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:دربارهكارشناسينظراظهار

»رساني به روستاها طرح ساماندهي خدمات«

 چكيده

فناوري. مهمي در توسعه روستايي داشته باشدنقش تواندمي،ارائه مناسب خدمات عمومي روستايي

و مديريت فاضالب، خدمات اورژانسي، حفاظت از  و ارتباطات، آموزش، تأمين آب بهداشتي اطالعات

و درمان، پست، كتابخانه، حمل محيط زيست، آتش نقل، مسكن، خدماتو نشاني، گاز، برق، بهداشت

و مديريت پسماند، ازجمله حوزه مت اجتماعي ميهاي طرح ساماندهي. روند نوع اين خدمات به شمار

. در راستاي بهبود عرضه اين خدمات در نواحي روستايي پيشنهاد شده است رساني به روستاها خدمات

ميطرح بررسي اين هاي اساسي رنج دهد كه طرح مذكور با وجود اهداف متعالي خود، از چالش نشان

و ارتباطات براي ارائه اي نسبت به بهرههبراي نمونه، امروزه رويكرد ويژ. برد مي گيري از فناوري اطالعات

و گسترده عادالنه و ساير خدمات دولت تر تر خدماتي مانند پزشكي، آموزش، بانكداري بدون شعبه

. ولي طرح پيشنهادي، راهبرد خاصي در اين زمينه ندارد. شود الكترونيك در نواحي روستايي اتخاذ مي

و اثربخشي خدمات بر ارتقاطرح مذكور فاقد و ارزيابي يان، كاهش فقر،يدرآمد روستاينظام نظارت

شد به مراكز شهري، كنترل كيفيت زندگي، كاهش ضرورت آمدويكار، ارتقاو بهبود فضاي كسب

و مهاجرت بي و شاخص درنهايترويه به شهر هاي ارزيابي خدمات شامل سطح توسعه روستايي است

و رضايتمندي مد نظر قرار نگرفته استپوشش، ميزان استف ازسوي ديگر، اين طرح به مباحثي. اده

با زايي، تعيين مزيت مانند اشتغال و توسعه پايدار روستايي ورود كرده است كه هاي اقتصادي روستاها

ميبه. عنوان طرح همخواني ندارند به طور كلي توان اظهار داشت كه اين طرح بدون توجه الزم

و بدون بهرهها مؤلفه گيري كافي از ظرفيت كليه اجزايي اساسي ارائه خدمات عمومي در روستاها

به شبكه خدمات و تشكل رساني روستايي هاي روستايي هايي مانند تعاوني ويژه، نهادهاي مديريت محلي

يي رساني روستا نگرانه به موضوع خدمات ها، جزئي هاي دستگاهو بعضاً با ايجاد تداخل در فعاليت

. با توجه به ارزيابي طرح، در خاتمه گزارش، پيشنهادهايي ارائه شده است. پرداخته است

 مقدمه

مي خدمات عمومي، خدماتي است كه دولت و يا فراهم ها آن را براي مردم خود تأمين آن كنند سازي

مي توسط بخش هاي متنوع از قبيل برق، اين خدمات شامل حوزه. نمايند هاي غيردولتي را تأمين مالي
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پست، هاي بهداشتي، نشاني، گاز، مراقبت آموزش، خدمات اورژانسي، حفاظت از محيط زيست، آتش

و ارتباطات، مديريتو كتابخانه، حمل و فناوري اطالعات نقل، مسكن، خدمات اجتماعي، مخابرات

و فاضالب مي بهامروزه.شود پسماند، تأمين آب بهداشتي عنوان شاخصي براي نشان خدمات عمومي،

مي دادن سالمت جامعه به و كار برده با پيوند ارائه مناسب آنها، شود را اجتماعي دولت شهروندان خود

و عنصر مهمي در راهبرد كاهش خدمات عمومي، تعيين. كند تقويت مي كننده كليدي كيفيت زندگي

و همكاران، اكين(رود فقر به شمار مي ).2013بوئاده

رساني به روستاها با هدف توسعه پايدار روستاها ارائه شده طرح ساماندهي خدماتدرحال حاضر،

بهبراساس مقدمه. است روستايي، رساني به نقاط گسترش خدماتدنبال توجيهي، طراحان محترم

و پيشگيري از اقدامات موازي دستگاه هاي اجرايي، گسترش كشاورزي صنعتي، توزيع مناسب خدمات

و توسعه فرصت و خدمات گردشگري و نيز پيشگيري از مهاجرت هاي شغلي در روستاها صنايع تبديلي

و زمينه الزم هستند تا در نهايت، شهرها نشيني در اطراف كالن گسترش حاشيه روستاييان به شهرها

براين طرح. شكل بگيردهاي اقتصاد مقاومتي براي تحقق سياست  اصلي هدف. است ماده6 مشتمل

و در اين راستا،. هاي مختلف است احتمالي آن از جنبه آثارگزارش كنوني، بررسي ابعاد طرح مذكور

سه. تجارب جهاني در زمينه ارائه خدمات روستايي مورد اشاره قرار گرفته است ابتدا برخي از سپس

و نوين ارائه خدمات روستايي در جهان تبيين شده است تا در نهايت جهت مؤلفه هاي اصلي اساسي

پس از آن، پيشينه قانوني طرح. نويس يك قانون در زمينه خدمات روستايي مشخص شود پيش

و نهايتاًپيشنهادي بر . طرح مورد ارزيابي قرار گرفته است رسي شده

 تجارب جهاني ارائه خدمات روستايي

و دفع پسماندها در شهرهاي آمريكا، حداقل از دهه مورد توجه قرار 1920ارائه خدمات برق، تلفن، آب

تا. گرفته است با60ولي روستاهاي اين كشور و سال پيش، فاقد اين خدمات ضروري براي زندگي مدرن

از. استاندارد باال بودند و خدمات مدرن، در نواحي روستايي آمريكا، از طريق برخي همكاري ابتكارات دولتي

و خدمات هاي روستايي، انجمن دپارتمان كشاورزي آمريكا با تعاوني هاي غيرانتفاعي، نهادهاي عمومي

و1،طور ويژه، دفتر خدمات روستايي آمريكا به.انتفاعي ارائه شد متعلق به دپارتمان كشاورزي آمريكاست

و فاضالب را از طريق شراكت بخش هاي وظيفه تأمين خدمات عمومي روستايي در حوزه برق، تلفن، آب

و خصوصي برعهده دارد هاي دپارتمان كشاورزي آمريكا در زمينه خدمات توسعه امروزه برنامه. عمومي

به با همكاري تشكل2،روستايي و و نهادهاي مذكور، در توسعه خدمات روستايي روز نگه داشتن فناوري ها

 
1. Rural Utilities Service (RUS) 
2. USDA Rural Development Utilities Programs 
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مي آنها نقش به آفريني و و حياتي مانند يادگيري از راه دور كنند پزشكي از راه دورو1استقرار خدمات نوين

3.)2014دپارتمان كشاورزي آمريكا،(نمايند در روستاها كمك مي2)مديسين تله(

و ارتباطات براي ارائه خدمات كاربردبه4از راه دورو بهداشت پزشكي فناوري اطالعات

و بهداشتي و همكاران، غني( شودميالقاطاز راه دور پزشكي مديسين، توانايي مداخله تله.)1390پور

و وسايل ارتباطي است فناوريپزشكي با استفاده از  ميمديسين بيماران تله. هاي نوين كه كند را قادر

اطالعات بيماران هاي مربوطه، از طريق فناوري. صورت تصوير زنده ويديويي ببينند پزشكان خود را به

5،دانشگاه علوم پزشكي شيراز(شودميگيري بيماري، براي پزشكان ارسال براي تشخيص بيماري يا پي

از طريق خطوط تلفن معمولي براي انتقال معموالً هلث،و تله مديسين ارتباط تله). 1393دسترسي در

ميأت رايانههاي ديجيتالي به كمك سيگنال نات پيشرفته ارتباطي نظير همچنين امكا. شود مين

و موارد مشابه ديگر امكانات گسترده فيبرهاي نوري، خطوط ماهواره اي را در انتقال اطالعات فراهم اي

و همكاران، غني( كنند مي .)1390پور

در68گذاري دپارتمان كشاورزي آمريكا درحال سرمايه به 540ميليون دالري پروژه مربوط

بنا به اعالم. كارآيي انرژي در نواحي روستايي سراسر اين كشور استيو ارتقاهاي تجديدپذير انرژي

و دپارتمان مذكور، اين تضامين وام . فراگيري در كشور آمريكا خواهد داشت آثار، هاي بالعوض كمكها

و ارتقا گذاري در انرژي سرمايه ويهاي تجديدپذير  كارآيي انرژي، سبب تداوم رشد منابع انرژي خانگي

و عالوه بر آن، فرصت را استقالل آمريكا در زمينه انرژي خواهد شد و اقتصادي جديدي هاي شغلي

و خصوصي در زمينه برنامهطور كلي،به. خلق خواهد كرد هاي خدمات توسعه شراكت بخش عمومي

و صنايع مربوطه، منجر به ميلياردها دالر سرمايه ايه گذاري در توسعه زيرساخت روستايي آمريكا

و هزاران فرصت شغلي در اقتصاد آمريكا شده است 6.)2014دپارتمان كشاورزي آمريكا،(روستايي

، انجمن خدمات روستايي)چهارمين استان كانادا از نظر جمعيت( آلبرتاي كاناداهمچنين در

درخصوص هاي روشني را از نواحي روستايي آلبرتا، دولت پيامدر پي تضمين آن است كه7،آلبرتا

و سيستم و مشتريان مربوطه اثرگذارند، دريافت نمايد مسائل مشتركي كه بر خدمات روستايي اين.ها

و نهادهاي فعال در زمينه گاز آلبرتا، فدراسيون انجمن انجمن، ائتالفي از فدراسيون شركت هاي ها

و انجمن هاي آب روستايي آلبرتا، شركت رساني روستايي آلبرتا، فدراسيون تعاوني برق گاز آلبرتا

و بخش دولت هزار نفر روستايي 500ها درمجموع، حدود اين سازمان. هاست هاي محلي مناطق شهري

 
1. Distance Learning  
2. Telemedicine 
3. http://www.rurdev.usda.gov/utilities_lp.html 
4. Telehealth  
5. http://pasargad.sums.ac.ir/pzeshklyaz.html  
6. http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentidonly=true&contentid=2014/09/0202.xml 
7. Alberta Rural Utility Association (ARUA) 
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و نوآورانه، هاي برق انجمن(در استان آلبرتا را تحت پوشش دارند 1.)2014رساني روستايي ديناميك

و نوين ارائه خدمات روستايي مؤلفه  هاي اساسي

و ارتباطاتاستفاده.1  از فناوري اطالعات

و ارتباطات، فناوري هزاره جديد است كه سبب كاهش زمان انجام محاسبات، دقيق تر فناوري اطالعات

و دادوستد شده است شدن پردازش داده و كاستن هزينه مبادله طور كليبه. ها، تبادل سريع اطالعات

و ارتباطات كه از تعامل سه بخش  و ارتباطات مخابراتي حاصل فناوري اطالعات متمايز رايانه، اطالعات

و غيردولتي را براي  شده است، در نواحي روستايي تالش دارد تا خدمات نهادهاي مركزي دولتي

و همكاران،(يان فراهم سازديروستا و در سال). 1392مصاحب هاي اخير، كشورهاي درحال توسعه

و اجراي برنامه توسعه .هاي ملي در زمينه دولت الكترونيك هستند يافته، درحال تدوين

 چين.1-1

 كشور چين،در حقيقت،.ارتقا بخشيده است 1970محور را از اواسط دهه توسعه اطالعات،چيندولت

به)Informatization(محور توسعه اطالعات به يا استفاده از اطالعات عنوان منظور توسعه روستاها را

و بهبود ظرفيت مردم براي مشاركت در فعاليتكليد دستيابي به رشد  هاي نوين اقتصادي فراگير ملي

ساله چين در زمينه توسعه عالوه بر اهداف ويژه در يازدهمين برنامه پنج.در نظر گرفته است

-2020(بر اطالعات محور، راهبردهاي خاص نيز مانند راهبرد دولت در زمينه توسعه مبتني اطالعات

به) 2006 بنابراين شكاف فزاينده ديجيتال. اند رگيري اين راهبرد در روستاهاي چين تأكيد كردهكا بر

و اين امر دولت را به توسعه  و روستايي چين، به دغدغه دولت مبدل شده است بين نواحي شهري

و تحقق توسعه اطالعات سياست و ابتكارات مناسب براي رفع اين شكاف مي ها . كند محور تشويق

:)2009قيانگ،( محور روستايي چين شامل موارد ذيل است سعه اطالعاتاهداف تو

،اي هاي منطقه كاهش شكاف•

و نوسازي اقتصاد بازار در نواحي روستايي يكپارچه• ،سازي

و عمومي• ،تقويت عرضه خدمات اجتماعي

،اي شغلي روستاييه بخشي به فرصت تكميل درآمد از طريق تنوع•

و تناسب اطالعيارتقا• و ظرفيت انساني در نواحي روستاييكيفيت ،ات

و راهبردهاي كشاورزي پذير كردن مشاركت عموم افراد در تدوين سياست امكان• .ها

1. http://www.afrea.ab.ca/arua 
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 هند.2-1

