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 کارشناسی درباره:نظراظهار

 «طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور»

 

 

 

 

 

 چكيده

با وجود نقش اساسی توسعه روستایی در تحقق اقتصاد مقاومتی، برآوردها حاکی از آن است که در 

های آتی، جمعيت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد و وضعيت دهه

 1280های سهم نواحی روستایی از جمعيت کشور، طی سالری را تجربه خواهد کرد. تکنندهنگران

درصد خواهد رسيد. طبق  16، به 2050در سال درصد رسيده است و این ميزان  29به  79، از 1390الی

تعيين متولی  دولت باید ظرف سه ماه، الیحه« الزام دولت به توسعه متوازن روستایی»قانون 

عمالً درحالی که  کرد.به مجلس ارائه میریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را رنامه، بسياستگذاری

خود نگرفته است و کماکان روستاهای ذشت بيش از یك دهه شكل اجرایی بهاین اقدام تاکنون بعد از گ

ریزی رنامهدليل نظام بای هستند. بهدچار مشكالت عدیده فقدان متولی مناسب و پاسخگودليل به کشور

های اجرایی بدون هماهنگی با یكدیگر و از دستگاههریك  بخشی و متمرکز کنونی که در آن معموالً

نمایند های خود میاقدام به طراحی و اجرای طرحروستایيان  داربدون توجه به نيازهای واقعی و اولویت

روستاها وجود ندارد، هر لحظه تأخير های آنها در گونه ارزیابی ميدانی از عملكرد و اثربخشی طرحو هيچ

از را در سازماندهی امور توسعه روستایی کشور و تشكيل یك سازمان مقتدر و جهادی، هزینه کالنی 

کند. در راستای رفع این چالش، از دو انضباطی مالی و اتالف منابع عمومی به کشور تحميل میناحيه بی

ریزی روستایی در ایران و ارائه ی مدیریت و برنامههاتحليل چالش»سال پيش، پژوهشی تحت عنوان 

ی دانشگاه تهران آفرینهای مجلس شورای اسالمی با نقشبه سفارش مرکز پژوهش« راهكارهای مناسب

ریزی توسعه پایدار روستایی در ایران و برنامهسياستگذاری  مبنای آن، الگوی مناسب برایانجام شد تا بر

های طرح پژوهشی مذکور، در پی شناساندن دقيق و گيری از یافتهبهرهمشخص شود. گزارش حاضر، با 

ها، الزامات، کارکردها و های اساسی توسعه روستایی در ایران و سپس تبيين مأموریتجامع چالش

های یك ساختار مناسب توسعه روستایی و در نهایت طراحی ساختار مذکور است. این امر زمينه ویژگی

های علمی طرح جامع عمران و توسعه روستایی فراهم کرده است. بررسیکارشناسی  را نيز برای بررسی

های موجود است. نشان داد، کشور نيازمند ایجاد سازمان توسعه روستایی با استفاده از ظرفيت

مانند هایی سياستگذاری حمایت مناسب از روستاها در .1 :های اساسی این سازمان شاملمأموریت
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های توسعه روستایی و کشاورزی پروژه آثارپایش و ارزشيابی  .2 های توسعه و غيره،برنامهبودجه،  تصویب

نگری و تقویت هماهنگی در بين پرهيز از بخشی .3 های مربوطه،ی پيشنهادی به دستگاهو ارائه راهكارها

 .4و  و سطوح مختلف حكومت و بين بازیگران عمومی و خصوصیهای بخشی و دستگاه هابخش

ایجاد در نهایت روستایی باید سياستگذاری  ریزی محلی است. باید اظهار داشت، هدف اساسیرنامهب

 های تقاضامحور باشد. تحول در سطح محلی و عرصه روستاها، با تأکيد بر طراحی و اجرای پروژه

 

 مقدمه

 ، لذا از همان ابتدایهای انقالب اسالمی استاز آنجایی که تحقق عدالت اجتماعی، یكی از مهمترین آرمان

از روستاها  زداییمحروميتهای فراوان و شایان تقدیری در راستای تشكيل نظام جمهوری اسالمی، تالش

عدم تلقی صحيح از مفهوم توسعه روستایی و عدم دليل به صورت گرفت. ولی شواهد حاکی از آن است که

های روستایی زدوده نشده است و این نواحی اهپایدار از چهره سكونتگصورت به نگری، هنوز محروميتجامع

دهد سهم نواحی روستایی از ها نشان میپذیری کافی برخوردار نيستند. بررسیدر بسياری از موارد از زیست

درصد رسيده است. همچنين در مدت زمان  29به  79، از 1390 الی 1280های جمعيت کشور، طی سال

مرکز افزایش  1120مرکز به  100درصدی را تجربه نموده و از  1020ساله اخير، تعداد شهرها، رشد 110

درصد بوده  200(، حدود 1390-1355برابر(. این رشد برای دوره پس از انقالب اسالمی ) 2/11یافته است )

 .(1392)کالنتری و همكاران،  های روستایی به شهری پدید آمده استکه غالباً در نتيجه تبدیل سكونتگاه

های آتی، جمعيت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ا حاکی از آن است که در دههبرآورده

 تری را تجربه خواهد کرد. کنندهادامه خواهد داد و وضعيت نگران

خصوص جمعيت روستایی کشور انجام شده ( در1392وسط کالنتری و همكاران )برآوردی که ت

بينی کرده است که شامل پيش 1410ت روستایی ایران در افق است، پنج ویژگی عمده را برای جمعي

شهری، کاهش جمعيت مطلق و نسبی روستایی کشور، سالخوردگی -های روستاتداوم روند مهاجرت

های این تحقيق، ساختار سنی جمعيت روستایی و افزایش عرضه نيروی کار روستایی است. طبق یافته

، سهم نسبی آن نيز در 1410-1385های شور در فاصله سالکاهش مطلق جمعيت روستایی ک برعالوه

 1410درصد در  85/22، به 1385درصد در سال  4/31طوری که از کاهش خواهد یافت، به 1410افق 

درصد از جمعيت کشور شهرنشين  77، بيش از 1410عبارت دیگر، در سال به دیگرازسوی  خواهد رسيد.

پژوهش حاکی از تداوم روند سالخوردگی جمعيت روستایی در دوره  های اینخواهد بود. همچنين یافته

سال  1/37، به 1385سال در  5/23ای که ميانه سنی جمعيت روستایی از گونهاست، به 1410 -1385

 نيز جمعيت کل ایران را معادل 2014برآورد سازمان ملل در سال دیگر ازسوی  خواهد رسيد. 1410در 

نفر( آن در روستاها سكونت  21.301.000درصد )معادل  1/27ده است که نفر برآورد کر 78470000
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درصد خواهد رسيد )سازمان ملل،  16، به 2050. الزم به ذکر است که این سهم در سال اندداشته

های توسعه روستایی و عدم دهند در صورت تداوم چالشکننده نشان می(. این آمارهای نگران2015

تواند با تهدیدات جدی در حوزه امنيت غذایی، های آتی میر در سالریزی جدی، کشوبرنامه

 نشينی در شهرها و افزایش اختالف طبقاتی مواجه شود. حاشيه

نشان  1393تا  1380 یهاسالبررسی نسبت درآمد هر فرد شهری به روستایی در بازه زمانی 

درآمد هر فرد شهری  دوره مذکور،در  ،. به بيان دیگربوده است 9/1متوسط  طوربهکه این نسبت  دهدیم

در  1389تا  1387 یهاسالدرصد بيشتر از هر فرد روستایی بوده است. این نسبت بين  90 حدوداً

 مجدداً 1391سال از اما بعد  ،کمی اصالح شده 1389داشته است و بعد از سال  بيشترین حد خود قرار

درصد رسيده  87افزایش یافته است و به بيش از  تدریجبهروستایيان  مدی بين شهروندان وشكاف درآ

ی روستایی همواره از نظر دسترسی اقتصادی به غذا در هاخانواده ،سال اخير 14در همچنين  است.

ی شهری در همين بازه زمانی از نظر این شاخص هاخانوادهکه درحالی  ،اندگرفته قرارمنطقه ناامن غذایی 

ی مختلف درآمدی در روستاها فقط دهك دهم هادهكدر بين  .اندگرفته قراردر منطقه امن غذایی 

 درآمدکمی هادهكاند. آمارها حاکی از آن است که داشتهقرار امن غذایی  نسبتاًی در منطقه درآمد

و در  دهندیمدرصد از درآمد خود را به تهيه غذا تخصيص  50دهك یك تا سه( بيش از ) ییروستا

ساليانه  ،هر خانواده دهك یكم 1392روستایی در سال  نواحیدر  قرار دارند. منطقه ناامنی شدید غذایی

 کاهشی بوده است. 1392تا  1386کرده که روند آن از سال یمکيلوگرم گوشت قرمز مصرف  6/1 حدوداً

درصد  25درصد ماهی،  38ی شهری هاخانوادهمتوسط هر خانواده روستایی نسبت به  طوربههمچنين 

های مجلس شورای اسالمی، اند )مرکز پژوهشکردهدرصد گوشت قرمز کمتر مصرف  20لبنيات و 

1395). 

