعشايري؛
- ساماندهي جمعيت عشايري كوچرو و ارائه خدمات به جمعيت عشاير به منظور اسكان.
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شاخص ها و اهداف كمي

شاخص هاي توسعه روستايي
• شاخص هاي زيربنايي

نسبت راه روستايي آسفالته به كل راه هاي روستايي1.

نسبت روستاهاي باالي 20 خانوار داراي طرح هادي اجرا شده به كل آبادي هاي باالي 20 خانوار2.

نسبت واحدهاي مسكوني روستايي مقاوم به كل واحدهاي مسكوني روستايي3.

نسبت جمعيت روستايي برخوردار از سيستم فاضالب به كل جمعيت روستايي4.

 نسبت جمعيت روستايي برخوردار از بيمه تامين اجتماعي به كل جمعيت روستايي5.

 نسبت جمعيت روستايي برخوردار از بيمه سالمت به كل جمعيت روستايي6.

 نسبت جمعيت روستايي برخوردار از آب آشاميدني سالم به كل جمعيت روستايي7.

 سرانه فضاي ورزشي (روباز و سرپوشيده) روستايي8.

 سرانه فضاي فرهنگي و هنري (كتابخانه ها و مجتمع هاي فرهنگي) روستايي9.

 درصد روستاهاي باالي 20 خانوار بهره مند از لوله كشي گاز به كل آبادي هاي باالي 20 خانوار10.

درصد جمعيت روستايي تحت پوشش خانه بهداشت روستايي به كل جمعيت روستايي11.

نسبت جمعيت روستايي برخوردار از برق به كل جمعيت روستايي12.

نسبت جمعيت روستايي تحت پوشش شبكه هاي تلويزيوني به كل جمعيت روستايي13.

ضريب نفوذ موبايل روستايي14.

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي15.

ضريب نفوذ اينترنت روستايي16.

درصد واحدهاي مسكوني روستايي داراي سند مالكيت17.
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• شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي
درصد جمعيت روستايي1.
درصد جمعيت جوانان روستايي به جمعيت روستايي2.
درصد جمعيت زنان روستايي به جمعيت روستايي3.
درصد دانش آموزان روستايي به جمعيت روستايي4.
درصد دانشجويان روستايي به جمعيت روستايي5.
درصد باسوادي روستايي6.
درصد بي سوادي كودكان زير ده سال روستايي به تفكيك جنسيت7.
نرخ رشد جمعيت روستايي8.
نرخ مرگ و مير نوزادان9.
نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج  سال10.
درصد مهاجر فرستي روستا11.
درصد دختران در سن ازدواج ـ ازدواج نكرده12.
درصد پوشش ظاهري دانش آموزان روستايي13.
درصد پوشش دهياري ها (مديريت روستايي)14.
درصد خانوارهاي روستايي داراي اتومبيل شخصي15.

• شاخص هاي اقتصادي
سرانه توليد ناخالص داخلي1.
سرانه توليد ناخالص داخلي روستايي2.
نرخ رشد3.
نرخ رشد بخش صنعت4.

1 ـ 4 ـ نرخ رشد بخش صنعت روستايي
نرخ رشد بخش خدمات5.

1 ـ 5 ـ نرخ رشد بخش خدمات روستايي
نرخ رشد بخش كشاورزي6.

1 ـ 6 ـ نرخ رشد بخش كشاورزي روستايي
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نرخ تورم7.

نرخ تورم روستايي8.

.9(ppi) شاخص برابر قدرت خريد

شاخص برابر قدرت خريد روستايي10.

ضريب جيني11.

ضريب جيني روستايي12.

نسبت هزينه به درآمد يك خانوار روستايي13.

نرخ بيكاري14.

نرخ بيكاري روستايي15.

نرخ بيكاري جوانان روستايي16.

نرخ بيكاري زنان روستايي17.

نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي روستايي18.

خط فقر درصد خانوارهاي روستايي زير خط فقر19.

نرخ فعاليت (مشاركت اقتصادي)20.

نرخ فعاليت روستايي21.

نرخ فعاليت زنان روستايي22.

درصد شاغالن روستايي در بخش صنعت23.

درصد شاغالن روستايي در بخش كشاورزي24.

درصد شاغالن روستايي در بخش خدمات25.
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اهداف كمي
1- شاخص هاي توسعه روستايي 

مالي خرد  تأمين  ايجاد صندوق هاي  و  پايه روستايي  مالي  خدمات  توسعه  و  ايجاد   : بسته اجرايي 
روستايي پست بانك ايران

1393
1394

1395
1396

1397
1398

1399

1
ش روستاها

درصد پوش
ش روستاها تا 50 درصد

رشد درصد پوش
درصد

28
31

34
37

41
44

47
50

11.22%

روستاهاي داراي دفاتر مخابراتي باالي 70 خانوارمطابق سند 
توسعه بخشي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مشمول اين 
ص اعتبار مي 

هدف مي باشند و تحقق هدف منوط به تخصي
باشد .

2
تعداد حسابهاي روستايي

افتتاح حساب براي يك ميليون روستايي ديگر 
هزار فقره

5300
5443

5586
5729

5871
6014

6157
6300

2.70%
 رشد ، موكول به اجراي بند 1 است

3
تعداد كارت روستايي

صدور يك ميليون كارت جديد براي روستائيان
هزار فقره

1000
1143

1286
1429

1571
1714

1857
2000

14.29%
 رشد ، موكول به اجراي بند 1 است

4
مانده حسابهاي روستايي

ش مانده حسابهاي روستايي به 33000 ميليارد ريال
افزاي

ميليارد ريال
12000

15000
18000

21000
24000

27000
30000

33000
25.00%

5
مانده منابع صندوق خرد روستايي

ش مانده حسابهاي مردمي صندوق تامين مالي خرد 
افزاي

روستايي به 100 ميليارد ريال
ميليارد ريال

0
35

45.85
56.7

67.55
78.4

89.25
100

19.291
 رشد ، موكول به اجراي بند 1 است

6
تعداد صندوقهاي تامين مالي خرد روستايي

تشكيل 2000 صندوق تامين مالي خرد در روستاها
فقره

0
700

917
1134

1351
1568

1785
2000

19.291
 رشد ، موكول به اجراي بند 1 است

7
تعداد تراكنشهاي خدمات روستايي

ش
ارائه خدمات روستايي ساالنه 40 ميليون تراكن

ميليون فقره
30

40
40

40
40

40
40

40
4.76%

8
تعداد تسهيالت پرداختي صندوق تامين مالي 

خردروستايي
پرداخت ساالنه  20  فقره تسهيالت تامين مالي روستايي 

در هر صندوق
 فقره

0
14000

18340
22680

27020
31360

35700
40000

19.291
ص منابع حمايتي و تجهيز 

پرداخت تسهيالت منوط به تخصي
منابع صندوق تامين مالي خرد مي باشد .

9
ش دهياريها

درصد پوش
ش دهياريها تا 80 درصد

رشد درصد پوش
درصد

30
35

40
45

50
60

70
80

33%
موكول به اجراي بند 1 است

10
ارائه خدمات بانكي رايگان به مدد جويان 
روستايي كميته امداد و سازمان بهزيستي

ارائه 250 هزار فقره خدمات بانكي رايگان به مدد جويان 
روستايي كميته امداد و سازمان بهزيستي

هزار فقره
250

250
250

250
250

250
250

250
-

ش مددجويان مغاير با اهداف ارتقائ رفاه 
با توجه به اينكه افزاي

مردم است و رشد آن نشانه رشد فقر است لذا رشد هدف گذاري 
نشده است .

مالحظات
متوسط نرخ 
رشد ساالنه

رديف
شاخص

اهداف كمي
واحد متعارف

سال پايه 
1392 

ش بيني 7 ساله
پي
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2- برنامه عملياتى و برش ساالنه اهداف كمى بسته توسعه روستايى 
بسته اجرايي: ايجاد و توسعه خدمات مالى پايه و صندوقهاى تامين مالى خرد روستايى پست بانك ايران

1393
1394

1395
1396

1397
1398

1399

1
1

ايجاد دفتر در 8000 روستاي ديگر
دفتر

9917
11211

12343
13474

14606
15737

16869
18000

18000

روستاهاي داراي دفاتر مخابراتي 
باالي 70 خانوارمطابق سند توسعه 
بخشي وزارت ارتباطات و فناوري 

اطالعات مشمول اين هدف مي باشند 
ص 

و تحقق هدف منوط به تخصي
اعتبار مي باشد .

2
2

ك ميليون روستايي ديگر
افتتاح حساب براي ي

هزار فقره
5300

5443
5586

5729
5872

6015
6158

6301
6300

ت
در صورت اجراي بند 1 قابل اجرا اس

3
3

ك ميليون كارت بانكي جديد براي روستاييان
صدور ي

هزار فقره
1000

1143
1286

1429
1572

1715
1858

2001
2001

ت
در صورت اجراي بند 1 قابل اجرا اس

4
ب در فروشگاههاي 

خريد 50000 دستگاه pos   و نص
روستا ها

دستگاه
0

7140
14280

21420
28560

35700
42840

50000
50000

موكول به تامين منابع مالي حمايتي 
ت
اس

5
4

ش مانده حسابهاي روستايي به 33000 ميليارد ريال
افزاي

ميليارد ريال
12000

15000
18000

21000
24000

27000
30000

33000
30000

موكول به تامين منابع مالي حمايتي 
ت
اس

6
7

ش
ارائه خدمات روستايي ساالنه 40 ميليون تراكن

ميليون فقره
30

40
40

40
40

40
40

40
280

7
9

ش دهياريها تا 80 درصد
رشد درصد پوش

درصد
30

35
40

45
50

60
70

80
80

ت
در صورت اجراي بند 1 قابل اجرا اس

8
ب در دفاتر 

تامين 10000 دستگاه خود پرداز و نص
روستايي

دستگاه
0

1428
2856

4284
5712

7140
8568

10000
10000

موكول به تامين منابع مالي حمايتي 
ت
اس

9
جايگزيني تجهيزات فرسوده 9917 دفتر موجود

دفتر
0

1000
2000

2000
1917

1000
1000

1000
9917

موكول به تامين منابع مالي حمايتي 
ت
اس

10
بازآموزي  عمليات بانكي به كارگزاران

نفر
0

1000
2000

2000
1917

1000
1000

1000
9917

موكول به تامين منابع مالي حمايتي 
ت
اس

11
بهبود سامانه سوئيچ

-
0

0

12
ت و ديتا سنتر

تجهيز ساي
-

0
0

13
H

ELP D
ESK

گ 
ايجاد وتوسعه مركز مانيتورين

نفر
0

13
11

11
11

11
11

11
79

14
ت psp  و پشتيباني از خدمات pos  با 

س شرك
تاسي

ك
ت كامل بان

مالكي
درصد

0
100

100
موكول به تامين منابع مالي حمايتي 

ت
اس

15
core banking بهبود نرم افزار

-
0

0
موكول به تامين منابع مالي حمايتي 

ت
اس

16
خريد 500 دستگاه خودروي  پولرسان

دستگاه
0

200
100

100
50

50
0

0
500

موكول به تامين منابع مالي حمايتي 
ت
اس

17
ت
تامين زيرساختهاي پشتيباني و امني

نقطه
30

170
100

100
50

50
0

0
500

موكول به تامين منابع مالي حمايتي 
ت
اس

ف
ردي

برنامه عملياتي
اهداف كمي برنامه عملياتي 

واحد متعارف
سال پايه  

1392
ص

شاخ

توسعه بانكداري خرد

تجهيز و نوسازي دفاتر موجود

IT تامين و بهبود زيرساختهاي

بهبود مكانيزمهاي پشتيباني،كنترل و 
نظارت دفاتر

ش ساالنه اهداف كمي
بر

مالحظات
جمع كل
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1393
1394

1395
1396

1397
1398

1399

18
6

تشكيل 2000 صندوق تامين مالي خرد روستايي
فقره

0
700

917
1134

1351
1568

1785
2000

2000
موكول به تامين منابع مالي حمايتي 

ت
اس

19
5

ش مانده حسابهاي مردمي صندوق تامين مالي خرد 
افزاي

روستايي به 100 ميليارد ريال
ميليارد ريال

0
35

45.85
56.7

67.55
78.4

89.25
100

100

20
8

ت ساالنه 10 فقره تسهيالت 50 ميليون ريالي 
پرداخ

تامين(ضروري و ازدواج ) مالي روستايي در هر صندوق
فقره

0
7000

9170
11340

13510
15680

17850
20000

94550
موكول به تامين منابع مالي حمايتي 

ت
اس

21
ت ساالنه 5 فقره تسهيالت وجوه اداره شده  1000 

پرداخ
ميليون ريالي تامين مالي روستايي طرحهاي اصالح شيوه 

آيياري در هر صندوق
فقره

0
3500

4585
5670

6755
7840

8925
10000

47275
ت 

ت پرداخ
ت جه

وجوه اداره شده دول
تسهيالت حمايتي

22
ت ساالنه 5 فقره تسهيالت وجوه اداره شده  500 

پرداخ
ميليون ريالي تامين مالي روستايي طرحهاي توليدي و 

صنايع تبديلي در هر صندوق
فقره

0
3500

4585
5670

6755
7840

8925
10000

47275
ت 

ت پرداخ
ت جه

وجوه اداره شده دول
تسهيالت حمايتي

23
6

ت از صندوق 
ت دول

جذب منابع  وجوه اداره شده حماي
تامين مالي خرد روستايي

ميليارد ريال
0

5530
7244.3

8958.6
10672.9

12387.2
14101.5

15800
74695

ت 
ت پرداخ

ت جه
وجوه اداره شده دول

تسهيالت حمايتي

24
6

ك در صندوق تامين مالي خرد 
تامين منابع سهم بان

روستايي
ميليارد ريال

0
35

45.85
56.7

67.55
78.4

89.25
100

100

25
پايدار سازي ارائه حدمات پايه حاكميتي

ف و فعال سازي دفاتر غير فعال
پشتيباني از دفاتر ضعي

دفتر
0

3363.3
3702.9

4042.2
4381.8

4721.1
5060.7

5400
5400

موكول به تامين منابع مالي حمايتي 
ت
اس

26
واريز يارانه روستائيان

هزار فقره
1403

1403
1403

1403
1403

1403
1403

1403
9821

27
10

ارائه ساالنه 250هزار فقره خدمات بانكي رايگان به مدد 
جويان روستايي كميته امداد و سازمان بهزيستي

هزار فقره
250

250
250

250
250

250
250

250
1750

ف
ردي

برنامه عملياتي
اهداف كمي برنامه عملياتي 

واحد متعارف
سال پايه  

1392
ص

شاخ

ايجاد صندوق تامين مالي خرد روستايي

ش ساالنه اهداف كمي
بر

ت و 
ت اجنماعي مثب

ش و مسئولي
بهبود نق

سازنده

مالحظات
جمع كل
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3- شرح فعاليت و عمليات به تفكيك هر يك از اهداف كمي بسته توسعه روستايي  
بسته اجرايي: ايجاد و توسعه خدمات مالى پايه و صندوقهاى تامين مالى خرد روستايى پست بانك ايران

1393
1394

1395
1396

1397
1398

1399

1
خريد تجهيزات اوليه دفاتر جديد

دفتر
0

1294
1132

1131
1132

1131
1132

1131
8083

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

2
خريد زمين و ساختمان اوليه دفاتر جديد

دفتر
0

1294
1132

1131
1132

1131
1132

1131
8083

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

3
تامين ساير زير ساختارهاي مورد نياز ايجاد

دفتر
0

1294
1132

1131
1132

1131
1132

1131
8083

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

4
ك ميليون روستايي 

افتتاح حساب براي ي
ديگر

ك ميليون روستايي 
افتتاح حساب براي ي

ديگر
هزار فقره

0
143

143
143

143
143

143
143

1001
موكول به تامين منابع مالي 

ت
حمايتي اس

5
اخذ يارانه تراكنشهاي كارت مشتريان 

روستايي
ميليون فقره

0
137.16

154.32
171.48

188.6
205.8

223
240.12

1320.48
موكول به تامين منابع مالي 

ت
حمايتي اس

6
ك ميليون كارت بانكي جديد 

صدور ي
براي روستاييان

هزار فقره
1000

143
143

143
143

143
143

143
1001

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

7
ش دهياريها تا 80درصد

رشد درصد پوش
مذاكره با وزارت كشور و عقد قرارداد با دهياري

درصد
30

35
40

45
50

60
70

80
80

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

8
ب در 

خريد 50000 دستگاه pos   و نص
فروشگاههاي روستا ها

ب در 
خريد 50000 دستگاه pos   و نص

فروشگاههاي روستا ها
دستگاه

0
7140

7140
7140

7140
7140

7140
7160

50000
موكول به تامين منابع مالي 

ت
حمايتي اس

9
جايگزيني تجهيزات فرسوده 9917 دفتر 

موجود
جايگزيني تجهيزات فرسوده 9917 دفتر 

موجود
دفتر

0
1000

2000
2000

1917
1000

1000
1000

9917
موكول به تامين منابع مالي 

ت
حمايتي اس

10
بازآموزي  عمليات بانكي به كارگزاران

بازآموزي  عمليات بانكي به كارگزاران
نفر

0
1000

2000
2000

1917
1000

1000
1000

9917
موكول به تامين منابع مالي 

ت
حمايتي اس

11
خريد  10000 دستگاه خود پرداز و 

ب در دفاتر روستايي
نص

دستگاه
0

2000
2000

2000
2000

2000
10000

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

12
گ

ت مانيتورين
توسعه ساي

نفر
0

40
40

40
40

40
0

0
200

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

13
تامين نقدينگي صندوق دستگاههاي خود 

پرداز
دستگاه

0
2000

2000
2000

2000
2000

10000
موكول به تامين منابع مالي 

ت
حمايتي اس

14
ارائه خدمات روستايي ساالنه 40 ميليون 

ش
تراكن

ارائه خدمات روستايي ساالنه 40 ميليون 
ش

تراكن
ميليون فقره

30
40

40
40

40
40

40
40

280
موكول به تامين منابع مالي 

ت
حمايتي اس

مالحظات
جمع كل

ت/عمليات
حجم فعالي

ك ميليون كارت بانكي جديد 
صدور ي

براي روستاييان

ت/ عمليات
عنوان فعالي

واحد متعارف
سال پايه  

1392
ف
ردي

اهداف كمي برنامه عملياتي 

ايجاد دفتر در 8000 روستاي ديگر

ب 
تامين 10000 دستگاه خود پرداز و نص

در دفاتر روستايي
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1393
1394

1395
1396

1397
1398

1399

15
ت 

س psp  با مالكي
تامين سرمايه و تاسي

100 درصد
درصد

0
100.00%

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

16
گ و پشتيباني

ت مانيتورين
ايجاد ساي

نفر
0

71
71

71
71

71
71

72
498

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

17
خريد 500 دستگاه خودروي پيكاپ 

پولرسان
دستگاه

0
200

100
100

50
50

0
0

500
موكول به تامين منابع مالي 

ت
حمايتي اس

18
ب كابين

تجهيز و نص
دستگاه

0
200

100
100

50
50

0
0

500
موكول به تامين منابع مالي 

ت
حمايتي اس

19
گارد پولرسان

نقطه
0

200
100

100
50

50
0

0
500

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

20
ايجاد خزانه هاي معين

شعبه
0

200
100

100
50

50
0

0
500

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

21
برگزاري جلسات توجيهي در محل روستاها

جلسه
0

700
917

1134
1351

1568
1785

2000
2000

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

22
ايجاد صندوق خرد روستا

فقره
0

700
917

1134
1351

1568
1785

2000
2000

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

23
تبليغات

مرحله
0

10
10

10
10

10
10

10
70

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

24
جذب منابع مردمي

ميليارد ريال
0

35
45.85

56.7
67.55

78.4
89.25

100
100

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

25
ت ساالنه 10 فقره تسهيالت 50 

پرداخ
ميليون ريالي تامين(ضروري و ازدواج ) 

مالي روستايي در هر صندوق

ت ساالنه 10 فقره تسهيالت 50 
پرداخ

ميليون ريالي تامين(ضروري و ازدواج ) 
مالي روستايي در هر صندوق

فقره
0

7000
9170

11340
13510

15680
17850

20000
94550

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

26

ت ساالنه 5 فقره تسهيالت وجوه 
پرداخ

اداره شده  1000 ميليون ريالي تامين 
مالي روستايي طرحهاي اصالح شيوه 

آيياري در هر صندوق

ت ساالنه 5 فقره تسهيالت وجوه 
پرداخ

اداره شده  1000 ميليون ريالي تامين 
مالي روستايي طرحهاي اصالح شيوه 

آيياري در هر صندوق

فقره
0

3500
4585

5670
6755

7840
8925

10000
47275

موكول به تامين منابع مالي 
ت
حمايتي اس

27
ت ساالنه 5 فقره تسهيالت وجوه 

پرداخ
اداره شده  500 ميليون ريالي تامين 

ت ساالنه 5 فقره تسهيالت وجوه 
پرداخ

اداره شده  500 ميليون ريالي تامين 
فقره

0
3500

4585
5670

6755
7840

8925
10000

47275
موكول به تامين منابع مالي 

ت
حمايتي اس

28
ت 

جذب منابع  وجوه اداره شده حماي
ت از صندوق تامين مالي خرد روستايي

دول
ت 

جذب منابع  وجوه اداره شده حماي
ت از صندوق تامين مالي خرد روستايي

دول
ميليارد ريال

0
5530

7244.3
8958.6

10673
12387

14102
15800

74695
موكول به تامين منابع مالي 

ت
حمايتي اس

مالحظات
جمع كل

ت/عمليات
حجم فعالي

ت/ عمليات
عنوان فعالي

واحد متعارف
سال پايه  

1392
ف
ردي

اهداف كمي برنامه عملياتي 

ش مانده حسابهاي مردمي صندوق 
افزاي

تامين مالي خرد روستايي به 100 
ميليارد ريال

ت psp  و پشتيباني از 
س شرك

تاسي
pos خدمات

خريد 500 دستگاه خودروي  پولرسان

ت
تامين زيرساختهاي پشتيباني و امني

تشكيل 2000 صندوق تامين مالي خرد 
روستايي
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4- منبع مالي اجراي برنامه عملياتي، اهداف كمي بسته توسعه روستايي
بسته اجرايي: ايجاد و توسعه خدمات مالى پايه و صندوقهاى تامين مالى خرد روستايى پست بانك ايران