و برنامه ملي دولت الكترونيك در هند، تحسين جهاني را براي راهبردهاي سطوح برنامه ريزي، پايش

بي روش. خدمات برانگيخت و استفاده هاي انتقال از موبايل، دستيابي افراد به اطالعات، خدمات سيم

و هر زماني امكان و ساير خدمات را در هر مكان عالوه بر اين، خدمات نوآورانه.پذير كرده است عمومي

و جمع نه آوري بازخورد از طريق فناوري بازاريابي و تنها مردم هاي اطالعاتي، و توجه به نظرات ساالري

ميوي مشكالت آحاد مردم، به و ژه در نواحي دوردست را تقويت كند، بلكه مشتركان دولت الكترونيك

بهm-GovWorldدولت هند ابتكاري را تحت عنوان. بخشد زيرساخت مربوطه را ارتقا مي منظور،

و تسريع استفاده نهادهاي دولتي از فناوريبر مبتنيپايش توسعه دولت  بر موبايل هاي مبتني موبايل

كر راه از. ده استاندازي بي فناوري«: شعار اين ابتكار نيز عبارت است و و ابزارهاي موبايل سيم بايد ها

به به هاي دنبال عرضه خدمات عمومي باكيفيت به همه بخش طور جدي، شناسايي شوند، چنانچه

هاي مناسبي را براي، فرصتنيز هاي موبايل در هند اندازي نسل سوم فناوري راه.»جامعه هستيم

بهنه در. سطح پوشش خدمات عمومي فراهم كرده استيمنظور ارتقا ادهاي دولتي دولت هند

1.دنبال افزودن خدمات موبايل به راهبردهاي ملي دولت الكترونيك است چارچوب اين پروژه، به

 ارزيابي اثربخشي خدمات.2

زيرا. ارزيابي اثربخشي خدمات استبه رساني روستايي، توجه مؤلفه اساسي دوم در يك نظام خدمات

و ارتقاي ارزش هاي انساني هدف از ارائه خدمات عمومي، در نهايت بهبود وضعيت كيفيت زندگي افراد

و اثربخشي خدمات ارائه شده، بايد از اين نظر مورد ارزيابي قرار گيرد در كشور هند، براي نمونه. است

خ ارزيابي و و تفاوت اقشار هايي درخصوص اثربخشي امكانات دمات عمومي بر فقيرترين اقشار روستايي

و ثروتمند در استفاده از امكانات عمومي انجام شده است  همچنين ). 2013موخوپادياي،(فقير

هاي بهداشتي مطالعاتي براي بررسي نظر بيماران روستايي درخصوص كيفيت خدمات مراكز مراقبت

كهبه). 2011ريتو،(عمومي در روستاهاي هند صورت گرفته است  تيريمدطور كلي بايد اظهار داشت

مد نظام ازمندين،خوب باو مناسبيتيرياطالعات  نظام هاي دادهاز استفادهانجام كاركرد پايشي

خدماتيوهاهنهاداتيئجزه،يپايو ماليكيزيف سوابق شامل چنين نظامي،.ي استتيريمد اطالعات

يا كه براي ذي ميانيمشتر نفعان يهاهدادو)يجيترويهاهمشاورات يا اعتبار مانند(شوند فراهم

كهثبتيهاسازوكارگريدوهاشيمايپاز حاصل از اطالعاتي آور جمعي براژهيوهبي است

از استفاده مي خدمات كنندگان و ارزشيابي، از طريق.شوند طراحي مد نظامپايش ي،تيرياطالعات

مي كارآترين شيوه استفاده از منابع موجود را تعيين مي و و ارائه كند تواند در تعيين مشكالت اجرايي

 
1. http://www.mgovworld.org/about-m-govworld 
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و بانك جهاني(حل مورد استفاده قرار گيرد راه ).2008، بنياد جهاني كمك به توسعه روستايي، فائو

به نيز دولت تانزانيا و منظور برنامه اصالحات دولت محلي را ميزان دستيابي به بهبود كيفيت

و توزيع عادالنه آنها در كاهش نسبت جمعيت فقير اجرا كرده خودو موفقيت اقداماتخدمات عمومي

و توسعه نظام اطالعات مديريتي،. است و ارتباطات مؤلفه اصلي اين برنامه، پذيرش فناوري اطالعات

به به و و چه در خارجذيموقع براي منظور تسهيل انتشار اطالعات دقيق، قابل اتكا نفعان، چه در درون

ترين نظام اطالعات مديريتي، شامل تعدادي نظام مجزاست كه دو نظام از مهم. از نظام دولتي است

و برنامه گزارشاي آنها، پايگاه داده و پايگاه داده دهي اي پايگاه داده. است1پايش دولت محلياي ريزي

و برنامه گزارش مي ريزي، تمامي قدرت دهي كه هاي محلي را قادر ):پيشين(سازد

و فعاليت يك چارچوب بودجه- ،ها ايجاد كنند ريزي عملياتي را در رابطه با مقاصد، اهداف

و كاهش فقر- ،اي پيوند دهندو راهبرد خوشه2هر هدف را با راهبرد ملي رشد

هاي دولت مركزي،و ديگر كمك3شده ريزي هاي برنامه درآمدهاي برآوردي حاصل از كمك-

و شركاي توسعه را محاسبه كنند ،منابع خودي، جامعه

،درآمدهاي برآوردي مشروط را براي اهداف بودجه عملكرد تخصيص دهند-

مس درآمدهاي برآوردي غيرمشروط را به بخش- و ادارات ،ل محلي، تخصيص دهندئوها

،اطالعات بودجه را به وزارت تأمين مالي ارائه نمايند-

،هزينه ناشي از نظام حسابداري دستي يا الكترونيكي را ثبت كنند-

به گزارش- .اجراي فيزيكي اهداف توسعه را ثبت كنند] سطح[هاي مربوط

و اراا پايگاه دادهازسوي ديگر، هئي پايش دولت محلي، يك نظام پايش دولت محلي، براي ثبت

وهاي مقطعي درخصوص عرضه خدما گزارش مربوط به داده . اقتصادي استـ هاي اجتماعي نيز دادهت

مي اين داده و اراضي از. باشد ها، شامل اطالعاتي در مورد آموزش، بهداشت، كشاورزي، آب همچنين

. شود استفاده مي5هاو بخش4ها براي اخذ اطالعات مربوط به روستاها، دهستان اي، اين پايگاه داده

ميشاخص90هاي حاصله، براي تدوين داده آوري شده توسط هاي جمع داده. گيرند مورد استفاده قرار

به قدرت و مركز مي هاي محلي، به منطقه عنصر كليدي برنامه اصالحات. شوند منظور تجميع ارسال

و زيرساخت دولت محلي تانزانيا، توسعه نظام و ارتباطات هاي اطالعات مديريت هاي فناوري اطالعات

از. هاي محلي است براي دولت و پشتيباني ديگر ويژگي كليدي نظام اطالعات مديريتي، توسعه

و استفاده از داده هاي محلي، امكان جمع هايي است كه براي دولت نظام هاي مورد نياز آوري، پردازش
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و ديگر ذي مي براي اهداف خود براي ارزيابي نحوه).پيشين( سازند نفعان دولت محلي را فراهم

ميكرد منابع هزينه و اثربخشي آنها، دو عمومي درخصوص توسعه خدمات نوع پيمايش ذيل نيز توان از

:استفاده كرد

�هاي كمي مربوط به ارائه خدمتو پيمايش�هاي عمومي هاي پايش هزينه پيمايش.1-2

به هاي مربوط به پيگيري هزينه پيمايش و تعيين هاي عمومي، منظور بررسي جريان منابع عمومي

و خدمات به گروهسطح  مي واقعي رسانش منابع هاي هاي پايش هزينه پيمايش. شوند هاي هدف اجرا

و زمان ويژه برايبهمنابع براي سطوح مختلف دولتي،3بندي تخصيص عمومي، چگونگي، كميت

و آموزش را بررواحدهاي مسئول ارائه خدمات اجتماعي مياز قبيل بهداشت كه. كنند سي درحالي

مي پايش هزينه پيمايش پيمايش كمي مربوط به كند؛ هاي عمومي، جريان پولي را در سازمان پيگيري

به ارائه خدمت، براي تعيين ضعف مي هاي سازماني مي كار گرفته توانند شود كه از طريق اصالحات

ه، كنند هاي كمي مربوط به ارائه خدمت، مسائل ارائه خدمت را از منظر عرضه پيمايش.شوندبرطرف

كنندگان تسهيالت يا خدمات بر نمونه تصادفي از عرضه هاي مذكور، مبتني پيمايش. كنند مرتفع مي

و بر روي كيفيت خدمات، ويژگي و ساختارهاي تشويقي، تمركز بوده هاي تسهيالت، مديريت آنها

عمومي، تشخيص مورد به مورد ارائه خدمات دادهاي اين ابزارهاي پيمايشي، يكي از برون. كنند مي

و پيشنهاد موضوعي است كه اقدامات اصالحي بايد روي آن كمك به شناسايي نقاط ضعف ظرفيت اجرا

و پيمايش هاي پايش هزينه پيمايش.متمركز شوند در هاي عمومي هاي كمي مربوط به ارائه خدمت،

و در تهيه شواهدي درخصوص تأخيرها،  و فساد در4»نشت«تشخيص مشكالت ارائه خدمت

ازحل يكي از راه.هايي كه اطالعات مالي اندكي موجود است، مفيدند قعيتمو هاي تعيين افرادي كه

و يا نشده اجراي پروژه يا برنامه، بهره به مند شده مستقيم از ارباب رجوع خواسته طور اند، اين است كه

كننده، مندي مصرفگذشته از اين موارد، رضايت. شود كه سودمندي خدمات برنامه را ارزشيابي كنند

، مورد استفاده قراربراي بهبود كيفيت ارائه خدماتسنجه استانداردي است كه در تحقيقات بازار، 

و خدمات در اين راستا، از يك رهيافت ارائه خدمت، براي پايش اقدامات توسعه. گيرد مي رساني اي

.)پيشين( شود استفاده مي

و رضايتمندي.1-1-2 ٥ميزان دستيابي، استفاده

مي يك اين ويژگي. ها، ويژگي مشتركي دارند گيرد كه بيشتر پروژه رهيافت ارائه خدمت، اين را در نظر

ها لزومًا، ابزاري براي قابل دسترس كردن يك محصول يا محصوالت براي عبارت از آن است كه پروژه
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و محص: ترين سطح خود، از دو جزء تشكيل شده است يك پروژه در ساده. جمعيت هدف هستند ول

براي اينكه پروژه يا برنامه به اهداف مطلوب خود دست پيدا كند، نه تنها محصول1.)تحويل(نظام ارائه 

و مورد درخواست گروه هدف باشد، بلكه نظام ارائه هم بايد اين اطمينان را ايجاد كند كه  بايد مورد نياز

در، ممكنآمديك نظام ارائه كار. كردگروه هدف آن را دريافت خواهد  است نيازمند كسب توانمندي

و افراد آسيب هاي نسبتاً هدف قرار دادن زيرگروه . پذير باشد خاص جمعيتي از قبيل زنان، فقرا

):پيشين(هاي اساسي كه بايد پاسخ داده شوند شامل موارد زير هستند سؤال

ذي• مح(دارند؟ دستيابينفعان هدف، به اين محصول آيا صول آيا آنها شناختي نسبت به

و آيا مي توانند از عهده خريداري دارند؟ آيا اين محصول از لحاظ فيزيكي براي آنها قابل دستيابي است؟

)آن برآيند؟

 كنند؟مي استفادهآيا آنها از اين محصول•

 چنانچه جواب مثبت است، آيا آنها نسبت به اين محصول رضايتمندي دارند؟•

 صورت عدم رضايت، دليل آن چيست؟در•

ساز مي اي زير، امكان االت، تدوين سه شاخص پايهؤطريق اين :شود پذير

. درصدي از جمعيت گروه هدف كه به محصول پروژه دستيابي دارندـ ميزان دستيابي•

ميـ ميزان استفاده• . كنند درصدي از جمعيت هدف كه از محصول پروژه استفاده

.رضايت دارنددرصدي از كاربراني كه از محصولـ ميزان رضايتمندي•

كارگيري رهيافت ارائه خدمت، ايجاد يك نظام با استفاده از صرفاً چند شاخص بنابراين از طريق به

و ارائه هشدارهاي اوليه پايه به در جاييـ اي كه بتوانند در پيگيري نتايج از طور معني كه نتايج داري

مي آفريني كنند، امكان نقشـ شوند انتظارات منحرف مي اين رهيافت ارائه خدمت، در رابطه. شود پذير