مدیریت درخصوص  در حال حاضر، کشور فاقد سند راهبردی، برنامه و نهاد مشخصطور کلی به

ابزار درواقع  های سنواتی کشور کهتوسعه پایدار روستایی است. اعتبارات روستایی و عشایری در بودجه

 سهم قابل احصایای ندارند. کل شوند، جایگاه شایستههای توسعه کشور محسوب میهداف برنامهتحقق ا

درصد( بوده  3-4سال اخير، بسيار اندک )تنها  7روستاها و مناطق عشایری از بودجه سنواتی دولت در 

سكن و عمران این اعتبارات، در لوایح بودجه سنواتی فاقد فصل مجزایی بوده و عمدتاً ذیل فصل ماست. 

درحالی  شود. اینغيرقابل تفكيك با اعتبارات شهری آورده میصورت به شهری، روستایی و عشایری و

های سنواتی، شرط اساسی ارزشيابی و پایش اثربخشی اعتبارات است که ساختار شفاف و مشخص بودجه

اعتبارات مذکور ص درخصو های مجلس شورای اسالمیانه مرکز پژوهشيهای سالاست. همچنين گزارش

اساس تفكر سيستميك خدماتی بوده و برـ  حاکی از آن است که رویكرد کلی این اعتبارات، عمرانی

  شوند. نسبت به توسعه روستایی تدوین نمی
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نهادی جدی  چالشروستایی کشور با  و مدیریت توسعه سياستگذاریرسد حال حاضر، به نظر میدر

های مدیریت و تحليل چالش»سال پيش، پژوهشی تحت عنوان در این راستا از دو  مواجه است.

های مجلس شورای مرکز پژوهشبه سفارش « ریزی روستایی در ایران و ارائه راهكارهای مناسببرنامه

 وسياستگذاری  الگوی مناسب برایمبنای آن، نی دانشگاه تهران انجام شد تا برآفریبا نقش اسالمی

مشخص شود. موضوع اساسی در این تحقيق، تحليل ستایی در ایران وسعه پایدار روتریزی برنامه

ها، اهداف، الزامات و کارکردهای اساسی ساختار روستایی و تبيين مأموریت سياستگذاریهای مؤلفه

برانگيز مناسب توسعه روستایی بود تا در نهایت بتوان نسخه مناسبی را در این حوزه پرچالش و اختالف

 ارائه نمود. 

ین پژوهش، کليه قوانين مرتبط با مدیریت و توسعه روستایی کشور، اعم از قوانين دائمی و در ا

تاکنون( مورد بررسی و تحليل  1286های عمران و توسعه، قبل و بعد از انقالب اسالمی )از سال برنامه

تاکنون شناسایی و  1285ساختارهای کالن توسعه روستایی کشور از سال قرار گرفت. همچنين 

کشور مختلف در زمينه نحوه تدبير  13سپس ساختارهای ها، اهداف و سرنوشت آنها تحليل شد. مأموریت

 توسعه روستایی مطالعه شد. در مرحله بعدی، سياستگذاریامور روستایی و نيز رویكردهای جهانی نوین 

و تجارب و گرفته حاصل از بررسی قوانين و ساختارهای توسعه روستایی کشور نگرش شكلبراساس 

های اصلی توسعه روستایی کشور و سپس تدوین تر چالشتر و جامعتحليل عميقمنظور به مبانی جهانی،

های تهران، نظران توسعه روستایی کشور )از دانشگاهترین صاحبنفر از برجسته 27ساختار مناسب، با 

رایی مرتبط، مصاحبه عميق و های اجشهيد بهشتی، خوارزمی و غيره( و نيز کارشناسان ارشد دستگاه

 دقيقه( صورت گرفت.  90متوسط طور به انفرادی )با هر نفر

های طرح پژوهشی مذکور، در پی شناساندن دقيق و جامع گيری از یافتهگزارش حاضر، با بهره

های ها، الزامات، کارکردها و ویژگیهای اساسی توسعه روستایی در ایران و سپس تبيين مأموریتچالش

یك ساختار مناسب توسعه روستایی و در نهایت طراحی ساختار مذکور است. این امر، زمينه را برای 

کند. طرح قانونی مذکور اخيراً توسط برخی از فراهم میح جامع عمران و توسعه روستایی بررسی طر

تایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در راستای رفع چالش فقدان متولی مناسب توسعه روس

 ارائه شده است. 

 

 اهميت راهبردی نواحی روستایی و عشایری

ی نامناسب و سوگيری به سمت نواحی شهری و صنایع هابرنامهدليل هرچند جمعيت روستایی کشور به

بزرگ و نيز دامن زدن بر تبدیل روستاها به شهر در حال کاهش بوده است، ولی مقایسه جمعيت روستایی 

 سياستگذارانی برای خوببهيت کل بسياری از کشورهای دنيا، اهميت این جمعيت را کنونی ایران با جمع



 

 

 ___________________________________________________________  

 

 

5 

تنهایی بيشتر از کل ، به2014، جمعيت روستایی ایران در سال دهدیمنشان  هایبررس. کندیمآشكار 

شيلی، بوليوی، سوئد، سوئيس، کشورهایی مانند رومانی، ازجمله  کشور دنيا 140جمعيت هر یك از 

(. همچنين جالب توجه است که 1بوده است )شكل  و نيجر نروژ، نيوزیلند قزاقستان،وئه، فنالند، پاراگ

ميليون نفر کمتر از کل جمعيت کشور استراليا بوده است. لذا  2جمعيت روستایی ایران تنها حدود 

دی و هدفمند ی جزیربرنامهمدیریت و بهبود کيفيت زندگی این تعداد قابل توجه از شهروندان، نيازمند 

در راستای استقرار متوازن جمعيت کشور در پهنه سرزمين  کنندههماهنگو تدوین راهبردهای مناسب و 

 است. 

 

 2014. مقایسه جمعيت روستایی ایران با جمعيت کشورهای منتخب در سال 1شكل 

 
 1.ی بانك جهانیهادادهبراساس  محاسبات گزارش :مأخذ

 زار نفر است.هبراساس  آمار جمعيت توجه:

 

کانون توليد کشور محسوب شده و از نقش اساسی در تأمين  عنوانبهنواحی روستایی و عشایری 

ی مولد بوده اجامعهخصوص از منظر امنيت غذایی برخوردارند. جامعه عشایری کشور، استقالل ایران به

کنند. عشایر ا توليد میی توليدی کشور ردست عیصنادرصد  35و حدود درصد گوشت قرمز  20از  و بيش

 عشایر، سالم و ارگانيك کشاورزی و اغلب توليداتدارند  اختياررا در  درصد مراتع خوب کشور 38حدود 

                                                 
1. http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL and http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL
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های مربوط های منابع طبيعی در روستاها واقع هستند و سياستاین تقریباً همه عرصه برعالوه هستند.

تواند داشته باشد. در حال حاضر، های حياتی میبه این نواحی، نقش مهمی در حفظ یا نابودی این عرصه

نفع روستایيان  شود، هرچندبخش معدن در نواحی روستایی توليد می افزودهارزشدرصد  72حدود 

 برند. چندانی از این درآمد نمی

گيری تمدن ایران بوده و خيلی از آثار تاریخی و روستاهای کشور، محل اصلی و ابتدایی شكل

نيز در مقدمه کتاب  (1390) رو است که جالل آل احمداند. ازهمينواحی روستایی واقع شدهباستانی در ن

گرچه در عرف و سياست و فرهنگ »در باب اهميت تمدنی روستاهای ایران چنين گفته است: « اورازان»

آید، ولی به هر صورت هسته و مطبوعات معاصر مملكت ما یك ده در هيچ مورد به هيچ حسابی نمی

صلی تشكيالت اجتماعی این سرزمين و زمينه اصلی قضاوت درباره تمدن آن، همين دهات پراکنده ا

انگيزاند و نه حتی عالقمندی خریداران رأی و سياستمداران و است که نه کنجكاوی متتبعان را می

، طبيعی و های فرهنگی، تاریخیبنابراین روستاها و نواحی عشایری ایران دارای جاذبه«. صاحبان امر را

ریزی صحيح برای توسعه گردشگری پایدار کشاورزی و کشاورزی مهمی هستند که در صورت برنامه

روستایيان  توانند سبب رونق اساسی صنعت گردشگری کشور و درآمدزایی و اشتغالزایی برایروستایی، می

 و عشایر شوند. 

را  مهمیهستند و نقش  ندهپراک کشوردرصد مساحت  59حدود  ایدر عرصهسوی دیگر عشایر از

کنند. نواحی روستایی و عشایری ایفا می و دورافتاده مرزیخصوص در مناطق به کشور امنيت تأميندر 

ویژه از منظر استقرار بهينه زیستی، از کارکرد امنيتی به کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، محيط برعالوه

شهرها و تمرکززدایی، توقف روند انفجار جمعيتی کالن این، برعالوهجمعيت در نقاط مرزی برخوردارند. 