1393
1394

1395
1396

1397
1398

1399
1

خريد تجهيزات اوليه دفاتر جديد
ميليارد ريال

255.2
267.9

312.2
379.5

446.1
535.8

646.8
1660.9

ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

2
خريد زمين و ساختمان اوليه دفاتر جديد

ميليارد ريال
504.7

529.8
617.5

750.5
882.2

1059.6
1279.2

3284.7
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

3
تامين ساير زير ساختارهاي مورد نياز ايجاد

ميليارد ريال
62.0

65.1
75.9

92.2
108.4

130.2
157.1

403.5
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

4
ك ميليون روستايي ديگر

افتتاح حساب براي ي
ك ميليون روستايي ديگر

افتتاح حساب براي ي
ميليارد ريال

موكول به ايجاد دفاتر جديد مي باشد

5
اخذ يارانه تراكنشهاي كارت مشتريان روستايي

ميليارد ريال
36,210

50,926
70,746

97,293
132,692

179,688
241,897

809,451
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

6
ك ميليون كارت بانكي جديد براي 

صدور ي
روستاييان

ميليارد ريال
0

موكول به ايجاد دفاتر جديد مي باشد

7
ش دهياريها تا 80درصد

رشد درصد پوش
مذاكره با وزارت كشور و عقد قرارداد با دهياريها

ميليارد ريال
0

0
0

0
0

0
0

0
موكول به ايجاد دفاتر جديد و مساعدت 

وزارت كشور مي باشد

8
ب در فروشگاههاي 

خريد 50000 دستگاه pos   و نص
ها روستا 

ب در 
خريد 50000 دستگاه pos   و نص

ها فروشگاههاي روستا 
ميليارد ريال

42.84
51.408

59.976
72.828

85.68
102.816

124.584
540

ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

9
جايگزيني تجهيزات فرسوده 9917 دفتر موجود

جايگزيني تجهيزات فرسوده 9917 دفتر موجود
ميليارد ريال

99.45
238.68

278.46
324.098

198.9
238.68

288.405
1,667

ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

10
بازآموزي  عمليات بانكي به كارگزاران

بازآموزي  عمليات بانكي به كارگزاران
ميليارد ريال

2.1
4.9

5.7
6.7

4.1
4.9

6
34.4

ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

11
ب در 

خريد  10000 دستگاه خود پرداز و نص
دفاتر روستايي

ميليارد ريال
1000

1200
1400

1700
2000

0
0

7300
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

12
گ

ت مانيتورين
توسعه ساي

ميليارد ريال
24.8

29.76
34.72

42.16
49.6

0
0

181.04
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

13
تامين نقدينگي صندوق دستگاههاي خود پرداز

ميليارد ريال
200

200
200

200
200

0
0

1000
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

14
ش

ارائه خدمات روستايي ساالنه 40 ميليون تراكن
ش

ارائه خدمات روستايي ساالنه 40 ميليون تراكن
ميليارد ريال

0
موكول به ايجاد دفاتر جديد مي باشد

15
ت 100 

س psp  با مالكي
تامين سرمايه و تاسي

درصد
ميليارد ريال

407.14
8.57

10.00
12.14

14.28
17.14

20.76
490

ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

16
گ و پشتيباني

ت مانيتورين
ايجاد ساي

ميليارد ريال
44

53
62

75
88

106
129

557
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

17
خريد 500 دستگاه خودروي پيكاپ پولرسان

ميليارد ريال
130

78
91

55.25
65

0
0

419.25
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

18
ب كابين

تجهيز و نص
ميليارد ريال

50
30

35
21.25

25
0

0
161.25

ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

19
گارد پولرسان

ميليارد ريال
408.7

245.22
286.09

173.698
204.35

0
0

1318.1
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

20
ايجاد خزانه هاي معين

ميليارد ريال
400

240
280

170
200

0
0

1290
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

21
برگزاري جلسات توجيهي در محل روستاها

ميليارد ريال
6.7

10.5
15.1

21.8
29.8

40.7
55.1

179.6
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

22
ايجاد صندوق خرد روستا

ميليارد ريال
ت
موكول به ايجاد دفاتر جديد اس

23
تبليغات

ميليارد ريال
20

24
28

34
40

48
58

252
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

24
جذب منابع مردمي

ميليارد ريال
0

ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

ايجاد دفتر در 8000 روستاي ديگر

خريد 500 دستگاه خودروي  پولرسان

ت
تامين زيرساختهاي پشتيباني و امني

تشكيل 2000 صندوق تامين مالي خرد روستايي

ش مانده حسابهاي مردمي صندوق تامين مالي خرد 
افزاي

روستايي به 100 ميليارد ريال

مالحظات

ك ميليون كارت بانكي جديد براي روستاييان
صدور ي

ب در دفاتر روستايي
 دستگاه خود پرداز و نص

تامين 10000

pos و پشتيباني از خدمات  psp ت
س شرك

تاسي

جمع كل
اعتبار مورد نياز

ف
ردي

اهداف كمي برنامه عملياتي 
ت/ عمليات

عنوان فعالي
واحد متعارف

سال پايه  1392
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1393
1394

1395
1396

1397
1398

1399

25
ت ساالنه 10 فقره تسهيالت 50 ميليون ريالي 

پرداخ
تامين(ضروري و ازدواج ) مالي روستايي در هر صندوق

ت ساالنه 10 فقره تسهيالت 50 ميليون 
پرداخ

ريالي تامين(ضروري و ازدواج ) مالي روستايي در 
هر صندوق

ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

26
ت ساالنه 5 فقره تسهيالت وجوه اداره شده  1000 

پرداخ
ميليون ريالي تامين مالي روستايي طرحهاي اصالح شيوه 

آيياري در هر صندوق

ت ساالنه 5 فقره تسهيالت وجوه اداره شده  
پرداخ

1000 ميليون ريالي تامين مالي روستايي 
طرحهاي اصالح شيوه آيياري در هر صندوق

ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

27
ت ساالنه 5 فقره تسهيالت وجوه اداره شده  500 

پرداخ
ميليون ريالي تامين مالي روستايي طرحهاي توليدي و 

صنايع تبديلي در هر صندوق

ت ساالنه 5 فقره تسهيالت وجوه اداره شده  
پرداخ

500 ميليون ريالي تامين مالي روستايي طرحهاي 
توليدي و صنايع تبديلي در هر صندوق

ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

28
ت از صندوق تامين 

ت دول
جذب منابع  وجوه اداره شده حماي

مالي خرد روستايي
ت از 

ت دول
جذب منابع  وجوه اداره شده حماي

صندوق تامين مالي خرد روستايي
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

29
ك در صندوق تامين مالي خرد روستايي

تامين منابع سهم بان
ك در صندوق تامين مالي 

تامين منابع سهم بان
خرد روستايي

ميليارد ريال
0

30
ارزيابي و درجه بندي دفاتر روستايي

ميليارد ريال

31
تعيين دفاتر مشمول اخذ يارانه حداكثر 30 درصد 

ت يارانه
دفاتر و پرداخ

ميليارد ريال
0

43.8
57.9

73.7
97.0

122.9
158.1

203.9
757.28

ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

32
واريز يارانه روستائيان

واريز يارانه روستائيان
ميليارد ريال

33
ارائه ساالنه 250 هزار فقره خدمات بانكي رايگان به مدد 

جويان روستايي كميته امداد و سازمان بهزيستي

ارائه ساالنه 250 هزار فقره خدمات بانكي رايگان به 
مدد جويان روستايي كميته امداد و سازمان 

بهزيستي
ميليارد ريال

34
بهبود سامانه سوئيچ

بهبود سامانه سوئيچ
ميليارد ريال

0
10

10
10

10
10

10
10

70
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

35
ت و ديتا سنتر

تجهيز ساي
ت و ديتا سنتر

تجهيز ساي
ميليارد ريال

0
30

120
10

10
10

10
10

200
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

36
H

ELP D
ESK

گ 
توسعه مركز مانيتورين

H
ELP D

ESK
گ 

توسعه مركز مانيتورين
ميليارد ريال

0
8.1

8.2
9.5

11.6
13.6

16.4
19.8

87.2
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

37
core banking بهبود نرم افزار

core banking بهبود نرم افزار
ميليارد ريال

0
100

300
100

30
30

30
30

620
ت
موكول به تامين منابع مالي حمايتي اس

ميليارد ريال
5,722

                                 
 

7,740
         

 
9,162

          
 

10,831
        

 
12,574

       
 

14,326
       

 
16,074

        
 

76,429
  

 

74695
0

ف و فعال سازي دفاتر غير فعال
پشتيباني از دفاتر ضعي

ميليارد ريال
5530

7244.3
15800

مالحظات
جمع كل

اعتبار مورد نياز

14101.5

ف
ردي

اهداف كمي برنامه عملياتي 
ت/ عمليات

عنوان فعالي
واحد متعارف

سال پايه  1392

جمع كل

8958.6
10672.9

12387.2
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1- شاخص هاي بسته توسعه روستايي                                   بسته اجرايي : مسكن روستايي 

واحد اهداف كميشاخصرديف
تعارف

سال 
پايه

1392

متوسط پيش بيني 7 ساله
نرخ 
رشد 
ساالنه 13

93
13

94
13

95
13

96
13

97
13

98
13

99

1
بهسازي و 

مقاوم سازي 
مسكن روستايي

ارتقاء واحدهاي 
مسكوني بادوام 
به 70 درصد

44465054586266703/8درصد

2- برنامه عملياتي و برش ساالنه اهداف كمي بسته توسعه روستايي/ بسته اجرايي : مسكن روستايي 

اهداف كمي برنامه عملياتيرديف
برنامه عملياتي

واحد 
متعارف

سال 
پايه

1392

برش ساالنه اهداف كمي

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
جمع 99

كل

1
احداث مسكن 
مقاوم روستايي

ارتقاء واحدهاي 
مسكوني بادوام 
به70 درصد

44244444426درصد

3- شرح فعاليت و عمليات به تفكيك هريك از اهداف كمي و برش ساالنه بسته توسعه روستايي                    
بسته اجرايي : مسكن روستايي

رديف
اهداف 

كمي برنامه 
عملياتي

عنوان فعاليت /
عمليات

واحد 
متعارف

سال 
پايه

1392

حجم فعاليت /عمليات

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
جمع 99

كل

1

ارتقاء 
واحدهاي 
مسكوني 

بادوام به70 
درصد

پرداخت تسهيالت 
ارزان قيمت 
جهت احداث 

1,300,000 واحد 
مسكن مقاوم

هزار 
واحد 
010020مسكوني

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

1,3
00

2

ارتقاء 
واحدهاي 
مسكوني 

بادوام به 70 
درصد

تأمين يارانه 
سود تسهيالت  
جهت احداث 

1,300,000 واحد 
مسكن مقاوم (مابه 
التفاوت سودبانكي 

با سود مصوب 
تسهيالت )

هزار 
واحد 
مسكوني

010020
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

1,3
00
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4- منابع مالي مورد نياز اجراي برنامه عملياتي اهداف كمي بسته توسعه روستايي/  بسته اجرايي: مسكن روستايي

ف
اهداف كمي ردي

عنوان فعاليت /عملياتبرنامه عملياتي

رف
تعا

د م
واح

13
92

يه 
ل پا

اعتبار مورد نياز ( ميليارد ريال )سا

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
جمع 99

كل

1
ارتقاء 

واحدهاي 
مسكوني بادوام 
به 70 درصد

پرداخت تسهيالت ارزان 
قيمت جهت احداث 

1,300,000 واحد مسكن 
مقاوم

ميليارد 
012ريال

,50
0

30
,00

0
30

,00
0

30
,00

0
30

,00
0

30
,00

0
30

,00
0

19
2,5

00

2
ارتقاء 

واحدهاي 
مسكوني بادوام 
به 70 درصد

تأمين يارانه سود تسهيالت 
جهت احداث 1,300,000 

واحد مسكن مقاوم 
(مابه التفاوت سودبانكي با 
سود مصوب تسهيالت)

ميليارد 
27ريال

5
3,1

25
7,5

00
7,5

00
7,5

00
7,5

00
7,5

00
7,5

00

48
,12

5

1- شاخص هاي بسته توسعه روستايي                        بسته اجرايي : راه روستايي

ف
اهداف كميشاخصردي

رف
تعا

د م
واح

13
92 

ايه
ل پ
متوسط پيش بيني 7 سالهسا

نرخ رشد 
ساالنه 13

93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

1

برخورداري 
روستاهاي 

باالي 50 خانوار 
از راه آسفالته

بهرمندي 100 درصد روستاهاي 
صدباالي 50 خانوار از راه شوسه

در
77

/7
88

/8100100100100100100

بهر مندي 100 درصد روستاهاي 
صدباالي 50 خانوار از راه آسفالته

در
77

/7
88

/8100100100100100100

2

برخورداري 
روستاهاي 

بين 20 تا 50 
خانوار از راه 
آسفا لته

بهر مندي صد  درصد روستاهاي 
صدبين 20 تا 50 خانوار از راه شوسه

506085100100100100100در

بهر مندي صد  درصد روستاهاي 
صدبين 20 تا 50 خانوار از راه آسفالته

در
93

/895100100100100100100

3
ارتقاء   ايمني 

راه هاي  آسفالته 
روستايي

نصب عالئم ، گاردريل و خط كشي 
صد100 درصد راه هاي آسفالته روستايي
5564738291100100100در

اصالح هندسي تقاطع ها در 100 
صددرصد محورهاي روستايي

5564738291100100100در

4
نگهداري و 

روكش مجدد 
راههاي 
روستايي

انجام عمليات راهداري در 100 
صددرصد محور هاي روستايي

در
84

/5
84

/5
92

/2100100100100100

روكش مجدد و تقويت روسازي 
صدراه هاي آسفالته روستايي

در
41

/1
52

/9
64

/7
76

/4
88

/2100100100
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2- برنامه عملياتي و برش ساالنه اهداف كمي بسته توسعه روستايي   /   بسته اجرايي : راه روستايي

ف
برنامه ردي

اهداف كمي برنامه عملياتيعملياتي

رف
تعا

د م
واح

13
92

يه 
ل پا

برش ساالنه اهداف كميسا

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
جمع 99

كل

1
آسفالت 
راه هاي 
روستايي

بهرمندي 100 درصد روستاهاي 
صدباالي 50 خانوار از راه شوسه

در
77

/711/
1

11/
20000022

/3

بهرمندي 100 درصد روستاهاي 
صدباالي 50 خانوار از راه آسفالته

در
77

/711/
1

11/
20000022

/3

بهرمندي 100 درصد روستاهاي 
صدبين 20 تا 50 خانوار از راه شوسه

5025250000050در

بهرمندي 100 درصد روستاهاي 
بين 20 تا 50 خانوار از راه 

صدآسفالته
00در

2
ارتقاء 

كيفيت 
راه هاي 
روستايي

نصب عالئم ، گاردريل و خط 
كشي 100 درصد راه هاي آسفالته 

صدروستايي
55999990045در

اصالح هندسي تقاطع ها در 100 
صددرصد محورهاي روستايي

55999990045در

انجام عمليات راهداري در 100 
صددرصد محور هاي روستايي
در

84
/507/
7

7/
8000015
/5

روكش مجدد و تقويت روسازي 
صدراه هاي آسفالته روستايي

در
41

/1
11/

8
11/

8
11/

7
11/

8
11/

80058
/9
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1- شاخص هاى بسته توسعه روستايى              بسته اجرايى: سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور

ف
اهداف كمى شاخصردي

رف
تعا

د م
واح

13
92 

ايه
ل پ
پيش بينى 7 سالهسا

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
متوسط 99

نرخ رشد 
ساالنه

1

سرانه آموزش 
فنى و حرفه اى 
روستاييان و 

عشاير

افزايش سرانه آموزش 
روستايى و عشايرى به 2 

تساعت
0/6ساع

5
0/811/21/41/61/820/1

9

تعداد 
شهرستان 
نيازسنجى 

شده

نيازسنجى و تهيه 
تقويم آموزش روستايى 
و عشايرى به تفكيك 
شهرستان به 396 

شهرستان

داد
3121تع
3

39
6-----52

تعداد 
استاندارد 
توليد شده

تدوين استانداردهاى 
شغلى و اموزش كوتاه 
مدت و مشاغل جديد 
روستايى و عشايرى به 

950 عنوان

داد
تع

70
0

75
0

80
0

85
0

90
0

95
0--35

/7

2

تعداد مركز

توسعه و تجهيز مراكز 
تخصصى آموزش فنى 
و حرفه اى كشاورزى و 
صنايع تبديلى و تكميلى 

به 31 مركز

داد
/251015223131314تع

14

تعداد پايگاه

توسعه وتجهيز پايگاههاى 
آموزش فنى و حرفه اى 
روستايى و عشايرى به 
540 پايگاه (واحدهاى 

مشترك مديريت و 
خدمات دولتى دستگاهها 

در دهستان ها)

داد
4014تع
0

24
0

34
0

44
0

54
0

54
0

54
0

71
/4

2
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2- برنامه عملياتى و برش ساالنه اهداف كمى بسته توسعه روستايى
بسته اجرايى: سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور

ف
برنامه ردي

اهداف كمى برنامهعملياتى

رف
تعا

د م
واح

13
92

يه 
ل پا

برش ساالنه اهداف كمىسا

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
ميزان 99

افزايش 
7 ساله

1

توسعه كمى 
و كيفى 

آموزش هاى 
فنى و حرفه 
اى روستايى 
و عشايرى

افزايش سرانه آموزش 
روستايى و عشايرى به 

ت2ساعت
0/6ساع

5
0/811/21/41/61/821/3

5

نيازسنجى و تهيه تقويم 
آموزش روستايى و عشايرى 

به تفكيك شهرستان به 
396 شهرستان

داد
3121تع
3

39
6-----36
5

تدوين استانداردهاى شغلى 
و اموزش كوتاه مدت و 

مشاغل جديد روستايى و 
عشايرى به 950 عنوان

داد
تع

70
0

75
0

80
0

85
0

90
0

95
0--25
0

2

فراهم نمودن 
زيرساختها و 
امور زيربنايى 

مراكز 
آموزش 

روستايى و 
عشايرى

توسعه و تجهيز مراكز 
تخصصى آموزش فنى و 

حرفه اى كشاورزى و صنايع 
تبديلى و تكميلى به 31 

مركز

داد
2510152231313129تع

توسعه وتجهيز پايگاههاى 
آموزش فنى و حرفه اى 

روستايى و عشايرى به 540 
پايگاه (واحدهاى مشترك 
مديريت و خدمات دولتى 
دستگاهها در دهستان ها)

داد
4014تع
0

24
0

34
0

44
0

54
0

54
0

54
0

50
0
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3- شرح فعاليت و عمليات به تفكيك هريك از اهداف كمى و برش ساالنه بسته توسعه روستايى               
بسته اجرايى: سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور

ف
ردي

اهداف 
كمى برنامه 
عملياتى

عنوان فعاليت/عمليات

رف
تعا

د م
واح

13
92

يه 
ل پا

برش ساالنه اهداف كمىسا

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
جمع 99

كل

1

توسعه كمى 
و كيفى 

آموزش هاى 
فنى و حرفه 
اى روستايى 
و عشايرى

افزايش سرانه آموزش 
روستايى و عشايرى به 

ت2ساعت
0/6ساع

5
0/811/21/41/61/821/3

5

نيازسنجى و تهيه تقويم 
آموزش روستايى و عشايرى 
به تفكيك شهرستان به 396 

شهرستان

داد
3121تع
3

39
6-----36
5

تدوين استانداردهاى شغلى و 
اموزش كوتاه مدت و مشاغل 
جديد روستايى و عشايرى به 

950 عنوان

داد
تع

70
0

75
0

80
0

85
0

90
0

95
0--25
0

2

فراهم نمودن 
زيرساختها و 
امور زيربنايى 
مراكز آموزش 
روستايى و 
عشايرى

توسعه و تجهيز مراكز 
تخصصى آموزش فنى و 

حرفه اى كشاورزى و صنايع 
تبديلى و تكميلى به 31 

مركز

داد
2510152231313129تع

توسعه وتجهيز پايگاههاى 
آموزش فنى و حرفه اى 

روستايى و عشايرى به 540 
پايگاه (واحدهاى مشترك 
مديريت و خدمات دولتى 
دستگاهها در دهستان ها)

داد
4014تع
0

24
0

34
0

44
0

54
0

54
0

54
0

50
0
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4- منابع مالى مورد نياز برنامه عملياتى اهداف كمى بسته توسعه روستايى           
بسته اجرايى: سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور

ف
ردي

اهداف 
كمى برنامه 
عملياتى

عنوان فعاليت/ عمليات

رف
تعا

د م
واح

13
92

يه 
ل پا

اعتبار مورد نياز (ميليارد ريال)سا

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
مجموع 99

اعتبارات 
7 ساله

1

توسعه كمى 
و كيفى 

آموزش هاى 
فنى و 

حرفه اى 
روستايى و 
عشايرى

افزايش سرانه آموزش 
روستايى و عشايرى به 

ت2ساعت
28ساع

0
39

6
57

0
78

6
105

5
13

86
17

94
22

92

82
79

نيازسنجى و تهيه 
تقويم آموزش روستايى 
و عشايرى به تفكيك 
شهرستان به 365 

شهرستان

داد
تع

3/
1

18
/2

18
/3-----36
/5

تدوين استانداردهاى 
شغلى و اموزش كوتاه 
مدت و مشاغل جديد 
روستايى و عشايرى به 

950 عنوان

داد
7--11/21/41/61/8-تع

2

فراهم نمودن 
زيرساخت ها و 
امور زيربنايى 
مراكز آموزش 
روستايى و 
عشايرى

توسعه و تجهيز مراكز 
تخصصى آموزش فنى 
و حرفه اى كشاورزى و 
صنايع تبديلى و تكميلى 

به 31 مركز

داد
21-تع
0

42
0

50
4

84
6

13
05--

32
85

توسعه وتجهيز پايگاههاى 
آموزش فنى و حرفه اى 
روستايى و عشايرى به 
540 پايگاه (واحدهاى 

مشترك مديريت و 
خدمات دولتى دستگاهها 

در دهستان ها)

داد
15-تع
0

17
3

19
8

22
8

26
2

101
1
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1- شاخص هاي بسته توسعه روستايي                                          بسته اجرايي : آب و فاضالب

ف
اهداف كميشاخصردي

رف
تعا

د م
واح

13
92

يه 
ل پا

پيش بيني 7 سالهسا
متوسط 

نرخ رشد 
ساالنه 13

93
13

94
13

95
13

96
13

97
13

98
13

99

1

جمعيت روستايي 
بهره مند از آب 
آشاميدني سالم 

( روستاهاي 
باالي 20 خانوار)

بهره مندي 90 
درصد جمعيت 
روستايي از آب 
آشاميدني سالم 

( روستاهاي باالي 
20 خانوار)

صد
در

74
/8

76
/87981838587902

2

جمعيت روستايي 
برخوردار از 

سيستم فاضالب 
( روستاهاي 

باالي 20 خانوار)

برخورداري 6/5 
درصد جمعيت 
روستايي از  

سيستم فاضالب 
( روستاهاي باالي 

20 خانوار)

صد
0/50/7در
5

1/52/
5

3/
5

4/
5

5/
5

6/
5

0/8
5

2- برنامه عملياتي و برش ساالنه اهداف كمي بسته توسعه  روستايي  /   بسته اجرايي : آب و فاضالب

ف
اهداف كمي برنامه برنامه عملياتيردي

عملياتي

رف
تعا

د م
واح

13
92

ايه
ل پ

پيش بيني 7 سالهسا

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
جمع99

تأمين آب شرب 1
روستايي

بهره مندي90 
درصد جمعيت 
روستايي از آب 
آشاميدني سالم 

( روستاهاي باالي 
20 خانوار)

صد
در

74
/822/
22222315
/2

2
بهبود و توسعه 
سامانه پساب
 و فاضالب 

برخورداري 6 
درصد جمعيت 
روستايي از  

سيستم فاضالب 
(روستاهاي باالي 

20 خانوار)

صد
0/50/2در
5

0/7
5111116
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3- شرح فعاليت و عمليات به تفكيك هريك از اهداف كمي و برش ساالنه بسته توسعه روستايي               
بسته اجرايي : آب و فاضالب

ف
اهداف كمي برنامه برنامه عملياتيردي

عملياتي

رف
تعا

د م
واح

13
92

ايه
ل پ

پيش بيني 7 سالهسا

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
جمع99

1
بهرمندي ۹۰٪ جمعيت 

روستايي از آب آشاميدني 
سالم (روستاهاي باالي 

20خانوار)

توسعه تأسيسات 
تأمين و توزيع 
آب روستايي با 

واگذاري 900هزار 
انشعاب

قره
زارف

ه
505010

0
10

0
15

0
15

0
15

0
20

0

90
0

2
برخورداري 6 درصد 
جمعيت روستايي از  

سيستم فاضالب (روستاهاي 
باالي 20خانوار)

توسعه سيستم 
فاضالب و 

واگذاري275هزار 
ره انشعاب 

 فق
زار

ه
4520505050505027
5

4- منابع مالي مورد نياز اجراي برنامه عملياتي اهداف كمي بسته توسعه روستايي                 
بسته اجرايي : آب و فاضالب

ف
عنواناهداف كمي برنامه عملياتيردي

فعاليت / عمليات

رف
تعا

د م
واح

13
92

ايه
ل پ

اعتبار مورد نياز ( ميليارد ريال ) سا

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
جمع 99

كل

1
بهرمندي 90 درصد 

جمعيت روستايي از آب 
آشاميدني سالم

(روستاهاي باالي 20خانوار)

توسعه تأسيسات 
تأمين و توزيع 
آب روستايي با 
واگذاري 900 
هزار انشعاب

ال
 ري

ارد
يلي

م

2,0
00

2,0
00

4,0
00

4,0
00

6,0
00

6,0
00

6,0
00

6,0
00

34
,20

0

2
برخورداري 6 درصد 
جمعيت روستايي از  

سيستم فاضالب
(روستاهاي باالي 20خانوار)

توسعه سيستم 
فاضالب و 

واگذاري275 هزار 
الانشعاب 

 ري
ارد

يلي
م

15
0

1,0
00

3,0
00

4,0
00

4,0
00

4,0
00

4,0
00

4,0
00

24
,00

0
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1- شاخص هاي بسته توسعه روستايي                                بسته اجرايي حمل و نقل و پايانه ها

ف
اهداف كميشاخصردي

رف
تعا

د م
واح

92
يه 

ل پا
متوسط پيش بيني 5 سالهسا

نرخ 
رشد 
ساالنه 13

93
13

94
13

95
13

96
13

97
13

98
13

99

1
روستاهاي 

باالي20خانوار 
برخوردار از خدمات 
حمل ونقل عمومي

برخورداري ٪۸۰ 
از روستاهاي باالي 
20خانواركشور از 
حمل ونقل عمومي

صد
در

2
روستاهاي برخوردار 

از خدمات حمل ونقل 
عمومي

برخورداري ۵۰٪ از 
روستاهاي كشور ازخدمات 

صدحمل ونقل عمومي
در

توسعه ناوگان حمل و 3
نقل عمومي روستايي

ورود 47هزاردستگاه 
وسيله نقليه به ناوگان 
حمل ونقل عمومي 

روستايي

گاه
ست
د

50
0

25
00

65
00

80
00

80
00

75
00

75
00

70
00

توضيحات : مطابق سرشماري عمومي سال 1385، 66/9 درصد از روستاهاي باالي 20خانوار كشور 
از حمل ونقل عمومي برخوردار بوده اند. برآورد مي شود 80درصد روستاهاي باالي 20خانواركشور در 

سال 1399 به حمل و نقل عمومي دسترسي داشته باشند.
روستاهاي برخوردار از خدمات حمل و نقل عمومي طبق سرشماري سال 1390، 40/5 درصد كل 
روستاهاي كشور را تشكيل مي داده اند پيش بيني مي شود درپايان سال 1399 به 50درصد افزايش 

يابند. 
با توجه به فقدان اطالعات رسمي امكان درج رقم مربوط به سال پايه رديف هاي 1و2 وجود ندارد.