رساني، تحصيل، هاي بهداشتي، واكسيناسيون، برق آب سالم، مراقبتها مانند با تعداد زيادي از پروژه

هاي نقل عمومي، تلفن، خدمات پستي، نهادهو سازي، حمل مالي، جاده/ اشتغال، خدمات اعتباري

و خدمات پليسي كاربرد دارد اي.كشاورزي شده، در تمامي موارد كاربرد ندارد، حال رهيافت يادنبا

م براي نمونه، كاربرد اين رهيافت به جاؤعنوان يك يا» اصالحات نهادي«كه هدف اصليييلفه، در

س با اين. يك تغيير سياستي است، احتماالً دشوار خواهد بود آثارارزيابي االتي از قبيلؤحال حتي،

هاي تواند شاخصمي» ماه اخير چگونه تغيير پيدا كرده است؟12شما در موقعيت اقتصادي خانوار«

و رضايتمندي كلي از عملكرد دولت را فراهم  اوليه بسيار سودمندي در مورد چگونگي تغيير شرايط

هاي بر عدم توجه به ساير سنجه هاي ارائه خدمت، پيشنهادي مبني در پيشبرد استفاده از شاخص. آورد

در بديهي است كه شاخص. شود وردهاي پروژه ديده نميمربوط به دستا و و توليد، ضروري هاي عملكرد
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و بلندمدتلهئعين حال مس و بانك جهاني( اند مند ، بنياد جهاني كمك به توسعه روستايي، فائو

2008 .( 

 رساني ريزي خدمات مشاركت جامعه محلي در برنامه.3

و رساني روستايي، مشاركت دادن ساكنان محلي در تعيين اولويت مؤلفه اساسي سوم در نظام خدمات ها

و  و نيز ارزيابي عملكرد در بسياري از كشورهاي درحال امروزه. هاست پروژه آثارنحوه ارائه خدمات

و محلي(ها توسعه، دولت ر)اعم از مركزي، ايالتي ا صرف ارائه، بخش قابل توجهي از بودجه خود

و استفاده چنين خدماتي در زمينه قابليت دستيابي، بهره هرچند اغلب،. كنند خدمات عمومي مي وري

و اسونسون،(شوند عادالنه دچار مشكل مي و تمايل ). 2002رينيكا منابع در دسترس هستند، ولي توان

و استفاده بهينه از آنها وجود دارد اندكي براي برنامه برخي از مواقع، منابع موجود صرف نيازهاي. ريزي

مي اهميت كم به تر و يا اينكه، و انحراف منابع، عمالً شوند  شود وري الزم محقق نمي بهره دليل نشتي

و سامانتا،( مي.)2014چاندرا ناياك تواند مانع از عرضه مؤثر دو عامل مرتبط با هم وجود دارد كه

.خدمات عمومي شود

و فقدان برنامه) الف و نظارت منابع)ب،ريزي نيازمحور الزمه رفع اين موانع،. فقدان پايش

و نقش نقش و سهامآ آفريني مردم هاي سنتي امروزه، رهيافت. است داران اصلي در عرضه خدمات فرينان

يك يا تصميم) اداري(كراتيكوگيري بور مانند تصميم و نگر منقضي شده جانبه گيري سياسي اند

بانك جهاني،(شرط اساسي بهبود عملكرد نظام عرضه خدمات عمومي است مشاركت مردم، پيش

ذي). 2004 وهنفعان اطالعات ضروري براي پايش عرض عقيده بر آن است كه كنندگان خدمات را دارند

لذا مشاركت آنها به بهبود كيفيت. هايي براي تقاضاي خدمات با كيفيت مطلوب هستند واجد انگيزه

و همكاران،(كند خدمات عمومي كمك مي  ). 2010بانرجي

از آنجايي كه جامعه محلي، داراي مزيت اطالعاتي درخصوص شرايط محلي است، لذا در حقيقت،

و سبب كاهش هزينه اقدامات ضدفقر دولت مشاركت آن متناسب با نيازهاي،تحقق دستاوردهاها

و ارائه.شود واقعي مي كننده خدمت، قوي باقي بماند، عرضه خدمات جايي كه ارتباط بين شهروندان

عدي هاي دوب نقش) 2004(در اين راستا، بانك جهاني ). 2004بانك جهاني،(گيرد مؤثرتر صورت مي

:افراد محلي در بهبود عرضه خدمات قائل شده است كه شاملبراي 

،طراحي ارائه خدمات مطابق با نيازهاي خود.1

و ارزيابي مؤثر ارائه.2 و پاسخگو نگه پايش به كنندگان خدمات كيفيتيمنظور ارتقا داشتن آنها

.خدمات است

مبا توجه به اهميت مشاركت مردم، امروزه بهدر سراسر جهان، مشاركت عنوان مؤلفه ردم
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مي هاي توسعه ناپذير بسياري از برنامه جدايي و آژانس دولت. شود اي در نظر گرفته هاي غيردولتي ها

ذي المللي، تشكيل كميته بين مي نفعان در پروژه هاي و.كنند هاي مختلف را تسهيل توانمندسازي مردم

به. مشاركت استانگاره اساسي،گيري آفريني آنها در فرآيند تصميم نقش ايجاد سازوكارهاي مناسب

و ايده و واهمه منظور ارائه نظرات و تقاضا براي خدمات، بدون ترس البته. ضروري است،ها توسط مردم

ازبايد اين امر  سوگيري منابع عمومي به سمت حاميان سياسي به نحوي صورت بگيرد كه مانع

ذي(سط نخبگانو نيز تسخير تو1)پروري يا كالينتاليسم حامي( و يا چاندرا(شود) نفوذ اقشار مرفه

و سامانتا،  ذيدرحال بهبود هند ). 2014ناياك و ارتقا كنترل ،عرضه خدماتينفعان بر منابع عمومي

به اقدامات توسعه. استاز طريق مداخالت سياستي مختلف گرم سبحا«كار اي در كشور هند، با آغاز
gram sabha«2مي الزاماً مبتني يان را قادرياين امر به نوبه خود، روستا. شوند بر نيازهاي محلي اجرا

و نوين حال پس از تشريح مؤلفه.كنندگان خدمات را پاسخگو نگه دارند سازد تا عرضه مي هاي اساسي

صورت اختصاصي مورد بررسي قرار ارائه خدمات روستايي، طرح پيشنهادي نمايندگان محترم به

ا. گيرد مي ميدر . شود ين راستا، ابتدا سوابق قانوني طرح تبيين

 قانوني طرح پيشينه

 19/12/1348 مصوبايران روستايي تعاون مركزي سازمان اساسنامه.1

و، هدف سازماناين اساسنامه،)3(براساس ماده و تقويت تعاون و گسترش  تأمين موجبات پيشرفت

و و بازاريابي و خدمات تعاوني در روستاهاست توسعه عمليات اقتصادي در اين راستا سازمان. بازرگاني

بهرساني روستايي منظور خدماتبه مذكور، و جمع،توسعه شبكه تعاون در روستاها موظف آوري

و خريد محصوالت توليدي روستاييان از طريق شركت و نگهداري و اتحاديه ها هاي تعاوني روستايي

و فروش آنها در ياباز كشاورزي و طبقه، هاي اختصاصي فروشگاه ارهاي مناسب و تبديل بندي

و مايحتاج روستاييان عضوو حمل، بندي محصوالت كشاورزي بسته نقل محصوالت كشاورزي

و شركت و اتحاديه هاي تعاوني روستايي به كشاورزي و يا توليد، قرارداد وسيله سازمان يا با عقد ها تهيه

وو و وسايل و لوازم حرفه ماشينفروش مواد و شركت احتياج اتحاديه اي مورد آالت هاي تعاوني ها

و و كشاورزي و فروش كاالهاي مصرفي مورد نياز اتحاديه، آنهاياعضا روستايي و يا توليد و تهيه ها

و اعضا هاي تعاوني شركت و كشاورزي و اداره تأسيسات الزم براي نگاهداري، آنهايروستايي ايجاد

و كاالهاي مصرفيمحصوال و تأسيسات مورد نياز اتحاديه،ت توليدي و شركت احداث ساختمان هاي ها

و و نظاير،كارگاه،كارخانه،فروشگاه،سردخانه،كشاورزي از قبيل انبار تعاوني روستايي ،آن دفتر كار

1. Clientelism 
به نهادي متشكل از رأي.2 و تخصـيص كه وي را در كليه زمينه)پانچايات( اداره دولت محلي روستا مسئولدهندگان هاي مرتبط با توسعه محلـي

.كنند منابع عمومي راهنمايي مي
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و اداره تعميرگاه و سيار منطقه ايجاد و مركزي ماشين هاي ثابت ساير وظايفو كشاورزي آالت اي

. محوله، شده است

و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت.2 هاي تعاوني قانون تعاوني نمودن توليد

 روستايي

به 6/12/1349اين قانون كه در تاريخ و تعاون روستاييبه تصويب رسيد، اجازه وزارت اصالحات ارضي

و داده است براي اهدافي ازجمله،  و ايجاد فراهم نمودن امكانات و بهبود تسهيالت بيشتر براي توسعه

و تبديل فرآورده و گسترش فعاليت هاي صنايع دستي و زراعي هاي مفيد غيركشاورزي در حوزه دامي

و درآمد سرانه سكنه عمل اين شركت و بالنتيجه فراهم شدن موجبات افزايش توليد و ها روستاها

وبرنامه يكپ تأمين رشد مداوم اقتصادي كشور، تعاون نمودن توليد در حوزه ارچه كردن اراضي مزروعي

.را به مورد اجرا بگذارد هاي تعاوني روستايي حائز شرايط عمل شركت

و اصالحات مربوطه اسالمي شوراهاي انتخاباتو وظايف تشكيالت، قانون.3  كشور

و اختيارات شوراي اسالمي روستا قانون مذكور، موارد ذيل ازجمله)68(ماده براساس برشمرده وظايف

:است شده

،روستابه يافته اختصاص عمراني هاي پروژهوها طرحياجرا پيگيريو نظارت)هـ

 عمومي، تأسيساتاز برداري بهرهو نگهداري اداره، احداث، براي ربطذي مسئوالنبا همكاري)و

،امكانات حدوددر روستا نياز مورد رفاهيو اجتماعي اقتصادي،

 معرفيو مربوط نامهينيآ براساس سال چهار مدت براي دهيار سمتبه صالحذي فرد انتخاب)م

.حكم صدور جهت بخشدار به

 انجام مربوط نامهينيآ براساس روستا اسالمي شورايياعضا اكثريت رأيبا دهيار عزلـ تبصره

.گرددمي اعالم عزل حكم صدور جهت بخشداربهو شود مي

ها وزارتخانه توليدي هاي فعاليتياجرا جهتدر عمومي مشاركت جلبو مناسب زمينه ايجاد)ك

.دولتي هاي سازمانو

 گسترش جهتدر عمومي هاي مشاركت جلبو اشتغال توسعه براي مناسب زمينه ايجاد)ن

.توليدي هاي فعاليت

 مقرراتو ضوابطو فرسوده هاي بافت بهسازيو روستا هادي هاي طرح تهيهدر مشاركت)س

. وساز ساخت

 برداري بهرهو روستا زيست محيط بهسازيو حفاظتبه مربوط مقرراتياجرا حسنبر نظارت)ع




	��� �و��__________________________________________________���������را�ا ��

 ها، جنگل مراتع، ها، باغ مزارع، عمران، حفظو خاك فرسايشاز جلوگيريو طبيعي منابع از

 ايندر پيشنهادو طرح ارائهو متروكه نهرهايو قنوات اليروبيوياحيا محيطي، زيست هاي محدوده

.بخش شورايبهها زمينه

 عمراني، اقتصادي، اجتماعي، هاي زمينهدريياجرا هاي ارگان پيشنهادي هاي برنامه بررسي)ف

 انتخابيه حوزهدر موجود هاي ضرورتبا تطبيق نظراز رفاهي امور سايرو آموزشي فرهنگي، بهداشتي،

. ربطذييياجرا مراجعو مافوق شورايبهها نارسايي گزارش ارائهو شورا

. روستا هاي داراييو اموالو عمرانيو عمومي تأسيسات نگهداريو حفظبر نظارت)ص

 خودكفا در روستاهاي كشور هاي قانون تأسيس دهياري.4

و انتخابات شوراهاي اسالمي دليل عدم اجراي مناسب قانون تشكيالت، وظايفبه 1377در سال

و انتخاب شهرداران، قانون جديدي به هاي خودكفا در روستاهاي قانون تأسيس دهيارينام كشوري

و تأييد شوراي نگهبان رسيد كه كشور ،به وزارت كشور اجازه داد، به تصويب مجلس شوراي اسالمي

تو، سازماني بهاداره امور روستاهامنظور به و جه به موقعيت محل با درخواست اهالينام دهياري با

به مشاركت مالي آنان اين. صورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در اين روستاها تأسيس نمايدو