محابای شهرها و توقف روند سریع تغيير کاربری اراضی کشاورزی در شهرهای بزرگ و مقابله با رشد بی

های جانبه به موضوع توسعه روستایی است. با وجود این اهميت، نواحی مذکور دچار چالشگرو توجه همه

 توجه قرار گيرند. اید مورد جدی هستند که ب

 

 های اساسی مدیریت توسعه روستایی در ایرانچالش

  مدیریت امور روستایی با رویكردهای شهری 

های مختلف )طی اقدام سازی امور روستایی در بين دستگاهپس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و پراکنده

م با اصول و مبانی توسعه روستایی، با عدم آشنایی الزدليل به های اجرایی مختلفخالف قانون(، دستگاه

است که ماهيت درحالی  اند. اینها و رویكردهای شهری به تدبير امور روستایی پرداختههمان نسخه

توان از همان اجتماعی آن، بسيار متفاوت از شهرهاست. بنابراین نمی -اقتصاد روستا و بافت فرهنگی

شود، ی بيمه اجتماعی کارگران کارخانجات شهری استفاده میها و ضوابطی که مثالً برارویكردها، سياست
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توان از استفاده نمود که فاقد کارفرما هستند. نمیروستایيانی  تأمين اجتماعی کشاورزان و برای

شناسی توسعه روستایی، جامعهدرخصوص  کارشناسانی که واحد درسی چندانی )اگر نگویيم هيچ واحدی(

های شهری صرف هستند )مانند شهرسازی اند و دارای تخصصانيدهربيل نگذروستایی و مواردی از این ق

سازی کالبد های هادی روستایی استفاده نمود. نتيجه این امر، شهریو عمران(، برای تهيه و اجرای طرح

توجهی به اقتصاد روستاها و نظرات جامعه محلی در طراحی و های شهر و بیروستا با همان قد و قواره

 ها است. طرح اجرای

وساز ها را به عوارض ناشی از ساختشهرها، منابع درآمدی دهياریشهرداری کالن توان به مانندنمی

وساز در روستا انجام فروشی گره زد؛ چرا که اوالً مگر قرار است در طول یك سال چقدر ساختو تراکم

بع طبيعی، تغيير کاربری اراضی کشاورزی شود! و ثانياً در صورت انجام نيز این امر سبب تشدید تخریب منا

 شود. ریختگی بافت اصيل روستا میهمو بدقوارگی و به

 

 اجرایی هایدستگاه در رعيتی-دولت و تكنوکراتيک غلبه رویكردهای 

های روستایی، ایمان داشتن به ضرورت جلب ها و برنامهیكی از الزامات مدیریت جهادی در تدبير طرح

بندی نيازها تا تدوین برنامه و ریزی )از نيازسنجی و اولویتی در همه مراحل برنامهمشارکت مردم محل

های کافی در جلب مؤثر این مشارکت است. برخالف این موضوع و اجرا و ارزیابی آن( و داشتن مهارت

نظران کشور، در حال برخالف جهتگيری مشارکتی وزارت جهاد سازندگی سابق، بنا به اذعان صاحب

اجرایی در زمينه طراحی و اجرای  هایدستگاه در رعيتی - دولت و تكنوکراتيك ر، رویكردهایحاض

ها و را اغلب به عناصر منفعل که منتظر حمایتروستایيان  های روستایی حاکم است و این امر،طرح

ن شدت کاهش داده است. ایهای مذکور را بههای دولت هستند، تبدیل نموده و اثربخشی طرحکمك

 رویكرد با روح اقتصاد مقاومتی قطعاً مغایر است. 

 

 های روستایی و انضباط مالی نامناسبها و برنامهمداری در تدوین طرحعرضه 

های روستایی کشور و محوریت حفظ ها و برنامهمداری در تدوین طرحدر کنار این مشكل، عرضه

دار روستاها و فظ و تأمين مصالح اولویتجای محوریت حساالر بههای اجرایی دیوانموجودیت سازمان

دیگر، هر دستگاه اجرایی مرتبط با  بيان ها را دوچندان کرده است. بهنيازهای واقعی آنان، ناکارآمدی

ریزی و مجلس شورای اسالمی توسعه روستایی که از قدرت البی بيشتر در سازمان مدیریت و برنامه

خذ أاز ميزان اولویت موضوع فعاليت خود در توسعه روستایی کشور برخوردار باشد، اعتبار بيشتری، فارغ 

بررسی های اصلی روستاهای کشور نباشد. پروژه و طرح مذکور، در زمره اولویت بساچهکه حالیدرکند. می
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 دهد سهم عمده این اعتباراتهای سنواتی کشور هم نشان میاجزای اعتبارات توسعه روستایی در بودجه

یابد و اشتغال و اقتصاد روستا سهم خدماتی اختصاص می - فيزیكی – به امور کالبدی درصد( 70)باالی 

ی هااستيس باهای اجرایی، مغایر خذ اعتبارات و بودجه توسط دستگاهأ. این نحوه بسيار ناچيزی دارد

محدود بندی مصارف است. زیرا در شرایطی که بودجه کشور اقتصاد مقاومتی، انضباط مالی و اولویت

خواهد اختصاص دهد، آیا صرف این است و اگر مثالً کشور بيست ميليون تومان برای یك روستا می

های روستا، مبلمان روستا و ساخت پارک و فضای سبز در آن اولویت کشی خيابانميزان برای جدول

 های کوچك و متوسط؟دارد یا توسعه بنگاه

 

  روستاهافقدان سازوکار توسعه کارآفرینی محلی در 

های اقتصادی محلی روستاها و اکنون هيچ سازوکار علمی فراگير برای شناسایی قابليتازسوی دیگر، هم

ی که در اگونهبههای کوچك و متوسط، از طریق توسعه بنگاه آنهانواحی عشایری و به فعليت رساندن 

سبب بهبود سطح اشتغال آنها  عين برخورداری از مدیریت علمی و توانمند، منافع مستقيم و غيرمستقيم

اعتبارات  ازجملهاشتغالزا  ای از اعتباراتو رفاه ساکنان محلی در این مناطق شود، وجود ندارد. بخش عمده

های اند. اندک بنگاهفقدان سازوکار، از مسير توليد خارج شده ازجملههای زودبازده نيز بنا به دالیلی بنگاه

عدم ارائه خدمات مشاوره صحيح و شناسایی و مدیریت بازار و عدم دليل به حاصل از اعتبارات هم معموالً

در دنيا برای غلبه بر این کنند. وری پایين کار میشوند و یا با بهرهتحقيق و توسعه مناسب تعطيل می

شوند، ولی در ایران چنين ساختارهایی وجود اندازی میمشكل، مراکز رشد و کارآفرینی روستایی راه

 . ندارند

ها دو جزء اساسی آن هستند، در حال نظام مدیریت روستایی کشور که شوراهای اسالمی و دهياری

جانبه توان مردمی در توسعه و شكوفایی روستاها بوده و نقش آنها حاضر ناتوان از فعالسازی و بسيج همه

وستایی ندارند. بيشتر محدود به کارکردهای سياسی و عمرانی است و نقش فعالی در توسعه پایدار ر

روند، رویكرد های هادی روستایی نيز که فعالً تنها سند توسعه روستایی در سطح خرد به شمار میطرح

شكوفایی اقتصاد روستا در سه حوزه  واند زمينه را برای استعدادیابی فيزیكی داشته و نتوانسته - کالبدی

 کشاورزی، صنعت و خدمات فراهم کنند.     

 

  های توسعه پایدار روستایی و امور عشایریگيری شاخصاندازهعدم تدوین و 

بر مبتنی رسمی و صورتبههای توسعه پایدار روستایی و امور عشایری گيری شاخصعدم تدوین و اندازه

درخصوص  و مناسب شده ییآزمایراستایرانی پيشرفت و عدالت و نبود اطالعات معتبر،  - الگوی اسالمی

های اجرایی، شده توسط خود دستگاهای توسعه روستایی و عشایری و اتكا به آمار ارائههميدانی طرح آثار
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خود، نتيجه فقدان راهبرد و متولی پيگير مسائل  نوبهبههای اساسی در کشور است که یكی دیگر از چالش

است ی درحال های روستایی و عشایری است. اینروستایی و فقدان نظام پایش و ارزشيابی کارآمد طرح

 25شدند و های توسعه روستایی و عشایری کشور باید تدوین میکه طبق برنامه چهارم توسعه، شاخص

ها و موانع اساسی زیر توسعه روستایی در کشور دچار چالشکلی و خالصه، طور به یافتند.درصد ارتقا می

 است:

 و النئومس شناخت و اشراف عدم روستاها و با روستایی امور مدیریت هایروش تناسب عدم .1

 ،شهری رویكردهای با روستاها اداره و روستاها به نسبت هادستگاه کارشناسان

 ،های اجراییدر اولویت قرار داشتن شهرها برای دستگاه .2

های روستایی کشور و غلبه داشتن حفظ موجودیت ها و برنامهمداری در تدوین طرحعرضه .3

دار روستاها و مناطق عشایری و ساکنان تأمين مصالح اولویتهای اجرایی دیوانساالر بر حفظ و سازمان

ریزی و مجلس شورای آنها )هر دستگاه اجرایی که از قدرت البی بيشتر در سازمان مدیریت و برنامه

اسالمی برخوردار باشد، اعتبار بيشتری، فارغ از ميزان اولویت موضوع فعاليت خود در توسعه روستایی 