و  14000وانت،  بوس،  ميني   10000 10000سواري،  10000ون،  (شامل  دستگاه   4700 تعداد 
3000كاميونت ) براي توسعه حمل و نقل عمومي روستايي مورد نياز مي باشد.ورود اين تعداد ناوگان 
منوط به پيش بيني بسته هاي حمايتي وارائه تسهيالت كم بهره ، توان كارخانجات خودروسازي و اجازه 

واردات از خارج مي باشد. 
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ورود انواع ناوگان به حمل و نقل روستايي درسالهاي 1393 تا 1399 مطابق جدول زير پيش بيني 
شده است. 

جمع1393139413951396139713981399نوع ناوگان
015001700170017001700170010000ون

150015001500150015001500100010000سواري
010001800180018001800180010000ميني بوس

100020002500250020002000200014000وانت

05005005005005005003000كاميونت

250065008000800075007500700047000جمع

2- برنامه عملياتي و برش ساالنه اهداف كمي بسته توسعه روستايي
بسته اجرايي : حمل و نقل و پايانه ها

ف
اهداف كمي برنامه عملياتيبرنامه عملياتيردي

رف
تعا

د م
واح

92
يه 

ل پا
پيش بيني 5 سالهسا

جمع 
كل 13

93
13

94
13

95
13

96
13

97
13

98
13

99

1
ساماندهي 
مسيرهاي 

حمل و نقل 
روستايي

برخورداري ۸۰٪ روستاهاي 
باالي 20خانوار و ۵۰٪ كل 
روستاهاي كشور ازخدمات 

حمل و نقل روستايي

ير
40مس
0020
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

14
00

2
تامين و اموزش 
رانندگان حمل 
ونقل روستايي

ورود 47000 دستگاه وسيله 
نقليه به ناوگان حمل و نقل 

عمومي روستايي

فر
ن

14
00040
00

45
00

45
00

50
00

50
00

50
00

50
00

33
000

توضيحات : جذب ، تامين و آموزش رانندگان حمل و نقل روستايي منوط به ارائه تسهيالت حمايتي 
و كم بهره به متقاضيان فعاليت در حمل ونقل روستايي براي خريد ناوگان مورد نياز مي باشد.

درحال حاضر حدود 14000 راننده روستايي شناسايي شده است كه اغلب با ناوگان پالك شخصي 
فعاليت مي كنند. اين رانندگان براي برگ فعاليت ( كارت هوشمند ) رانندگي بايد دردوره هاي آموزش 
حرفه اي شركت كنند. با ورود ناوگان حمل و نقل روستايي جديد ، به تدريج ناوگان پالك شخصي ، از 

حمل و نقل روستايي حذف و رانندگان آنها با ناوگان پالك عمومي فعاليت خواهند نمود.
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3- شرح فعاليت و عمليات به تفكيك هر يك از اهداف كمي و برش ساالنه بسته توسعه روستايي                 
بسته اجرايي : حمل و نقل و پايانه ها

ف
اهداف كمي برنامه ردي

عملياتي
عنوان فعاليت / 

رفعمليات
تعا

د م
واح

92
يه 

ل پا
پيش بيني 5 سالهسا

جمع 
كل

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

1

برخورداري 80درصد 
از روستاهاي باالي 
30خانوارو 50درصد 

كل روستاهاي كشور از 
حمل و نقل عمومي

توسعه 
ساماندهي 

مسيرهاي حمل 
و نقل روستايي

ير
40مس
0020
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

14
00

2
ورود 47000 دستگاه 
وسيله نقليه به ناوگان 
حمل و نقل عمومي 

روستايي

تامين و آموزش 
رانندگان حمل و 

نقل روستايي

فر
ن

14
00040
00

45
00

45
00

50
00

50
00

50
00

50
00

33
000

مي  فعاليت  روستايي  ونقل  حمل  در  شخصي  پالك  ناوگان  با  نفر   14000 حدود   1392 درسال 
تعداد  روستايي  ونقل  حمل  به  نقليه   وسيله  دستگاه  ورود 47000  بيني  پيش  به  توجه  با  اند.  كرده 

33000راننده ديگر بايد جذب شود.

4- منابع مالي مورد نياز اجراي برنامه عملياتي اهداف كمي بسته توسعه روستايي        
بسته اجرايي : حمل و نقل و پايانه ها

ف
اهداف كمي برنامه ردي

عملياتي
عنوان فعاليت/ 

عمليات

رف
تعا

د م
واح

92
يه 

ل پا
پيش بيني 5 سالهسا

جمع 
كل 13

93
13

94
13

95
13

96
13

97
13

98
13

99

1
ورود 47000 دستگاه 

وسيله نقليه به 
ناوگان حمل ونقل 
عمومي روستايي

توسعه و نوسازي 
ناوگان حمل ونقل 
عمومي روستايي

ال
دري

يار
ميل

-61
6

27
56

36
40

36
40

35
00

35
00

33
88

21
04

0

توضيحات : با توجه به 47000 دستگاه انواع ناوگان مورد نياز حمل و نقل روستايي و با توجه به قيمت 
سال1393 انواع ناوگان ، ارزش كل ناوگان مورد نياز حمل و نقل روستايي در طي سالهاي 1393 تا 
1399 حدود 263000 ميليارد ريال برآورد مي گردد كه با فرض اينكه 80درصد قيمت ناوگان از طريق 

پرداخت تسهيالت كم بهره تامين شود به 21040 ميلياردريال تسهيالت نياز مي باشد.
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قيمت هر نوع ناوگان مورد نياز حمل ونقل روستايي براساس قيمتهاي سال 1393 و با توجه به معافيت 
ناوگان روستايي ازعوارض گمركي به شرح زير در نظر گرفته شده است :

- ون 650 ميليون ريال
- سواري 280ميليون ريال

- ميني بوس 1000 ميليون ريال
- وانت 350 ميليون ريال

- كاميونت 700 ميليون ريال
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1- شاخص هاي بسته توسعه روستايي                         بسته اجرايي : توسعه كالبدي روستاها

ف
اهداف كميشاخصردي

رف
تعا

د م
واح

92
ايه

ل پ
متوسط پيش بيني 7 سالهسا

نرخ رشد 
ساالنه 13

93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

1
تهيه طرح هادى 

روستاهاى باالى 20 
خانوار

برخوردارى 100 درصد 
روستاهاى باالى20 خانوار از 

صدبرنامه تهيه طرح هادى
799010در
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10/
5

2
تهيه طرح بازنگرى 

طرح  هادى 
روستاهاى باالى 20 

خانوار

برخوردارى ۳۰٪ روستاهاى 
باالى20 خانوار داراى 

طرح هادى از برنامه تهيه 
طرح بازنگرى طرح هادى

صد
/11131619222426302در
4

3
اجراى طرح  هادى 

روستايى در روستاهاى 
باالى 20 خانوار

برخوردارى 100درصد 
روستاهاى باالى 20 خانوار 
صداز برنامه اجراى طرح هادى

در
34

/5
37

/54558718510
0010/
9

4
صدور سند اماكن 

روستايى براى روستاهاى 
باالى 20 خانوار

سنددار كردن 74 درصد 
واحدهاى مسكونى واقع در 
صدروستاهاى باالى 20 خانوار

53565963666971743در

5
تهيه طرح بهسازى 

بافت باارزش 
روستايى

بهرمندى 250 روستاى كشور 
از برنامه تهيه طرح نوسازى و 

صداحياى بافتهاى باارزش 
در

32
/44659738610
0

10
0

10
0

13
/5

اجراى بهسازى بافت 6
باارزش روستايى

بهرمندى 250 روستاى كشور 
از برنامه اجراى طرح نوسازى 

صدو احياى بافتهاى باارزش 
233853698410در
0

10
0

10
0

15
/4

7

 تهيه طرح 
ساماندهى 

منظومه هاى 
روستايى در سطح 

بخش

برخودارى 100 درصد 
بخشهاى موجود در 

تقسيمات كشورى از  برنامه 
تهيه طرح ساماندهى  
منظومه هاى روستايى 

صد
02040608010در
0

10
0

10
020

8
تهيه طرح هادى 
روستاهاى هدف 

گردشگرى

برخوردارى 480 روستاى داراى 
قابليت گردشگرى و طبيعت 

گردى از برنامه تهيه طرح هادى 
با رويكرد گردشگرى 

صد
52443628110010010019در

9
اجراى طرح هادى 
روستاهاى هدف 

گردشگرى

برخوردارى 480 روستاى 
داراى قابليت گردشگرى 
و طبيعت گردى از برنامه 

اجراى طرح هادى با 
رويكرد گردشگرى 

صد
02040608010010010020در

10
تهيه طرحهاى 

تحقيقاتى(مطالعات 
جامع توسعه 

كالبدى روستاها)

تهيه 119 طرح 
مطالعاتى، تحقيقاتى 
و پژوهشى درراستاى 
توسعه پايدار روستايى

صد
/58667583921001001008در
4
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2- برنامه عملياتي و برش ساالنه اهداف كمي بسته توسعه روستايي
بسته اجرايى : توسعه كالبدي روستاها

ف
اهداف كمي برنامه عملياتيبرنامه عملياتيردي

رف
تعا

د م
واح

92
ايه

ل پ
برش ساالنه اهداف كميسا

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
جمع 99

كل

1
تهيه طرح هادى 

روستاهاى باالى 20 
خانوار

برخوردارى 100 درصد 
روستاهاى باالى20 خانوار از 

صدبرنامه تهيه طرح هادى
/7910در
5

10/
50000021

2
تهيه طرح بازنگرى 

طرح هادى روستاهاى 
باالى 20 خانوار

برخوردارى 30 درصد  روستاهاى 
باالى20 خانوار داراى طرح هادى 

از برنامه تهيه طرح بازنگرى 
طرح هادى

صد
11233333419در

3
اجراى طرح هادى 

روستايى در روستاهاى 
باالى 20 خانوار

برخوردارى 100درصد روستاهاى 
باالى 20 خانوار از برنامه اجراى 

صدطرح هادى
در

34
/537/
513131315065
/5

4
صدور سند اماكن 

روستايى براى روستاهاى 
باالى 20 خانوار

سنددار كردن 74 درصد 
واحدهاى مسكونى واقع در 
صدروستاهاى باالى 20 خانوار

53333333320در

تهيه طرح بهسازى بافت 5
باارزش روستايى

بهره مندى 250 روستاى كشور از 
برنامه تهيه طرح نوسازى و احياى 

صدبافتهاى باارزش 
در

32
/4

13
/6131414140067
/6

اجراى بهسازى بافت 6
باارزش روستايى

بهره مندى 250 روستاى كشور 
از برنامه اجراى طرح نوسازى و 

صداحياى بافتهاى باارزش 
2315151615160077در

7
تهيه طرح ساماندهى  
منظومه هاى روستايى  

در سطح بخش

برخودارى 100 درصد بخشهاى 
موجود در تقسيمات كشورى 

از  برنامه تهيه طرح ساماندهى  
منظومه هاى روستايى 

صد
0202020202000100در

8
تهيه طرح هادى 
روستاهاى هدف 

گردشگرى

برخوردارى 480 روستاى داراى 
قابليت گردشگرى و طبيعت 

گردى از برنامه تهيه طرح هادى با 
رويكرد گردشگرى 

صد
519191919190095در

9
اجراى طرح هادى 
روستاهاى هدف 

گردشگرى

برخوردارى 480 روستاى داراى 
قابليت گردشگرى و طبيعت 

گردى از برنامه اجراى طرح هادى 
با رويكرد گردشگرى 

صد
0202020202000100در

10
 تهيه طرحهاى 

تحقيقاتى ( مطالعات 
جامع توسعه كالبدى 

روستاها)

تهيه 119 طرح مطالعاتى، 
تحقيقاتى و پژوهشى درراستاى 

صدتوسعه پايدار روستايى
58889980042در
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3- شرح فعاليت و عمليات به تفكيك هريك از اهداف كمي و برش ساالنه بسته توسعه روستايي                                
بسته اجرايي : توسعه كالبدي روستاها

ف
عنوان فعاليت /عملياتاهداف كمي برنامه عملياتيردي

رف
تعا

د م
واح

92
ايه

ل پ
حجم فعاليت /عملياتسا

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
جمع 99

كل

1
برخوردارى 100 درصد 

روستاهاى باالى20 خانوار از 
برنامه تهيه طرح هادى

توسعه روستاها از طريق 
تهيه طرح هادى كليه 

ستاروستاهاى باالى 20خانوار
رو

102
7

39
70

39
700000079
40

2
برخوردارى 30 درصد  

روستاهاى باالى20 خانوار 
داراى طرح هادى از برنامه تهيه 

طرح بازنگرى طرح هادى

توسعه روستاها از طريق 
تهيه طرح بازنگرى طرح 

 هادى روستاهاى باالى 20 
خانوار

ستا
رو

12
0

100
0

100
0

100
0

100
0

100
0

100
0

20
00

80
00

3
برخوردارى 100درصد 

روستاهاى باالى 20 خانوار از 
برنامه اجراى طرح هادى

توسعه روستاها از طريق 
اجراى طرح هادى روستايى در 

ستاروستاهاى باالى 20خانوار
رو

52
0

12
00

28
50

50
00

50
00

50
00

57
000

24
75

0

4
سنددار كردن 74 درصد 

واحدهاى مسكونى واقع در 
روستاهاى باالى 20 خانوار

تثبيت نظام مالكيت در 
روستاها با صدور سند اماكن 
روستايى براى روستاهاى 

باالى 20خانوار

لد
ج

41
71

3
16

000
0

16
000

0
16

000
0

16
000

0
16

000
0

16
000

0
16

000
0

112
000

5
بهره مندى 250 روستاى كشور 
از برنامه تهيه طرح نوسازى و 

احياى بافتهاى باارزش 

توسعه فرهنگ روستايى 
بوسيله تهيه طرح بهسازى 

ستابافت باارزش روستايى
1433343434340016رو
9

6
بهره مندى 250 روستاى كشور 
از برنامه اجراى طرح نوسازى و 

احياى بافتهاى باارزش 

توسعه فرهنگ روستايى 
بوسيله اجراى بهسازى بافت 

ستاباارزش روستايى
738383939390019رو
3

7
 برخودارى 100 درصد بخشهاى 
موجود در   تقسيمات كشورى 
از  برنامه تهيه طرح ساماندهى  

منظومه هاى روستايى 

ساماندهى و توسعه پهنه هاى 
روستايى كشور از طريق تهيه 
طرح ساماندهى منظومه هاى 
روستايى  در سطح بخش

ش
019بخ
6

19
6

19
6

19
7

19
70098
2

8
برخوردارى 480 روستاى داراى 
قابليت گردشگرى و طبيعت 

گردى از برنامه تهيه طرح هادى 
با رويكرد گردشگرى 

توسعه گردشگرى روستايى 
بوسيله مطالعه و تهيه 

طرح هادى روستاهاى هدف 
گردشگرى

ستا
1391919191910045رو
5

9
برخوردارى 480 روستاى 
داراى قابليت گردشگرى و 

طبيعت گردى از برنامه اجراى 
طرح هادى با رويكرد گردشگرى 

توسعه گردشگرى روستايى 
بوسيله اجراى مصوبات 

طرح هادى روستاهاى هدف 
گردشگرى

ستا
096969696960048رو
0

10
تهيه 119 طرح مطالعاتى، 

تحقيقاتى و پژوهشى درراستاى 
توسعه پايدار روستايى

مطالعات جامع توسعه 
رحكالبدى روستاها

010101010100050ط
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4- منابع مالي مورد نياز اجراي برنامه عملياتي اهداف كمي بسته توسعه روستايي                                                 
بسته اجرايي : توسعه كالبدي روستاها
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1- شاخص هاي بسته توسعه روستايي                                           بسته اجرايي : راه روستائي

ف
اهداف كميشاخصردي

رف
تعا

د م
واح

92
ايه

ل پ
متوسط پيش بيني 7 سالهسا

نرخ رشد 
ساالنه 13

93
13

94
13

95
13

96
13

97
13

98
13

99

1

برخورداري 
100درصد 

روستاهاي باالي 
50 خانوار از راه 

آسفالت

تبديل راههاي 
دسترسي به راههاي 
آسفالت روستايي 
باالي 50 خانوار

تر
لوم

كي
63

61
9

72
72

2
81

82
4

00000

تبديل راههاي شوسه 
به راههاي آسفالت 
روستايي باالي 50 

خانوار

تر
لوم

كي

2

برخورداري 
100درصد 

روستاهاي باالي 
20 تا50 خانوار از 

راه آسفالت

تبديل راههاي 
دسترسي به راههاي 
آسفالت روستايي 
بين20 تا 50 خانوار

تر
لوم

كي
16

76
3

25
09

5
33

42
7

00000

تبديل راههاي شوسه 
به راههاي آسفالت 
روستايي  بين20 تا 

50 خانوار

تر
لوم

كي
38

04
9

39
29

9
40

54
9

00000

3
ارتقاء ايمني 

راه هاي آسفالت 
روستايي 

تأمين عالئم، خط 
تركشي، نصب گاردريل

لوم
كي

556473829110000

اصالح هندسي 
ترتقاطع ها

لوم
كي

4
نگهداري و روكش 

مجدد راههاي 
روستايي

انجام عمليات 
راهداري راههاي 

ترروستايي
لوم

كي
12

95
35

12
95

35
14

14
18

15
33

00
15

33
00

15
33

00
00

روكش مجدد و 
تقويت روسازي 
ترراههاي آسفالت

لوم
كي

42
000

54
000

66
000

78
000

90
000

102
00000
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2- برنامه عملياتي و برش ساالنه اهداف كمي بسته توسعه روستايي    /    بسته اجرايي : راه روستائي

اهداف كمي  برنامه برنامه عملياتيرديف
عملياتي

رف
تعا

د م
واح

92
ايه

ل پ
متوسط پيش بيني 7 سالهسا

نرخ رشد 
ساالنه 13

93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

1

برخورداري 
100درصد 
روستاهاي 
باالي 50 

خانوار از راه 
آسفالت

تبديل راههاي 
دسترسي به راههاي 
آسفالت روستايي 
باالي 50 خانوار

تر
لوم

كي
63

61
9

91
03

91
0300000

تبديل راههاي 
شوسه به راههاي 
آسفالت روستايي 
باالي 50 خانوار

تر
لوم

كي

2

برخورداري 
100درصد 
روستاهاي 

باالي 20 تا50 
خانوار از راه 

آسفالت

تبديل راههاي 
دسترسي به راههاي 
آسفالت روستايي  
بين20 تا50 خانوار

تر
لوم

كي
16

76
3

83
32

83
3200000

تبديل راههاي 
شوسه به راههاي 

آسفالت روستايي  
بين20 تا 50 خانوار

تر
لوم

كي
38

04
9

12
50

12
5000000

3
ارتقاء ايمني 

راه هاي آسفالت 
روستايي 

تأمين عالئم، 
خط كشي، نصب 

گاردريل

صد
559999900در

اصالح هندسي 
تقاطع ها

4
نگهداري 
و روكش 

مجدد راههاي 
روستايي

انجام عمليات 
راهداري راههاي 

ترروستايي
لوم

كي
12

95
35

12
95

35

14
14

18
15

33
00

15
33

00
15

33
00

00

روكش مجدد و 
تقويت روسازي 
ترراههاي آسفالت

لوم
كي

42
000

12
000

12
000

12
000

12
000

12
00000
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3- منابع مالي مورد نياز اجراي برنامه عملياتي اهداف كمي بسته توسعه روستايي
بسته اجرايى: راه روستائي

ف
ردي

برنامه  اهداف 
كمي برنامه 
عملياتي

عنوان فعاليت /
عمليات

رف
تعا

د م
واح

92
ايه

ل پ
اعتبار مورد نياز ( ميليارد ريال )سا

متوسط نرخ 
رشد ساالنه

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

1

برخورداري 
100درصد 

روستاهاي باالي 
50 خانوار از راه 

آسفالت

تبديل راههاي 
دسترسي به راههاي 
آسفالت روستايي 
باالي 50 خانوار

تر
لوم

كي
-

18
97

8
18

97
8

00000

تبديل راههاي شوسه 
به راههاي آسفالت 
روستايي باالي 50 

خانوار

تر
لوم

كي

2

برخورداري 
100درصد 

روستاهاي باالي 
20 تا50 خانوار از 

راه آسفالت

تبديل راههاي 
دسترسي به راههاي 
آسفالت روستايي  
بين20 تا 50 خانوار

تر
لوم

كي

-

12
49

7
12

49
7

00000

تبديل راههاي شوسه 
به راههاي آسفالت 
روستايي  بين20 تا 

50 خانوار

تر
لوم

كي
-18
75

18
7500000

3
ارتقاء ايمني 

راه هاي آسفالت 
روستايي 

تأمين عالئم، خط 
كشي، نصب گاردريل

صد
112-در
5

112
5

112
5

112
5

112
500

اصالح هندسي 
تقاطع ها

4
نگهداري و روكش 

مجدد راههاي 
روستايي

انجام عمليات 
راهداري راههاي 

ترروستايي
لوم

كي
-

38
86

42
43

45
99

45
99

45
9900

روكش مجدد و 
تقويت روسازي 
ترراههاي آسفالت

لوم
كي

-18
000

18
000

18
000

18
000

18
00000
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1- شاخصهاي بخش توسعه روستايي                                                      بسته اجرايي : دهياري ها
  

ف
اهداف كميشاخصردي

رف
تعا

د م
واح

92
ايه

ل پ
متوسط پيش بيني 7سالهسا

نرخ 
رشد 
ساالنه

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

1
برخورداري روستاهاي 

باالي 20 خانوار از 
مديريت روستايي

بهره مندي 9294 
روستاي باالي 20 
خانوار از مديريت 

روستايي
صد

/76818590951001001004در
85

2
برخورداري روستاهاي 

باالي 100 خانوار 
از سيستم مديريت 

پسماند

بهره  مندي 8233 
روستاي باالي 100 
خانوار از سيستم 
مديريت پسماند

صد
/445567788910010010011در
25

3
روستاهاي باالي 200 
خانوار تحت پوشش 

خدمات ايمني و آتش 
نشاني

احداث پايگاه آتش 
نشاني در 1169 

روستاي باالي 200 
خانوار

صد
223853698410010010015در
/5

4
برخورداري روستاهاي 
باالي 200 خانوار از 
فضاي سبز چندمنظوره

بهره مندي 6283 
روستاي باالي 200 
خانوار از فضاي سبز 

چندمنظوره

صد
153249668310010010017در

5
برخورداري روستاهاي 
باالي 200 خانوار از 
غسالخانه بهداشتي

بهره مندي 4233 
روستاي باالي 200 
خانوار از غسالخانه 

بهداشتي

صد
/71778389941001001005در

75

6
برخورداري روستاهاي 
باالي 200 خانوار از 
سامانه حمل و نقل 

روستايي

بهره مندي 2500 
مركز دهستان از 

سامانه حمل و نقل 
روستايي

صد
02040608010010010020در
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2- برنامه عملياتي و برش ساالنه اهداف كمي بسته توسعه  روستايي
بسته اجرايي : دهياريها

ف
اهداف كمي برنامه برنامه عملياتيردي

عملياتي

رف
تعا

د م
واح

92
ايه

ل پ
برش ساالنه اهداف كميسا

جمع 
كل

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

راه اندازي دهياري 1
در روستاها

برخورداري روستاهاي 
باالي 200 خانوار از 
مديريت روستايي

صد
764,8در
5

4,8
5

4,8
5

4,8
5

4,8
50024

2
تامين سيستم 

مديريت پسماند 
روستايي

برخورداري روستاهاي 
باالي 100 خانوار از 

سيستم مديريت پسماند

صد
,4411در

25
11,

25
11,

25
11,

25
11,

250026

3
تامين خدمات 
ايمني و آتش 
نشاني روستايي

برخورداري روستاهاي 
باالي 200 خانوار از 

خدمات ايمني و آتش 
نشاني

صد
2215در
,5

15
,5

15
,5

15
,5

15
,50078

4
تامين فضاي 

سبز چندمنظوره 
روستايي

برخورداري روستاهاي 
باالي 200 خانوار از فضاي 

سبز چندمنظوره

صد
1517171717170085در

5
احداث غسالخانه 

بهداشتي در 
روستاها

برخورداري روستاهاي 
باالي 200 خانوار از 
غسالخانه بهداشتي

صد
715,7در
5

5,7
5

5,7
5

5,7
5

5,7
50029

ايجاد سامانه حمل 6
و نقل روستايي

برخورداري  روستاهاي 
مركز دهستان از سامانه 
حمل و نقل روستايي

صد
0202020202000100در
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3- شرح فعاليت و عمليات به تفكيك هريك از اهداف كمي و برش ساالنه بسته توسعه  روستايي
بسته اجرايي : دهياريها

ف
اهداف كمي برنامه ردي

عنوان فعاليت /عملياتعملياتي

رف
تعا

د م
واح

92
ايه

ل پ
حجم فعاليت / عملياتسا

جمع 
كل

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

1
برخورداري روستاهاي 
باالي 200 خانوار از 
مديريت روستايي

توسعه مديريت روستايي 
(دهياري) در روستاها به 

تعداد 9294 روستا
داد

تع
28

97
2

18
59

18
59

18
59

18
59

18
5900

92
94

2
برخورداري روستاهاي 

باالي 100 خانوار 
از سيستم مديريت 

پسماند

توسعه سيستم مديريت 
پسماند به تعداد 8233 

روستا

داد
تع

65
00

82
3

12
35

16
47

20
58

24
7000

82
33

3
برخورداري روستاهاي 
باالي 200 خانوار از 

خدمات ايمني و آتش 
نشاني

توسعه  خدمات ايمني 
و آتش نشاني به تعداد 

1169 روستا

داد
تع

33
1

11717
5

23
4

29
2

35
100116
9

4
برخورداري روستاهاي 

باالي 200 خانوار 
از فضاي سبز 
چندمنظوره

توسعه فضاي سبز 
چندمنظوره به تعداد 

6283  روستا

داد
تع

110
0

62
8

94
2

12
5715
71

18
8500

62
83

5
برخورداري روستاهاي 
باالي 200 خانوار از 
غسالخانه بهداشتي

توسعه غسالخانه 
بهداشتي به تعداد 

4233 روستا

داد
تع

105
00

42
3

63
5

84
7

105
8

12
7000

42
33

6
برخورداري  روستاهاي 

مركز دهستان از 
سامانه حمل و نقل 

روستايي

توسعه سامانه حمل و 
نقل روستايي در 2500 
روستاي مركز دهستان

داد
025تع
0

37
5

50
0

62
5

75
00025
00
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4- منابع مالي مورد نياز اجراي برنامه عملياتي اهداف كمي بسته توسعه روستايي                                                            
بسته اجرايي : دهياريها

ف
اهداف كمي برنامه ردي

عملياتي
عنوان فعاليت /

عمليات

رف
تعا

د م
واح

92
يه 

ل پا
سا

اعتبار مورد نياز 
جمع (ميليون ريال)

كل

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

1
برخورداري 

روستاهاي باالي 
200 خانوار از 
مديريت روستايي

توسعه مديريت 
روستايي (دهياري) 
در روستاها به تعداد 

ال9294 روستا
 ري
ون

يلي
م

50
0

92
94

00
92

94
00

92
94

00
92

94
00

92
94

00
00

46
47

000

2
برخورداري 

روستاهاي باالي 100 
خانوار از سيستم 
مديريت پسماند

توسعه سيستم 
مديريت پسماند به 
التعداد 8233 روستا

 ري
ون

يلي
م

20
00

16
46

60
0

24
69

90
0

32
93

20
0

41
16

50
0

49
39

80
0

00

16
46

60
00

3

برخورداري 
روستاهاي باالي 
200 خانوار از 

خدمات ايمني و 
آتش نشاني

توسعه  خدمات 
ايمني و آتش نشاني 

به تعداد 1169 
الروستا

 ري
ون

يلي
م

22
00

25
71

80
38

57
70

51
43

60
64

29
50

77
15

4000

25
71

80
0

4
برخورداري 

روستاهاي باالي 
200 خانوار از فضاي 

سبز چندمنظوره

توسعه فضاي سبز 
چندمنظوره به تعداد 

ال6283  روستا
 ري
ون

يلي
م

50
0

31
41

50
47

12
25

62
83

00
78

53
75

94
24

5000

31
41

50
0

5
برخورداري 

روستاهاي باالي 200 
خانوار از غسالخانه 

بهداشتي

توسعه غسالخانه 
بهداشتي به تعداد 

ال4233 روستا
 ري
ون

يلي
م

50
0

21
16

50
31

74
75

42
33

00
52

91
25

63
49

5000

21
16

50
0

6
برخورداري  

روستاهاي مركز 
دهستان از سامانه 
حمل و نقل روستايي

توسعه سامانه حمل 
و نقل روستايي به 
التعداد 2500 روستا

 ري
ون

يلي
م

15
00

37
50

00
56

25
00

75
000

0
93

75
00

112
50

00
00

37
50

000
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اهداف ، سياست هاي راهبردي و سياست هاي اجرايي توسعه روستايي

• تعريف روستا
روستا يك واحد توليدي ، فرهنگى ، خدماتى ، سكونتى و فضايى است كه طبق تعاريف قانونى كشور، 

جمعيت مشخصى را در بر مى گيرد.