.شدندنهادهاي عمومي غيردولتي محسوب در قانون مذكور،ها سازمان

مورخ3738/8/1بنا به پيشنهاد شماره 21/11/1380در جلسه مورخ نيزت وزيرانئهي

و به استناد تبصره 1/8/1379 در قانون تأسيس دهياري ماده واحده»2«وزارت كشور هاي خودكفا

و سازمان دهياريروستاهاي كشور  هر. را تصويب نمودها اساسنامه، تشكيالت اساسنامه مذكور

و وسعت روست ا تعيين دهياري را داراي درجه دانسته است كه با توجه به حجم كار، درآمد، جمعيت

در47اين اساسنامه،)10( ماده. خواهد شد و دهياري در نظر گرفته است كه وظيفه را براي دهيار

: اند رساني روستايي مرتبط هستند، مورد اشاره قرار گرفته ذيل برخي از آنها كه با خدمات

.محيطي روستا بهبود وضع زيست.1

و شناخت.2 اقتصادي، اجتماعي، هايو نارسايي نيازها كمبودها،كمك به شورا درخصوص بررسي

و و تهيه طرح عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و امور رفاهي روستا و پيشنهادهاي اصالحي ها

و ارا زمينهدر عملي ذيئهاي ياد شده و برنامهه آن به مسئوالن و اقدام الزم ربط جهت اطالع .ريزي

و ترغيب روستاييان به انجام.3 .هاي دولت اقدامات الزم در جهت رعايت سياستتشويق

و همكاري با شورا در جهت پيگيري اجراي طرح.4 به هاي عمراني اختصاص مشاركت يافته

.روستا

و بازاريابي.8 و اهتمام به ترويج، توسعه و ترغيب روستاييان به توسعه صنايع دستي تشويق
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و دامي روستا محصوالت .كشاورزي

ن.10 و ارسال گزارش پيرامون وقوع جراهمكاري با وئيروي انتظامي اجراي مقررات خدمتم

و سعي در حل اختالفات محلي وظيفه .عمومي، حفظ نظم عمومي

ت. 12 و و نگهداري اموال .دهياري سيسات عمومي در اختيارأمراقبت، حفظ

و ايجاد زمينه مناسب برا. 14 و حفظ نظافت تمراقبت بر اجراي مقررات بهداشتي  مين بهداشتأي

.محيط

و ارا. 18 بهئتهيه تعرفه عوارض با همكاري شورا وه آن به شوراي اسالمي بخش منظور تصويب

.ساير مراحل قانوني طي

و فروشگاه خانه قهوه ها، ها، قصابي ها، نانوايي مراقبت بر وضعيت بهداشتي گرمابه. 20 هاي مواد ها

و غذايي ذيو بهداشتي براساس ضوابط و معرفي اماكن غيربهداشتي به مسئوالن .ربط مقررات مربوط

و ها، ها، پارك ها، ميدان كوچه ها، فراهم نمودن زمينه ايجاد خيابان. 23 فضاهاي سبز، ورزشي

در همكاريو دهياري طريقاز آنها اجرايو معابر توسعهوآب مجاريو عموميمراكز تفريح آموزشي،

.روستاطرح بهسازي زمينه

آب. 24 و مجاري و انهار عمومي و تسطيح معابر و تنظيف، نگهداري و اليروبي قنوات ها  فاضالب

ت و حدأمربوط به روستا و روشنايي در .امكان مين آب

و آموزش. 26 و تشريك مساعي با وزارت بهداشت، درمان مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا

.هاي واگير ري از بيماريبراي واكسيناسيون در جهت پيشگي پزشكي

و مراقبت در انتظام امور. 29 و تهيه وسايل حمل اموات و گورستان و سازماندهي غسالخانه ايجاد

.آنها

و رفع. 30 و حريق و ديوارهاي اتخاذ تدابير الزم براي حفظ روستا از خطر سيل خطر از بناها

و و شكسته و اماكن عمومي و چاله چاهتسطيح خطرناك واقع در معابر هاي واقع در معابر براساس ها

.مصوبات شورا

و تسطيح راه. 36 از طريق خودياري اهالي هاي واقع در حريم اراضي روستا همكاري در نگهداري

ذيو دستگاه روستا .ربط هاي

و. 37 و توليدات صنعتي و همكاري با كشاورزان در جهت معرفي محصوالت كشاورزي مساعدت

رو صنايع ودستي ذي نمايشگاه ستا در مراكز شهري .ربط هاي

و مساعدت در جهت. 38 مؤسساتو الحسنه قرض هايوقصندو خيريه مؤسسات ايجاد پيگيري

.فرهنگي

و بخشدار گزارش پيشرفت يا عدم پيشرفت فيزيكي طرح. 40 و پيشنهاد راهكارهاي ها به شورا
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.قانون شوراها)68( ماده»هـ« بندبراي تسريع در اجراي آنها در جهت اجراي مناسب

ذي همكاري با دستگاه. 41 و تهيه هاي و اجراي طرح هادي روستا ربط در جهت تهيه

به پيشنهادهاي الزم و اجرايو تعيين كاربري اراضي واقع در روستا منظور گنجاندن آنها در طرح هادي

.موافقت شورابا ضوابط مصوب مربوط

شوراي هماهنگي عمران روستاييتشكيل اليحه قانوني.5

به اليحه شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران 21/5/1358در تاريخ موجب آن، اي را مصوب كرد كه

و وزارتخانهبخشي از وظايف  و ترابري و بهزيستي هاي راه و، بهداري و تعهدات با كليه اعتبارات

و و عمرانبه،كاركنان مربوط تجهيزات كه روستايي وزارت كشاورزي و مقرر شد شوراي وقت منتقل

و اختيارات«قانوني اليحه)1(ماده. گرددتشكيل هماهنگي عمران روستايي انتقال قسمتي از وظايف

و تشكيل وزارتخانه و عمران روستايي و بهزيستي به وزارت كشاورزي و بهداري و ترابري هاي راه

ك»شوراي هماهنگي عمران روستايي هاي روستايي ارتباطي ايجاد راهه وظايفي از قبيل، مقرر داشت

هاي بهسازي حمام، هاي بهداشتي احداث حمام، هاي روستايي ايجاد درمانگاه، بين روستاها

و،غيربهداشتي و كشتارگاه و رختشويخانه و مراقبت احداث غسالخانه و نظارت  ترتيب نگهداري

و عمران روست تأسيسات مربوط . ايي وقت منتقل شودبه وزارت كشاورزي

و وحدت برنامهبهاين اليحه،)2(ماده و تصميم منظور ايجاد هماهنگي  گيري در اجراي كليه ريزي

و عمران روستاييبجز(ها اقدامات عمران روستايي كه توسط ساير وزارتخانه ،شودمي اجرا)كشاورزي

طبق ماده. بيني كرده است را پيش شوراي هماهنگي عمران روستاييتحت عنوان شورايي تشكيل

و بهزيستين وزارتخانهامركب از معاونمذكور، اين شورا  و ترابري، هاي بهداري و پرورش،راه ، آموزش

و شهرسازي و تلفن،نيرو،مسكن و تلگراف و نمايندگان سازمان، پست و عمران روستايي كشاورزي

و شوراي كشاورزي به و بودجه و عمران روستايي وزير رياست برنامه .بوده است كشاورزي

و نحوه كار اين شورااليحه، تعيين)2(همچنين ماده نامه اجرايي آيينرا موكول به تهيه وظايف

و عمران روستاييه مربوط ذي وزارتخانه با همكاري توسط وزارت كشاورزي هي هاي و تصويب تئربط

. كرده استوزيران

، 21/9/1358 در جلسه مورخبا فاصله چهار ماه، نيز ايران شوراي انقالب جمهوري اسالمي

و عمران 7/8/1358پيشنهاد مورخ براساس و در اجراي مفاد ماده وزارت كشاورزي قانون)2(روستايي

و نحوه كاريوظانامه اجرايي را در زمينه، آيينانتقال مادهسه، در هماهنگي عمران روستايي شورايف

و عمران نامه، آيين)2(براساس تبصره ماده. به تصويب رساند دبيرخانه شورا در وزارت كشاورزي

شد روستايي ازيوظا نامه، آيين)3(ماده مطابق. تعيين :ف شورا عبارتند
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خط.1 و سياست اجرايي برنامه عمران روستايي كشور تعيين ،مشي

،هماهنگي در تعيين اولويت نيازهاي عمران روستايي كشور.2

و ارائه ضوابط الزم در هماهنگ نمودن تعيين محل اجراي پروژهت.3 ،روستايي هاي عمران عيين

خط.4 و اعتبارات عمران روستايي كشور براساس نيازهاي تعيين ،تعيين شده مشي در تنظيم بودجه

و هماهنگ نمودن برنامه.5 و مطالعه از بررسي و استان هاي پيشنهادي عمران روستايي واصله ها

در هاي عمران روستايي كشور جهت تصويب ارائه برنامه ها عمراني قالب برنامهو اخذ مجوز قانوني

،كشور

و پيشنهاد در زمينه توزيع استاني اعتبارات كلي عمران.6 و هماهنگ نمودن روستايي بررسي

و با در نظر گرفتن ،ها اولويت كشور متناسب با اعتبارات مصوب

د.7 هاي مصوب برنامه هاي عمراني در قالب نظارت پروژهـاجراـر تهيه طرح ايجاد هماهنگي

و انجام رهنمودهاي الزم در به عمران روستايي كشور ،ها استان اين زمينه

و ارائه پيشرفت پروژه هاي بررسي گزارش.8 و رسيدگي به تنگناها و جذب اعتبارات هاحل راه ها

،براي اين مشكالت

و عمران روستايي در استقرارايجاد.9 و هماهنگي در اجراي سياست جديد وزارت كشاورزي

.كشوريها روستايي در مراكز دهستان ايجاد مراكز خدمات

از تبصره ذياين ماده نيز استفاده و مسئوال كارشناسان و سازمان وزارتخانهن سايرصالح هاي ها

و بخش خصوصي  .ضروري را مجاز دانسته استموارددرجلسات شورادردولتي

به البته الزم به يك به تصويب رسيد، 14/3/1359كه در تاريخ اليحه قانونيموجب ذكر است كه

ي هماهنگيهاشوراموضوع اين تبصره الحاقي، تعيين تركيب.شد الحاقاين قانون)2(ماده تبصره به

و شهرستان استان در سطح عمران روستايي كهت. ها بوده است ها شوراي بصره مذكور، مقرر داشت

ذي،هماهنگي عمران روستايي استان و شوراي ربط به رياست مركب از مديران ادارات استانداري

ذي،هماهنگي عمران روستايي شهرستان به مركب از رؤساي ادارات . گردد رياست فرماندار تشكيل ربط

و نحوه كاردستورالعمل همچنين در اين تبصره تصريح شده است كه  اجرايي مربوط به وظايف

و شهرستان به و پس از تصويب شوراهاي استان به وسيله شوراي هماهنگي عمران روستايي تهيه شورا

. شوداجرا گذارده 

و.6 و مراكز روستايي و ضوابط ارائه خدمات روستايي كشور الگوي سطح بندي مناطق  استانداردها

و معماري شوراي الگوي«اي تحت عنوان، مصوبه30/11/1378 در تاريخ ايرانعالي شهرسازي

و مراكز روستايي سطح سطح سه در را مناطق روستايي كشور اين مصوبه،. كردرا ابالغ» بندي مناطق
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و منظومه روستايي منظومه روستايي،»1«بند»ج«طبق جزء. كرده استبندي سطح،حوزه، مجموعه

ميكه از تجمع چند مجموعه روستاي ترين قلمرو جغرافيايي براي عملكرد يكپارچه گيرد، وسيعي شكل

و يا روستاي بزرگ  و پوشش خدماتي در محيط روستايي است كه با مركزيت حداقل يك كانون شهري

با. شكل گرفته است توجه به شرايط مختلف بدون احتساب جمعيت شهري جمعيت منظومه روستايي

هاي روستايي عرصهطبق اين جزء،. در نظر گرفته شده است ار نفرهز40تا20و مركز منظومه بين 

تعيين شده منظومه روستايي 800شامل حدوداً،)ناحيه85(كشور در قالب نواحي طرح كالبدي ملي 

و ضوابط خدمات اين مصوبه نيز، جدول پيوست. است اساسبررا رساني روستايي استانداردها

و فاصله با آستانه،»1«بندي بند سطح و با توجه به محيطو هاي دسترسي هاي جمعيتي هاي هموار

كه»2«بند»2«تبصره ازسوي ديگر،. كرده استناهموار تعيين  و، مقرر كرده است براي فضاها

و محدوده آن در طرح(حسب مورد،هاي روستايي محيط اي تعيين خواهدي جامع ناحيهها كه ضرورت

و سكونتگاه،)شد از طبق ضوابط مصوب شوراي،هاي روستايي طرح ساماندهي فضا و پس عالي تهيه