 ،کند(خذ میأکشور 

 ،هااجرایی و غيرمشارکتی بودن فعاليت هایدستگاه در رعيتی - دولت و تكنوکراتيك رویكردهای بهغل .4

ابهام در اعتبارات روستایی و عشایری قوانين بودجه سنواتی کشور )نامشخص بودن سهم دقيق  .5

 ،ك(ای کشور مانند صنایع کوچهای بودجهها و برنامهروستاها و نواحی عشایری از برخی از طرح

ای توسعه روستایی و عشایری و غفلت خدماتی اعتبارات بودجه - عمرانی - جهتگيری کالبدی .6

 ،اقتصادی - از ابعاد اجتماعی

 ،ها در سطح محلیافزایی کافی بين دستگاهریزی بخشی، همپوشانی و عدم هماهنگی و همبرنامه .7

 ،ورپایين بودن سهم کلی روستانشينان و عشایر از بودجه سنواتی کش .8

 ،گيریو عشایر در مجامع تصميمروستایيان  زنی و صدایپایين بودن قدرت چانه .9

جمله، ها و نهادها ازمحلی بين دستگاه های عمرانی در سطحپراکنده شدن اعتبارات پروژه .10

 ،هادهياری، بنياد مسكن، معاونت توسعه روستایی و در نتيجه، طوالنی شدن زمان به ثمر نشستن پروژه

 ،ها در مورد متوليان توسعه روستاییو تضاد و سردرگمی روستایيان و توليدکنندهتناقضات  .11

 ،توجه ناکافی به منابع انسانی در فرآیند توسعه روستایی .12

 ،های ملیتوجه ناکافی، غيرعلمی و نامناسب به روستاها و نواحی عشایری در وضع قوانين و برنامه .13

 ،سازی الزمرفيتسپردن وظایف متعدد روستا به دهياری بدون ظ .14

های کلی نظام و اسناد فرادستی در زمينه توسعه روستایی و عشایری به عدم ترجمان سياست .15

 ،احكام اجرایی
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 ،های جامع برای پایش و ارزشيابی توسعه روستایی و عشایریعدم تعيين شاخص .16

ه های توسعميدانی طرح آثاردرخصوص  شده و مناسبآزمایینبود اطالعات معتبر، راستی .17

کلی، فقدان نظام اطالعات طور به ها وشده توسط خود دستگاهروستایی و عشایری و اتكا به آمار ارائه

 ،هاموقع سياستمدیریتی و بازخورد سياستی مناسب برای اصالح به

 ،های مردمی و غيردولتی توسعه روستاییعدم توجه کافی به توسعه جامعه محلی و ضعف در سازمان .18

 ،ی بر تخصيص صحيح اعتبارات روستایی و عشایری به این نواحیعدم نظارت کاف .19

 ،فقدان پيوند مناسب بين سطوح ملی، استانی و محلی حكمرانی توسعه روستایی و عشایری .20

 ،فقدان برنامه راهبردی توسعه روستایی و عشایری .21

شایری مند در زمينه تدبير امور توسعه روستایی و عفقدان سازوکار )مانند کميسيون( دغدغه .22

 ،ها در مجلس شورای اسالمیکشور و نظارت بر عملكرد و اثربخشی دستگاه

ت وزیران و سازمان ئو عشایر در هيروستایيان  جانبه حقوقفقدان نهاد مؤثر و مدافع همه .23

 ،ریزیمدیریت و برنامه

 ،روستاها و توسعه روستایینبود تعریف نظری و عملياتی مناسب از  .24

ا در قالب طرح هادی روستایی و عدم توجه به نظام استقرار ای به روستاهنگاه نقطه .25

 ،سازچارچوب هماهنگعنوان به ها و طرح منظومهمراتبی سكونتگاهسلسله

 .مدتبازدهی کوتاه گذشته و انتظار صبری در برابر حصول نتایج اقدامات انجام شده درکم .26

ر اثر فقدان متولی توانمند توسعه دهد که بسياری از آنها دهای فوق نشان میتأملی بر چالش

 . (2اند )شكلروستایی و مدیریت پراکنده امور روستایی پدیدار شده
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 های اساسی توسعه روستایی ایران. چالش2شكل 
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در حقيقت وزارت جهاد کشاورزی پس از تشكيل، برخالف وظایف ذاتی و قانونی خود در حوزه 

ریزی راهبردی و نظارت بر فرآیند توسعه برای سياستگذاری، برنامهروستاها و بدون ایجاد جایگاه مناسب 

تدریج به وزارت کشاورزی های مختلف نمود و بهروستایی، اقدام به پراکندن امور روستایی در بين دستگاه

کننده، بخشی و پراکنده و بدون دستگاه هدایتصورت به صرف تبدیل شد. درنتيجه، توسعه روستایی

 (.3های مختلف پيگيری شد )شكلریز توسط دستگاهراهبر، ناظر و برنامهساز، هماهنگ

 

 های اجرایی متعدد. پراکندگی امور روستایی بين دستگاه3شكل 
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سازندگی و کشاورزی، ساختار کارآمدی  های جهادالبته چنانچه مطابق با اهداف ادغام وزارتخانه

شد، امور روستایی بينی میکشاورزی پيش وزارت جهاددر قانون تشكيل  ،برای مدیریت توسعه روستایی

شد. کمااینكه بررسی مشروح های مختلف پراکنده نمیبدون نظارت و مدیریت الزم در بين دستگاه

دهد، برخی از نمایندگان منتقد کشاورزی نيز نشان می مذاکرات تصویب قانون تشكيل وزارت جهاد

كاليف مشخص قابل پيگيری برای وزارتخانه جدید دیده نشده معتقد بودند که در الیحه، مأموریت و ت

سال اخير حوزه مدیریت توسعه روستایی )پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی  16بررسی قوانين است. 

ازسوی  با وزارت کشاورزی( نيز حاکی از درک چالش ناشی از خأل نهادی و تالش مستمر برای رفع آن

وی که تاکنون سه قانون برای رفع این چالش و تشكيل یك متولی مشخص نحبوده است، به سياستگذاران

 به تصویب رسيده است. 

 

 های قانونگذاری پساادغام برای تعيين متولی توسعه روستایی کشورتالش

هایی که با هدف پر کردن خأل نهادی توسعه روستایی کشور، پس از ادغام وزارت کشاورزی در این بخش، تالش

 اد سازندگی در عرصه قانونگذاری انجام شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. و وزارت جه

 

 قانون برنامه چهارم توسعه .1

 (19ماده ) .1-1

 :که های توسعه روستایی و عشایری، دولت مكلف است ترتيبی اتخاذ نمایدمنظور ارتقای شاخصبه

جمهور توسعه روستایی زیر نظر رئيسریزی، راهبری و نظارت در امور ، برنامهسياستگذاری( الف

 انجام گيرد.

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  های مذکور نسبت به پایان برنامه سومشاخص (ب

( افزایش یافته و ساماندهی اسكان عشایر با حفظ ارتقای %25وپنج درصد )اسالمی ایران حداقل بيست

 ( جمعيت عشایر کشور صورت پذیرد.%50)های اقتصادی در حد پنجاه درصد توانمندی

انه صد درصد يان ارقام بودجه مصوبه سالاعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به ميز (ج

 ( تخصيص و پرداخت گردد.100%)

 (75ماده ) «ح»بند  .2-1

ق توسعه طری از روستایی کشور، های محيطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطقگيری از قابليتبهره

اصالح بندی شده و خدمات سطح ساماندهی نظام ارائه های اقتصادی،بخشی به فعاليتمنابع انسانی، تنوع

طور که همان .هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن ی، با تأکيد بر افزایشیروستا ریزی توسعهنظام برنامه
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ریزی توسعه روستایی، نظام برنامهاصالح مشخص، طور به یكی از اهداف اساسی این مادهمشخص است 

های نظارت بر برنامه بررسی گزارش با تأکيد بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن بوده است.