• تعريف و اهداف توسعه روستايي
فرآيندي همه جانبه ، مستمر ، موزون ، درون زا ، توانمندساز ، فراگير ، تحول آفرين ، باورآفرين ، رشد 
دهنده ، و متكي بر مشاركت و خودباوري روستائيان بوده كه در چارچوب آن ظرفيت ها و توانايي هاي 
فرهنگى ، اجتماعى و اقتصادى جوامع روستايي براي رفع نيازهاي اساسي مادي و معنوي و كنترل مؤثر 
بر نيروهاي شكل دهنده نظام سكونت محلي ( اكولوژيكي ، فرهنگي،اجتماعي ، اقتصادي ، نهادي و 
سرزميني ) و توسعه سرمايه انساني با بهره گيرى از فرصت هاى درونى در روستاها رشد و تعالي مي يابد.
درتناسب با تعريف فرض شده، مي توان اهداف توسعه پايدار روستايي را طرح و مطمع نظر قرارداد:
- بهره برداري متوازن و موثر از منابع طبيعي (تجديد شونده و غير قابل تجديد) و حفاظت از تنوع زيستي

- كاهش آسيب پذيري ناشي از بالياي طبيعي در مناطق روستايي؛
- توسعه فرهنگي و معنوي؛

- توسعه اجتماعي و منابع انساني؛
- رشد و توسعه پايدار اقتصاد محلي (روستايي) ؛

- مشاركت موثر مردم و نهادهاي محلي (غير دولتي، صنفي و غير صنفي) در فرايند توسعه؛
- دستيابي به راهبري و مديريت بهينه توسعه روستايي در سطح ملي، منطقه اي و محلي؛

- بهبود كيفيت مكان زندگي روستائيان و توسعه متناسب آن؛
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- توليد محور بودن روستا؛
- تنوع و گستردگى توليدات روستايي؛

- ايجاد تحرك در اقتصاد كشور از طريق توليد مواد اوليه صنايع باالدستى و تبديلى در روستاها و 
افزايش پايه اشتغال كشور؛

- جذب سرمايه هاى ملى (روستايى،بانكى،دولتى،خصوصى،وقفى )و بين المللى؛
- توانمند سازي روستاييان از طريق آموزش و مشاركت درفعاليت ها؛

- مستمر و مداوم بودن توليد با استفاده از توان بومى روستاييان؛
- كاهش دهنده تصدى گرى دولت؛

- بهنگام سازي علوم وفنون جديد در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي؛
- پديد آورنده فرهنگ خود باورى ، تحول آفرينى و توليد محورى در روستا؛

- تأكيد بر توسعه ي توليد محور، اشتغال آفرين، توانمند ساز، پايدار و فرهنگ مدار؛
- كاهش وابستگي كشور به ساير كشورها؛

- اصالح ساختار اداري مرتبط با توسعه روستايي؛
- توجه ويژه مراكز مهم تصميم گيري به مقوله توسعه روستايي؛

- كاهش هزينه عدم النفع بدليل روشهاي سنتي توليد، بهره وري پايين و... ؛
النفعي عدم  تومان  ميليارد  هزار   30 از  بيش  برآوردها  (براساس  روستا  به  آن  منافع  برگشت  و 

 مي باشد كه به روستاها بر نمي گردد)؛
- حفظ تماميت اراضي و تعيين نقش و جايگاه روستا در اقتصاد كشور.

• سياست هاي راهبردي توسعه روستايي
- مديريت بهره وري مؤثر و پايدار از منابع پايه توليد(منابع طبيعي:آب، خاك و پوشش گياهى)؛

- مديريت و مقابله مؤثر با مخاطرات طبيعي تهديد كننده زيست و فعاليت روستايي؛
- تقويت و توجه به ارزشهاي اصيل و باورهاي اسالمي و شأن و منزلت اجتماعي روستائيان؛

- بهبود كمي و كيفي فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي؛
- ارتقاء امنيت اجتماعي روستائيان؛

- بهبود كمي و كيفي منابع انساني (آموزش و سالمت)؛
- توانمند سازي اقشار و گروههاي آسيب پذير(فقرا، زنان و جوانان)؛
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- ارتقاء امنيت اقتصادي روستائيان؛
- ظرفيت سازي قانوني، نهادي و اجرايي براي رشد اقتصادي و توان رقابتي در مناطق روستايي؛

- تنوع بخشي به فعاليت هاي اقتصادي و افزايش فرصتهاي شغلي و درآمدي در بخش غير كشاورزي؛
- بهبود سطح درآمد وتوسعه فرصتهاي شغلي در بخش كشاورزي و فعاليت هاي وابسته به آن؛

- ظرفيت سازي نهادي و قانوني براي افزايش مشاركت مردم در توسعه؛
-  ظرفيت سازي براي بهبود مديريت توسعه روستايي در سطح ملّي، منطقه اي و محلي؛
- تمركز زدايي، تقويت نقش و توانمند سازي مديريت هاي محلي در فرايند توسعه محلي؛

در  زيرساختها  تقويت  و  توسعه  در  مؤثر  اقدامات  و  كارها  و  ساز  استانداردها،  ضوابط،  بهبود   -
سكونت گاه هاي روستايي؛

- بهبود شرايط كالبدي سكونت در محيط هاي روستايي.

• سياست هاي اجرايي توسعه روستايي
- منطقه بندي فعاليت كشاورزي در تناسب با توان و ظرفيت هاي اكولوژيك؛
- توجه به حقوق زيست محيطي و بهبود فرهنگ زيست محيطي روستائيان؛

بهره برداري  و  احياء  حفظ،  زمينه  در  محل  و  دولتي  غير  تشكلهاي  توسعه  و  ايجاد  از  حمايت   -
عرصه هاي طبيعي؛

- بهبود مديريت و بهره برداري مؤثر از منابع طبيعي در مناطق روستايي و سطح واحدهاي بهره برداري؛
- گسترش استفاده از سوخت هاي فسيلي و استفاده از انرژي هاي نو و تجديد پذير در روستاها و 

توليدات روستايى؛
- بهره گيري از روشها و سازو كارهاي موثر براي پيشگيري و مقابله با خطر گسترش بيابان؛

- انجام مطالعات راهبردي اقدام ملي مقابله با بالياي طبيعي؛
- ظرفيت سازي قانوني و اجرايي براي پيشگيري و مقابله با بالياي طبيعي؛

- توجه به توسعه روستايى با تاكيد بر آمايش سرزمين؛
- تنوع بخشي و گسترش فعاليتهاي تبليغي و آموزشهاي ديني و تربيتي؛

- ارتقاء نقش خانواده به ويژه زنان در توسعه امور محلي؛
- تقويت سنت ها و باورهاي اصيل و افزايش آگاهي هاي عمومي در برابر ناهنجاري هاي فرهنگي و 

اقتصادي؛
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- تعميق و گسترش مسئوليت هاي ديني، اجتماعي روستاييان؛
- توجه به منزلت اجتماعي روستاييان در عرصه هاي مختلف تبليغي، آموزشي و رسانه هاي جمعي 

و برنامه ريزي هاي اجتماعي؛
- تقويت روحيه خودباوري، خوداتكايي و عزت نفس روستاييان؛

- پيوند دستاوردهاي بشري درحوزه هاي صنعتي ، معدني ، كشاورزي ،تجاري ، فرهنگي واجتماعي 
با توسعه روستايي؛

- افزايش سطح دسترسي به منابع و امكانات فرهنگي و ورزشي؛
- گسترش برنامه هاي فرهنگي و ورزشي روستائيان؛

- احيا و تقويت آئين ها، هنرها و ورزشهاي بومي در روستاها؛
- مطالعات راهبردي به منظور شكل گيري نظام فراگير تامين اجتماعي روستايي؛
- ارتقاي شبكه تامين نظم و امنيت در مناطق روستايي به ويژه مناطق حساس؛

- تأمين حقوق فردي و اجتماعي روستائيان؛
- شناسايي زمينه هاي بروز و مقابله مؤثر با ناهنجاري هاي اجتماعي در مناطق مختلف روستايي؛

 -بهبود شاخص هاي سالمت روستايي؛
 -تقويت و تكميل شبكه بهداشت و درمان روستايي؛

 -بهبود روش ها و شاخص هاي آموزشي عمومي روستائيان؛
 -بهره گيري و توسعه فن آوري اطالعات و ارتباطات براي ارتقاء دانش، آگاهي و اطالعات روستايي(با 

تاكيد بر جوانان)؛
 -بستر سازي براي جذب نيروي انساني متخصص براي مناطق كمتر توسعه يافته روستايي؛

- شناسايي فرصت هاي شغلي كوچك و حمايت از توسعه آن؛
مناطق  در  كار  و  زيستن  به  ميل  ارتقاء  و  مهاجرت  روند  كاهش  پايدار،  معيشت  و  كارآفرينى   -

روستايى؛
- ايجاد زمينه هاي مناسب براي تسهيل دسترسي اقشار آسيب پذير به تسهيالت و اعتبارات بانكي؛
- حمايت از ايجاد تشكل هاي محلي زنان و فقرا (و شبكه هاي نهادي) براي تسهيل در دسترسي به 

ادارات، اطالعات بازار و پيگيري مطالبات اجتماعي و اقتصادي؛
- ايجاد، توسعه و حمايت از صندوق هاي اعتباري غير دولتي و محلي روستايي؛

- حمايت از ارتقاء نقش زنان روستايي در خانواده و اجتماع؛



86  |  معاونت توسعه روستايى و مناطق محروم كشور

- اطالع رساني و آموزش فنون و مهارت هاي شغلي؛
از  حمايت  و  سرمايه گذاري  افزايش  و  ترغيب  براي  اجرايي  و  قانوني  مناسب  ترتيبات  پي ريزي   -

ابتكارات و كارآفرينان روستايي و به ويژه جوانان در مناطق روستايي؛
- ايجاد ثبات در نوسانات بازار و پوشش بورس محصوالت و توليدات اساسي روستايي؛

- توسعه نظام بيمه اي دارايي ها و محصوالت توليدي؛
- سازماندهي شبكه توزيع، اطالع رساني و بازاريابي محصوالت توليدي روستائيان؛

- حمايت از ايجاد و توسعه نهادها و تشكل هاي صنفي در امور اطالع رساني، بهبود مديريت و فرايند 
توليد و دسترسي به بازار؛

- بهبود نظام حمايت از توليدكنندگان روستايي (نهاده هاي توليد، يارانه ها و ...)؛
- شناسايي فرصت هاي ويژه اقتصادي و تجاري مناطق روستايي و سرمايه گذاري براي بهره برداري 

بهينه از آنها؛
- تخصيص يارانه به توليد و توليدكننده محصوالت كشاورزى به جاى اختصاص به مصرف و مصرف 

كننده؛
- بهينه سازي ساختار شبكه حمل و نقل بار و مسافر در مناطق روستايي؛

- تقويت صنايع داراي مزيت رقابتي در بازار داخلي و بيروني؛
خرد  بنگاه هاى  توسعه  براى  اعتبارى  و  مالى  بازارهاى  توسعه  و  اصالح  گذارى ها،  سرمايه  جذب   -

اقتصادى در روستاها؛
- توسعه كمي و كيفي بهره برداري از منابع اقتصادى و كشاورزى در مناطق روستايي؛

- توسعه صنعت گردشگري(فرهنگي و طبيعي) در مناطق روستايي؛
- توسعه مشاغل خدماتي غير دولتي و خصوصي مؤثر در بهبود سطح زندگي و اقتصاد روستايي؛

- ارتقاء بهره وري از عوامل انساني، فني و سرمايه اي در توليد و عرضه محصوالت كشاورزي؛
- توليد و توزيع عادالنه ثروت و گسترش فناورى هاى نوين؛

- تقويت شبكه زيرساختي و خدمات پشتيبان بخش كشاورزي؛
داراي  محصوالت  توليد  در  تعاوني  و  خصوصي  سرمايه گذاري  از  حمايت  و  رساني  اطالع   -

ارزش افزوده باال و صادراتي؛
- ايجاد سامانه هاى اطالعاتى و توسعه بازارهاى ناحيه اى؛

- تقويت و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي با تاكيد بر صنايع داراي مزيت نسبي و رقابتي؛
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- توسعه و مديريت بهينه زنجيره تامين و توليد و بازار كاالها و محصوالت كشاورزى؛
- حمايت در راستاي استفاده از ظرفيتهاي جديد بخش كشاورزي به ويژه براي جوانان روستايي؛

غير  نهادهاي  مشاركت  جلب  و  تسهيل  براي  اجرايي  و  حقوقي  قانوني،  زمينه هاي  سازي  فراهم   -
دولتي، محلي و مردم در توسعه محلي؛

- حمايت از ايجاد و گسترش نهادهاي غير دولتي، تشكل هاي محلي و نهادهاي صنفي و غير صنفي 
فعال در امور فرهنگي - اجتماعي و اقتصادي مناطق روستايي؛

- پي ريزي سازوكارهاي مناسب در بهره گيري از فنون و روشهاي مشاركتي در برنامه ريزي توسعه 
محلي؛

- بهينه سازي ساختار اجراي مديريت توسعه روستايي در سطوح ملّي، منطقه اي و محلي؛
- بازنگري و بهبود نظام برنامه ريزي توسعه روستايي منطبق با ويژگي هاي منطقه اي و محلي؛

- پي ريزي نظام نظارت و ارزشيابي توسعه روستايي؛
به  اجرايي  دستگاه هاي  تصدي هاي  واگذاري  براي  اجرايي  و  قانوني  مناسب  ترتيبات  پي ريزي   -

مديريت هاي محلي روستايي؛
در  توسعه  تصميم گيري  نظام  چارچوب  در  محلي  مديريت هاي  اجرايي  و  قانوني  جايگاه  تقويت   -

سطوح ملّي و منطقه اي؛
- بهبود ظرفيت مديريت هاي محلي در فرايند برنامه ريزي توسعه؛

- پي ريزي مدل يكپارچه مديريت محلي در روستاهاي كوچك و پراكنده (زير 20 خانوار)؛
- بازنگري در ضوابط و استانداردهاي خدمات رساني روستايي متناسب با شرايط سرزميني، منطقه اي 

و محلي؛
- تقويت زيرساخت هاي اجتماعي اقتصادي براساس استانداردها و الگوي مصوب در مناطق روستايي؛

- ايمن سازي بافت كالبدي و مسكوني روستاها؛
- بهبود شرايط بهداشتي و زيست محيطي در روستاها؛

- بهسازي كّمي و كيفي مسكن و بافت كالبدي روستاها.
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الزامات منبعث از سياستهاي كلي و برنامه پنجم توسعه

از آن جا كه مقوله توسعه روستايي فرايندي است همه جانبه كه به تحول و بهبود در شاخص هاي مهم 
زندگي روستائيان همچون توليد پايدار و رقابتي، اشتغال مولد و پايدار، درآمد مناسب، توانمندسازي 
جامعه روستايي، ظرفيت سازي در عرصه هاي نهادي، مالي و اعتباري، رفاه اجتماعي و بهبود محيط 
زيست و فضاي مسكوني روستاها مي انجامد تحقق شاخص هاي مذكور مستلزم توجه فراگير، منسجم 
و هماهنگ به همه مؤلفه هاي زندگي روستاييان است كه در نهايت يكديگر را تكميل نموده و برآيند 

آن ارتقاي شاخص هاي توسعه ميباشد. 
سياستگذاري،  در  همسويي  و  سازگاري  ايجاد  نيازمند  روستايي  جامعه  تحوالت  به  اي  توسعه  نگرش 
برنامه ريزي، راهبري و نظارت بر تحقق اهداف توسعه از يك سو و عنايت خاص به مؤلفه هاي داراي 
اولويت در زندگي روستانشينان از جانب ديگر است. كه براي رسيدن به اين هدف، قانونگذاري و تدوين 

مواد قانوني مختلف از جمله ضروريات است.

• اولويت هاي توسعه روستايي
- دستيابي به جايگاه مناسب روستا در نظام برنامه ريزي كشور؛
- تكميل زير ساخت هاي عمراني موجود مورد نياز در روستاها؛

- رفع تبعيض خدمت رساني بين شهر و روستا؛
- ايجاد اشتغال و اقتصادي نمودن فعاليت ها در روستاها؛

- افزايش حمايت معنوي و فرهنگي از روستاها؛
- توسعه نقش مشاركت مردم در نهادهاي محلي در فرآيند برنامه ريزي و اجراي طرح هاي توسعه اي 

و عمراني در مناطق روستايي.
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الزامات منبعث از سياست ها

تدوين  و  منابع  بسيج  نيازمند  انداز  چشم  مدت  بلند  افق  در  انتظار  مورد  مطلوب  ويژگي هاي  تحقق 
برنامه هاي اجرايي در چارچوب سياست هاي كالن نظام و دولت در برنامه هاي توسعه است. سند توسعه 
و  راهبردها  اهداف،  فرادست،  اسناد  راستاي  در  گرديده  تالش  كه  است  فرابخشي  سندي  روستايي 
سياست هاي اجرايي و برنامه هاي مرتبط در قالب بسته هاي اجرايي آمايش سرزمين، اقتصادي، اجتماعي، 

فرهنگي، اداري و قضايي ارايه گردد.

الف) بُعد اجتماعي - فرهنگي 
- تحكيم هويت اسالمي ـ ايراني و ارتقاي خودباوري و اعتماد به نفس روستائيان؛

- ارتقاي سالمت آحاد جامعه روستايي و بيمه و تأمين اجتماعي فراگير؛
- مشاركت اجتماعي زنان روستايي؛
- حفاظت از محيط زيست روستايي؛
- اهتمام به ورزش و اوقات فراغت؛

- حمايت از نخبگان و استعدادهاي برتر روستايي؛
- تضمين عدالت و تامين امنيت قضايي، پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و صيانت از كرامت انساني؛

- تحكيم امنيت پايدار در سكونتگاه هاي روستايي.
ب) بُعد اقتصادي

- ارتقاي امنيت سرمايه گذاري و احترام به مالكيت فردي و مالكيت معنوي و بهبود محيط كسب و 
كار و حمايت از فعاالن اقتصادي براساس معيارهاي اسالمي؛

- ارتقاء بهره وري و حمايت از كارآفريني و نوآوري؛
- پيوند تكنولوژي هاي نوين در عرصه هاي اقتصادي با توسعه وبهبود مديريت گسترش فني ،علمي 

ونخبه پروري؛
- افزايش اشتغال به ويژه در فعاليت هاي زودبازده به خصوص براي جوانان روستايي؛

- گسترش گردشگري روستايي؛
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- توسعه حمل و نقل بار و مسافر روستايي.
ج) بُعد مديريتي - نهادي

- ظرفيت سازي سازماني و نهادي مؤثر در بهره گيري از خرد جمعي روستائيان در تصميم گيري و 
تصميم سازي هاي مرتبط با توسعه روستايي؛

- گسترش آموزش هاي فني، حرفه اي و علمي؛
- استقرار سامانه جامع و يكپارچه اطالعاتي؛

- نظارت و ارزيابي برمبناي شاخص هاي اسالمي؛
- كاهش تصدي گري دولت و تفويض اختيارات به سطوح منطقه اي و محلي.