شبه،ربط تصويب در مرجع ذي .دومورد اجرا گذاشته

و سكونتگاه تهيه طرح چارچوب ضوابط.7  هاي روستايي هاي ساماندهي فضا

و معماري ايران به استناد رديف شورايديگر، ازسوي )137(ماده»الف«بند)5(عالي شهرسازي

و فرهنگي قانون برنامه و در اجراي تبصره سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي مصوبه»2« بند»2«كشور

و مراكز روستايي مصوب الگوي سطح ، خود 17/11/1379 در جلسه مورخ، 6/10/1378بندي مناطق

بهاي مصوبه درو سكونتگاه هاي ساماندهي فضا چارچوب ضوابط تهيه طرح منزله را بند9هاي روستايي

و سكونتگاه«مصوبه»1«بند.و يك تبصره به تصويب رساند را»ي روستاييها طرح ساماندهي فضا

بهدانسته طرحي و موزون فعاليت است كه از منظور توسعه هماهنگ و خدماتي هاي كشاورزي، صنعتي

و فعاليت با خدمات در محيط هاي استقرار بهينه طريق توزيع مناسب جمعيت هاي روستايي، هماهنگ

و شبكه شهري تهيه مي از»2«بند. شود نظام و سكونتگاه«هدف » هاي روستايي طرح ساماندهي فضا

و زمينهرا و سازماندهي سلسلهمحيطهاي مناسب براي توسعه پايدار ايجاد بستر مراتبي روستايي

و تاسيسات روستايي ي روستايي با پراكنش بهينهها رار مناسب سكونتگاهريزي نظام استقو پيخدمات

و سكونتگاه طرح،»3«طبق بند.استدانسته جمعيت هاي روستايي، ماهيتي هاي ساماندهي فضا

و ميان همه و برنامه جانبه و راهبردي براي توسعه اقتصادي بخشي داشته و اجتماعيـ اي يكپارچه

ت به كيد بر جنبهأكالبدي محيط روستايي با در.استكالبديـ فضاييهاي ويژه در زمينه هاي اجرايي

و طرحها هاي فرادست طرحها،، اين طرح»4«بند هاي باارزش هاي بهسازي بافت دي روستايي

كه. اند تلقي شده روستايي يها طرح« تهيه شرح خدمات تفصيلياين مصوبه، تصريح كرده است
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و سكونتگاه با توسط دبيرخانه شوراي» روستايييها ساماندهي فضا و معماري ايران عالي شهرسازي

و بنياد مسكن انقالب اسالمي تهيه و ابالغ به سازمانهمكاري وزارت جهاد كشاورزي و جهت تصويب

و برنامه شد ريزي كشور ارائه مديريت و برنامه. خواهد ريزي كشور موظف است شرح سازمان مديريت

و ابالغ نمايدخدمات مذكور را حدا ،»6«براساس بند. كثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ ارائه تصويب

يها قلمرو يك يا چند مجموعه روستايي است كه در طرح هاي ساماندهي، محدوده مطالعاتي طرح

و عمران ميها عنوان طرحبه) يا شهرستان(ناحيه) جامع(توسعه »7«بند.گرددي فرادست مشخص

را كننده طرح تهيهدستگاه نيز و وزارت جهاد كشاورزيها تعيين كرده بنياد مسكن انقالب اسالمي

و آنها را موظف نموده است  و شهرسازي ريزي منطقه مشاور برنامه مهندسين از طريق است اي

و طبق ضوابط سازمان ذي و برنامه صالح به. كنند ريزي كشور، نسبت به تهيه طرح اقدام مديريت

و، برعهده هاي فني استان تصويب طرح پس از بررسي در كميته،»8«بند استناد شوراي شهرسازي

و يا شوراي برنامه و توسعه استان معماري استان مصوبه نيز»9«بند. قرار داده شده است ريزي

كه درخصوص اجراي طرح بر« هاي ساماندهي تصريح كرده است و همچنين نظارت حمايت از اجرا

و سكونتگاهها اجراي طرح بيني شدهي روستايي براساس دستورالعمل اجرايي پيشهاي ساماندهي فضا

ت)137(ماده»الف«بند5در رديف  مديريت وسط سازمان قانون برنامه سوم به انجام خواهد رسيد كه

و ساير ريزيو برنامه و بنياد مسكن انقالب اسالمي و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي كشور

ذيها دستگاه و برنامهي و پس از تصويب سازمان مديريت ريزي كشور جهت اجرا به شوراي ربط تدوين

شدر برنامه و توسعه استان ابالغ خواهد .»يزي

 برنامه چهارم توسعه قانون.8

)19(ماده

و عشايري، دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد منظور ارتقاي شاخص به :كه هاي توسعه روستايي

و نظارت در امور توسعه روستايي زير نظر رئيس سياستگذاري، برنامه)الف جمهور ريزي، راهبري

.انجام گيرد

و فرهنگي جمهوريي مذكور نسبت به پايان برنامه سومها شاخص)ب توسعه اقتصادي، اجتماعي

عش%)25(پنج درصدو اسالمي ايران حداقل بيست و ساماندهي اسكان اير با حفظ ارتقاي افزايش يافته

.جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد%)50(هاي اقتصادي در حد پنجاه درصد توانمندي

و عشايري در طول برنامه به ميز)ج انه صد درصديان ارقام بودجه مصوبه سالاعتبارات روستايي

و پرداخت گردد%) 100( .تخصيص
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)75(ماده

ريزي توسعه روستايي، با تأكيد اصالح نظام برنامهطور مشخص، يكي از اهداف اساسي اين ماده به

و محلي نمودن فرآيند آن بوده است و)75(ماده.بر افزايش هماهنگي سازمان مديريت

ذي ريزي كشور را مكلف كرده بود، با همكاري ساير دستگاه برنامه به هاي اجرايي گيري ور بهرهمنظ ربط،

و مزي از قابليت و جايگاه بينتها در هاي سرزمين، در راستاي ارتقاي نقش و تعامل مؤثر المللي كشور

و اولويت اقتصاد بين هاي اجرايي از ابتداي هاي آمايشي مشخصي را در قالب برنامه المللي، راهبردها

به»ح«و»د«از ميان موارد مورد اشاره در اين ماده، بندهاي. برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد

:تصريح داشتندروستايي ريزي محلي شرح ذيل، به نوعي بر استقرار نظام برنامه

و ايجاد فرصت هاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليت سازي عرصه آماده)د هاي هاي جديد

و تجهيز شبكه .هاي زيربنايي شغلي متناسب با قابليت هر منطقه، از طريق تكميل، توسعه

از بهره)ح از قابليت گيري و فرهنگي مناطق روستايي كشور، هاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي

هاي اقتصادي، ساماندهي نظام ارائه خدمات بخشي به فعاليت طريق توسعه منابع انساني، تنوع

و اصالح نظام برنامه سطح و محلي بندي شده ريزي توسعه روستايي، با تأكيد بر افزايش هماهنگي

.نمودن فرآيند آن

»الزام دولت به توسعه متوازن روستايي«قانون.9

گام» الزام دولت به توسعه متوازن روستايي«نيز با تصويب قانون هفتم در دوره مجلس شوراي اسالمي

كه ماده واحدهدر. برداشت قانون برنامه چهارم)19( مهمي را در راستاي اجرايي كردن ماده اين قانون

 قانون)19(در اجراي ماده«:، اينچنين آمده استتأييد شوراي نگهبان رسيدبه 23/9/1384در تاريخ 

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب ، دولت 11/6/1383برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي

و نظارت بر توسعه تعيين متولي سياستگذاري، برنامهمكلف است تمهيد قانوني الزم جهت ريزي

به رامتوازن روستايي :كه صورتي ظرف مدت سه ماه مشخص نمايد

.شوداي كشور مشخص هاي توسعه سهم سرانه روستانشينان از بودجه.1

و توسعه استان در شوراي برنامه.2 و مناطق زيرمجموعه، نهاد برنامه ريزي و ريزي منطقه ها اي

بهنظارتي الزم را در  .»وجود آورد اين زمينه

از ولي با وجود اين تأكيدات و پس از گذشت بيش به«سال از تصويب قانون8قانوني الزام دولت

و نظارت بر توسعه متوازن روستايي تعيين متولي سياستگذاري، برنامه و ابالغ» ماهسهدر ظرف ريزي

.جمهوري وقت، هنوز اقدام مشخصي در اين زمينه صورت نگرفته است قانون توسط رئيس
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 توسعهقانون برنامه پنجم. 10

)181(ماده

و مستقر نظام برنامه توانمي با استناد به اين ماده، و فرابخشي توسعه روستايي را طراحي ريزي محلي

بر. ساخت و نظام برنامهيارتقااين ماده ريزي كشور برمبناي رعايت دو اصل آمايش سرزمين

و سرمايه هاي توسعه پايداري محيطي در كليه فعاليت و استاني تأكيد كرده گذاري اي هاي ملي

و بخشيو هماهنگي بخشي، منطقه و توسعه متوازن منطقهـ اي را در كانون توجه خود قرار اي

ريزي نظام برنامهيوزيران نيز مسئول تصويب سازوكارهاي الزم براي دستيابي به ارتقا هيئت. داده است

بههاي تحققحل ترين راه يكي از اساسي. شده است و رعايت اهداف متعالي اين ماده، ويژه توسعه متوازن

و فرابخشي توسعه روستايي در چارچوب اهداف اصل آمايش سرزمين، استقرار سازوكار برنامه ريزي محلي

و در نتيجه توسعه متوازن كشور، زيرا. كالن نظام است يكي از عوامل بازدارنده توسعه روستايي

و محليها ايي متمركز است كه بدون توجه به قابليتريزي روست وجود نظام برنامه ي آمايش

و طرح نواحي روستايي اقدام به برنامه مي ريزي و درنهايتاين امر.كند ريزي به عدم شناسايي

مي شكوفايي پتانسيل و حتي تخريب تدريجي آنها بنابراين يكي از مهمترين. شود هاي محلي روستاها

به موضوعاتي كه مي به) 181(عملياتي شدن اهداف ماده تواند اي كمك كند، طور كلي توسعه منطقهو

.ريزي محلي روستايي با استفاده از امكانات موجود است استقرار سازوكار برنامه

)194(ماده

به اين ماده به و بهبود وضعيت سياستگذاري، برنامهخوبي دولت را مكلف ريزي، راهبري، نظارت

وي، ارتقاهاي اجرايي دستگاههماهنگي بين  و كشاورزان و كيفيت زندگي روستاييان سطح درآمد

و عشايري كرده استـ كاهش شكاف شهري و ولي متولي اين هماهنگي بين. روستايي بخشي

و نظارت يكپارچه مشخص نشده است يكي از معضالت توسعه روستايي، زيراسياستگذاري، راهبري

بهكشور، عدم ايفاي نقش حاك كه گونه ميتي مطلوب توسط ساختار مناسب در اين عرصه است، اي

و كل هاي اجرايي در رابطه با توسعه نگر، بر نحوه انجام وظايف دستگاه ضمن سياستگذاري صحيح

و ميزان تحقق اهداف بودجه و عشايري و اسناد برنامه روستايي و ديگر قوانين نظارت هاي سنواتي ها

م و و براي همتر از آن، خألهاي موجود در حوزهمؤثر داشته باشد و اجرا را شناسايي هاي سياستگذاري

و در فرآيند تصويب اين قوانين نيز مشاركت فعال داشته باشد تا حقوقكرهئرفع آنها برنامه ارا ده

به)194(ماده»و«بند. نواحي روستايي در آنها لحاظ شود آموزش نيز دولت را مكلف

وئبا هدف توانمندسازي براي ارا مستمر روستايياناي حرفهو فني و استفاده از خدمات نوين ه

و بهبود كيفيت توليدات كرده است مشاركت در فعاليت هاي حال پس از بررسي مؤلفه. هاي صنعتي
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و ديدگاه و نيز سوابق قانوني مرتبط با طرح پيشنهادي، زمينه و نوين ارائه خدمات روستايي اساسي

و تحليل طرح ايجاد شده است الزم به . بخش بعدي گزارش، به اين موضوع پرداخته است. منظور تجزيه

 ارزيابي طرح پيشنهادي

و و ضروري است، ولي بررسي تجارب تطبيقي و هدف طرح ارائه شده بسيار مهم هرچند موضوع

در ارزيابي طرح پيشنهادي، ابتدا موارد. هاي اساسي در طرح حكايت دارد قوانين موضوعه، از چالش

و سپس موارد جزئي7اساسي در  مي بند مطرح . شوند تر بررسي

طور كه پيش از اين اشاره شد، همان. است»ي به روستاهارسان ساماندهي خدمات«عنوان طرح،.1

و فناوري خدمات عمومي شامل حوزه و فاضالب، گاز، مخابرات هاي متنوعي ازجمله، آب بهداشتي

و نيازهاي اساسي، مراقبت و ارتباطات، مايحتاج و درمان، مديريت پسماند، اطالعات هاي بهداشتي

و هاي قرض صندوقبانكداري بدون شعبه،(تأمين مالي  و تأمين مالي خرد نقل،و، حمل...)الحسنه