 دهد که عمالً هيچ اقدام مشخصی در این زمينه انجام نشد. نشان می

 

 « الزام دولت به توسعه متوازن روستایی»قانون  .2

« تأسيس سازمان توسعه و عمران روستایی»قالب طرح یك فوریتی تحت عنوان  این قانون در ابتدا در

« الزام دولت به توسعه متوازن روستایی»به مجلس ارائه شد. ولی در نهایت در کميسيون مربوطه به قانون 

 در»به تصویب رسيد:  1384شرح زیر در آذرماه واحده به بر یك مادهتغيير نام یافت. این قانون مشتمل

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 19اجرای ماده )

ریزی و ، برنامهسياستگذاری، دولت مكلف است تمهيد قانونی الزم جهت تعيين متولی 11/6/1383

 که:نظارت بر توسعه متوازن روستایی را ظرف مدت سه ماه مشخص نماید به صورتی

 ای کشور مشخص گردد.های توسعهسرانه روستانشينان از بودجه سهم .1

ای و ریزی منطقهها و مناطق زیرمجموعه، نهاد برنامهریزی و توسعه استاندر شورای برنامه .2

 .«نظارتی الزم را در این زمينه به وجود آورد

ریزی ، برنامهذاریسياستگتعيين متولی  طور که روشن است، دولت باید ظرف سه ماه، الیحههمان

عمالً این اقدام تاکنون بعد از درحالی که  کرد.به مجلس ارائه میو نظارت بر توسعه متوازن روستایی را 

 . گذشت بيش از یك دهه شكل اجرایی به خود نگرفته است

 

 قانون برنامه پنجم توسعه .3

بهبود وضعيت روستاها در زمينه منظور به ،شده دولت مكلفاین قانون، ( 194)ماده  «الف»اساس بند بر

سطح درآمد و  یی، ارتقایهای اجراریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بين دستگاهسياستگذاری، برنامه

های موجود بين جامعه روستایی، عشایری و يان و کشاورزان و کاهش نابرابرییکيفيت زندگی روستا

ی ینامه اجراينیآاده، قانونگذار مقرر داشته است که . در انتهای معمل آوردبه ی راجامعه شهری، اقدامات

های ذکرشده، نحوه مشارکت شامل تعيين مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایت (194)ماده 

ریزی و برنامه و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت

به  18/1/1392در تاریخ  (194)ی ماده ینامه اجراينیآبرسد. وزیران  ئتهيبه تصویب  نظارت راهبردی

نامه اجرایی، متولی توسعه روستایی کشور وزیران رسيد. برخی معتقدند که در این آیينهيئت تصویب 

 تعيين شده است. در این خصوص چند نكته مطرح است:

نامه اجرایی را مشخص نموده ات آیينطور که ذکر شد، قانونگذار حدود اختياراول اینكه همان .1
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است و تعيين متولی توسعه روستایی کشور که نيازمند قانون مصوب مجلس شورای اسالمی است، در 

در حقيقت، تعيين متولی توسعه روستایی در صالحيت زمره این اختيارات دیده نشده است. 

 نامه و یا بخشنامه.قانونگذار است نه آیين

دهد در هيچ موردی متولی توسعه روستایی کشور نامه اجرایی نيز نشان میرسی آیيندیگر، برازسوی  .2

متولی عنوان به صریحصورت به تعيين تكليف نشده و حتی مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم وقت نيز

ه اینكه ویژول امر روستاها تشریح نشده است. بهئمسعنوان به توسعه روستایی تعيين نگردیده و ساختار آن

، معاونت محدود ستادی با فراوانهای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، با وجود زحمات و تالش

نيروی انسانی بسيار اندک بوده و کادر متخصص کافی در حوزه توسعه روستایی ندارد. این معاونت فاقد بدنه 

ریزی، تدوین اری، توانمندسازی، برنامهتواند به سياستگذو پيوستگی سازمانی تا سطح محلی است و لذا نمی

ميليونی کشور بپردازد. بنابراین اگر چنانچه هدف، تعيين این  21راهبردها و مدیریت جمعيت روستایی 

های آن و نحوه ها و رسالتمتولی توسعه روستایی بوده است، منطقاً باید ساختار و مأموریتعنوان به معاونت

 شد. ختلف تعيين میهای مگيری با دستگاهارتباط

های توسعه و عمران يگيری و نظارت بر انجام فعاليتمنظور پبه نامه،آیين (2)این، ماده  برعالوه .3

نامه آیين (3)ماده براساس  مدیر ارشد روستا تعيين نموده است.عنوان به دهيار را در محدوده روستا،

ایی بخش ذیربط تعيين شده و مسئوليت هدایت، های روستمدیر مجموعهعنوان به نيز بخشداراجرایی 

اسناد مصوب مراجع براساس  ها را در محدوده مجموعه روستاییهماهنگی و نظارت بر عملكرد دستگاه

عهده گرفته است. بنابراین دهيار و ( قانون را بر194ه عملكرد ماده )انيه گزارش سالئقانونی ذیربط و ارا

ها در حوزه توسعه روستایی در سطح نظارت بر عملكرد دستگاه هدایت، هماهنگی و مسئولبخشدار 

در این زمينه باید اظهار  اند )نه مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم وقت(.روستا و بخش قلمداد شده

های مرتبط با روستا اصوالً راهكار عنوان مسئول هدایت و هماهنگی دستگاهداشت، تعيين بخشدار به

چرا که یك بخشدار به قدری درگير وظایف سياسی است که فرصت پرداختن  صحيحی نبوده است.

علمی به مسائل روستاهای تحت پوشش خود را ندارد. مضاف بر این عمده بخشداران دانش و مهارت 

کافی در زمينه مدیریت توسعه روستایی در بخش را ندارند و ازسوی دیگر فاقد نيروی انسانی کافی هم 

های تحت پوشش اند دهياریهای متمادی، حتی نتوانستهليل هم بخشداران طی سالهستند. به همين د

خصوص توسعه اقتصادی توانمند نمایند و روند رو به رشد در روستاها خود را در مسير توسعه روستایی به

روم نامه اجرایی، مرکز توسعه روستایی و مناطق محآیين (23)و  (19)تنها در مواد  را مدیریت نمایند.

های ارتقای شاخصمنظور به جمهور()معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئيسوقت 

های باقيمانده برنامه تعيين تهيه بسته توسعه روستایی برای سال مسئولتوسعه روستایی و عشایری، 
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انه به يرا سال نامه، گزارش مربوطضمن نظارت مستمر بر اجرای این آیين»شده و موظف گردیده است 

 «.ه نمایدئجمهور و هيئت وزیران ارايسئر وقت ریزی و نظارت راهبردیمعاونت برنامه

نامه مذکور، معاونت توسعه روستایی و مناطق سال از تصویب آیين 3اکنون پس از گذشت هم .4

 را جمهور )مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم سابق(، گزارش مشخصیمحروم معاون اول رئيس

ها ها در زمينه هدایت، هماهنگی و نظارت بر عملكرد دستگاهها و بخشداریعملكرد دهياریدرخصوص 

های توسعه در حوزه توسعه روستایی در سطح روستا و بخش منتشر نكرده است و وضعيت بهبود شاخص

 روستایی و عشایری نيز مشخص نيست. 

نامه اجرایی ماده رست، پذیرفته شود که آیينغيرواقعی و نادصورت به چنانچه با مسامحه و .5

ول توسعه روستایی ئقانون برنامه پنجم توسعه، مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم وقت را مس (194)

 (1)می کشور )مواد ئکشور دانسته است، باید در این خصوص نيز اظهار داشت که این امر خالف قانون دا

مغایرت مذکور از نظر حقوقی قابل اعتنا دليل به اورزی( است و لذاقانون تشكيل وزارت جهاد کش (2)و 

نظر معاون اول  همچنين الزم به ذکر است که معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم زیرنيست. 

 جمهور بوده و در هيئت وزیران حضور ندارند.رئيس

 

 های طراحان قوانين پساادغامها و دغدغهانگيزه

های نمایندگان مجلس شورای ها و انگيزهدهد، دغدغهرات سه قانون مذکور نشان میمشروح مذاکتحليل 

نبود متولی توسعه های زیر بوده است: اسالمی در تصویب قوانين مذکور در دوره پساادغام، رفع چالش

ای هاصل نبودن موضوع روستا برای دستگاهروستایی، حل نشدن مسئله فقر و مسائل اجتماعی در روستاها، 

های موجود، عدم توانایی کافی دفتر مناطق ها، عدم پاسخگویی انجمن، غيرکارشناسی بودن برنامهبخشی

عدم پاسخگویی ساختار محروم سابق برای انجام وظایف محوله، عدم یكپارچگی در حل مسائل روستا، 

 کننده روستایی در سطح کالن.، نبود سازمان هماهنگاداری کشور به نيازهای عشایر

ولی با وجود تصویب قوانين مذکور، کماکان توسعه روستایی کشور دچار خأل نهادی جدی است و پيشرفت 

الزامات و شرایط  بينی، بدون پيشکليات امربه قوانين بسنده نمودن چندانی در این حوزه اتفاق نيفتاده است. 