د) بُعد محيطي
- كاهش آسيب پذيري سكونتگاه هاي روستايي از مخاطرات طبيعي و قهريه؛

- ارتقاء مديريت زيست بومى وارزيابي اثرات زيست محيطي در طرحها و پروژه ها.
هـ) بُعد كالبدي

- تحكيم جايگاه نقاط روستايي در آمايش سرزمين؛
- هويت بخشى به سيماى روستا و ساماندهى ساخت و سازها بر اساس الگوى اسالمى ـ ايرانى؛

- برخورداري از حق توسعه يافتگي همسنگ و عادالنه جامعه روستايي در مقايسه با جامعه شهري؛
- سازماندهي فضايي در استقرار فعاليت اقتصادي بويژه در مرزها و سواحل براساس اصول آمايش 

سرزمين.
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نتيجه گيرى

با توجه به اقدامات انجام شده طى سالهاى پس از انقالب اسالمى ايران به استناد آمار، شاخص هاى مرتبط 
با عمران روستايى از قبيل برق، تلفن، شبكه خانه هاى بهداشت، فضاى آموزشى، راه آسفالته، شبكه آب 
آشاميدنى بهداشتى، گاز رسانى، طرح هادى و مقاوم سازى مسكن روستايى از وضعيت نسبتا مطلوبى 
برخوردار مى باشد و ليكن در خصوص بهبود وضعيت اقتصادى، افزايش درآمد، بيمه هاى تامين اجتماعى 
در يك كالم مسايل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى توفيق الزم حاصل نگرديده و به همين دليل روستاها 
به شدت در معرض كاهش جمعيت و نهايتا تخليه كامل مى باشد ( به طورى كه نسبت جمعيت روستايى 
به شهرى از 70 به 30 در اوايل انقالب به نسبت 29 به 71 در سال 90 تغيير يافته ) كه تغييرات بواسطه 

شهر شدن برخى روستا نيست بلكه ريشه در مسايل اجتماعى، فرهنگى و بويژه اقتصادى دارد. 
اقتصادى قبيل  از  روستاها،  شدن  فعال  غير  و  جمعيت  از  روستاها  شدن  خالى  از  ناشى  تبعات 

( وابستگى كشور به ساير كشورها، عدم تحقق رشد اقتصادى، بيكارى و... ) ، فرهنگى ( عدم استفاده 
از تحصيل كردگان روستا، از بين رفتن آداب و سنن ملى و... )، اجتماعى( افزايش طالق، كاهش نرخ 
ازدواج، كاهش اعتماد به نفس، افزايش حاشيه نشينى و ... )، زيست محيطى ( تخريب و از بين رفتن 
منابع، افزايش مخاطرات طبيعى و ... ) ميراثى و تاريخى ( از بين رفتن سند تاريخى و ميراثى كشور 
بواسطه اينكه روستاها شكل دهنده شهرها بوده اند ) و امنيتى ( تهديد مرزها، خالى شدن مرزها،افزايش 

درگيرى مرزى و بروز مشكالتى در داخل كشور ) 
الزم به توضيح است با بررسى سوابق امر مالحظه مى شود در روستاها صرفا امور عمرانى مورد توجه 
بوده است بطورى كه شوراى انقالب درموخ 1359/9/21 شوراى هماهنگى عمران روستايى را مصوب 
مى نمايد وليكن درحال حاضر توجه دولت به رويكرد توسعه روستايى معطوف شده است . لذا اين بسته 
به دنبال آن است تا با تبيين جايگاه روستا در نظام برنامه ريزى كشور و همچنين اهميت دادن به 
اين حوزه گسترده، مهم و اثر گذار در اقتصاد و جلب حمايت هاى قانونى و معنوى الزم، نسبت به فعال 
كردن جمعيت روستايى كشور در فعاليت هاى اقتصادى و توليدى از طريق توانمند سازى عوامل انسانى 
و افزايش بهره ورى و راندمان در امور كشاورزى و دامدارى و ايجاد مشاغل جديد و متنوع و حركت 
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جهت زنجيره ارزشى توليد با رويكرد توجه  به بازار فروش،زمينه بهبود معيشت زندگى روستاييان را 
فراهم نموده و در نهايت با رفع تبعيضات موجود بين روستا و شهر، محيط روستا را محيطى شاداب، 

پويا و موثر در توسعه كشور مبدل نمايد.
به كالم ديگر بايستي به توليدات كشاورزى عالوه بر تامين غذا ،  مواد اوليه ، زمينه ايجاد صدها نوع 
فعاليت صنعتى اشتغالزا و سود آور را فراهم مى كند . بايد به روستا ، به عنوان منابع تامين كننده مواد 

خام توسعه پايدار نگريست و به اين نكته توجه داشت
بدون توسعه پايدار روستايى توسعه عمومى كشور ممكن نيست . هيچ كشور توسعه يافته اى نداريم 
كه روستاهاي آن توسعه يافته نباشد. توسعه عمومي كشور و توسعه روستايي بايد با هم مورد توجه قرار 

گيرد زيرا هر دو از هم تأثير پذيرفته و مكمل يكديگرند.
توسعه روستايى بدون افزايش سرمايه گذارى هاي بخش خصوصى عملى نخواهد شد و تحقق اين 
امر نيازمند تهيه برنامه هاي سرمايه گذارى و مشوق هاي الزم جهت اجراي طرح هاى همه جانبه توليدى، 

خدماتى و صنايع تبديلي مى باشد.
دستيابي به اين اهداف مستلزم الزاماتي به شرح ذيل است:

- تصويب و ابالغ بسته توسعه روستايى؛
- احصاء نيازهاي توسعه پايدار روستايي و انعكاس آن در قالب احكام برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سنواتي؛

- اختصاص منابع و تسهيالت مورد نياز؛
- تصويب تشكيل شوراى عالى توسعه روستايى؛

- تصويب مشوق هاي الزم به منظور حمايت از توسعه اقتصادى روستاها با رويكرد مشاركت روستاييان؛
- اصالح ضوابط و قوانين به منظور گسترش و تعميم بيمه ها، افزايش درآمد روستاييان و ...؛

- اصالح قوانين و مقررات مغاير با امور توسعه روستايي و تدوين قانون جامع توسعه روستايي؛
- تعميم و گسترش صندوق هاي تامين مالي خرد روستايي؛

- شناسايي ظرفيت و استعداد مناطق روستايي از طريق تهيه و تدوين شناسنامه اقتصادي و حساب 
اقتصادي روستا و به روز رساني آن با بهره گيري از ظرفيت دهياريها، ICT  روستايي و ساير دستگاه ها 

با محوريت مركز آمار ايران؛
- ساختار سازي براي جلب مشاركت مردم و موسسات مردم نهاد در فرآيند تصميم سازي، اجرا و 

نظارت در زمينه ي فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روستاها؛
- حضور معاونت توسعه روستايي در كميسيونهاي مشترك ايران وكشورهاي همسايه جهت استفاده 

از معادن ،كشت وصنعت مشترك و... جهت توسعه روستايي؛
- مشاركت كليه نهادهاي عمومي ونهادهاي تحت نظر قواي سه گانه در جهت استراتژي توسعه تدوين شده؛
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                                                            پيوست ها
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مستندات قانوني

ماده143 : به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي 
و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج،  دانه هاي روغني،  چغندرقند و نيشكر، گوشت سفيد، گوشت 
قرمز، شير و تخم مرغ، اصالح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و 
دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساختهاي امنيت غذايي و ارتقاء  ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي  
مالحظات توسعه پايدار ساالنه به ميزان هفت درصد (۷٪) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات  

زير انجام مي شود:
الفـ  ارتقاء  راندمان آبياري  بخش به حداقل چهل درصد(۴۰٪) در سال آخر برنامه از طريق اجراي 
عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه ها، زهكش ها و روشهاي 

نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به نژادي
ب ـ تحويل آب موردنياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده 

از مشاركت بخش غيردولتي
ج ـ ارتقاء شاخص بهره وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاء  واحد 

حجم مصرفي
د ـ گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كودشيميايي، مواد 
زيست شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست شناختي (بيولوژيكي) و توسعه 
كشت زيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و 
فرآورده هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل بيست و پنج درصد(۲۵٪)  سطح توليد  تا پايان برنامه
هــ  برون سپاري فعاليتهاي غيرحاكميتي و تصدي گري هاي بخش كشاورزي  به  بخشهاي  خصوصي 
و تعاوني با تأكيد بر به كارگيري كارشناسان تعيين صالحيت شده عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي 
و منابع طبيعي و سازمان  نظام دامپزشكي به  عنوان ناظر و يا مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي 
دامي و دامپروري و آبزي پروري، تعاوني ها و تشكلهاي  بخش كشاورزي و نوسازي ماشين آالت كشاورزي 
و از رده خارج  كردن حداقل200 هزار دستگاه  ماشين آالت فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن 
(مكانيزاسيون) بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه به گونه اي كه 
در پايان برنامه، ضريب نفوذ ماشيني كردن از يك اسب بخار در هكتار سال 1388 به (1/5) اسب بخار 

در هكتار در سال آخر برنامه برسد.
ز ـ ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) در سطح مزارع و باغهاي  كشور حداقل در 
سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها به سي و پنج درصد(٪۳۵) 

كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه
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حـ  صدور سند مالكيت كليه اراضي كشاورزي  توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تا پايان برنامه
ط ـ گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد 

(۵۰٪) توليدات تا پايان برنامه
ي ـ دولت به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، بخشي از منابع خود را 
كه در چهارچوب بودجه ساالنه مشخص خواهد شد از طريق دستگاه اجرائي ذيربط به عنوان كمك به 
تشكيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و يا به صورت وجوه 
اداره شده در اختيار صندوقهاي مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختي  به صندوقها به هزينه قطعي  منظور 

مي شود.
و  رقابت پذيري  و  صادرات  توسعه  و  توليد  پايداري  كشاورزي،  بخش  از  حمايت  منظور  به   : ماده144 
كاهش قيمت تمام شده وزارتخانه هاي صنايع و معادن، جهادكشاورزي،  بازرگاني و مسكن و شهرسازي 
با سياست گذاري و برنامه ريزي هماهنگ براساس تفاهم نامه اي كه به تأييد معاونت مي رسد، نسبت به 
حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصوالت اساسي كشاورزي 

توسط بخش غيردولتي در قطب هاي توليدي اقدام  نمايند.
ماده145: به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصوالت  كشاورزي، ساماندهي 

مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصوالت كشاورزي:
الف ـ حمايت از توليد محصوالت كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد تسهيالت 
ـ  ملي  بهينه  كشت  الگوي  رعايت  اولويت  با  مشوقها  ساير  و  يارانه  بالعوض، پرداخت  كمكهاي  بانكي، 
منطقه اي بر اساس آئين نامه اي است كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران 

مي رسد.
ب ـ از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي  و غيردولتي  
قبل از واردات كاالها و يا محصوالت بخش كشاورزي اعم از خام و يا فرآوري شده و يا مواد اوليه غذايي 
دولت  نمايند.  اخذ  را  الزم  مجوز  كشاورزي  جهاد  وزارت  از  موظفند  تبديلي  و  غذايي  صنايع  موردنياز 
مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كاالها و محصوالت بخش كشاورزي 

تعرفه مؤثر وضع نمايد به گونه اي كه نرخ مبادله  همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.
تبصره1ـ واردات نهاده هاي توليد بخش كشاورزي از قبيل بذر، نهال، كود و سم با هماهنگي و اخذ 

مجوز وزارت جهاد كشاورزي  از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي باشد.
تبصره2ـ مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفه اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي  

كاالهاي كشاورزي و فرآورده هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهدبود.
كاالهاي  و  نهاده ها  محصوالت،  بازاررساني  و  قرنطينه  ذخيره سازي،  فرآوري،  توليد،  عمليات  ـ  ج 
كشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي كنندگان فرآيندها براساس مقررات و 
استانداردهايي خواهد بود كه توسط  وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت  

وزيران مي رسد.
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ماده 146: به منظور افزايش توليد و ارتقاء  بهره وري و بازده زمينهاي كشاورزي در واحدهكتار، دولت 
حمايتهاي حقوقي و مالي الزم را از تشكيل تشكلهاي حقوقي با اولويت تعاونيهاي توليد كشاورزي در 
جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياستهاي تشويقي براي يكپارچه سازي زمينهاي كشاورزي به عمل 

مي آورد.
ماده147: به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري كشور اقدام هاي  زير 

انجام مي شود:
اجتماعي  منافع  و  هزينه ها  طبيعي،  منابع  غيربازاري)  و  بازاري  اقتصادي (كاركردهاي  ارزش  ـ  الف 
طرحها و پروژه هاي عمراني، توسعه اي در مطالعات امكان سنجي طرحها و پروژه ها مالك  عمل قرار گيرد.

ب ـ به منظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور حسب 
مورد پس از تأييد باالترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه هاي  دادرسي معاف است.

ج ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است ظرف مدت 
يك سال اول برنامه بدون رعايت تشريفات مناقصه، مديريت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره برداري 
پاركهاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري، نهالستان هاي متروكه و اراضي واقع دركاربري هاي سبز و 
كمربند سبز شهرها را در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالكيت دولت و كاربري طبق طرح مورد 
توافق شهرداري و سازمان مذكور بدون دريافت حقوق مالكانه به شهرداري مربوطه به منظور توسعه 

فضاي سبز و استفاده بهينه واگذار نمايد.
ماده148: دولت مكلف است جهت اصالح الگوي بهره برداري از جنگلها، مراتع و آب و خاك اقدامات 

زير را انجام دهد:
الف ـ جايگزيني سوخت فسيلي  و انرژي هاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي

بـ  توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصوالت جنگلي و مرتعي و حذف تعرفه 
واردات چوب و امكان واردات چوب عمل آوري نشده

ج ـ ساماندهي جنگلها و حمايت از توليد دام به روش صنعتي
د ـ ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي براساس قوانين و مقررات ذي ربط 

هـ ـ توسعه جنگلهاي دست كاشت
و ـ اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح هشت ميليون هكتار تا پايان برنامه

ز ـ اجراي عمليات بيابان زدايي و كنترل كانونهاي بحران
 تبصرهـ  بهره برداري از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره برداري 
از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و 
مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احكام اين تبصره عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه اي 

معادل، تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره برداري يا تلف شده است.
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ماده149: دولت مجاز است با هدف تأمين امنيت غذايي اقدامات زير را انجام دهد: 
الف ـ حمايت مالي از توسعه كشتارگاههاي صنعتي و بهبود كشتارگاههاي سنتي و نيمه صنعتي 

توسط بخش غيردولتي به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام 
بـ  ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي و پنج درصد (۳۵٪) ارزش توليد اين بخش

ج ـ حمايت از افزايش توليد پروتئين حيواني حاصل از انواع دام، طيور و آبزيان
تبصره1ـ وزارت جهاد كشاورزي مجاز است به منظور كنترل بيماريهاي دامي، تضمين سرمايه گذاري 
نظام  سازمان  همكاري  با  و  تابعه  سازمانهاي  و  ادارات  طريق  از  غذايي،  امنيت  و  كشاورزي  بخش  در 
دامپزشكي، سامانه هوشمند مراقبت بيماريهاي دامي و هويت دارنمودن جمعيت دامي كشور را مستقر 

نمايد.
تبصره2ـ دولت برنامه تأمين سالمت غذا از مزرعه تا سفره را طي سال اول برنامه تصويب و اقدامات  

قانوني الزم براي اجراي آن را به عمل آورد.

آيين نامه اجرايى بندهاى(الف) تا (هـ) ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهورى اسالمى ايران

ماده1ـ  در اين آيين نامه، اصطالحات زير در معانى مشروح مربوط به كار مى روند:
الفـ  قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهورى اسالمى ايران

ب ـ شبكه هاى توليدى: مجموعه اى از بنگاه هاى توليدى (كاال و خدمت) كه براى مواجهه با مشكلى 
مشترك و يا استفاده از فرصتى مشترك با هم همكارى مى نمايند.

پـ  خوشه هاى توليدى: مجموعه اى از بنگاه هاى توليدى (كاال و خدمت) كه در يك محدوده جغرافيايى 
خاص در يك گرايش مشخصى از توليد (كاال و خدمت) فعال مى باشند و امكان همكارى در تكميل فعاليت هاى 

توليدى (كاال و خدمت) همديگر را دارند.
ت ـ زنجيره هاى توليد: مجموعه اى از فعاليت هاى توليدى (كاال و خدمت) كه به طور طولى مكمل 

يكديگر مى باشند و به توليد يك يا چند محصول منجر مى شوند.
ثـ  بنگاه اقتصادى: واحد اقتصادى كه در توليد كاال يا خدمت فعاليت مى كند.

ج ـ بنگاه هاى كوچك: آن دسته از واحدهاى توليدى (كاال و خدمت) كه تعداد كاركنان آنها كمتر از 
پنجاه نفر باشد.

چـ  بنگاه هاى متوسط: آن دسته از واحدهاى توليدى (كاال و خدمت) كه تعداد كاركنان آنها از پنجاه تا 
كمتر از يكصد و پنجاه نفر باشد.

حـ  بنگاه هاى بزرگ: آن دسته از واحدهاى توليدى (كاال و خدمت) كه تعداد كاركنان آنها يكصد و پنجاه 
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نفر و بيشتر باشد.
خـ  كسب و كارخانگى: مشاغل موضوع ماده (2) قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگىـ  مصوب 1389

دـ  كارآفرينى: فرآيندى كه در آن يك فعاليت با نوآورى شكل گرفته و سبب خلق ارزش جديد و ثروت 
آفرينى مى شود.

ذ ـ وجوه اداره شده: اعتـباراتى از محل بودجه عمومى كه براساس تعاريف و ضوابط تعييـن شده 
در تصويب نامه شماره 134878/ت47220هـ مورخ 1390/7/6 و مفاد قراردادهاى عامليت براى تحقق 

هدف هاى پيش بينى شده، در اختيار بانك هاى عامل قرار مى گيرد.
رـ آموزش فنى و حرفه اى: آموزش رسمى و يا غير رسمى كه منجر به ايجاد يا افزايش مهارت شغلى مى شود.
زـ مشاغل از راه دور: مشـاغلى كه در آن فرد شاغل بخشى از شرح شغل خود را در خارج از محيط 

كارگاه با توافق كارفرماى خود انجام مى دهد.
ژـ كارگروه حمايت از توليد: كارگروه موضوع تصويبنامه شماره 151247/ت43505هـ مورخ 1388/7/15.

ماده2ـ واحدهايى كه در زمينه توسعه و گسترش آموزش هاى كسب و كار، كارآفرينى و فنى و حرفه اى 
موضوع بند (هـ) ماده (80) قانون فعاليت مى نمايند مشمول حمايت هاى مقرر در اين آيين نامه مى باشند.

ماده3ـ دستگاههاى اجرايى موظفند نسبت به شناسايى شبكه ها، خوشه ها و زنجيره هاى توليدى مربوط 
به وظايف و مأموريتهاى قانونى خود اقدام نمايند.

ماده4ـ به منظور تسهيل تبديل بنگاه هاى كوچك و متوسط به بنگاه هاى بزرگ و رقابت پذير و ورود آنها 
به بازارهاى هدف، دستگاههاى اجرايى مرتبط موظفند از ادغام اين گونه بنگاه ها و يا استفاده از الگوهاى 
نمايند.  حمايت  قانون   (105) ماده  رعايت  با  هدف،  بازارهاى  در  مشترك  تجارى  نشان  يا  شبكه سازى 
حمايت هاى موضوع اين ماده تا پايان سال 1391 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب 
كارگروهى متشكل از وزيران امور اقتصادى و دارايى، تعاون، كار و رفاه اجتماعى و صنعت، معدن و 

تجارت مى رسد.
ماده5 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور گسترش تحقيق و توسعه (R&D) در 
بنگاه هاى كوچك و متوسط و تقويت پيوند ميان مراكز فناورى داخلى و خارجى، ضمن انجام مطالعه 
توسعه  و  ايجاد  از  كشور،  مختلف  مناطق  در  فناورى  شهركهاى  توسعه  و  ايجاد  جهت  امكان سنجى 

شهرك هاى فناورى و توسعه مراكز رشد و انكوباتورها (زادپرورى) حمايت نمايد.
ماده6ـ  دستگاههاى اجرايى موظفند در حدود وظايف و اختيارات قانونى نسبت به فراهم سازى امكانات 
بازاريابى اينترنتى براى خوشه هاى توليدى اقدام و آنها را به مشاركت در روزآمدسازى اطالعات در اين 
فضا تشويق نمايند و از شركت هايى كه در تجارت الكترونيك براى كسب و كارهاى كوچك سرمايه گذارى 

مى كنند حمايت هاى قانونى و حقوقى الزم را به عمل آورند.
ماده7ـ سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى ايران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمينه 
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شناسايى، تقويت و توسعه شبكه ها و خوشه هاى توليدى به دستگاه هاى اجرايى متقاضى اقدام نمايد.
ماده8 ـ حمايت و گسترش مشاغل خانگى در چارچوب قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى 

ـ مصوب 1389ـ و دستورالعمل هاى مصوب آن، صورت مى پذيرد.
قانون   (7) ماده   (6) جزء  اجراى  در  است  موظف  ايران  اسالمى  جمهورى  مركزى  بانك  تبصره1ـ 
ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى و مواد (18) و (19) دستورالعمل اجرايى قانون مذكور، نحوه توزيع 
منابع قرض الحسنه  بانك ها را براى مشاغل موضوع اين ماده با هماهنگى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
در ابتداى هرسال پيش بينى و پس از طرح در شورايعالى اشتغال به بانك ها و موسسات اعتبارى ابالغ نمايد. 
مشاغل  به  صندوق  آن  يافته  اختصاص  منابع  ميزان  است  موظف  (ع)  امام رضا  مهر  صندوق  همچنين 

مذكور را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى اعالم نمايد.
تبصره2ـ بانك ها و موسسات اعتبارى و صندوق مهر امام رضا (ع) موظفند در چارچوب مفاد ماده (7) 
قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى، فعاليت هاى غيرمتشكل اقتصادى كه قابليت تبديل به واحدهاى 

متشكل دارند را در اولويت بهره مندى از تسهيالت موضوع تبصره ماده (7) اين آيين نامه قرار دهند.
ماده9ـ سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور موظف است در اجراى ماده (10) قانون ساماندهى و حمايت 
از مشاغل خانگى و مواد (13) و (22) قانون مديريت خدمات كشورى ـ مصوب 1386ـ بخشى از اعتبار 
هزينه اى مصوب خود را براى حمايت از آموزش هاى كسب و كار خانگى در قالب خريد خدمات از بخش 

غيردولتى، اختصاص دهد.
ماده10ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى موظف است با همكارى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، 
برنامه عملياتى توسعه مشاغل از راه دور در بخش غيردولتى را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف كمى، 
ابزارهاى تشويقى و پشتيبانى در چارچوب ضوابط و قوانين و مقررات جـارى كشور و با رعايت سـقف بودجه 
مصوب و احكام قانون، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهيه و به شوراى عالى اشتغال پيشنهاد 

نمايد.
ماده11ـ طرحهاى اشتغالزاى بخش خصوصى و تعاونى مى توانند حسب مورد از اعتبارات موضوع مـاده 
(118)، بند (ص) مـاده (224) و بند (الف) ماده (151) قانون و همچنين تسهيالت صندوق توسعه ملى، 
موضوع بند (ط) ماده (84) قانون (مطابق مقررات و شرايط و ضوابط مربوط)، برخوردار شوند. دستگاه هاى 
اجرايى معرفى كننده مجريان طرح هاى ياد شده موظفند حمايت هاى مالى از طرح هاى مذكور را در قالب 

بودجه سنواتى مصوب خود و در چارچوب مفاد آيين نامه اجرايى وجوه اداره شده تنظيم نمايند.
تبصرهـ  سقف كل تسهيالت هريك از موسسات عامل توسط بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در 
ابتداى هر سال با رعايت بسته سياستى ـ نظارتى نظام بانكى (مصوب شوراى پول و اعتبار) ابالغ مى شود. 
سهميه هاى تعيين شده براى موسسات عامل با توجه به عملكرد استانها در فواصل زمانى شش ماهه، در 

صورت لزوم، با پيشنهاد موسسه عامل و تاييد بانك، قابل اصالح است.
مراحل  و  آيين نامه  اين  موضوع  مالى  تسهيالت  متقاضى  طرح هاى  تاييد  و  بررسى  نحوه  ماده12ـ 
تصويب نامه  موضوع  شده،  اداره  وجوه  اجرايى  آيين نامه  و (7)  مواد (5)، (6)  مطابق  مربوط،  كار  گردش  
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شماره 134878/ت47220هـ مورخ 1390/7/6 خواهدبود.
ماده13ـ ميزان برخوردارى بنگاه هاى اقتصادى از يارانه سود تسهيالت، متناسب با فرصت هاى شغلى جديد 
ايجاد شده، صيانت از اشتغال موجود يا تبديل فعاليت غيرمتشكل خانوار به واحدهاى متشكل توسط كارگروه 

اشتغال و سرمايه گذارى استان به موسسه عامل اعالم مى شود.
ماده14ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى موظف است برنامه عملياتى ترويج و آموزش كارآفرينى و 
راه اندازى كسب و كار جديد را با رويكرد تامين نيازهاى بازار كار و توسعه مشاغل نو، با رعايت بودجه 

مصوب و احكام قوانين و مقررات تدوين و به شوراى عالى اشتغال پيشنهاد نمايد.
ماده15ـ به منظور توسعه آموزش هاى كسب و كار و كارآفرينى، شوراى برنامه ريزى و توسعه استانها و 

شهرستان ها مى توانند تمهيدات زير را فراهم نمايد:
الف ـ تامين فضاهاى فيزيكى و كالبدى با شرايط سهل براى ايجاد و تاسيس مراكز آموزش فنى و 

حرفه اى غيردولتى
بـ  تسهيل استفاده متقاضيان غيردولتى از امكانات و تجهيزات دولتى

پـ  حمايت هاى مالى در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از متقاضيان بخش غيردولتى در فعاليت هاى 
آموزشى موضوع اين ماده

تـ  تقويت منابع مالى در بودجه هاى استانى در امر آموزش هاى فنى و حرفه اى و كارآفرينى
ماده16ـ دستگاههاى اجرايى ذى ربط موظفند آموزش هاى فنى و حرفه اى را متناسببا نيازهاى بازار كار، از 
سال دوم برنامه بازنگرى و اصالح و خدمات آموزشى موردنياز را از طريق واگذارى و يا خريد خدمت از 

مراكز غيردولتى فنى و حرفه اى تامين نمايند.
ماده17ـ به منظور آموزش مهارت هاى موردنياز بازار كار و بازآموزى و تجديد مهارت بيكاران، وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى با رعايت قوانين و مقررات و از محل منابع تبصره (3) مـاده (9) قانون بيمه بيـكارى 
ـ مصوب سال 1369ـ اقدامات قانونى الزم از جمله حمايت از طريق صدور كارت اعتبارى براى ثبت نام 
بيكاران در مراكز خدمات اشتغال و موسسات مشاوره شغلى و كاريابى هاى دولتى و غيردولتى داراى مجوز را 

انجام مى دهد.
ماده18ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى موظف است گزارش عملكرد ساالنه اجراى اين آيين نامه را 

به شوراى عالى اشتغال ارايه نمايد.
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آيين نامه اجرايى ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله 
پنجم توسعه جمهورى اسالمى ايران

معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور ـ وزارت امور اقتصادى و دارايى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 

اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران ـ اتاق تعاون مركزى جمهورى اسالمى ايران 
هيئـت وزيران در جلسه مورخ 1390/6/2 بنا به پيشـنهاد مشترك معاونت برنامه ريزى و نظارت 

راهـبردى رييس جمهور و وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى و صنعت، معدن و تجـارت و بانك 
مركزى جمهورى اسـالمى ايران و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و اتاق تعـاون مركزى 

جمهورى اسالمى ايران و به استناد مواد (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) مـاده (224) 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهورى اسالمى ايران ـ مصوب 1389ـ ، آيين نامه اجرايى مواد 

يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايى ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله 
پنجم توسعه جمهورى اسالمى ايران

مى روند:  كار  به  مربوط  مشروح  معـانى  در  زير  اصطالحات  و  واژه ها  آيين نامه  ايـن  در  ماده1ـ 
 . 1389ـ  مصوب  ـ  ايران  اسالمى  جمهورى  توسعه  پنجم  پنجساله  برنامه  قانون  قانون:  ـ  الف 
ب ـ موسسه عامل: در مورد ماده (118) قانون بانكهاى عامل و در خصوص ماده (224) قانون بانكها، 
مؤسسات مالى و اعتبارى، صندوقهاى قرض الحسنه و صندوقهاى توسعه اى داراى مجوز از بانك مركزى 

جمهورى اسالمى ايران.
مديريت  قانون  ماده (5)  موضوع  اجرايى  دستگاه هاى  كليه  استانى):  يا  (ملى  اجرايى  دستگاه  ـ  ج 
خدمات كشورى ـ مصوب 1386ـ كه با عقد قرارداد عامليت با مؤسسه عامل اعتبارات الزم را در اختيار 

آنها قرار مى دهد.
د ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرايى كه طبق مقررات بودجه ساالنه كل كشور، مسووليت واگذارى 

اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد.
هــ  قرارداد عامليت: قراردادى كه ميان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه 
متبادله و ضوابط اين آيين نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختيار موسسه عامل قرار مى گيرد. 
وـ  صنايع نوين: صنايع الكترونيك، بيوتكنولوژى، مواد نو، ليزر و اپتيك نرم افزار و هوافضا و نانوتكنولوژى، 

انرژى هاى نو به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ز ـ معاونت: معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور.