نشاني، پست، كتابخانه، خدمات پستي، آموزش، خدمات اورژانسي، حفاظت از محيط زيست، آتش

و خدمات اجتماعي مي اي، صرفاً مشخص نيست كه طرح پيشنهادي براساس چه فلسفه. شود مسكن

و اصوالً هيچ اشارهبرخي از خدمات را مورد اشاره قرار داده  هايي كه درحال اي به برخي حوزه است

و درمان از راه دور، يادگيري از راه  و نيز خدمات نوين، ازجمله بهداشت حاضر داراي مشكل هستند

و نيازهاي اساسي، فروشگاهيدور، بيمه اجتماعي روستا بر رهيافت همه مبتني هاي يان، تأمين مايحتاج

و1،جا خريد در يك . ندارد... بانكداري بدون شعبه، خدمات دولت الكترونيك، مديريت پسماند

هاي اقتصادي روستاها، توسعه طرح كنوني، به مباحثي ازجمله اشتغال روستايي، تعيين مزيت.2

و  و روستايي، عضويت رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي در شوراي عالي شهرسازي صنايع تبديلي

و معماري، خريد تضميني با ...محصوالت كشاورزي، الگوي كشت پرداخته است كه ارتباطي

بر اصوالً عالوه))1(ماده»ث«بند(هاي توسعه پايدار روستايي طرح. رساني به روستاها ندارند خدمات

مي خدمات و سياسي نيز و محيط زيستي به. باشد رساني، داراي ابعاد اقتصادي طور كلي، طرح لذا

و مانعيت و محتواي برخي موارد آن، با عنوان همخواني ندارند جامعيت از اين حيث طرح. الزم را ندارد

كه.نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي است آيين)131(مغاير ماده  اين ماده تصريح كرده است

و عنوان طرح باشهاي قانوني پيشنهادي، بايد طرح .دنداراى موادى متناسب با اصل موضوع

و بررسي طرح پيشنهادي.3 بر آثار، فاقد هرگونه نظام ارزيابي عملكرد خدمات ارائه شده آنها

كيفيت زندگي، كاهش ضرورتيكار، ارتقاو يان، كاهش فقر، بهبود فضاي كسبيدرآمد روستايارتقا

 
مي(One-Stop-Shopping)ها اين نوع فروشگاه.1 خريـد انـواع كنند تا مشـتري قـادر بـه، انواع كاالهاي مورد نياز افراد را در يك مكان عرضه

.مايحتاج خود از زير يك سقف باشد
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بيو آمد و شد به مراكز شهري، كنترل مهاجرت مشخص. توسعه روستايي است درنهايترويه به شهر

چ و واقعي پروژهنيست كه با و ميزان رضايتمندي هاي خدماته رهيافتي، دستاوردهاي ميداني رساني

بهيروستا و و اطالعات حاصله، براي شناسايي واقعي و اصالح آنها يان بايد سنجيده شده موقع مشكالت

همچنين مشخص نيست وضعيت كشور در مقايسه با كشورهاي موفق در زمينه. كار گرفته شود به

و چه اهدافخدمات   بايد انتخاب شوند؟گيري قابل اندازه مختلف چگونه است

و برنامه.4 و مدوني براي مشاركت ريزي مشاركتي در نظر گرفته نشده در اين طرح جايگاه مشخص

و موفقيت برنامه ميها است كه به نتيجه رسيدن كه. سازد را با ترديد مواجه امروزه، اين درحالي است

يك يا تصميم) اداري(كراتيكوگيري بور مانند تصميمهاي سنتي رهيافت نگر جانبه گيري سياسي

و مشاركت مردم، پيش منقضي شده . شرط اساسي بهبود عملكرد نظام عرضه خدمات عمومي است اند

و نيز نهادهاي هاي غيردولتي مانند تعاوني اي از ظرفيت تشكل طرح مذكور هيچ استفاده هاي روستايي

بهعمومي غيردولت و دهياري به. عمل نياورده استي محلي مانند شوراهاي اسالمي روستا با توجه

و خدمات اهميت نقش تعاوني رساني هر منطقه، توجه به اين نهاد هاي روستايي در توسعه اقتصادي

.دنبال خواهد داشت نتايج مطلوبي به

و عرضه خدمات عمومي در روست.5 اها، جلب مشاركت امروزه يكي از مباحث مطرح در تأمين

و خصوصي است بخش و شراكت بخش عمومي درحالي كه در طرح حاضر، بحث نحوه. هاي غيردولتي

و مشاركت بخش خصوصي در نظر گرفته نشده است هاي خدمات تأمين مالي طرح . رساني

و افراديهمگانحقبركهياساس قانونكميويس اصل تحقق مسكن انقالب اسالمي جهتاديبن.6

 بنابر.آمد وجودبه كند،يمديتأك مسكنازيبرخورداردر كارگران،و نانيروستانشژهيوهب،ها خانواده

 محروم، افراد مسكنيهايازمنديننييتعوصيتشخويبررساز عبارتاديبنفيوظا اهم اساسنامه،

ينوسازويبازساز،ييروستا معابر اصالح طرحهيته وام، پرداختبر نظارت مصالح،نيتأمن،يزميهته

درليسو زلزلهازدهيدبيآسو زده جنگ مناطق طرح وظايفي فراتر از وظايف اين است ولي

و ماهيت اين نهاد براي آن پيش اساسنامه . بيني شده است اي

و مؤسسات عموميبا توجه به اينكه بنياد مسكن انقالب اسالمي طبق.7  قانون فهرست نهادها

م)1371مصوب( غيردولتي و طبق تعريف مادهؤ، جزء و نهادهاي عمومي غيردولتي است )3(سسات

كه«، مؤسسه مذكور)1386 مصوب(قانون مديريت خدمات كشوري واحد سازماني مشخصي است

انه آن از محل منابعيبودجه سال%)50(و بيش از پنجاه درصد ... است داراي استقالل حقوقي

هاي ناظر وجود، لذا امكان نظارت كامل بر نهاد مذكور ازسوي دستگاه»...رددگ]مي[غيردولتي تأمين 

و بر اين اساس اجراي احكام طرح ارائه شده توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي بدون لحاظ  ندارد

. نمودن ابزارهاي نظارتي بر اين نهاد، خالي از اشكال نيست
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نظ معاونت برنامه،)1(ماده»الف«بند.8 و ارت راهبردي را موظف كرده است كه سهم ريزي

و صنايع تبديلي از اعتبارات مربوطه در مناطق روستايي را  كشاورزي صنعتي، صنايع كوچك، متوسط

. در طول برنامه ششم توسعه، نسبت به وضعيت قبل از تصويب قانون، حداقل به دو برابر افزايش دهد

و حتي صنايع و رديف اعتباري بايد اظهار داشت كه كشاورزي صنعتي و روستايي داراي هويت تبديلي

همچنين صنايع تبديلي. لذا اين بند داراي ابهام است. مشخصي در قوانين بودجه سنواتي نيستند

و متوسط محسوب مي و لذا طبقه معموالً جزء صنايع كوچك و مانع نيست شود . بندي مربوطه، جامع

و صنعت«بر اين، عبارت عالوه و بايد از واژه»يحوزه كشاورزي به لحاظ تخصصي صحيح نيست

طور كه گفته شد، اين بند، با عنوان طرح ازسوي ديگر، همان. استفاده شود» خريد«جايبه» بخش«

و اعتبارات طوري كلي نيز بايد اظهار داشت كه آيا روند سرمايهبه. داراي مغايرت است گذاري

و حتي تخصيص و آيا هاي قبلي به فعاليت برنامهيافته در برنامه پنجم هاي مذكور، مشخص شده است؟

و در راستاي اهداف آتي معين در  اين هدفگذاري در طرح براي افزايش دو برابري، بر پايه روند گذشته

و صنايع روستايي، تعيين شده است؟  زمينه كشاورزي صنعتي

در دستي صنايعو گردشگريادزييها پتانسيلاز برداري بهره خوبيبه)1( ماده»ب« بند.9

:هاي ذيل مطرح هستند در اين خصوص بحثولي. داده است قرار هدفرا روستاها

جزء حيطه وظايف سازمان ميراث فرهنگي،)1(ماده»ب«كليه مصارف تعيين شده در بند•

و تجارت در كنار  و لذا مشخص نيست كه چرا وزارت صنعت، معدن و گردشگري است صنايع دستي

. سازمان مذكور ذكر شده است

ده(در انتهاي اين بند، نسخه واحد براي همه انواع تسهيالت• پيچيده شده) ساله دوره بازگشت

و وام20اصوالً دوره بازگشت وام. كند است كه اين امر، اجرا را دچار مشكل مي  1000ميليون ريالي

.تواند يكسان باشد ميليون ريالي نمي

 دستگاه شده اداره وجوه محلاز تسهيالت پرداختبر مبني»ب« بند تصريح رسدمي نظربه•

 سازمان تعهدات باالي حجم براي نمونه،. بود نخواهد طرح اهداف موفق اجراي كننده تضمين اجرايي

 اين جدي توجه عمالً ساخت، نيمه اقامتي مراكزوها هتل گردشگري، نمونه مناطقدر فرهنگي ميراث

.سازد نمي ممكنرا حوزه اينبه سازمان

مي• و روستايي، به مانند شمشير دولبه و در صورت عدم تعريف گردشگري كشاورزي ماند

و مقررات خاص خود، نه و قوانين شود، بلكه تخريب تنها منجر به توسعه روستايي نمي سازوكارها

و نيز پيامدهاي منفي اجتماعي محيط و مزارع ويژه كه اينبه. هند داشتفرهنگي را دربرخواـ زيست

و هيچ طور عام دولت را موظف به ارائه تسهيالت ارزان بند، به قيمت به كليه متقاضيان كرده است

. است نكردهبحثي را در رابطه با احراز صالحيت متقاضيان مطرح 
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را30«منظور از تسهيالت در عبارت)1(ماده»پ«در بند.10 »...درصد از تسهيالت خود

قانون مديريت خدمات)5(و با توجه به اينكه بسياري از نهادهاي موضوع ماده يستنمشخص

و بنگاه اقتصادي محسوب نمي،كشوري مضاف بر اينكه. شوند، لذا داراي ابهام است تسهيالتي نداشته

روستايي بدون نواحيزايي براي هاي مذكور به تخصيص اعتباراتي با موضوعيت اشتغال الزام دستگاه

مي هفتادوپنجمتأمين مالي براي آن، مغاير اصل  هاي همچنين برخي از دستگاه. باشد قانون اساسي

و ارشاد اسالمي، دفاع، اطالعات اصوالً وظيفه اجرايي به زايي اي درخصوص اشتغال مانند وزارت فرهنگ

كه. ندارند ميي زودبازدهها تجربه اعتبارات بنگاهازسوي ديگر بايد اظهار داشت كه نشان دهد

و بدون ارائه طرح تزريق اعتبارات بدون تعيين سازوكار نظارت بر نحوه هزينه هاي كارآفريني داراي كرد

و رونق اقتصادي نمي تنها منجر به اشتغال توجيه، نه از زايي شود، بلكه بسياري از اعتبارات مربوطه،

و صرف داللي در شهر خواهد شد . اين بند نيز با عنوان طرح همخواني ندارد.روستاها خارج

و دستگاه حرفهو االشعار نيز از اين جهت كه سازمان آموزش فني ماده فوق»ت«بند.11 هاي اي

ت اجرايي ذي و عشايري را موظف به وأربط در مناطق روستايي از محل ... مين مالي جهت كارآفريني

و طرق جبران اين هزي و بار مالي را مشخص ننموده است، با اصل اعتبارات خود نموده است نه

هاي ارائه شده آموزشيهمچنين در اين بند، ارزيابي اثربخش.قانون اساسي مغايرت دارد هفتادوپنجم

و ورود آنها به مشاغل پردرآمد، مدنظر قرار نگرفته استيكار روستاو توان كسبيدر ارتقا .يان

و نيز تعيين مزيت ليتبندي فعا با هدف سطح)1(ماده»ث«بند.12 و خدمات هاي اقتصادي ها

و ارائه راهبردهاي توسعه پايدار، اختيار تهيه طرح هاي توسعه پايدار روستايي براي روستاهاي كشور

و تبصره. هاي روستايي را به بنياد مسكن انقالب اسالمي داده است منظومه آن درخصوص اين بند هاي

:اند موارد ذيل قابل تأمل

و ويژگيه طرح• و خطوط كلي آنها بايد در قانون اي توسعه پايدار روستايي داراي ابهام است ها

.مشخص شود

•ب و محيطتوسعه پايدار روستايي، حداقل داراي سه و لذا عد اقتصادي، اجتماعي زيستي است

و. هاي مربوطه نيز بايد به اين ابعاد توجه كنند طرح اين درحالي است كه بنياد مسكن، نهاد عمراني بوده

هايي رو، بنياد به تنهايي قادر به تهيه چنين طرح ازاين. باشد مأموريت اساسي آن مسكن محرومان مي