 به توسعه روستایی و کشاورزی،ه و عدم نگاه یكپارچ های آنها و صالحيتو ویژگی تحقق سازمان و متولی

های مدیریت تحليل چالش»نتایج طرح پژوهشی  دالیل عدم پيشرفت و موفقيت قوانين مذکور باشد. ازتواند می

گذاری توسعه روستایی، نيز نشان داد که سياست« ریزی روستایی در ایران و ارائه راهكارهای مناسبو برنامه

رای ابعاد مختلف است و با قوانين مختصر و مجمل و بدون اطالع الزم از مبانی موضوع کامالً علمی، پيچيده و دا

ساختارهای متولی روستاها  کشور، سابقه وضعيت موجودگذاری توسعه روستایی و بدون آگاهی کافی از سياست

وشن کردن این ای در این زمينه انجام داد. برای رگذاری شایستهتوان ریل، نمیو تجارب موفق جهانی در ایران
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 های آموخته شده از تجارب جهانیگذاری توسعه روستایی و درسموضوع، در ادامه، برخی از مبانی سياست

 شود. بسيار خالصه مطرح میصورت به

 

 پارادایم نوین توسعه روستایی 

وح مختلف ها و سطتقویت هماهنگی در بين بخش منظوربهساختارهای حكمرانی نوآورانه، امروزه در دنيا، 

ابزارهای سياستی نوآورانه با تمرکز اند. همچنين توسعه یافتهو بين بازیگران عمومی و خصوصی  حكومت

ای در نواحی روستایی ایجاد های متنوع توسعهبرداری از قابليتتر برای شناسایی و بهرهسرزمينی قوی

پارادایم » عنوان ر سياستی را تحتهای اقتصادی و توسعه، گذاسازمان همكاریدر این راستا اند. شده

جای ها بهتمرکز بر مكان .1کرده است. این پارادایم دو ویژگی عمده دارد:  معرفی« نوین روستایی

 .هاجای یارانهها بهگذاریتمرکز بر سرمایه .2گرایی و جای بخشیگرایی بههای اقتصادی )منطقهبخش

 

 روستاییای پارادایم نوین بررسی مقایسه .1جدول 

 پارادایم نوین پارادایم سنتی موضوع

 اهداف عينی
برقراری برابری، درآمد کشاورزی، 

 پذیری مزارعرقابت

برداری بهينه از پذیری نواحی روستایی، بهرهرقابت

 نشده های محلی، استفاده از منابع بكر و استفادهدارایی

 کشاورزی بخش کليدی هدف
یی )شامل گردشگری های مختلف اقتصادهای روستابخش

 روستایی، فرآوری، صنعت فناوری اطالعاتی و ارتباطی و...(

 هاگذاریسرمایه هایارانه ابزارهای عمده

 های ملی، کشاورزاندولت بازیگران کليدی

ای و محلی(، همه سطوح حكومتی )فراملی، ملی، منطقه

ذینفعان محلی مختلف )عمومی، خصوصی، نهادهای 

 غيردولتی(

 .(2009) های اقتصادی و توسعهسازمان همكاری :أخذم

 

 گذاری توسعه روستاییهای جهانی صورت گرفته در ساختارهای سياستاهداف نوآوری

روستایی و  سياستگذاریهای های اقتصادی، یكی از مهمترین مؤلفهجای بخشها بهتمرکز بر مكان

نگاه آمایشی براساس  صادی نقاط جغرافيایی کشورهای اقتالزامات تحقق توسعه متوازن و شكوفایی قابليت

های جغرافيایی ای از مكانهای اقتصادی یك یا مجموعهاست. در این نگاه، بدون تعصب بخشی، قابليت

افزوده، عدم تخریب ارهایی مانند ایجاد اشتغال، ارزشمعيبراساس  )اعم از روستا، دهستان، بخش و غيره(

آن، براساس  شوند وو تقویت سرمایه اجتماعی مطالعه و شناسایی میزیست و منابع طبيعی  محيط

های مذکور، حداکثر شوند که در سطح مكان یا مكانطراحی و اجرایی مینحوی به های اقتصادیفعاليت
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 های اقتصادی مربوطه روی دهد. افزایی ممكن بين فعاليتهم

توسط  2020-2014ریزی در دوره برنامه های روستایی هوشمندبرنامه سكونتگاهدر این راستا 

ریزی توسعه انتقال سطح برنامهنظر قرار گرفته است. مقصود از روستای هوشمند، اتحادیه اروپا مد

ها و با هدف اتخاذ راهكارهای متناسب با فرصت روستایی از سطح ملی به سطح محلی و تمرکز بر مكان

های مختلف در مكان مذکور است یكپارچگی بين بخش تهدیدها و نقاط قوت و ضعف هر مكان و ایجاد

هوشمند،  یهای روستای. بنابراین سكونتگاهافزایی در توسعه مكان مربوطه تحقق پيدا کندتا حداکثر هم

نگری، ها و پرهيز از بخشیکارگيری همه ظرفيتمدبرانه با تحليل وضعيت خود و شرایط بيرونی، با به

همچنين یابد. پذیری آنها بهبود میزنند و رقابتو ساکنان خود رقم می آینده مناسبی را برای خود

ای با نواحی شهری داشته باشند های روستایی هوشمند باید پيوند دوجانبه، عادالنه و سازندهسكونتگاه

نيز از ابتكاراتی است  1محورتوسعه محلی اجتماعگيری مناطق منسجم شوند. رفته سبب شكلهمتا روی

 .(2014)برویجن، دستيابی به انسجام سياستی اتخاذ کرده است منظور به تحادیه مذکورکه ا

هماهنگی افقی گرایی، رویكرد منطقه برعالوههای مهم سياستگذاری توسعه روستایی، از دیگر مؤلفه

سطوح اداری باال و هماهنگی عمودی و همكاری بين های مختلف، ها و دستگاهبخش بين در سطح ملی

ارائه اطالعات و مشاوره برای توسعه روستایی و نهادهای مردمی  هاانجمنميانی و پایينی و استفاده از 

 هاسياست آثار عينی بررسیواقعيات ميدانی است. در این راستا بر مبتنی هایدر راستای اتخاذ سياست

های ازمان همكاریس علمی برگزارشده توسط شود. نشستمطرح می بر نواحی روستایی هاو برنامه

ه است ها بر نواحی روستایی، بر نتایج زیر تأکيد داشتسياست آثاربررسی درخصوص  اقتصادی و توسعه

 :(2009اقتصادی و توسعه،  هایهمكاری)سازمان 

افتد، ای بهتر از سطح ملی اتفاق میروستایی، در سطح منطقه نواحیها بر سياست آثاربررسی  .1

ای وجود تر و نيز آگاهی بهتری نسبت به اهميت روستاها در سطح منطقهیزیرا رهبری و حمایت قو

ها و سياست آثارجهت ارزیابی ميدانی  سازوکاریهماهنگی در سطح ملی، باید  برعالوه. بنابراین دارد

 ای و محلی وجود داشته باشد. ارائه راهكارهای خالقانه در سطح منطقه

های سطح باالی اداری در راستای پایش کارکرد نشستکارکرد گروه کاری تخصصی، بهتر از  .2

 . روستایی استنواحی 

 ، برخی از مواقع،مسئولبه افراد روستایيان  و انتقال نيازهای از نواحی روستایی انجام حمایت .3

 .در سطح ملی مؤثرتر است های قوی،وجود البیدليل به

ها بر نواحی سياست آثاربررسی  منابع بيرونی مانند شبكه محققان، ابزارهای مناسبی برای .4

 روستایی هستند. 

                                                 
1. Community-Led Local Development 
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ای و های ملی و روستایی باید در سطح منطقهها و طرحسياست آثارشود، طور که مالحظه میهمان

ها. این گزارشات اداری و عمدتاً تشریفاتی خود دستگاهبراساس  ميدانی ارزیابی شود و نهصورت به محلی

اهای عالی برای مدیریت توسعه روستایی کشور داللت دارد، چرا که کارکرد امر بر عدم کفایت تشكيل شور

هماهنگی افقی ها در سطح کالن است. در حقيقت هرچند اصلی این شوراها ایجاد هماهنگی بين دستگاه

تر از آن، کسب ولی مهم ؛بسيار حياتی استو مداخله چندبخشی  بين نهادهای مختلف مرتبط با روستاها

افتد. باید یك سيستم نظارتی برای واقعاً در قلمروهای روستایی اتفاق میی است در مورد آنچه دانش حقيق

های مستقر شود تا دانش مدیریتی ضروری را با پایش این نواحی توليد کند. سياست 1نواحی روستایی

ونقل محلی حمل هایها و نظامهای آموزش، بهداشت، زیرساختمختلف اثرگذار بر روستاها مانند سياست

 . (2006)لوکاتلی،  ارزیابی شوند در سطح روستاباید 

توسعه روستایی حاکی از آن است که  سياستگذاریطور کلی، بررسی تجارب کشورها در زمينه به

رسيدن به منظور به گذاری توسعه روستایی خودهایی را در ساختارهای سياستآوریکشورهای مذکور، نو

مانند تصویب بودجه، هایی سياستگذاری حمایت مناسب از روستاها در .1اند: ادهاهداف ذیل انجام د

های توسعه روستایی و کشاورزی و ارائه پروژه آثارپایش و ارزشيابی  .2 ،های توسعه و غيرهبرنامه

 هانگری و تقویت هماهنگی در بين بخشپرهيز از بخشی .3 ،های مربوطهراهكارهای پيشنهادی به دستگاه

ریزی برنامه .4و  و سطوح مختلف حكومت و بين بازیگران عمومی و خصوصیهای بخشی و دستگاه

های اصلی ساختار سياستگذاری توسعه روستایی به شمار محلی. این چهار مورد کلی، به نوعی مأموریت

عبارت د. بهرود و در طراحی ساختار مربوطه باید سازوکار مناسب و کارآمد برای آنها اندیشيده شومی

دیگر در تدوین قانون مربوط به تعيين متولی توسعه روستایی باید به این چهار پرسش اصلی پاسخ 

مناسبی داده شود. این چهار پرسش معيار محك و ارزیابی هر قانونی در امر ساختارسازی توسعه روستایی 

 باید تلقی شود:

های کالن، گذاریطق عشایری را در سياستدستگاه متولی، قرار است چگونه جایگاه روستاها و منا .1

 دهد؟ خصوص تصویب برنامه و بودجه کشور و نيز تصویب قوانين فراگير ارتقابه

بر  مسئولهای های سایر نهادها و دستگاهها و برنامهميدانی طرح آثاردستگاه متولی چگونه  .2

و چگونه پيشنهادهای  ردکيفيت زندگی در مناطق روستایی و عشایری را بررسی خواهد ک یارتقا

 های مذکور ارائه خواهد داد؟ را در راستای بهبود وضعيت موجود به دستگاه االجراالزم

 یهای مختلف، در راستای ارتقاها و دستگاهتوسعه روستایی چگونه بين بخش مسئولدستگاه  .3

 ها تعامل و هماهنگی ایجاد خواهد کرد؟افزاییهم

                                                 
1. Observatory of Rural Areas 
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های عمران ها و طرحریزی برنامهو با چه نظام و سازوکاری، طرح متولی توسعه روستایی چگونه .4

و عشایر مستقر خواهد روستایيان  ها و نيازهای حقيقیاولویتبر مبتنی و توسعه روستایی را تقاضامحور و

 نمود؟

روستایی باید سياستگذاری  در نهایت، در این بخش باید اظهار داشت که هدف اساسی

های حلی و عرصه روستاها، با تأکيد بر طراحی و اجرای پروژهایجاد تحول در سطح م

ها این سياستگذاری، باید بر پایه ارتباط مستمر با جوامع روستایی و بررسی اولویت تقاضامحور باشد.