ح ـ مجرى: شخص حقيقى يا حقوقى متقاضى تسهيالت وجوه اداره شده كه با اخذ مجوز از مراجع 
ذى ربط اجراى يك طرح اقتصادى را عهده دار مى باشد.
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منعقد  مربوط  مقررات  مطابق  ابالغى  تخصيص  سقف  در  را  عامليت  قرارداد  اعتبار  واگذارنده  ماده2ـ 
مى نمايد. 

سرجمع  از   (٪۱۰) درصد  ده  سقف  تا  حداكثر  متقاضى  بنگاه هاى  گردش  در  سرمايه  تامين  ماده3ـ 
اعتبارات وجوه اداره شده ساالنه هر دستگاه در چارچوب اين آيين نامه مجاز است. 

ماده4ـ موسسه عامل موظف است اصل و سود دريافتى بابت بازپرداخت اقساط تسهيالت وجوه اداره 
توسط  كه  خاصى  حساب  به  سررسيد  در  را  كشور)  كل  بودجه  محل  (از  آيين نامه  اين  موضوع  شده 
خزانه دارى كل كشور در مركز و در استانها توسط خزانه معين استان افتتاح مى گردد، واريز، تا در مورد 
منابع داخلى شركتهاى دولتى، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومى مطابق ماده (7) قانون 

تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت ـ مصوب 1380ـ به حساب درآمد عمومى كشور واريز گردد. 
ماده5 ـ بررسى و تاييد توجيه فنى، اقتصادى، مالى طرح ها و اهليت متقاضيان (از نظر سوابق بانكى) 
از  صرفا  كه  شده  اداره  وجوه  تسهيالت  از  بخش  آن  مورد  در  مى شود.  انجام  عامل  موسسه  توسط 
وثايق  ميزان  و  نوع  و  كارمزد  سود،  نرخ  كه  صورتى  در  مى شود  تامين  كشور  كل  بودجه  منابع  محل 
و  قوانين  مطابق  نشود،  تصريح  و  مشخص  عامليت)  قرارداد  شرايط  قالب  (در  اعتبار  واگذارنده  توسط 
مقررات بانكى و ساير قوانين و مقررات مربوط توسط موسسه عامل تعيين و اعمال مى گردد. موسسه 
عامل موظف است ضمانت هاى الزم و كافى را براى بازپرداخت اصل و سود از متقاضى دريافت نمايد. 
مسئوليت اقدامات قانونى الزم براى وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده مشابه پرداخت تسهيالت 

از منابع داخلى بانكها برعهده موسسه عامل مى باشد.
تبصره ـ موسسه عامل موظف است موارد رد طرح (اعم از توجيه فنى و اقتصادى يا سوابق بانكى) 

را با داليل آن به صورت كتبى به اطالع واگذارنده اعتبار برساند.
ماده6 ـ بررسى توجيه فنى، اقتصادى، مالى و بازار طرح هاى اكتشاف معدنى، نمونه سازى ماشين آالت 
و تجهيزات، طراحى و مهندسى (شامل تجهيز آزمايشگاه ها)، صنايع نوين و ساير موارد خاص كه در 
موافقتنامه متبادله پيش بينى مى شود، در صورت تشخيص واگذارنده اعتبار توسط وى و يا مشاوران 
تعيين صالحيت شده انجام خواهد شد. اين طرحها از محل اعتبارات بودجه كل كشور (وجوه اداره شده) 

تامين مالى مى شود.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در ابتداى هر سال چگونگى و ميزان حمايت از 
طرحهاى صنايع نوين را در چارچوب بودجه مصوب با هماهنگى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران 

و اتاق تعاون مركزى جمهورى اسالمى ايران تدوين و به اطالع عموم برساند. 
ماده7ـ طرحهاى متقاضى استفاده از تسهيالت موضوع اين آيين نامه با امضاى باالترين مقام دستگاه 
واگذارنده اعتبار يا مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفى مى گردند. موسسه عامل موظف است 
ظرف سى روز از زمان دريافت طرح و تكميل مدارك از جانب متقاضى، آن را از نظر توجيه فنى، مالى 
اعالم  اعتبار  واگذارنده  به  را  طرح ها  تصويب  يا  رد  خصوص  در  خود  قطعى  نظر  و  بررسى  اقتصادى  و 
آورده  سهم  تأمين  و  وثيقه  ارائه  طرح،  تصويب  از  پس  كارى  روز  سى  ظرف  مربوط  تسهيالت  نمايند. 
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متقاضى(درصورت لزوم) بايد پرداخت شود.  
تبصره ـ در صورت تاخير در اجراى مهلت هاى مقرر در ماده (7) اين آيين نامه در مورد طرحهاى 
مى شوند،  مالى  تامين  عامليت)  قرارداد  (براساس  اعتبار  واگذارنده  واريز  محل  از  كه  معرفى  شده اى 
موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سيستم بانكى به ماخذ اعتبار مورد نياز مستند 
به توجيه فنى و اقتصادى طرح، از محل منابع داخلى خود به سقف مبلغ قرارداد عامليت اضافه نمايد. 

مسئوليت حسن اجراى اين امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.
ماده8 ـ موسسه عامل موظف است گزارش عملكرد وجوه واريزى در قالب قرارداد عامليت، طرحهاى 
نزد  حساب  مانده  و  خزانه  به  وصولى  وجوه  پرداختى  اقساط،  وصولى  قطعى،  پرداختى  مبالغ  مصوب، 
موسسه عامل را هر سه ماه يكبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 

ارايه نمايد.
تبصره ـ موسسه عامل موظف است مبالغ بالاستفاده و تعهد نشده در پايان سال را به خزانه واريز 

نمايد. نظارت بر حسن اجراى اين تبصره برعهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.
اين  موضوع  مصوب  و  معرفى شده  طرحهاى  عملكرد  گزارش  است  موظف  اعتبار  واگذارنده  ماده9ـ 
آيين نامه، نوع و ميزان حمايت از آنها و طرحهاى به بهره بردارى رسيده را در مقاطع سه ماهه به معاونت 

و يا معاونين برنامه ريزى استاندارى ها (حسب مورد) ارايه نمايد.
ماده10ـ موسسه عامل موظف است حساب هاى مربوط به وجوه اداره شده را به گونه اى نگهدارى كند 
كه در هر زمان اطالعات مربوط به موجودى، تسهيالت پرداخت شده وصولى به تفكيك اصل و سود 

تسهيالت و اقساط معوق قابل دسترسى و ارايه به واگذارنده اعتبار باشد. 

متن ماده 194 قانون برنامه  پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
برنامه ريزى،  سياستگذارى،  زمينه  در  روستاها  وضعيت  بهبود  منظور  به  است  مكلف  دولت  ماده194ـ 
راهبرى، نظارت و هماهنگى بين دستگاههاى اجرايى، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگى روستاييان 
و كشاورزان و كاهش نابرابرى هاى موجود بين جامعه روستايى، عشايرى و جامعه شهرى، حمايت الزم 

را از اقدامات زير به عمل آورد :
الف ـ ارتقاء شاخصهاى توسعه روستايى و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت بندى خدمات 

روستايى با توجه به شرايط منطقه اى و محلى
بـ  حمايت از گسترش كشاورزى صنعتى و صنايع روستايى با اولويت توسعه خوشه ها و زنجيره هاى 
صنعتى ـ كشاورزى كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده ها و عوامل توليد آن در جغرافياى روستايى 
وجود دارد و همچنين صنايع دستى و خدمات گردشگرى و ايجاد و توسعه بازارهاى محلى با اولويت 

مراكز دهستانهاى داراى قابليت توسعه 
ج ـ تعيين الگوى مديريت در آباديهاى فاقد شوراى اسالمى
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تثبيت  نسبى  و  روستا»  به  شهر  از  معكوس «  مهاجرت  جهت  در  تشويقى  سياستهاى  تدوين  ـ  د 
جمعيت روستايى تا آخر سال اول برنامه

هـ ـ بهسازى، نوسازى، بازسازى و ايمن سازى ساختار كالبدى محيط و مسكن روسـتايى مبتـنى بر 
الگوى معمارى اسـالمى ـ ايرانى با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهاى عمومى

و ـ آموزش فنى و حرفه اى مستمر روستاييان با هدف توانمندسازى براى ارائه و استفاده از خدمات 
نوين و مشاركت در فعاليتهاى صنعتى و بهبود كيفيت توليدات

ز ـ ساماندهى و استقرار فعاليتهاى كارآفرينى و اشتغالزاى كوچك و متوسط توليد و خدماتى در 
مناطق روستايى از طريق ارائه مشوقهاى مالى و اعتبارى

ح ـ ساماندهى روستاها در قالب مجموعه هاى روستايى به منظور خدمات رسانى بهتر و مؤثرتر
ط ـ احداث، ترميم و نگهدارى و ايمن سازى شبكه راههاى روستايى

ى ـ ارتقاء شاخصهاى توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهى خانوارها
ك ـ حمايت مالى از طريق اعطاء تسهيالت، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه 
اشتغال خانوارهاى روستايى و عشايرى با اولويت روشهاى محلى و بومى و نيز تقويت مديريت يكپارچه 
اراضى از طريق مشاركت با تشكلهاى حقوقى به منظور جلوگيرى از خردشدن اراضى و تجميع مديريتى 

اراضى خرد كشاورزى
ل ـ اقدام قانونى در جهت ايجاد شركت شهركهاى كشاورزى با اصالح اساسنامة يكى از شركتهاى 
مادر تخصصى موجود در چهارچوب سياستهاى كلى اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسى به منظور 

هدايت، راهبرى و احداث و توسعة زيرساختهاى مجتمع هاى كشاورزى، دامى و شيالتى
چهارچوب  در  درصد (49)  و نه  سقف چهل  تا  بخشهاى غيردولتى  با  مشترك  سرمايه گذارى  ـ  م 
سياستهاى كلى اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسى و از طريق شركت مادرتخصصى « حمايت از 
در  ايران»،  آب  منابع  مديريت  مادرتخصصى  «  شركت  و  كشاورزى»  بخش  در  سرمايه گذارى  توسعه 
زمينة توسعة كشاورزى با فناورى نوين، اقتصادى و بهره ور و طرحهاى زيربنايى و نوپديد در بخشهاى 
كشاورزى و منابع آب و توسعة مناطق روستايى و جوان سازى بافت جمعيتى مناطق روستايى و عشايرى
تبصره ـ دولت مكلف است سهام دولتى در بنگاه جديد را حداكثر ده سال پس از بهره بردارى به 

بخشهاى غيردولتى واگذارنمايد.
ن ـ توسعه و هدفمندسازى پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك 
و  توليد  كيفيت  ارتقاء  هويت بخشى،  براى  موردنظر  و  هدف  بازارهاى  در  فرش  خانه  ايجاد  و  فرش 
و  غيرمتمركز  و  متمركز  كارگاههاى  تجهيز  و  توسعه  و  ايجاد  از  حمايت  سفارش پذيرى،  روان سازى، 
اتحاديه ها و شركتهاى تعاونى فرش دستباف روستايى و شهرى سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات 
جانبى فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره ورى، تثبيت و افزايش سهم صادراتى و بازاريابى هاى 

داخلى و خارجى
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تبصره ـ وزارت بازرگانى مكلف به پيگيرى حكم اين بند در دولت است.
س ـ تعميم و گسترش بيمه روستايى و پوشش صددرصد (۱۰۰٪) آن از طريق تقويت صندوق 

بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير
ع ـ پيش بينى مكانهاى ورزشى براى جامعه روستايى

فـ  تهيه طرحهاى هادى روستايى و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان 
فنى ، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشدارى هر بخش و با اطالع دهياران و رؤساى شوراى اسالمى 
به عنوان  استان  اسالمى  انقالب  مسكن  بنياد  رئيس  از  متشكل  كميته  اى  در  آن  تصويب  و  روستاها 
بنياد  رئيس  استان،  شهرسازى  و  مسكن  سازمان  نماينده  بخش،  بخشدار  شهرستان،  فرماندار  رئيس، 
مسكن انقالب اسالمى شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزى استان، نماينده معاون امور عمرانى 

استاندارى و رئيس شوراى اسالمى روستا به عنوان ناظر
تبصره ـ نماينده شهردارى شهرى كه روستا در حريم آن واقع است مى تواند به عنوان كارشناس و 

ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد.
حمايتهاى  اعمال  فرآيند  و  چگونگى  روستا،  ارشد  مدير  تعيين  شامل  ماده  اين  اجرائى  آئين نامه 
ذكرشده، نحوه مشاركت و تعاريف و چگونگى مديريت مجموعه روستايى در سال اول برنامه با پيشنهاد 

معاونت به تصويب هيأت وزيران مى رسد.
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آئين نامه اجرايي ماده 194 قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه
« مصوبه شماره 30661/ت48947هـ مورخ 1392/2/15»

با صلوات بر محمد و آل محمد

تصويب نامه هيات وزيران

وزارت جهادكشاورزى - وزارت كشور - وزارت صنعت،معدن وتجارت - وزارت نفت
وزارت امور اقتصادى ودارايى - وزارت نيرو - وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى

وزارت راه وشهرسازى - وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى - وزارت ورزش و جوانان
وزارت ارتباطات و فنآورى اطالعات - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى وگردشگرى
سازمان صداوسيماى جمهورى اسالمى ايران - نهاد رياست جمهورى
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران - بنيادمسكن انقالب اسالمى

مورخ 1391/12/1  شماره 100/99174  پيشنهاد  به  بنا  مورخ 1392/1/18  جلسه  در  وزيران  هيئت 
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد مفاد ماده (194) قانون برنامه پنجساله 
پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران – مصوب 1389 - ، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير 

تصويب نمود:

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهورى اسالمى ايران آيين نامه اجرايي ماده (194)   

ماده 1- در اين آيين نامه، اصطالحات و مفاهيم زير در معاني مشروح مربوط ، به كار مي روند:
الف -  قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران- مصوب سال 1389

ب - مركز توسعه روستايي: مركز توسعه روستايي و مناطق محروم كشور- رئيس جمهور   
ج - خوشه صنعتي: واحدهاي كسب و كار متمركز در يك منطقه جغرافيايي كه با همكاري و تكميل 
فعاليت هاي يكديگر، محصوالت و يا خدمات مشتركي را توليد و ارائه مي كنند و از چالش ها و فرصت هاي 

مشتركي نيز برخوردارند. 
در  هم  با  خاص  محصول  يك  توليد  براي  كه  واحدها  از  گروهي  كشاورزي:  صنعتي-  زنجيره  د - 

ارتباط بوده و مكمل يكديگر هستند.
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ه - خانه هاي روستايي گردشگري(مسافر - كاشانه ) : خانه هاي روستايي كه تبديل به اماكني براي 
آشنايي با فرهنگ روستا شده  و مكان اقامت (اسكان) گردشگران عالقه مند به طبيعت و محلي براي 

اطالع رساني به گردشگران در مورد جاذبه ها و توانمندي هاي روستا به شمار مى آيند. 
و - روستاي هدف گردشگري : روستايي كه از جاذبه هاي تاريخي، طبيعي و فرهنگي براي بازديد و 
يا اقامت گردشگران برخوردار است. فهرست اين روستاها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 

دستي و گردشگري به تصويب هيئت وزيران ميرسد.  
تحت  كه  خانگي  بافندگان  از  متشكل  است  مجموعه اي   : قاليبافي  غيرمتمركز  كارگاه هاي   - ز 

مديريت واحد به بافت قالي اشتغال دارند. 
ح - حوزه روستايي: مجموعه اى است متشكل از چندآبادي همجوار و مرتبط با هم در يك قلمرو 
جمعيت  با  برتر  جمعيتي  كانون  يك  در  همسان  تقريبا  عملكردهاي  با  همگن  فرهنگي  و  جغرافيايي 
حداكثر پنج هزار نفر ( موضوع مصوبه شماره 310/3932 مورخ 1378/11/30 شوراى عالى شهرسازى 

و معمارى ايران). 
ط - مجموعه روستايي: مجموعه اى متشكل از روستاهاى واقع در محدوده يك دهستان. 

ماده2- به منظور پيگيرى و نظارت بر انجام فعاليت هاى توسعه و عمران در محدوده روستا، دهيار به 
عنوان مدير ارشد روستا تعيين و عالوه بر وظايف مقرر در مقررات مربوط از قبيل ماده واحده قانون 
قانون  تشكيالت   (69) ماده  و   – مصوب 1377   - كشور  روستاهاي  در  خودكفا  دهياري هاي  تأسيس 
،وظايف و انتخاب شوراهاى اسالمى كشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375- و اصالحات بعدى آن 
و ماده (10) اساسنامه تشكيالت و سازمان دهياريها موضوع تصويب نامه شماره 56020/ت 23674 ه 

مورخ 1380/12/8 ، وظايف زير را بر عهده دارد : 
الف - تسهيل اجراى سياستها و برنامه هاى دولت در روستا.

ب - پيگيرى و هماهنگى فعاليت هاى خدمات رسانى دولت و نهادهاى عمومى غيردولتى در سطح 
روستا و در صورت ضرورت ارايه گزارش به مراجع ذى ربط.

ج - گزارش وضعيت اقتصادى– اجتماعى و فرهنگى روستا در چارچوب دستورالعمل ابالغى وزارت 
كشور.

د - جلب مشاركت مردم در پيشبرد امور، رفع مشكالت و تحقق برنامه هاى توسعه روستا.
ه - شناسايى ظرفيتها و قابليت هاى سرمايه گذارى و توسعه اقتصاد محلى روستا، جهت انعكاس به 

دستگاه هاى اجرايى ذيربط.
و - بهره بردارى و نگهدارى از اماكن عمومى، در صورت موافقت دستگاههاى اجرايى ذيربط.

ز - ترويج الگوى معمارى اسالمى - ايرانى در روستاها در چارچوب ماده (169) قانون. 
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ح - مديريت بحران در حوادث غيرمترقبه در محدوده روستا با رعايت قانون تشكيل سازمان مديريت 
بحران كشور و آيين نامه هاى مربوط.

ط - تهيه گزارش ساالنه عملكرد ماده (194) قانون براى ارائه به بخشدار؛  
ى - تسهيل دريافت و بازپرداخت تسهيالت مالى- اعتباري توسط روستائيان؛ 

مسئوليت  و  ميشود  تعيين  ربط  ذى  بخش  روستايي  هاي  مجموعه  مدير  عنوان  به  بخشدار   -3 ماده 
هدايت، هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاه ها را در محدوده مجموعه روستايي بر اساس اسناد مصوب 
مراجع قانوني ذي ربط و ارائه گزارش ساالنه عملكرد ماده (194) قانون به مركز توسعه روستايي را بر 

عهده دارد. 
ماده 4- انواع حمايتهاي موضوع اين آئيننامه به شرح زير است :

- اعطاي تسهيالت ارزان قيمت (يارانه دار)
- تخفيف در سهم آورده متقاضي (سرمايه گذار)

- تطويل در زمانبندي اجرا، تنفس، مشاركت و بازپرداخت تسهيالت 
- اعطاي كمك هاي فني و اعتباري

- كمك به احداث زيرساخت ها
- اعطاي كمك هاي بالعوض 

ماده 5 – وزارتخانه هاى جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت موظفند براي گسترش كشاورزى 
صنعتى با اولويت توسعه خوشه ها و زنجيره هاي صنعتي- كشاورزي و گسترش صنايع كوچك و متوسط 
چارچوب  در  و  سنواتي  بودجه  در  منظور  اعتباري  فني–  كمكهاي  اعتبارات  محل  از  تبديلي  صنايع  و 
بند (ص) ماده 224 قانون، به گونه اي تمهيد نمايند كه تا پايان برنامه پنجم توسعه ، سهم روستاها از 

اعتبارات كمك هاى فنى – اعتبارى كشاورزى و صنعت به ترتيب به (40) و (20) درصد برسد.   
تبصره - وزارتخانه هاي مذكور موظفند با همكارى ساير دستگاه هاى ذى ربط نسبت به شناسايي و 
اعالم خوشه ها و زنجيره هاي صنعتي - كشاورزي در جغرافياي روستايي با توجه به شرايط جغرافيايي و 

ظرفيت هاى مناطق ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آيين نامه اقدام نمايند. 
ماده 6- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور گسترش سرمايه گذاري در نواحي صنعتي 

روستايي و توسعه فرش دستباف روستا اقدامات زير را انجام دهد:
تخصيص  درصد در قيمت مصوب اراضي واگذاري متناسب با ميزان  تا سقف (50)  تخفيف  الف- 

اعتبارات عمراني استاني جهت تكميل زيربناهاي نواحي صنعتي روستايي؛
كارگاه هاي  توسعه  منظور  به  سال  ده  بازپرداخت  زمان  مدت  با  قيمت  ارزان  تسهيالت  تامين  ب- 
متمركز و غيرمتمركز قاليبافي، اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف در چارچوب مفاد آئين 
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تصويب نامه  موضوع  قانون  ماده (224)   (ص)  بند  و  ماده (151)  بند(الف)  ماده (118)،  اجرايى  نامه 
شماره134878/ت47220هـ مورخ 1390/7/6.

تبصره 1 - آورده نقدي متقاضيان استقرار در نواحي صنعتي روستايى برابر با (5) درصد كل مبلغ 
قرارداد و مدت زمان بازپرداخت اقساط حق بهره برداري توسط متقاضيان حداقل (3) سال مي باشد.