ش شورايمصوبه. نيست و معماري ايرانعالي هاي تهيه طرح چارچوب ضوابط«تحت عنوان هرسازي

و سكونتگاه و هاي طرح«نيز مقرر داشته است» هاي روستايي ساماندهي فضا ساماندهي فضا

و وزارت جهاد كشاورزيمشتركاً توسط»هاي روستايي سكونتگاه . تهيه شود بنياد مسكن انقالب اسالمي

مس، بنياد»ث«بند»1«تبصره• ولئومسكن را و معماري شورايپيشنهاد عالي شهرسازي

مس ايران آن. هاي توسعه پايدار روستايي كرده استل تصويب شرح خدمات طرحئورا اين امر حاكي از
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 هاي طرحخود، به مانند» توسعه پايدار روستايي«ها برخالف عنوان است كه رويكرد غالب اين طرح

و سكونتگاه چارچوب»2«بند زيرا. فيزيكي خواهد بودـ، رويكرد كالبديروستايي هاي ساماندهي فضا

و سكونتگاه ضوابط تهيه طرح ها را ايجاد بستر هاي روستايي نيز، هدف از اين طرح هاي ساماندهي فضا

و بندو زمينه هاي اجرايي آن نيز بر جنبه»3«هاي مناسب براي توسعه پايدار محيط روستايي

ب طرح .تأكيد كرده استـ كالبدي هاي فضايي ويژه در زمينهههاي مذكور

و معماري ايران شورايآيا اصوالً• مي عالي شهرسازي توانند شرح خدماتو بنياد مسكن،

و نيز راهبردهاي توسعه هايي را تعيين كنند كه قرار است مزيت طرح هاي نسبي اقتصادي روستاها

و فرهنگي روستاها اجتماعي، محيط  توسط آنها مشخص شود؟زيستي

هاي توسعه پايدار روستايي، بايد ديد عملكرد بنياد پيش از تدوين طرح جديد تحت عنوان طرح•

و وزارت جهاد كشاورزي در تهيه طرح و اجتماعي مسكن اقتصادي روستاييـ هاي ساماندهي كالبدي

و اين طرح  اند؟ ايي مواجه بودهها با چه موانعي در تحقق توسعه پايدار روست چگونه بوده است

هاي توسعه بر اين، توسعه روستايي كشور درحال حاضر، بيش از آنكه در گرو تدوين طرح عالوه•

تك ريزي محلي است تا بتواند قابليت اي باشد، نيازمند نظام برنامه ناحيه را هاي سرزميني تك روستاها

و اجرا كند؛ عدالت هاي اقتصادي پربازده، شناسايي كند؛ براي شكوفايي آنها، طرح و پايدار تدوين محور

و عملكرد مربوطه را به و از پايين به باال با نظام تأمين مالي كارآفريني پيوند برقرار كند صورت واقعي

و ارزشيابي نمايد . پايش

برهمهاي اجرايي نظارت بر دستگاه• ، ديوان عدالت اداريعهده مجلس شوراي اسالمي، اكنون

و معاونت برنامه سازمان بازرسي به كل كشور و بنياد مسكن عنوان نهاد عمومي ريزي راهبردي است

هاي توسعه پايدار روستايي پذيري طرح هاي اجرايي درخصوص تحقق تواند بر دستگاه غيردولتي، نمي

و جهانو نظارت ازسوي ديگر، تجارب ارزيابي. نظارت كند))1(ماده»3«موضوع تبصره( در كشور

م كهينشان و ارزيابي هاي رائه گزارشادهد و اداري، قادر به نشان دادن واقعيات ميداني كتبي، رسمي

و اثربخشي پروژه به عملكرد و جاي آن بايد به مانند كشورهايي مانند كانادا، نظام ارزيابي ها نيست

و از پايين به باال را با بهره ذي مشاركتي و حضور از گيري از توان بخش غيردولتي نفعان متنوع، اعم

و آموختگان، شوراهاي اسالمي، دهياري هاي روستايي، دانش تعاوني .تشكيل داد ...ها

به»4«تبصره• عنوان عضو داراي حق رأي شوراي عالي رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي را

و شوراي آمايش سرزمين شناخته است و معماري ايران اين تبصره نيز با عنوان طرح. شهرسازي

. همخواني چنداني ندارد

و عالوه)1(ماده»ج«بند.13 آن در حكم يادآوري وظايف ذاتي وزارت جهاد كشاورزي است بر

. مغاير با عنوان طرح است
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و اعتبارات دهياري رح، نظارت بر هزينهط)3(ماده.14 و طبق قانون در صالحيت ها ها را كه ذاتاً

و نيز از منظر حاكميتي زير نظر وزارت كشور هستند، به بنياد مسكن  شوراهاي اسالمي روستا بوده

مي شوراهاي اسالمي همان. واگذار كرده است  كنند بر عملكرد وي نظارت كرده طور كه دهيار را انتخاب

و بركناري كنندو در صورت ناراضي بودن از عملكرد وي مي در اين طرح براي.توانند اقدام به استيضاح

ماهيت اين كه ال اين استؤس،در نظر گرفته شده استها حق نظارت بر دهيارينيز بنياد مسكن 

و ضمانت اجراي و در صورت تداخل نظارتي شوراي روستا با بنياد مسكآن نظارت ن كدام چيست

 اولويت دارند؟

و عمران روستايي«به موضوع تشكيل)4(ماده.15 با» شوراي عالي توسعه پرداخته است كه

ذي عضويت دستگاه و بنياد مسكن، كميته امداد امام خميني هاي اجرايي ، رئيس شوراي عالي)ره(ربط

و دو نفر از اساتيد دانشگاه يا خبرگان مرتبط، استان و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ها

يك6حداقل هر  مي ماه :در رابطه با اين ماده موارد ذيل مطرح هستند. دهد بار تشكيل جلسه

به• و وحدت برنامهمنظور تشكيل شورايي و تصميم ايجاد هماهنگي  گيري در اجراي كليه ريزي

و اين امر در روستاييو توسعه اقدامات عمران اليحه قانوني تشكيل شوراي، داراي خأل قانوني نيست

و 21/5/1358در تاريخ شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران، مصوب هماهنگي عمران روستايي

و اصال آيين خط. بيني شده است حيه آن پيشنامه و سياست اجرايي برنامه عمران روستايي تعيين مشي

در، هماهنگي در تعيين اولويت نيازهاي عمران روستايي كشور، كشور و ارائه ضوابط الزم تعيين

خط،روستايي هاي عمران هماهنگ نمودن تعيين محل اجراي پروژه و تعيين مشي در تنظيم بودجه

و هماهنگ نمودنو تعيين شده ان روستايي كشور بر اساس نيازهاياعتبارات عمر و مطالعه بررسي

از برنامه و ارائه برنامه استان هاي پيشنهادي عمران روستايي واصله هاي عمران روستايي كشور جهت ها

در تصويب ا ها عمراني كشور قالب برنامهو اخذ مجوز قانوني .ستازجمله وظايف اين شورا تعيين شده

و هماهنگي عمران روستاييدر اليحه قانوني مذكور، رياست شوراي كشور برعهده وزارت كشاورزي

. عمران روستايي وقت گذارده شده بود

شوراهاي عالي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي تنها شوراهايي هستند كه به رياست•

و يا در قالب كميسيون رئيس ميهاي متشكل از چند جمهور و در اين وزير تشكيل صورت است گردند

كه امكان نظارت بر شوراهاي مذكور از طريق رئيس مجلس شوراي اسالمي طبق اصل 

و عمران روستايي،. قانون اساسي وجود دارد وهشتم يكصدوسي لذا با توجه به اينكه شوراي عالي توسعه

مي طرح ارائه شده، فاقد شرايط مذكور در ماهيت)4(موضوع ماده  باشد، عمالً امكان نظارت كامل خود

.و صحيح بر اين شورا وجود نخواهد داشت

به تشكيل شوراي عالي، بدون استقرار نظام برنامه• ريزي محلي روستايي، در عمل كمك چنداني
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و اجرايي كردن، زيراتوسعه روستايي نخواهد كرد توسعه اقتصادي روستاها، عمدتاً از طريق تعريف

مي بر قابليت مبتنيهاي پروژه و صرف هماهنگي سطح كالن مشكل را برطرف هاي محلي محقق شود

. نخواهد نمود

.اين ماده همخواني چنداني با عنوان طرح ندارد•

 گيري نتيجه

بهامروزه به خدمات عمومي، مي عنوان شاخصي براي نشان دادن سالمت جامعه و كار برده  پيوندشود

گسترش جمعي از نمايندگان محترم، با هدف. كند اجتماعي دولت با شهروندان خود را تقويت مي

و پيشگيري از اقدامات موازي دستگاه رساني به نقاط خدمات هاي روستايي، توزيع مناسب خدمات

و  ئه رساني به روستاها ارا، طرح ساماندهي خدماتپيشگيري از مهاجرت روستاييان به شهرهااجرايي

هاي مهمي ها حاكي از آن است كه طرح مذكور برخالف اهداف متعالي خود از چالش بررسي. اند كرده

و نيز مؤلفه همان. برد رنج مي  هاي طور كه بررسي تجارب جهاني در زمينه ارائه خدمات روستايي

و نوين ارائه خدمات روستايي نشان داد، امروزه رويكرد ويژه به اساسي گيري از فناوريرهاي نسبت به

و ارتباطات براي ارائه عادالنه و گسترده اطالعات تر خدمات مهمي مانند پزشكي، آموزش، بانكداري تر

و ساير خدمات دولت الكترونيك در نواحي روستايي اتخاذ مي كه. شود بدون شعبه اين درحالي است

د. طرح مذكور، اصوالً توجهي به اين رويكرد اساسي ندارد زايي، يگر، به مباحثي مانند اشتغالازسوي

و توسعه پايدار روستايي ورود كرده است كه با عنوان طرح تعيين مزيت هاي اقتصادي روستاها

و فراتر از آن هستند . همخواني ندارند

و خيابان رساني عمومي روستايي كشور ازجمله در زمينه جاده تجارب خدمات كشي در روستاها ها

ك و اجراه پروژهحاكي از آن است و شرايط واقعي جامعه محلي تدوين هاي مربوطه بدون توجه به نياز

و در عمل بهرها شده و اثربخشي الزم را نداشته ند هاي اصلي درواقع يكي از چالش. اند وري

رساني به روستاها، عدم ارزيابي رضايتمندي مردم از كيفيت خدمات ارائه شده توسط بخش خدمات

و عدم توجه به اولويتعمومي يا غي و ايده ردولتي و نيازها و ها هاي ساكنان محلي در تعيين نوع، زمان

و معموالً. محل ارائه خدمت است و غيردولتي اقدام به انجام پروژه نموده در حقيقت، نهادهاي دولتي

و نحوه رفع آنها انجام نمي ا. شود ارزيابي مداوم خاصي از مشكالت خدمت ارائه شده و اين مر كارآيي

مي پايداري سرمايه آوري درحالي كه، امروزه خدمات نوآورانه، جمع. دهد گذاري انجام شده را كاهش

و رضايتمندي ساكنان از پروژه هاي اطالعاتي، ها را از طريق فناوري بازخورد درخصوص ميزان پيشرفت

و به به. ده استكرپذير صورت مداوم امكان با كمترين هزينه و اطالع تقويت مردم اين امر ساالري ديني

و مشكالتئهرچه بيشتر مس و توجه به نظرات و حاكمان از وضعيت مردم نيز بسيار مؤثر است والن
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مي آحاد مردم، به و ارزيابي نظرات. كند ويژه در نواحي دوردست را تقويت توجه به رضايتمندي مردم

بهداشتن نهادهاي تخصصي دولتي آنان، سبب پاسخگو نگه كيفيت خدماتيمنظور ارتقاو پيمانكاران

و روشن مشكالت تجربه خدمات. شود مي رساني آلبرتاي كانادا نيز حاكي از تالش براي رساندن صحيح

و سيستم و مشتريان مربوطه اثرگذارند نواحي روستايي است كه بر خدمات روستايي . ها

گيري يا تصميم) اداري(كراتيكوي بورگير هاي سنتي مانند تصميم امروزه، رهيافتبنابراين

و مشاركت مردم، پيش نگر منقضي شده جانبه سياسي يك شرط اساسي بهبود عملكرد نظام عرضه اند

 اسالمي شوراهاي انتخاباتو وظايف تشكيالت، قانون)68(ماده در ايران نيز. خدمات عمومي است

 عمراني، اقتصادي، اجتماعي، هاي زمينهدريياجرا هاي ارگان پيشنهادي هاي برنامه بررسيكشور،

 انتخابيه حوزهدر موجود هاي ضرورتبا تطبيق نظراز رفاهي امور سايرو آموزشي فرهنگي، بهداشتي،

را از وظايف شوراها برشمرده ربطذييياجرا مراجعو مافوق شورايبهها نارسايي گزارش ارائهو شورا

هاي هاي غيردولتي مانند تعاوني اي از ظرفيت تشكل با وجود اين، طرح مذكور هيچ استفاده. است