طور که گفته ها و قوانين بر جوامع مذکور انجام شود. همانواقعی پروژه آثارهای آنان و آگاهی از و قابليت

برای شناسایی گذاری در روستاها گرایی و تقویت فضای سرمایههم بر منطقه رادایم نوین روستاییپاشد، 

تأکيد دارد. لذا ساختار تشكيالتی متولی  ای در نواحی روستاییهای متنوع توسعهبرداری از قابليتو بهره

ایی و استقرار نظام گرمنطقهمنظور به توسعه روستایی باید به نحوی طراحی شود که کارآیی الزم

 ریزی محلی را داشته باشد. برنامه

 

 سازمان توسعه روستاییکلی ها، کارکردها و الزامات ویژگی

های عمده یك بررسی مأموریت برعالوههای مجلس شورای اسالمی، در طرح پژوهشی مرکز پژوهش

ها، کارکردها و ویژگیشد. این  ها، کارکردها و الزامات آن نيز شناساییسازمان توسعه روستایی، ویژگی

 الزامات شامل موارد زیر هستند:

ها و ساختار قانونی و چه از نظر توجه جامع به توسعه روستایی و عشایری چه از نظر مأموریت .1

 سابقه عملكردی، 

تقویت منظور به برخورداری از ارتباط مستمر با سطح ميدانی روستاها و نواحی عشایری .2

 و عشایر، روستایيان  ریزی درهای برنامهمهارت

 برخورداری از ابزار و بدنه تشكيالتی متناسب،  .3

 لحاظ ساختارهای اداری موجود، عملياتی بودن به .4

 های مردمی و بخش خصوصی، برخورداری از ارتباطات مناسب با سازمان .5

 احتمال اثربخشی با توجه به سابقه موضوع در کشور،  .6

 و عشایر، روستایيان  بر بهبود معيشت هاواقعی پروژه آثاراز  اطالع .7

 ، سياستگذاریشفافيت در  .8

 نگاه ویژه به حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبيعی،  .9

 ها، نهاد در مدیریت خدمات عمومی و سایر طرحهای مردمسازی زمينه استفاده از سازمانفراهم .10
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های اجرایی در زمينه و عشایر و نظارت مؤثر بر دستگاهروستایيان  جانبه از حقوقدفاع همه .11

تخلف و کاستی آنها و ابالغ رویكردهای درخصوص  توسعه روستایی و عشایری و پرهيز از مسامحه

 االجرا برای آنها، الزم

 مانند زمين، آب، در روستاها سابقه و قابليت استفاده مناسب از مجموعه منابع زیرساختی .12

 ، و جنگل آبخيز، مرتع هایحوضه

 جلو، اقتصادی مداوم، مستمر و روبهدهی به حرکت شكل .13

 جمهور، پرهيز از ایجاد بار اجرایی برای رئيس .14

 های روستایی و عشایری،بندی غيرمتمرکز و تقاضامحور طرحاولویت .15

 های اجرایی، عدم تداخل و تنش با سایر دستگاه .16

 های اجرایی، علمی نسبت به دستگاه - برخوردار از استقالل عمل و ارشدیت فنی .17

 ی پيوستگی سازمانی در سطح دهستان، شهرستان، استان و ملی، دارا .18

و متولی، به بازیچه اختالفات و تصميمات سياسی و اقدامات  سياستگذاریعدم تبدیل ساختار  .19

 غيرعلمی، 

 های دیگر، های مختلف و برخوردار از جایگاه باالتر نسبت به دستگاهخانهایجاد هماهنگی بين وزارت .20

های مردمی برای تحقق در توجه کافی به استفاده و توانمندسازی ظرفيتقابليت و سابقه  .21

 اقتصاد مقاومتی، 

 ها تا حد امكان، عدم گسترش تشكيالت و هزینه .22

 گری آسان، پاسخگو بودن در برابر مجلس شورای اسالمی و پاسخگویی و مطالبه .23

يص منابع توسعه نحوه تخصدرخصوص  ریزیآور با سازمان مدیریت و برنامهتعامل الزام .24

 های بخشی و اجرایی،روستایی به دستگاه

در اختيار داشتن بخش کشاورزی، منابع آب و خاک و سایر منابع طبيعی و صنایع و خدمات  .25

 ،های مربوطهکشاورزی و نيز داشتن اختيار اتخاذ سياست

وسعه روستایی طرفی. بنابراین سازمان تالزم و حفظ بی اساسی و عدم ورود به اجرا جز در موارد .26

 ها و الزامات و کارکردهای مذکور برخوردار باشد.طراحی شود که از ویژگینحوی به باید

 

 طراحی و ارزیابی سناریوهای مدیریت توسعه روستایی ایران

های حاصل از تحليل دادهبراساس  های مجلس شورای اسالمی،در مطالعه صورت گرفته مرکز پژوهش

توسعه  سياستگذارینظران، سه سناریوی مدیریت و ی کارشناسان و صاحبها و پيشنهادهامصاحبه
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قدرتشان براساس  شوندگان درخواست شد تا سناریوهای مذکور رااز مصاحبهروستایی تدوین و سپس 

های یك های اساسی توسعه روستایی و نيز قابليتشان در برخورداری از ویژگیاز چالشهریك  در غلبه بر

وسعه روستایی و تحقق کارکردهای مربوطه که پيش از این تشریح شدند، در قالب سازمان موفق ت

های مخصوص ارزیابی نمایند. البته قبل از این مرحله، عوامل بازدارنده توسعه روستایی و ماتریس

ها، کارکردها و الزامات یك سازمان موفق توسعه روستایی در قالب دو ماتریس جداگانه از دیدگاه ویژگی

تری از قدرت هریك از تر و دقيقدهی شد تا در نهایت تصویر روشننظران وزنرشناسان و صاحبکا

تشكيل سازمان توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی  .1دست آید. این سه سناریو شامل سناریوها به

ا استفاده تشكيل سازمان توسعه روستایی ب .2مجمع عالی توسعه روستایی،  سياستگذاریتحت نظارت و 

مدیریت متكثر توسعه روستایی زیر نظر شورای عالی  .3جمهور و های موجود زیر نظر رئيساز ظرفيت

 توسعه و عمران روستایی بود. 

دهی نشان داد که سناریوی تشكيل سازمان توسعه مجموع امتيازات سناریوهای مذکور، پس از وزن

ز را در زمينه امكان غلبه بر موانع توسعه روستایی و عشایری روستایی در وزارت جهاد کشاورزی باالترین امتيا

 ها و تحقق کارکردهای مناسب، در بين سناریوهای دیگر کسب نمود. در ادامهو نيز برخورداری از ویژگی

 شود. گزینه برتر تشریح میعنوان به اجمالی، چرایی انتخاب سناریوی مذکورصورت به

 

 برتر از نظر وابستگی سازمانی دالیل انتخاب سناریویتحليل 

 شود.در اینجا به بررسی دالیل تشكيل سازمان توسعه روستایی در مجموعه وزارت جهادکشاورزی پرداخته می

 

 های کشاورزی و توسعه روستایی در رویكردهای نوینضرورت انسجام بين سياست. 1

ست و باید منجر به پایداری در سه هاامروزه کشاورزی به مفهوم چيزی فراتر از آوردن غذا بر سر سفره

اهداف بخشی، اهداف دیگری  برعالوهباید کشاورزی  شناختی شود. سياستعد اقتصادی، اجتماعی و بومبُ

توليد محصول، تنها کارکرد . دحال پدیداری جوامع پاسخگو باشنيازهای در در برابررا نيز در نظر بگيرد و 

زیستی  فقرا، ارائه خدمات محيط خصوصبهاشتغال، بهبود درآمد افراد  بخش کشاورزی نبوده و بلكه ایجاد

فلسفه کشاورزی چندکارکردی، توسط براساس  و تأمين غذای سالم از دیگر کارکردهایی هستند که باید