تبصره2 - دستگاه هاي اجرايي موضوع آئين نامه اجرايى ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند 
(ص) ماده (224) قانون موظفند در چارجوب آيين نامه ياد شده ، نسبت به تعيين سهم مناطق روستايي 

اقدام و موسسات عامل نيز موظف به رعايت اين سهم هستند. 
حمايتهاى  از  برخوردارى  در  (ره)  خمينى  امام  امداد  كميته  پوشش  تحت  مددجويان   – تبصره3 

موضوع اين آيين نامه ، در اولويت قرار مى گيرند.
كمكهاي  اعطاي  طريق  از  است  موظف  گردشگري  و  صنايع دستي  ميراث فرهنگي،  سازمان  ماده 7- 

فني – اعتباري ، نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:  
فروش  و  ترويج  براي  محلي  هاي  ايجاد بازارچه  و  گردشگري  خدمات  صنايع دستي،  توسعه  الف- 
محل  از  گردشگري  هدف  روستاهاي  اولويت  با  دستي  صنايع  صنعتگراِن  از  حمايت  و  دستي  صنايع 
اعتبارات منظور در بودجه سنواتي و در چارچوب بند(ص) ماده (224) قانون، به گونه اي كه تا پايان 

برنامه، سهم اين فعاليت ها در مناطق روستايي به (40) درصد برسد.  
ب- اختصاص تسهيالت ارزان قيمت به متقاضيان ايجاد خانه هاي روستايي گردشگري (مسافر- 
به  گردشگري  خدمات  آموزش  و  استان  هر  در  گردشگري  هدف  روستاهاي  از  يك  هر  در  كاشانه) 

روستائيان پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان؛
هدف  روستاهاي  از  يك  هر  در  گردشگران  نيازهاي  با  متناسب  گردشگري  كمپ هاى  احداث  ج- 

گردشگري تا پايان برنامه پنجم توسعه. 
د- حفاظت ، احيا و بازسازي آثار تاريخي، فرهنگي و مذهبي روستاهاي هدف گردشگري تا پايان 

برنامه پنجم توسعه. 
ماده 8 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:

الف- حداقل (30) درصد از تسهيالت اشتغالزايي را از سرجمع كل منابع و تسهيالت به صورت مجزا 
و با سرفصل مستقل پس از تصويب شوراي عالي اشتغال و با مدت زمان بازپرداخت تا ده سال به مناطق 

روستايي اختصاص و به بانك هاي عامل ابالغ  نمايد.
براساس  تا  نمايد  برنامه ريزي  نحوي  به  است  موظف  حرفه اي  و  فني  آموزش  سازمان  ب- 
اشتغال  كارگروه هاي  نظرات  از  استفاده  با  كه  عشايري  و  روستايي  جوامع  آموزشِي  هاي  نيازسنجي 
استاني صورت ميگيرد ، نسبت به تهيه تقويم آموزشي متقاضيان شغل و يا متقاضيان ارتقاى شغل دوره 
آموزش فني و حرفه اي به ويژه كار آفريني در بخش هاى كشاورزي، صنايع دستى، گردشگرى و صنعت 
با اولويت ارايه استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليت هاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات از 
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محل اعتبارات خود و يا دستگاههاي اجرايي ذيربط در مناطق روستايي و عشايري اقدام نمايد.
تبصره 1- هزينه برگزاري دوره هاي آموزش كارآفريني كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى راساً 

اقدام به برگزاري مي نمايد از محل اعتبارات مربوط ، تامين و پرداخت ميگردد. 
تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مجري آموزش هاي فني و حرفه اي در بخش هاي صنعت، خدمات 
و كشاورزي موظف به رعايت استانداردهاي آموزشي مورد تاييد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
مجوز  بايد  مهارتي،  آموزشهاي  ارائه  جهت  نيز،  غيردولتي  بخش  مؤسسات  و  شركت ها  و  مي باشند 

آموزشگاههاي فني و حرفهاي آزاد را از سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور دريافت نمايند. 
 ج- ساماندهى و ايجاد مراكز كارآفريني با اولويت مناطق روستايي با همكارى دستگاههاى اجرايى 

ذى ربط.  
د- اعمال حمايت هاي موضوع آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) تا (هـ) ماده 80 قانون موضوع تصويب 

نامه 31616/ت 47436 هـ مورخ 1391/2/20 با اولويت مناطق روستايي. 
تبصره - در راستاي اجراي حمايتهاي موضوع آيين نامه اجرايى بندهاى (الف) تا (هـ) ماده (80) 
قانون ، دستگاههاي اجرايي ، موظفند هر ساله سهم روستاها را از حمايتهاي مذكور ، مشخص و نسبت 

به رعايت آن اقدام نمايند.  
 و- انجام اقدامات الزم در زمينه تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صد درصد آن از طريق 

تقويت صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان ، روستائيان و عشاير.  
ماده 9 - دستگاه هاي اجرايي و متولى صدور مجوز براى فعاليت هاى كارآفريني ، توليدى و اشتغالزايي 
مكلفند در چارچوب وظايف،  ضوابط و مقررات مربوط ، متقاضيان فعاليت در مناطق روستايي را در 

اولويت قرار دهند. 
تبصره - دستگاههايي كه براي اينگونه فعاليتها مجوز صادر ميكنند به ويژه سازمان ملى استاندارد 
ايران موظفند براساس سطوح مختلف توليد (حداقل در دو سطح مقياس توليد) ضوابط و استانداردهاي 

ويژهاي را متناسب با مقتضيات هر يك، تدوين و اعمال نمايند. 
ماده 10- به منظور افزايش رقابت پذيري واحدهاي توليدي در روستاها ، دستگاههاي اجرايي ذي ربط 
مكلفند تامين آب، برق، تلفن، گاز و ساير خدمات زيربنايي مورد نياز مجتمع ها و واحدهاي توليدي، 
معدني، خدماتي و صنعتي، كشاورزى، صنايع دستي، گردشگري و فرش دستباف در مناطق روستايي 

را در اولويت قرار دهند.   
ماده 11- وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:

الف- اعمال حمايتهاي موضوع بند (الف) ماده (145) قانون و آئين نامه اجرايي آن با اولويت مناطق 
روستايي.  

تبصره – وزارت ياد شده  مكلف است يارانه سود تسهيالت اعطايي براي توليد در مناطق روستايي 
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را تا دو درصد نسبت به مناطق ديگر، افزايش دهد.  
در  ارگانيك  و  سالم  اي  گلخانه  محصوالت  توسعه  و  احداث  براي  يارانه اي  تسهيالت  اعطاي  ب- 

مجتمع هاي كشاورزي روستايي غيردولتي از طريق بانكهاى عامل و از محل اعتبارات مصوب مربوط.
جـ  كمك به عرضه محصوالت و خدمات توليدي مناطق روستايي در بازارهاي محلي و نمايشگاه هاي 
دائمي و فصلي با همكاري اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي، كشاورزي و اتحاديه ها و شركتهاي 

تعاوني توسعه روستايي و دهياري ها با اولويت دهستانهاي داراي قابليت توسعه؛
تبصره- فهرست دهستانهاي داراي قابليت توسعه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى جهادكشاورزى 

و كشور و مركز توسعه روستايي ظرف سه ماه پس از ابالغ اين آيين نامه، تهيه مى گردد. 
د- پوشش بيمه اى توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد در مناطق روستايي در راستاي بند (ط) 

ماده (143) قانون.
هـ ساماندهي خانوارهاي عشايري و اسكان آنها در كانونهاي عشايري و ارائه خدمات زيربنايي جهت 

آماده سازي مناطق مستعد اسكان عشاير با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط.
و- اعمال حمايتهاي الزم براي تقويت مديريت يكپارچه اراضي و مشاركت با تشكلهاي حقوقي از 
شدن اراضي در  سهامي زراعي براي جلوگيري از خرد  شركتهاي  توليد كشاورزي و  تعاونيهاي  جمله 
و  زراعي  اراضي  كاربري  حفظ  قانون  اصالح  قانون  اجرايي  نامه  (آيين  ذيربط  نامه هاي  آئين  چارچوب 
باغ ها موضوع تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 1386/4/19 و آئين نامه اجرايي قانون 
جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي موضوع تصويب نامه 

شماره  840723/ت 40780 ك مورخ 1388/7/14).
حريم  از  خارج  و  روستاها  در  دايم  سكونت  و  بازگشت  متقاضي  كه  شهرها  در  ساكن  افراد  ماده 12- 
شهرها (مهاجرت معكوس) باشند با تشخيص و تأييد مدير ارشد روستا و با رعايت ضوابط و مقررات 
مربوط مي توانند از حمايتهاي موضوع اين آيين نامه و تسهيالت احداث و يا مقاوم سازي مسكن و زمين 

روستايي برخوردار شوند. 
ماده 13- بنياد مسكن انقالب اسالمي موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:

الف- به منظور بهسازي بافتهاي باارزش روستايي با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، نسبت به احصاء شاخص ها و شناسايي روستاهاي 
واجد شرايط ظرف سه ماه پس از ابالغ اين تصويب نامه اقدام و پس از تهيه طرح ، پروژه هاى اولويت 

دار را در اين روستاها اجرا نمايد.
ب- به منظور كاهش خطرات و آسيب هاي ناشي از بروز سوانح طبيعي،  ضمن انجام مطالعات مورد 
نياز،  با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به تهيه و اجراي طرح هاي 
ايمن سازي مناطق روستايي در برابر سوانح طبيعي اقدام و عمليات مربوط به بازسازي مسكن و بافت 
مناطق آسيب ديده از سوانح طبيعي در روستاها را با مشاركت مردم و نهادهاي عمومي به انجام رساند.
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ج– در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به كمك يا ارائه تسهيالت ارزان قيمت براي آواربرداري 
واحدهاي فرسوده اقدام نمايد. 

ماده 14 - اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند طرح هاي مصوب بهسازي بافت هاي باارزش روستايي و 
طرح هاي مصوب گردشگري را رعايت كنند.

تبصره: دهياري ها موظفند از ساخت و سازهاي خالف و يا فاقد پروانه جلوگيري نمايند.
ماده 15 – به منظور تسهيل و ارائه خدمات عمومي و عام المنفعه به روستائيان، دستگاههاي اجرايي 
موظفند با رعايت قوانين مربوط ، امكان بهره برداري از اراضِي داراي كاربري عمومي مصرح در طرح هادي 

و محدوده روستا را براي دهياريها فراهم نمايند.  
ماده 16- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران و دستگاه هاي 
اجرايى ذيربط موظفند با توجه به بُعد فرهنگي و هنري بودن فرش دستباف ايران، با رعايت قوانين و 
مقررات مربوط و با هماهنگي سازمان ملي فرش ايران نسبت به معرفي و تبليغ اين محصول در داخل 

و خارج از كشور، اقدام نمايند.  
ماده 17 - وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:

و  ايجاد  روستايي  اطالعات  فناوري  و  ارتباطات  دفاتر  اندازي  راه  براي  را  الزم  زيرساختهاي  الف - 
ضمن كمك به متقاضيان تأسيس اين دفاتر ، امكان دسترسي پرسرعت و پهناي باند مناسب را براي 

آنها فراهم آورد. 
ب – به منظور تقويت دفاتر ارتباطات و فناورى اطالعات روستايى و كمك به استقالل مالى اين دفاتر 
و فراهم نمودن شرايط براى امكان ارائه خدمات دستگاههاى دولتى در اين دفاتر به مردم و با هدف 
كاهش تردد روستاييان به شهرها كارگروهى متشكل از فرماندار مربوط ، مديركل ارتباطات و فنآورى 
اطالعات و ساير مديران دستگاههاى ذيربط در استانها تشكيل و زمينه واگذارى خدمات دولتى به اين 

دفاتر را فراهم نمايد.
ماده 18- شوراى برنامه ريزى و توسعه استان ها موظفند در راستاي تامين راه مناسب براي روستاهاي 
باالي بيست خانوار، برنامه تفصيلى ارتقاى مشخصات، احداث، نگهداري و ايمن سازي شبكه هاي راه هاي 
روستايي استان را براى سالهاى باقيمانده برنامه، تدوين و ساالنه منابع الزم را از محل اعتبارات استانى 

تامين نمايند.
برنامه  تهيه  و  نوين  خدمات  ارائه  عشايري،  و  روستايي  توسعه  شاخصهاي  ارتقاء  منظور  به  ماده 19- 
موظف  روستايي  توسعه  مركز  محلي،  و  منطقه اي  شرايط  به  توجه  با  روستايي  خدمات  اولويت بندي 
است ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين آيين نامه با همكاري دستگاه هاي ذي ربط ، بسته توسعه 

روستايي براي سالهاي باقيمانده برنامه را تهيه و به هيئت وزيران ارايه نمايد. 
ماده 20 - شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند با رعايت ماده(19) اين آيين نامه، نسبت به 
تهيه بسته توسعه پايدار روستايي استان در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيربنايي و تعيين 
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اولويتهاي مربوطه اقدام نمايد. اين بسته پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ، مالك 
عمل دستگاههاي ذي ربط استاني در ارائه خدمات و تعيين برنامه، طرح و پروژه ها و توزيع اعتبارات، 

تسهيالت و منابع استاني و ملي اختصاص يافته به استان ميباشد.  
ماده 21- وزارت كشور مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين آيين نامه نسبت به تهيه و تدوين 

الگوى مديريت آبادى هاى فاقد شوراى اسالمى اقدام نمايد.
در  روستايى  مناطق  در  ورزشى  فضاهاى  توسعه  به  نسبت  مكلفند  اجرايي  دستگاههاي   -  22 ماده 

چارچوب تصويب نامه شماره49120/ ت36115ك مورخ 1387/4/5 اقدام نمايند. 
تبصره: وزارت ورزش و جوانان موظف است زمينه بهره برداري مناسب از فضاهاي ورزشي روستايي 
را با همكاري وزارت كشور (سازمان شهردارى ها و دهياري هاى كشور) و مركز توسعه روستايي، فراهم 

آورد. 
ماده 23- مركز توسعه روستايي، موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجراي اين آيين نامه، گزارش 

مربوط را ساالنه به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور وهيئت وزيران ارايه نمايد.
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سياست هاي اقتصاد مقاومتي

رهبر انقالب: اقتصاد مقاومتى؛ الگويى الهام بخش از نظام اقتصادى اسالم و فرصت مناسبى براى تحقق 
حماسه اقتصادى است.

حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى با ابالغ سياست هاى كلى «اقتصاد مقاومتى» بر 
اساس بند يك اصل 110 قانون اساسى كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده 
است، تأكيد كردند: پيروى از الگوى علمى و بومى برآمده از فرهنگ انقالبى و اسالمى، عامل شكست و 
عقب نشينى دشمن در جنگ تحميلى اقتصادى عليه ملت ايران خواهد شد، همچنين اقتصاد مقاومتى 
خواهد توانست در بحران هاى رو به افزايش جهانى، الگويى الهام بخش از نظام اقتصادى اسالم را عينيت 
بخشد و زمينه و فرصت مناسب را براى نقش آفرينى مردم و فعاالن اقتصادى در تحقق حماسه اقتصادى 

فراهم كند.

متن ابالغيه رهبر معظم انقالب به رؤساى قواى سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به 
شرح زير است:

بسم اّهللا الرحمن الرحيم 
ايران اسالمي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت هاي 
گسترده و مهم تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، 
مقاومتي  اقتصاد  همان  كه  اسالمي  و  انقالبي  فرهنگ  از  برآمده  علمي  و  بومي  اقتصادي  الگوي  از  اگر 
است، پيروي كند نه تنها بر همه  مشكالت اقتصادي فائق مي آيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ 
اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف آرايي كرده، به شكست و عقب نشيني وا مي دارد، بلكه 
مانند  اختيار،  از  خارج  تحوالت  از  ناشي  بي اطميناني هاي  و  مخاطرات  كه  جهاني  در  توانست  خواهد 
در  كشور  دستاوردهاي  حفظ  با  است،  افزايش  به  رو  آن  در   ... و  سياسي  اقتصادي،  مالي،  بحران هاي 
زمينه هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسي و سند چشم انداز بيست 
ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون زا و برون گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و 

الگوئي الهام بخش از نظام اقتصادي اسالم را عينيت بخشد. 
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اكنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي كه در ادامه و تكميل سياست هاي گذشته، خصوصاً سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
و با چنين نگاهي تدوين شده و راهبرد حركت صحيح اقتصاد كشور به سوي اين اهداف عالي است، 

ابالغ مي گردد.
الزم است قواي كشور بي درنگ و با زمان بندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و 
مقررات الزم و تدوين نقشه راه براي عرصه هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش آفريني مردم 
و همه فعاالن اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه  اقتصادي ملت بزرگ 
ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد. از خداوند متعال توفيق همگان را 

در اين امر مهم خواستارم.

                                                                         سّيدعلي خامنه اي
                                                                              29 / بهمن ماه/ 1392
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي

با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 
مولد،  ساز،  فرصت  پذير،  انعطاف  جهادي،  با رويكردي  اقتصاد مقاومتي  سياست هاي كلي  بيست ساله، 

درون زا، پيشرو و برون گرا ابالغ مي گردد:
1. تأمين شرايط و فعال سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه هاي انساني و علمي كشور به 
منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي با تسهيل 

و تشويق همكاري هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط
2. پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام 
ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات 

دانش بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه.
3. محور قراردادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويِت 
رقابت پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت هاي متنوع 

در جغرافياي مزيت هاي مناطق كشور
بهره  وري،  و  اشتغال  توليد،  افزايش  جهت  در  يارانه ها  هدفمند سازي  اجراي  ظرفيت  از  استفاده   .4

كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعي.
5. سهم بري عادالنه عوامل در زنجيره  توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با 

افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقيت، كارآفريني وتجربه.
6. افزايش توليد داخلي نهاده ها و كاالهاي اساسي(بويژه در اقالم وارداتي)، و اولويت دادن به توليد 
محصوالت و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كاالهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي 

به كشورهاي محدود و خاص.
7. تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواد 

اوليه و كاال).
8. مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست هاي كلي اصالح الگوي مصرف و ترويج مصرف كاالهاي 

داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد.
9. اصالح و تقويت همه جانبه  نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد 

ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.
10. حمايت همه جانبه  هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص 
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ارزآوري مثبت از طريق:
- تسهيل مقررات و گسترش مشوق هاي الزم.

- گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت هاي مورد نياز.
- تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات.

- برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي 
پيوند هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه.

- استفاده از ساز و كار مبادالت تهاتري براي تسهيل مبادالت در صورت نياز.
- ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.

11.  توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري هاي پيشرفته، 
گسترش و تسهيل توليد، صادرات كاال و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.

12.  افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:
بويژه  جهان  و  منطقه  كشورهاي  با  مشاركت  و  همكاري  گسترش  و  راهبردي  پيوندهاي  توسعه   -

همسايگان.
- استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف هاي اقتصادي.

- استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي
13.  مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:

- انتخاب مشتريان راهبردي.
- ايجاد تنوع در روش هاي فروش.

- مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
- افزايش صادرات گاز.
- افزايش صادرات برق.

- افزايش صادرات پتروشيمي.
- افزايش صادرات فرآورده هاي نفتي.

14.  افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد 
بر حفظ و توسعه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك.

15.  افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كاالهاي 
محصوالت  برق،  صادرات  بردن  باال  و  انرژي)  مصرف  شدت  شاخص  بهينه(براساس  بازدهي  داراي 
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پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.
16.  صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي 

اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد.
17.  اصالح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.

18.  افزايش ساالنه  سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي 
بودجه به نفت.

19.  شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در 
حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي و ...

سرمايه  كارآفريني،  بهره وري،  ثروت،  توليد  افزوده،  ارزش  ايجاد  در  جهادي  فرهنگ  تقويت    .20
گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.

و  آموزشي  علمي،  محيط هاي  در  بويژه  آن  سازي  گفتمان  و  مقاومتي  اقتصاد  ابعاد  تبيين    .21
رسانه اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.

22.  دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج 
پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد:

و  آفندي  توان  به  دسترسي  براي  اقتصادي  و  فني  علمي،  ظرفيت هاي  بكارگيري  و  شناسايي    -
اقدامات مناسب.

-  رصد برنامه هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.
- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در 

برابر مخاطرات و اختالل هاي داخلي و خارجي.
23.  شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار.

24.  افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصوالت داخلي و ترويج آن.
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قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستايي
« شماره 28/181517م مورخ 1384/09/26»

فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   (19) ماده  اجراى  در   - واحده  ماده 
جهت  الزم  قانونى  تمهيد  است  مكلف  دولت   ،1383/6/11 مصوب  ايران  اسالمى  جمهورى 
مدت ظرف  را  روستايى  متوازن  توسعه  بر  نظارت  و  ريزى  برنامه  سياستگذارى،  متولى  تعيين 

سه ماه مشخص نمايد به صورتيكه:
 سهم سرانه روستا نشينان از بودجه هاى توسعه اى كشور مشخص گردد.

ريزى برنامه  نهاد  زيرمجموعه،  مناطق  و  استانها  توسعه  و  ريزى  برنامه  شوراى  در   
منطقه اى و نظارتى الزم را در اين زمينه به وجود آورد.

ماه آذر  پانزدهم  مورخ  سه شنبه  روز  علنى  جلسه  در  واحده  ماده  بر  مشتمل  فوق  قانون 
يك هزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ 1384/9/23 به تأييد 

شوراى نگهبان رسيد.







                                                      تجارب كشورها
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• هند
در هند حدود دو سوم جمعيت فعال كشور در بخش كشاورزي شاغل مي باشند. اين كشور داراي 600 
هزار روستا است كه نزديك 55٪ مردم در اين روستاها زندگي مي كنند و بيشتر اين افراد را كارگران 

بدون زمين يا خرده كشاورزان تشكيل مي دهند.
مشغول  كشاورزي  به  هكتار   0/2 از  كمتر  مساحتي  در  نيز  روستائيان  از  نفر  ميليون  حدود 242 

هستند. كشاورزي پايه اقتصاد ملي هند است.
اين كشور در توليد شير، برنج ، سبزيجات، ميوه جات ، ادويه جات، گوشت تازه، محصوالت ليفي 
مانند كنف و همچنين محصوالتي مانند پنبه، ارزن و دانه روغني كرچك و نيز  محصوالت اساسي و 

استراتژيك گندم و برنج در جهان رتبه هاي اول يا دوم را دارا مي باشد.
دستيابي به اين رشد از طريق زير كشت بردن بخش بيشتري از اراضي، گسترش امكانات آبياري، 
بكارگيري اصول مهندسي كشت با استفاده از بذر اصالح شده، استفاده از تكنيك هاي بهتر و بهره گيري 
از تحقيقات كشاورزي، مديريت اصولي آب، مراقبت از گياه، افزايش قدرت حاصلخيزي خاك و برداشت 

صحيح محصوالت ميسر گشته است.
بودجه ساليانه وزارت توسعه روستايي هند 12/5 ميليارد دالر است كه بايستي در جهت توسعه 

روستايي و از طريق اشتغال اصلي روستائيان يعني كشاورزي هزينه گردد.
غير  بخش  در  ويژه  به  اشتغال  افزايش  روستايي،  جامعه  نوسازي  كشاورزان،  توليد  توان  افزايش 
كشاورزي، افزايش درآمد روستائيان و تامين امكانات اوليه از جمله غذا، مسكن، آموزش و بهداشت از 

برنامه هاي عمده توسعه روستايي در هند است.
اين كشور همت اصلي خود را صرف ايجاد صنايعي كرد كه به كشاورزي خدمات داده و از منابع 

عظيم كشاورزي و  دامداري تغذيه مي كنند.
كشور هند با دارا بودن شرايط اقليمي و جغرافيايي مشابه ايران و حتي با وجود كويرها، كوه ها و 

صحراهاي  خشك تر  و كم آب تر از ايران توانسته است كشاورزي پيشرفته اي ايجاد كند.
در هند برنامه سياست تمركز زدايي روستايي اجرا و اعمال گرديد كه آن در واقع انتقال سياست 
گذاري، امور اجرايي و اداري، مالي و محاسباتي به بدنه هاي منتخب اجتماع به منظور كنترل و هدايت 

كامل تر اين بخش ها است.
حداقل به دو دليل مهم سياست تمركز زدايي يك پديده جهاني در راه توسعه كشاورزي و توسعه 

روستايي است:
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1. تمركز زدايي همان اشاعه و پراكنده نمودن هسته هاي قدرت سياسي به قدرت هاي محلي منتخب 
و سياستمدران محلي است.

به  پاسخگويي  جهت  و  دارند  تري  عميق  شناخت  روستايي  مناطق  و  محلي  منصبان  صاحب   .2
موكلين خود در دسترس مي باشند.

دولت هند تالش دارد با ارائه كمك هاي مالي براي راه اندازي شغل و كار، افزايش مهارتها، برپايي 
موسسات مربوط به بخش دولتي و تمركز بر آموزش و پرورش مشكل بيكاري را ازبين ببرد.

محور اساسي در تمامي اسناد و برنامه هاي توسعه اي در هند ايجاد شغل مولد و باال بردن بهره وري 
نيروي كار براي كاهش بيكاري در كشور بوده است.

برخي از مهمترين برنامه ها براي توسعه روستايي در هند به شرح زير است:
قانون مهاتما گاندي براي ضمانت اشتغال روستائيان: بزرگترين برنامه اشتغال روستايي در تاريخ 
كشور هند محسوب شده و به عنوان مدرن ترين معماري تاريخ بشر در زمينه كمك به مردم مناطق 
در 5  تا ٪55  كارگران  دستمزد  كشور  در  تورم  افزايش  دليل  به  قانون  اين  اساس  بر  باشد.  مي  فقير 
سال گذشته افزايش يافته تا ميزان دريافتي كارگران به سطح شاخص هاي استاندارد قدرت خريد عامه 
مردم برسد و به اين طريق از آنها در مقابل نابساماني هاي ناشي از تورم محافظت شود. براي اجراي اين 
قانون پس از شناسايي گروه هاي فقير نيازمند، بيش از 100 ميليون حساب در ادارات پست بانك هاي 
روستايي براي فقرا باز شده است و حدود 80٪ از پرداخت هاي حمايتي تحت پوشش اين قانون براي 
ضمانت اشتغال روستائيان از اين طريق  صورت مي گيرد. اين طرح توسط برخي از رهبران دولت هاي 
ايالتي و زير نظر مستقيم سروزير ايالت ها در سطح استانها و با حمايت كنسرسيوم ملي جوامع مدني و 

سازمانهاي غير دولتي حامي اين قانون پشتيباني و مديريت مي شود.
برنامه توسعه راه هاي مواصالتي روستايي كه از سال 2000 آغاز شده است.

از  خروج  براي  آنان  از  پايدار  حمايت  و  فقر  خط  زير  خانواده هاي  به  كمك  براي    SGSY برنامه 
چرخه فقر.