و دهياري براي طراحي  و نيز نهادهاي عمومي غيردولتي محلي مانند شوراهاي اسالمي روستا روستايي

و اثر و نظارت بر عملكرد و پيشگيري از اتالف منابع بخشي پروژهنيازمحور خدمات عمومي روستايي ها

به. عمومي به عمل نياورده است و و عرضه خدمات ازسوي ديگر، يكي از مباحث مطرح روز در تأمين

و خصوصي است عمومي در روستاها، جلب مشاركت بخش و شراكت بخش عمومي . هاي غيردولتي

خد درحالي كه در طرح حاضر، بحث نحوه تأمين مالي طرح و مشاركت بخش خصوصي ماتهاي رساني

. در نظر گرفته نشده است

مي به هاي اساسي ارائه خدمات توان اظهار داشت كه اين طرح بدون توجه به مؤلفه طور كلي

و بدون بهره به گيري از ظرفيت كليه اجزاي شبكه خدمات عمومي در روستاها ويژه، رساني روستايي

و تشكل م نهادهاي مديريت محلي از انند تعاونيهايي و بعضاً با اعطاي اختيارات خارج هاي روستايي

و جزئي چارچوب به بنياد مسكن انقالب اسالمي، به رساني روستايي نگرانه به موضوع خدمات طور ناقص

و هويت اين. پرداخته است و اختيارات محول شده به بنياد مسكن، بعضاً در تعارض با مأموريت وظايف

و همچني و نيز با دستگاهنهاد است و مديريتي با شوراهاي اسالمي هاين موجب تداخل وظايف نظارتي

و وزارت كشور مي .شود اجرايي تخصصي، ازجمله وزارت جهاد كشاورزي

به عالوه بر اين، طرح پيشنهادي، به بحث توسعه اقتصادي روستاها، از منظر اعطاي تسهيالت

و نيز و اشتغال روستايي هم طرح گردشگري روستايي هاي توسعه پايدار روستايي پرداخته است كه آن

در خصوص شوراي عالي نيز بايد اظهار داشت. هاي اساسي است داليلي كه گفته شد، دچار چالش بنا به

به كه تشكيل چنين نهادي بدون استقرار نظام برنامه ريزي محلي روستايي، در عمل كمك چنداني

ب توسعه روستايي، به توسعه اقتصادي روستاها، عمدتاً از طريق تعريف. اقتصادي نخواهد كردعدويژه از
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مي بر قابليت هاي مبتنيو اجرايي كردن پروژه ريزي درحال حاضر، نظام برنامه. شود هاي محلي محقق

و نسخه و متمركز دارد كه احكام هاي واحدي را براي شرايط توسعه روستايي حالت از باال به پايين

ومتنوع اقلي مي... مي، جمعيتي و. كند صادر در اين روند، مردم مشاركت مؤثري در زمينه تهيه، تدوين

و فرض بر آن است كه هر آنچه مصلحان روستايي پروژه اجراي برنامه هاي توسعه روستايي ندارند

و مؤثر خواهد بود و عدم توج يكي از داليل اصلي برنامه. توصيه نمايند، كاربردي ه دولت ريزي متمركز

اين درحالي است. هاي نواحي روستايي، وابستگي آن به درآمدهاي نفتي است به شكوفاسازي پتانسيل

و وضعيت منطقه كه الزمه موفقيت برنامه به ريزي، شناسايي موقعيت ريزي عنوان هدف برنامه اي كه

مي تلقي مي و تبديل روست. باشد شود، اها به بنگاه توليدي، درواقع، الزمه شكوفايي اقتصادي روستاها

و تدوين طرح توجه به كليه پتانسيل . هاي علمي براي بالفعل كردن آنهاست هاي محلي روستاها

 پيشنهادها

و در صورتي طور كه ذكر شد، طرح پيشنهادي داراي مشكالت عمده همان كه اصرار بر تصويب اي است

مي هايطرح است، توجه به پيشنهاد . تواند در بهبود آن مؤثر باشد ذيل

و اشتغال• و درآمدزايي با توجه به اينكه درحال حاضر، توسعه اقتصادي روستاها زايي، كارآفريني

و روستايي، نسبت به خدمات رساني از اهميت بيشتري در تحقق توسعه پايدار روستايي برخوردارند

مي طرح پيشنهادي داراي موادي برخالف عنوان خود به است، لذا پيشنهاد طرح«شود عنوان طرح

و خدمات . تغيير يابد» رساني روستايي توسعه پايدار اقتصادي

چنانچه قرار باشد عنوان طرح، در راستاي توجه به مسائل اقتصادي روستاها تغيير يابد، توسعه•

به كارهاي خانگي روستايي يكي از مهمترين برنامهو كسب مند، در طرح ورت نظامص هايي است كه بايد

. مد نظر قرار گيرد

بندي خدمات گيري يكپارچه درخصوص اولويت با توجه به محدوديت منابع مالي، تصميم•

و اشتغال ضروري است . روستايي، بر پايه تأثير آنها بر بهبود عدالت، توسعه منابع انساني، فقرزدايي

.مد نظر قرار گيرد بندي اي نيز بايد در اولويت هاي منطقه هرچند تفاوت

و حرفه بايد حوزه• و بهداشت از راه دور؛ هايي مانند آموزش پايه اي باكيفيت از راه دور؛ پزشكي

بي روش آب هاي انتقال و استفاده از موبايل براي بانكداري بدون شعبه، كسب اطالعات هوايي،و سيم

و معرفي فرصت و كشاورزي به بازارهاي ارائه خدمات بازار و خدمات مربوط به گردشگري روستايي ها

و خارجي به خدمات مد نظر طرح پيشنهادي افزوده شوند . داخلي

مي• مانند چينبه(محور روستايي رود كه بر اساس راهبرد توسعه اطالعات از اين طرح انتظار

هاي خدماتي كه اولويت دارند،، براي هريك از حوزه)ت فرهنگي مربوطهالبته با تدوين پيوس
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و نحوه اجراي پروژه هدفگذاري زمان و سازوكار ارزيابي مشاركتي كيفيت هاي بندي شده ارائه دهد

به مربوطه را نيز تعيين كند، به و موقع درخصوص روند پيشرفت نحوي كه اطالعات دقيق، واقعي

پ پروژه و عملكرد و دستگاهها و نيز اثربخشي پروژه يمانكار هاي توسعه ها در شاخص هاي اجرايي

و از آن براي اصالح به از طريق اين سازوكار بايد مشكالت. ها استفاده شود موقع سياست روستايي توليد

و نظرات آنان درخصوص پروژهيروستا . رساني بايد توسط مديران شنيده شوند هاي خدمات يان

و پيمايش پايش هزينههاي پيمايش هاي كمي مربوط به ارائه خدمت براساس سه شاخص هاي عمومي

و ميزان رضايتمندي كاربران توانند در ارزيابي نيز ميميزان دستيابي يا سطح پوشش، ميزان استفاده

و اثربخشي پروژه . خصوص مؤثر باشندبهها عملكرد

و• و مشوق براي مشاركت بخش خصوصي هاي تعاوني در توسعه زيرساخت چارچوب حقوقي

. خدمات روستايي ديده شود

به الزام به حضور مقطعي دانشجويان تخصص• از هاي گوناگون در نواحي روستايي منظور استفاده

مي تخصص آنها در خدمات به. تواند در تقويت ظرفيت فني نواحي روستايي اثرگذار باشد رساني، الزم

. ربه خوبي در اين زمينه استذكر است كه كشور چين داراي تج

و وزارت جهاد كشاورزي در تهيه طرح• و اجتماعي عملكرد بنياد مسكن  هاي ساماندهي كالبدي

هاي توسعه پايدار روستايي اقتصادي روستايي بايد ارزيابي شود تا از تجارب آن، براي تدوين طرحـ

.شوداستفاده 

و ويژگي• به هاي طرح بايد خطوط كلي ويژه براساس تجارب هاي توسعه پايدار روستايي،

همچنين شرح خدمات اين سند بايد مشتركاً. هاي ساماندهي فضاهاي روستايي مشخص شود طرح

و توسط دستگاه هاي مربوطه ازجمله وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور، معاونت توسعه روستايي

ب و به تصويب برسدمناطق محروم، ها نيز مديريت تهيه اين طرح. نياد مسكن انقالب اسالمي تهيه

به نمي . تنهايي برعهده بنياد مسكن قرار بگيرد تواند

به• .منظور بهبود خدمات عمومي در نواحي روستايي استفاده كرد بايد از سياست تمركززدايي،

با هاي خدمات ري بيشتر پروژهتجارب جهاد سازندگي در اوايل انقالب، حاكي از پايدا رساني است كه

مي حضور جامعه محلي برنامه و نمايندگان آنها در برنامه. شدند ريزي ريزي خدمات مشاركت روستائيان

يان، تعداد مسائلي كه از طريق جلسات مذكوريميزان تشكيل جلسات با حضور روستا. بايد تقويت شود

و شناسايي مي راهو رهاي روستايي در ارائه خدماتي مانند آب آشاميدنيآفريني خانوا نقش شوند

مي از شاخصروستايي  رساني روستايي ريزي مشاركتي خدمات توانند نشانگر برنامه هايي هستند كه

. باشند

هاي مرتبط با توسعه در يك ناحيه جغرافيايي هايي بود كه همه فعاليت بايد در پي رهيافت•
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بهمشخص، كامالً يكپارچه باشد در. اي كه بهترين نتايج حاصل شود گونه، بايد در عين عدم تمركز

و اجرا در سطح محلي، كميته برنامه و ملي اي، منطقه هاي هماهنگي نيز در سطوح ناحيه ريزي اي

. داشت

به)1(ماده»الف«ابهام موجود در زمينه اعتبارات مورد اشاره در بند• و جاي بايد برطرف شود

.استفاده شود» بخش«از واژه»حوزه«واژه 

و صنايع روستايي در بند فوق بايد بر پايه• هدفگذاري براي افزايش اعتبارات كشاورزي صنعتي

و در راستاي اهداف آتي معين در زمينه .هاي مذكور تعيين شود روند گذشته

درو كسببه قيمت ارزان تسهيالت سازوكارهاي ارائه• و نيز)1(ماده»ب«بند كارهاي مندرج

و نظارت بر گيرندگان وام به پذيري طرح، احراز اي مشخص شود كه توجيه گونه نحوه احراز صالحيت

و دوران بازگشت سرمايه متناسب با طرح توجيهي دريافت ازسوي. شودكنندگان تسهيالت تعيين شده

ت و كشاورزي بايد و مقررات خاص گردشگري پايدار روستايي . دوين شوندديگر، قوانين

،)1(ماده»پ«قانون مديريت خدمات كشوري مندرج در بند)5(جاي نهادهاي موضوع مادهبه•

و اعتباري بايد استفاده شود . از منابع بانكي

توانيهاي ارائه شده در ارتقا، كليات نظام ارزيابي اثربخشي آموزش)1(ماده»ت«در بند•

و ورود آنها به مشاغل پردرآمد، تعيين شوديكار روستاو كسب . يان

مي)3(پيشنهاد حذف ماده• . گردد ارائه

مي• به پيشنهاد با)1(ماده»3«جاي تبصره شود و از پايين به باال، ، نظام ارزيابي مشاركتي

ذي بهره و حضور هاي روستايي، نفعان متنوع، اعم از تعاوني گيري از توان بخش غيردولتي

و آموختگان، شوراهاي اسالمي، دهياري دانش ذي. تشكيل شود ...ها نفعان متنوع در فرآيند حضور

و تسهيل سياستگذاري مبتني ارزيابي منجر به توليد داده به هاي واقعي و واقعيات عيني جاي بر شواهد

مي هاي گزارش .شود اداري

به)4(ماده• آنو آيين عمران روستايي اليحه قانوني تشكيل شوراي هماهنگيبايد با توجه نامه

و اصالح گردد . تقويت

به نظام برنامه• هاي سرزميني اي مستقر شود كه بتواند قابليت گونه ريزي محلي روستايي بايد

و پايدار هاي اقتصادي پربازده، عدالت تك روستاها را شناسايي كند؛ براي شكوفايي آنها، طرح تك محور

و اجرا كند؛ با نظام  بهتدوين و عملكرد مربوطه را صورت واقعي تأمين مالي كارآفريني پيوند برقرار كند

و ارزشيابي نمايد از برنامه.و از پايين به باال پايش ريزي محلي در گرو تشكيل كميته محلي مركب

و متخصصان دانشگاهي است هاي مردم والن دولتي محلي، نمايندگاني از تشكلئمس . نهاد، كارآفرينان

و تحقيقاتي، طرح هاي مشاوره شورا، بايد با عقد قرارداد با شركتاين هاي توجيهي را برمبناي اي
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و استاني براي تصويب نهايي ارا توان و آن را به سطوح شهرستاني . كندهئهاي محيطي تدوين كرده

و سياست گونه البته اين اسناد بايد به ط اي تنظيم شوند كه اهداف ريق اجراي آنها هاي كالن ملي نيز از
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