در  دولت  برنامه  اين  اساس  بر   روستايي:  خانه هاي  ساخت  به  كمك  براي    IAY برنامه 
منازل  تعمير  براي  و  روپيه  هزار   48 كوهستاني  مناطق  در  و  روپيه  هزار   45 مبلغ  پست  مناطق 

مبلغ 15 هزار روپيه هزينه مي نمايد.
برنامه NSAP  مصوب سال 1995 براي كمك به رفاه افراد سالمند و تحت پوشش قرار دادن آنها 

با پرداخت يارانه هاي نقدي پس از بازنشستگي كه شامل سه بخش مي شود:
1. پرداخت كمك هزينه به افراد بي بضاعت باالي 35 سال. 2. پرداخت غرامت ماهيانه 5 هزار تا 10 
هزار روپيه به بازماندگان در صورت فوت يكي از اعضا در اثر بالياي طبيعي. 3. پرداخت كمك هزينه به 

زنان بي بضاعت در دوران بارداري ماهيانه تا 300 روپيه براي تولد دو فرزند.
برنامه NRLM  كه از سال 2011  با هدف كمك به سرمايه گذاري در مناطق روستايي و با حمايت 
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مالي بانك جهاني آغاز شده است.
محصوالت  توليد  بر  خشكسالي  سوء  اثرات  رساندن  حداقل  به  آن  از  هدف  كه    DPAP برنامه 

كشاورزي و دام و بهره وري از زمين، آب و منابع انساني است.
برنامه DDP  كه هدف اساسي از اجراي آن به حداقل رساندن عوارض جانبي ناشي از خشكسالي 

و كنترل بيابان زايي از طريق دوباره جوان سازي منابع طبيعي مناطق بياباني است.
برنامه panchayat با هدف افزايش توانمند سازي جوامع كوچك و خودگردان محلي براي توسعه 

فناوري اطالعات و ارتباطات در بين روستائيان.
براي توسعه كشاورزي در هند برنامه هاي مختلفي به اجرا درآمده است كه از آنها به انقالب در بخش 
كشاورزي و توسعه روستايي ياد مي شود كه در نتيجه اين انقالب ها هند به عنوان يكي از سه كشور برتر 

در زمينه توسعه كشاورزي و روستايي شناخته شد.
توسعه محصوالت كشاورزي

اين كشور در سال 2013 بيش از 106 ميليون تن برنج و 93/5 ميليون تن گندم توليد نموده است 
و مجموع توليد محصوالت سبز اين كشور( رقم پربازده و نهاده هاي كشاورزي) در سالهاي 2013 و 
2014 از مرز 360 ميليون تن گذشت. براي رسيدن به اين هدف از سال 1986 انتقال تكنولوژي هاي 

بهينه سازي شده و روز آمد به كشاورزان به مرحله اجرا درآمده است.
توسعه شبكه هاي آبياري

براي ارتقاء پتانسيل آبياري در اين كشورطي 40 سال گذشته طرح آبياري اصولي 85 ميليون هكتار 
از اراضي كشاورزي به انجام رسيده و پيش بيني هاي الزم در مقابله با بروز سيل انجام و بالغ بر 500 
ايستگاه هيدرولوژي جهت جمع آوري و هدايت و انتقال آب تاسيس شده است. همچنين 400 ايستگاه 
راديويي و 157 سايت اطالعاتي به همراه 5000 ايستگاه هواشناسي اطالعات مربوط به تغييرات جوي 

را با دقتي بالغ بر ۹۴٪ منتشر و در اختيار كشاورزان قرار مي دهند.
توسعه و توليد انواع كودها

امروزه انواع كودهاي پتاسه و فسفاته در اين كشور توليد مي شود و بالغ بر 66 مركز كنترل كيفيت 
كود در اين كشور فعال هستند و همچنين دولت يك پروژه ملي در زمينه استفاده از كودهاي غير 
شيميايي در دست انجام دارد. دولت برنامه يكسان سازي و ارزان نمودن نرخ كود از يك طرف و توسعه 
كارخانه ها با هدف رساندن توليد در حد تكاپوي نياز مصرف كنندگان به همراه پرداخت يارانه را از طرف 

ديگر دنبال مي كند.
توسعه شيالت و آبزي پروري

در مسير ارتقاء توليد و استحصال آبزيان دولت برنامه هاي ملي توسعه ماهيگيري، پرورش ماهي و 
گسترش نمايندگي هاي پرورش ماهي در آبهاي شور را به انجام رسانده و پيگيري مي نمايد.
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پردازش و عمل آوري مواد غذايي
سياست استفاده از بذرهاي اصالح شده در زمينه سبزيجات، ميوه ها، گلها، دانه هاي روغني به صورت 
قرنطينه از جمله ابتكاراتي است كه موجب افزايش رغبت بخش خصوصي به سرمايه گذاري در بخش 

كشاورزي و صنايع مكمل شده است.
توسعه تحقيقات كشاورزي

كه  اي  گونه  به  دارد  قرار  كشاورزي  تحقيقات  انجمن  هند  در  كشاورزي  تحقيقات  هرم  راس  در 
اين  فعاليت هاي  از  ناشي  صادرات،  مرز  تا  آن  افزايش  به  غذايي  مواد  كمبود  شرايط  از  هند  دگرگوني 

انجمن است كه بطور روان و سريع تكنولوژي كشاورزي را از آزمايشگاه به مزرعه منتقل مي نمايد.
توسعه دانه هاي روغني

كشت       ... و  آفتابگردان  تخم  زميني،  خردل،بادام  سويا،  شامل  روغني  دانه   9 حدوداً  كشور  اين  در 
مي شود. تكنولوژي استحصال دانه هاي روغني موجب شد اين كشور در اين زمينه به خودكفايي برسد.

توسعه آب آشاميدني
توسعه آب آشاميدني با استفاده از تكنولوژي هاي بومي و صنعتي و بر اساس افزايش بهره وري و 
مديريت بهتر آب آشاميدني انجام شده كه از نتايج آن دسترسي روستائيان به آب شرب در هر روز به 
ميزان 70 ليتر در مناطق خشك و صحرايي و 30 ليتر براي احشام است. همچنين اين كشور موفق به 

توليد پمپ هايي براي انتقال آب شده كه به 40 كشور جهان صادر مي شود.
تنها نكته منفي در باب توسعه روستايي هند خودكشي 175 هزار كشاورز در سال 2012 به دليل 
عدم تمكن مالي در بازپرداخت وام هاي كشاورزي خود كه نهايتاً براي هر كشاورز 50 هزار روپيه بوده 

است، مي باشد.

اتريش
حركت نوسازي و توسعه روستا در استان اتريش سفلي با آزمايش در 4 روستا آغاز شد و درحال حاضر 

تبديل به جنبش كشوري شده است.
8 قدم براي نوسازي و توسعه يك روستاي موفق

- گردهمايي و پايه گذاري يك گروه فعال
- ايجاد توافق كاري

- كاركردن روي شيوه كار
- پايه گذاري انجمن نوسازي و توسعه روستا( اين انجمن نماينده روستائيان بوده و عاليق آنان در 
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جهت توسعه روستا را مدنظر قرار داده و اين اطالعات را با متخصصين توسعه روستا مبادله مي كند.)
- تصويب شيوه كار

- پذيرش نيرو
- نقشه و پروژه كار
- تخمين و ارزيابي

نكات مهم در امر بازسازي و توسعه روستا
- بازسازي، نوسازي و توسعه اجتماعي

- آموزش، اوقات فراغت و فرهنگ، ايجاد ثبات در اقتصاد روستا
- تقويت اقتصاد روستا از طريق: 1. به هم پيوسته و شبكه اي شدن كشاورزي،صنعت و پيشه    

                                       2. ساخت شبكه اقتصادي محلي و منطقه اي
- ساخت مسكن

- آب و هوا و محيط زيست با در نظر گرفتن تقليل حمل و نقل انفرادي موتوري و گسترش حمل 
و نقل عمومي

- ارائه خدمات اوليه بهداشتي
- ارائه خدمات درماني

- ايجاد اشتغال
- جذب توريست و جذب درآمد از آن.

براي حفظ روستا بايد انتظارات روستائيان برآورده شود كه اين امر با ايجاد دهداري و انجمن حمايت 
از روستائيان تضمين مي شود.

حمايت از نوسازي و توسعه روستاها به عنوان قسمتي از چارچوب سياست كالن كشور بايد باشد. 
اين حمايت بايد دهداري ها و شهروندان را توانمند ساخته تا ارزش هاي اجتماعي، اقتصادي، ساختاري، 
زيست محيطي و فرهنگي بيشتر تقويت شوند و از اين طريق روستاها تبديل به فضايي براي زندگي، 

كار، اجتماع و فرهنگ مناسب باشد.
بديهي است براي به حقيقت پيوستن نوسازي و توسعه روستا هزينه انساني و مال نياز است كه 
حمايت  با  روستا  توسعه  و  نوسازي  انجمن  منظور  بدين  آيد  نمي  بر  آنها  پس  از  تنهايي  به  دهداري 

دولتمردان كمك به تحقق اين امر مي كند.
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تاتارستان
 جمعيت جمهوري تاتارستان 3 ميليون و 838 هزار نفر و جمعيت روستايي 917 هزار نفر است .از 
در  دنيا  روز  تكنيك هاي  از  استفاده  از:  عبارتند  تاتارستان  در  روستايي  توسعه  برنامه هاي  مهمترين 
شدن  روز  به  و  تجهيز  باير،  زمين هاي  از  مطلوب  استفاده  خاك،  باروري  و  بازسازي  حفظ،  كشاورزي، 
ماشين آالت، پرداخت تسهيالت سوخت – كود و ماشين آالت به صورت عرضه با قيمت پايين تر از 

بازار و يا وام خريد از بودجه 

تركيه (ارز روم)
و  صنعتي،كشاورزي)  گردشگري(خوشه هاي  صنعتي،  كشاورزي،  استعدادهاي  و  قابليت ها  شناسايي 
سرمايه گذاري هاي محدود وكوچك و مساعدت و تشويق براي به فعليت رساندن ظرفيت هاي شناسايي 

شده.
كمك دولت به تجميع اراضي و مكانيزه كردن كشاورزي در جهت افزايش توليد و بهره وري بهينه

تفكيك بودجه روستا از شهر در بودجه استانداريها و ملزم كردن استانداريها به هزينه كرد تمامي 
بودجه روستا در محل هاي اختصاص داده شده 

آموزش روستائيان اعم از باغداران، كشاورزان و دامداران براي توليد محصول با هدف صادرات كه در 
اين زمينه آموزش هاي الزم در جهت و دسته بندي و بسته بندي محصوالت با هدف گذاري مشخص 
خاص  بر ويژگي  تاكيد  با  اي  منطقه  محصوالت  براي  بازارسازي  و  شود. برندينگ.(بازاريابي  مي  انجام 

محصول هر منطقه)

تركيه (ترابوزان)
بانك  جهاني هم اكنون به اين باور رسيده كه توسعه روستايي، راهبردي براي بهبود زندگي اجتماعي و 

اقتصادي روستائيان فقير با افزايش توليد و ارتقاء بهره وري در محيط روستايي ميسر مي گردد.
استراتژي جديد طرحهاي توسعه اي تركيه مبتني بر عواملي چون: تأمين زيرساختها، توزيع جمعيت، 
كشف پتانسيل اقتصادي منطقه و تصميم به كاهش نابرابري هاي منطقه اي از طريق سرمايه گذاري در 

بخش هاي غني هر منطقه و توزيع ثروت در ديگر بخش هاي موثر در توسعه، مي باشد. 
در تنظيمات اوليه طرحهاي توسعه اي بر نقش عوامل اجتماعي، سياسي، تاريخي و نابرابرى هاي 

منطقه اي اشاره شده است.
توسعه روستايي زماني به درجه بااليي از موفقيت نزديك مي شود كه هم زمان توسعه كالن شهري 
نيز اجرا شود و بخش هايي از سرمايه هاي كالن ملي نيز در امر اجراي برنامه هاي توسعه روستايي هزينه 

شود.
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در كنار طرحهاي توسعه روستايي به بخش توسعه راههاي داخلي و بين المللي و حمل و نقل نيز 
بايد توجه جدي نمود.

وزارت توسعه و همچنين وزارت كشاورزي؛ غذا و دامپروري براي تقويت زيربناي اقتصادي هر استان 
با مبنا قرار دادن گزارش آژانس هاي توسعه هر استان سياست هاي حمايتي خود را اعمال و در صورت 
وقوع حوادث طبيعي مثل سرمازدگي محصوالت كشاورزي و خشكسالي، به كشاورزان وام هاي بالعوض 

مي دهند.
رساندن  فعليت  به  و  دامپروري  كشاورزي،  توسعه  با  جز  روستايي  توسعه  كه  است  معتقد  دولت 

پتانسيل مزاياي طبيعي هر منطقه عملي نخواهد شد. 

مالزي
در سال 1957، 73/5٪ جمعيت را روستا نشينان تشكيل مي دادند كه اين رقم 1995 به 45/3 ٪ 

كاهش يافته است.
چهار استراتژي عمده برنامه هاي توسعه روستايي در مالزي عبارتند از:

1. توسعه كشاورزي
2. توسعه يكپارچه روستايي
3. صنعتي نمودن روستاها

4. توسعه مراكز رشد روستايي
از دهه 1960 اصالحات كشاورزي به عنوان كليدي ترين استراتژي در توسعه روستايي مالزي مورد 

تأكيد قرار گرفته است.
از دهه 1970 با توجه به اثبات ناكارآمدي بخش خصوصي در پياده سازي استراتژي هاي توسعه، 

دولت تصميم گرفت نقش موثرتري در توسعه اقتصادي ايفاد كند.
در اين برهه عالوه بر توليد مواد غذايي، توليد محصوالت صنعتي نيز مورد توجه قرار گرفت. بدين 
ترتيب با انجام فرآيندهايي همچون فرآوري، انبار، حمل مناسب محصوالت كشاورزي قبل از صدور، 

ارزش افزوده بيشتري از محصوالت بدست آمد.
در حال حاضر 17 برنامه توسعه يكپارچه كشاورزي در مالزي در حال اجرا است. تعدادي از اين 
برنامه ها با هدف بهبود شيوه هاي آبياري محصوالت كشاورزي به ويژه برنج و برنامه هايي براي كشت 
ساير محصوالت مانند كائوچو، نارگيل، آناناس كه در اثر اجراي اين برنامه ها صادرات كشاورزي افزايش 

يافته و به سمت توليد محصوالت سودآورتري چون روغن هاي گياهي و قهوه بيش مي رود.
 از جمله اهداف برنامه هاي توسعه كشاورزي درمالزي، احيا و تقويت زمين هاي كشاورزي در مناطقي 
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توسعه  برنامه هاي  در  شده  بيني  پيش  راهكارهاي  ديگر  از  دارند.  برخورد  كمتري  توسعه  از  كه  است 
كشاورزي مالزي، ايجاد ارزش افزوده با ساخت كارخانه هاي صنعتي است.

تدوين يك استراتژي بلند مدت براي توسعه، همراه با تأمين مواد اوليه و زيرساخت هاي اساسي از 
مهمترين مولف هاي توسعه يكپارچه روستايي است.

و             بيشتر  تأثير  كه  شود  مي  تأكيد  پروژه هايي  اجراي  بر  روستايي  توسعه  جامع  استراتژي  در   
سريع تري دارند و برنامه هاي توسعه روستايي در سطح خرد را با برنامه ريزي و هدف گذاري به هم 

پيوند مي دهند.
اهداف عمده اين برنامه ها عبارتند از:

1- حمايت از مندرنيزه كردن بخش روستايي از طريق توسعه روش هاي جديد توليد
2- ارائه خدمات حمايتي، تأمين اعتبار و بازاريابي

3- تشويق روستائيان به مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در بخش كشاورزي
4- تشويق روستائيان به راه اندازي صنايع روستايي، اجراي پروژه هاي تجاري و توسعه خدمات 

صنعتي سازي روستاها با چهار محور اصلي در نظر گرفته شد:
الف) تهيه فرآورده هاي اوليه از محصوالت خام كشاورزي

ب) توسعه فعاليت هاي سنتي و صنايع دستي
ج) توليد محصول براي بازارهاي محلي

د) تعمير خودرو و لوازم الكتريكي در منزل

برنامه هاي صنعتي سازي بر حوزه هاي زير تأكيد دارد:
1- انتقال فناوري پايين و متوسط
2- تأكيد بر صنايع مبتني بر منابع

3- توجه به بازارهاي محلي
4- تأكيد بر فعاليت هاي مرتبط با گردشگري

توسعه مراكز رشد روستايي، اين مراكز شامل تعدادي از روستاهاي محلي است كه در اطراف يك 
از  مراكز  اين  دهند.  مي  تشكيل  را  مستقل  اقتصادي  واحد  يك  جمعاً  و  گرفته  قرار  مركزي  روستاي 
تسهيالت ضروري و زيرساخت هايي همچون مدرسه، بازار، مراكز درماني و امكانات رفاهي تشكيل شده 

است.
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اين مراكز چند هدف اصلي را دنبال مي كنند:
1- ريشه كن سازي فقر

2- حصول اطمينان از توسعه متوازن ميان شهر  و روستا
3- بهبود كيفيت زندگي روستائيان

4- ارتباط موثر ميان مناطق روستايي و شهرهاي مجاور

چين
در سال 1990بيش از ۸۸٪ جامعه چين را مردم روستايي تشكيل مي دادند برآورد نشان مي دهد 

كه تا سال 2020 بيش از ۶۰٪ جمعيت چين در شهرها خواهند بود.
در استراتژي دستيابي به امنيت غذايي در چين كه از اهميت زيادي برخوردار است و دولت در تالش 
است با باال بردن بازده زمين و ديگر فرآورده ها و محصوالت روستايي و اتخاذ سياست هاي حمايتي نظير 

بخشودگي مالياتي از ميزان سطح اختالف توسعه و درآمد بين مناطق روستايي و شهري بكاهد.
چين ۱۱٪ از زمين هاي قابل كاشت جهان را در اختيار دارد در حاليكه بايد غذاي ۲۵٪ مردم دنيا را 
تأمين كند از اين رو سعي شده تا با بهبود فنآوري در عرصه كشاورزي، افزايش قيمت محصوالت و پايين 
آوردن ماليات، وضع زندگي كشاورزان بهبود يافته و برانگيزه آنان براي ماندن در روستاها افزوده شود.
واحد ازاي  به  زمين  مالكيت  متوسط  بودن  كوچك  چين  كشاورزي  باب  در  مشكالت  جمله  از 
 بهره بردار مي باشد كه به طور متوسط مساحت مزارع چيني تنها نيم هكتار مي باشد كه در عين حال 

از تنوع فراوان  اقليمي برخوردار است.
منابع آبي كشاورزان چين هم روز به روز محدودتر شده و سفره هاي آبي زيرزمين در برخي مناطق 

ساالنه 3 متر پايين تر مي رود.
 تأكيد اصلي توسعه كشاورزي به محورهاي زير تغيير مسير داد:

- تأمين امنيت پايدار غذايي ملي در بلند مدت
- افزايش درآمد كشاورزان به منظور بهبود سطح زندگي

- آزادسازي تدريجي تجارت كشاورزي به منظور الحاق به سازمان تجارت جهاني
- توجه بيشتر به مالحظات زيست محيطي

- توسعه فراگير و متعادل روستايي
دولت چين حمايت هاي خود از بخش كشاورزي را به صورت سيستماتيك اصالح نموده و در ده سال 
گذشته روند حمايتي خود را تسريع نموده است. اين كمك ها در قالب سياست هاي حمايتي همچون 
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اعتباري و سرمايه اي، نهاده اي، بيمه اي، قيمتي و بازاريابي و توسعه صنايع تبديلي است.
پكن به منظور توسعه توليد و افزايش انگيزه كشاورزان براي افزايش كشت غالت در راستاي افزايش 
خودكفايي و تامين امنيت غذايي، حمايت هاي مالي خود را در قالب پرداخت يارانه در نظر گرفته است. 
به طوري كه براي تكنولوژيهاي نوين و نهاده هاي پر بازده منجمله بكارگيري واريته هاي اصالح شده 
يارانه پرداخت مي كند. حجم اين كمكها و روند شتاب آن در ده سال گذشته بسيار چشمگير بوده 
است، اين در حاليست كه دولت چين به سرعت يارانه بخش صنعت و خدمات و حمايت صادراتي آنها 

را كاهش داده است.
بخش اصلي اين يارانه ها در قالب تأمين نهاده هاي پربازده كشاورزي است. 

و  اندوز  آب  آبياري  اجراي  طريق  از  كشاورزي  آبي  منابع  در  وري  بهره  دولت  دليل  همين  به 
شكل گيري تشكلهاي مربوطه در بين كشاورزان را يكي از سياست هاي اصلي خود قرار داده است و 
حامي كليه فنآوريهاي آب اندوز(بيولوژيك، شيميايي، مكانيكي،خاك ورزي) به عنوان رهيافت حاكم در 

توسعه كشاورزي چين مي باشد.
دولت از طريق اعمال سياستهاي حمايتي به توسعه و ترويج بيمه در بين كشاورزان پرداخته است. 
شركت هاي بيمه در چين در سال 2013 ميالدي حدود 73 مليون هكتار از زمين هاي كشاورزي را تحت 
پوشش قرار داده اند و مي توان گفت كه اين شركت ها ۴۵٪ از كل زمين هاي زارعي چين را تاكنون 

تحت پوشش قرار داده اند.

چكيده تجارب كشورهاي خارجي در توسعه روستايي

هند
- كشاورزي پايه اقتصاد ملي هند است.

- 242 ميليون نفر از روستائيان نيز در مساحتي كمتر از 0/2 هكتار كشاورزي مي كنند.
- اين كشور در توليد گندم، برنج،نهاده هاي كشاورزي و دانه هاي عمده روغني رتبه اول يا دوم را 

دارد.
- ساختار عمده برنامه هاي توسعه در هند بر تمركز زدايي و واگذاري قدرت به روستائيان و معتمدان 

روستا است.
- محور اساسي در اسناد توسعه هند ايجاد شغل مولد و باال بردن بهره وري نيروي كار

- به دليل افزايش تورم در كشور دستمزد كارگران تا 55٪ در 5 سال گذشته افزايش يافته
- برنامه توسعه راه هاي مواصالتي روستايي

- كمك به خانواده هاي زير خط فقر و حمايت پايدار از آنان براي خروج از چرخه فقر
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- كمك به ساخت خانه هاي روستايي
از  پس  نقدي  يارانه هاي  پرداخت  با  آنها  دادن  قرار  پوشش  تحت  و  سالمند  افراد  رفاه  به  كمك   -

بازنشستگي
- به حداقل رساندن عوارض جانبي ناشي از خشكسالي و كنترل بيابان زايي از طريق دوباره جوان 

سازي منابع طبيعي
- توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات

- انتقال تكنولوژي هاي بهينه سازي شده و روز آمد به كشاورزان
- احداث ايستگاه هيدرولوژي جهت جمع آوري و هدايت و انتقال آب

- توليد انواع كودهاي شيميايي و غير شيميايي و پرداخت يارانه بابت آن
- توسعه ماهيگيري، پرورش ماهي و گسترش نمايندگي هاي پرورش ماهي در آبهاي شور

- استفاده از بذرهاي اصالح شده
- توسعه تحقيقات كشاورزي و انتقال سريع تكنولوژي و نتايج تحقيقات از آزمايشگاه به مزرعه

- بهبود تكنولوژي استحصال دانه هاي روغني
- توسعه آب آشاميدني با استفاده از تكنولوژي هاي بومي و صنعتي و بر اساس افزايش بهره وري و 

مديريت بهتر آب
- خودكشي تعدادي از كشاورزان به دليل عدم توانايي بازپرداخت وام هاي كشاورزي

  
       اتريش  

- حركت نوسازي و توسعه روستا با آزمايش در 4 روستا آغاز شد و در حال  حاضر تبديل به جنبش 
كشوري شده است.

- تمركززدايي و تاكيد بر نقش دهداران
- تاكيد بر توسعه اجتماعي
- توسعه آموزش و پرورش

- ايجاد ثبات در اقتصاد
- ساخت شبكه اقتصادي محلي و منطقه اي

- ارائه خدمات اوليه بهداشتي و درماني
- جذب توريست و جذب درآمد از آن.
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- حفظ روستا از طريق برآورده كردن انتظارات روستائيان.

تاتارستان
- استفاده از تكنيك هاي روز دنيا در كشاورزي 

- حفظ، بازسازي و باروري خاك
-  استفاده مطلوب از زمين هاي باير

-  تجهيز و به روز شدن ماشين آالت
-  پرداخت تسهيالت سوخت – كود و ماشين آالت به صورت عرضه با قيمت پايين تر از بازار و يا 

وام خريد از محل بودجه

تركيه ارزروم
- شناسايي قابليت ها و استعداد هاي هرمنطقه و تشويق و مساعدت براي سرمايه گذاري هاي كوچك 

و محدود.
- تجميع اراضي و افزايش بهره وري زمين.

- آموزش روستائيان اعم از باغداران و كشاورزان و دامداران براي توليد محصول صادراتي.
- دسته بندي و بسته بندي محصول صادراتي از مبدا.

- بازاريابي و بازارسازي براي محصوالت منطقه اي با تاكيد بر ويژگي خاص محصول هر منطقه.

تركيه ترابوزوان
- سرمايه گذاري در بخش هاي غني هرمنطقه و توزيع ثروت ناشي از آن در ديگر بخش هاي موثر 

در توسعه.
- توسعه راه هاي داخلي و بين المللي در جهت تسهيل حمل و نقل.

- پرداخت تسهيالت بال عوض در صورت وقوع حوادث طبيعي.

مالزي
- راهبري سياست هاي توسعه روستايي توسط دولت و راه نيافتن بخش خصوصي به آن.

- اصالحات كشاورزي به عنوان كليدي ترين استراتژي توسعه روستا.