 توليد محصول دانست.  مسئولتوان دستگاه متولی کشاورزی را صرفاً بخش، ارائه شوند. لذا نمی

ق صرفه مقياس در بخش کشاورزی، نيازمند تقویت سرمایه اجتماعی و سوی دیگر، تحقاز

ها، کشاورزان ها و تشكلویژه از طریق تشكيل نظام صنفی و اتحادیهسازی افقی و عمودی است تا بهشبكه

عمل آورند و محصوالت را به شكل بهتری بازاریابی کنند و همچنين استفاده بهتری از منابع خود به

گذاری مطرح کنند. ماهيت گيری و سياستالت خود را به شكل بهتری در مجامع تصميمنظرات و مشك
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توان امر رود. حال آیا میشمار میاین امر و توانمندسازی جامعه محلی، از نوع مداخالت اجتماعی به

های توليد کاال و محصول کشاورزی منفك از سياستصورت به های کشاورزان راتوسعه تشكل

 اری نمود؟! گذسياست

تنيدگی های بخش کشاورزی و توسعه روستایی، درهمنمونه دیگر از ضرورت انسجام بين سياست

رشد کشاورزی و امنيت شغلی کشاورزان )تأمين اجتماعی( است. در کشورهایی که کشاورزی آنها 

ران شهری، کنند و برخالف کارگمالكی است، کشاورزان معموالً در اقتصاد غيررسمی فعاليت میخرده

فاقد کارفرما هستند که آنها را تحت پوشش تأمين اجتماعی ببرند. در چنين فضایی تأمين امنيت شغلی 

کشاورزان از طریق بيمه اجتماعی، نيازمند راهكارهای متناسب با کشاورزی و اقتصاد روستایی است و با 

ی از راهكارها، توسعه الگوی توان در این خصوص موفق بود. یكمعيارها و ضوابط کارگران شهری نمی

افزوده تواند از محل ارزشکننده میکشاورزی قراردادی عادالنه است که در قالب آن، شرکت فرآوری

ناشی از فرآوری و مدیریت علمی اراضی کشاورزان حوزه مربوطه، حق بيمه آنان را بپردازد و کشاورزان 

های توسعه کشاورزی، محور، انچه در تدوین سياستمند کند. چنمذکور را از خدمت تأمين اجتماعی بهره

روستایی، فاقد شناخت صحيح  سياستگذاراندیگر، ازسوی  تنها رشد توليد محصوالت کشاورزی باشد و

های کشاورزی و زنجيره ارزش باشند، چنين الگوها و های کشاورزی و روابط سيستماز پویایی

رفت و هر دو بخش متضرر خواهند شد )وضعيت موجود(. خود نخواهد گهایی شكل بيرونی بهافزاییهم

های تأمين اجتماعی موفق به گسترش مناسب و پایدار چتر این خدمت در روستاها نخواهند شد سياست

نوبه خود سبب اختالل در امنيت شغلی کشاورزان، گریز جوانان از کشاورزی، سالخوردگی  و این امر به

 وری و توليد بخش خواهد شد. نيروی کار کشاورزی و کاهش بهره

های بخش کشاورزی و توسعه روستایی، یكی از عوامل کليدی خروج همچنين عدم انسجام بين سياست

رود. وقتی وزارت جهاد کشاورزی، شمار میهای اخير بهویژه در سالاعتبارات کشاورزی از مسير توليد به

گرایانه و تقليلصورت به بود معيشت کشاورز،جای تالش برای دستيابی به رشد محصول از طریق بهبه

دهد؛ تأمين نيازهای اساسی کشاورز در اعطای نگرانه صرفاً رشد توليد کشاورزی را هدف خود قرار میسویهیك

اعتبارات، مد نظر قرار نگرفته و لذا در بسياری از موارد، کشاورزان از وام دریافتی برای تأمين نيازهای اساسی 

تر از محل ست که در مواردی، واحد دامداری فرد روستایی فقير، مدرنکنند. در این راستامی خود استفاده

شود و این امر سبب عدم استفاده از واحد نوسازی شده دامداری برای هدف رشد مسكونی وی ساخته می

 شود. توليدات بخش کشاورزی می

کشور، پس از آزمون و خطاهای مكرر در حوزه ذکر است که قبل از انقالب نيز بدنه کارشناسی الزم به

 ساختارهای توسعه روستایی، ضرورت توأم دیدن توسعه روستایی و بخش کشاورزی را به رسميت شناخت.

های مربوط به توسعه کشاورزی و عمران روستایی از طریق سازی کليه فعاليتیكپارچه»که نحوی به
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ها و مناطق و یكپارچگی ارائه خدمات در قالب استان های توسعه کشاورزی و عمران روستاییسازمان

یكی از اهداف عمران عنوان به ،«شرایط طبيعی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقهبراساس  های جامع،برنامه

 .ساله ششم عمرانی کشور مورد اشاره قرار گرفتروستایی در برنامه پنج

را با موضوع ارتباط و همبستگی کشاورزی و توسعه های اقتصادی و توسعه کتابی سازمان همكاری همچنين

 افزا منتشر نموده و شواهدی را از کشورهای عضو ذکر کرده است.روستایی و ضرورت برقراری این ارتباط هم

 

 ی روستاییکشاورزريغارتباط تنگاتنگ بين اقتصاد کشاورزی و . 2

از حد فنی، خارج کردن  آنهار ساختن سازی اراضی کشاورزی و برخوردایكی از الزامات اصلی یكپارچه

ی روستاها کشاورزريغبه اقتصاد  آنهانيروی کار مازاد کشاورزی از بخش توليد محصوالت خام و هدایت 

گيری برای مدیریت ها کاهش یابد و تصميمبينی مشاغل جایگزین است تا تعدد مالكيتاز طریق پيش

ی روستاها و توسعه کشاورزريغنگاتنگی بين توسعه اقتصاد تر شود. بنابراین رابطه تیكپارچه اراضی آسان

 اعتنایی به این رابطه، سبب تداوم نظام سنتی توليد و مهاجرتکشاورزی در این مناطق وجود دارد. بی

های شغلی شده است. افول صنایع لبنی کوچك و متوسط و نيز به شهر در جستجوی فرصتروستایيان 

از وزارت جهاد سازندگی سابق آنها  حاکميتی مسئوليتاز تبعات انتقال فرش دستباف در روستاها، یكی 

شناخت و نه ابزار و بدنه را میآنها  فرهنگی -اقتصادی-ای بود که نه روستاها و ابعاد اجتماعیبه وزارتخانه

 الزم را در اختيار داشت. 

 

 کارکرد توليدی روستاها حفظ و احيایضرورت . 3

رای ابعاد مختلفی است، ولی یكی از وجوه متمایز روستاها از شهرها، کارکرد هرچند توسعه روستایی دا

امور عمرانی، آنها  . لذا سپردن امور روستاها به نهادهایی که مأموریت اصلیهاستآنتوليدی و اقتصاد مولد 

است، سبب  گرفتهشكلنيز بر همين اساس آنها  ساخت مسكن و امور سياسی است و بدنه و تشكيالت

 خواهد شد. آنها  وم وضعيت موجود روستاها و عدم توسعه اقتصادیتدا

 

یابی ها و مكانضرورت التزام به حفظ کاربری اراضی کشاورزی حاصلخيز در تعيين کاربری. 4

 های اقتصادیبنگاه

رار های عشایری، بر روی زمين استقهای اقتصادی در روستاها و کانونناگفته پيداست که بخش مهمی از فعاليت

ها، نگرانی و اهتمام الزم نسبت به حفظ کاربری اراضی حاصلخيز کشاورزی یابی این بنگاهیابند. چنانچه در مكانمی

ها باشد، تغيير کاربری اراضی، شدت بيشتری فاقد چنين نگرشی در تعيين کاربری مسئولوجود نداشته باشد و نهاد 

 کاربری اراضی کشاورزی در برخی از موارد نيز شاهد این مدعاست.  های هادی بر تغييرطرح آثارخواهد یافت. بررسی 
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 نقش پررنگ کشاورزی در اقتصاد روستاها. 5

های کشاورزی و روستایی وجود دارد، ولی های فراوانی برای هماهنگی بين سياستفرصتبا وجود اینكه 

هماهنگی، تالش برای نشان دادن اند. یكی از موانع اصلی این ها اغلب مورد غفلت قرار گرفتهاین فرصت

ویژه که پذیرش آن به این موضوع بوده است که روستا فراتر از کشاورزی است. این امر، درسی بوده است

مندان کشاورزی زمان زیادی را به خود اختصاص داد. هرچند این موضوع، امروزه تقریباً در توسط عالق

ولی در فرآیند قائل شدن تمایز بين  ؛شودرک میخوبی دبه سياستگذارانهمه کشورها و توسط همه 

است که کشاورزی و روستاها همپوشانی بزرگی  غفلت شدهاز این موضوع  معموالًکشاورزی و روستایی، 

نواحی روستایی  در اغلبکاربری غالب اراضی عنوان به غلبه کشاورزی،. این همپوشانی ناشی از با هم دارند

که کشاورزی شكل مهمی از فعاليت اقتصادی در تعداد زیادی از نواحی و نيز منتج از این امر است 

. (2006، 1واتر)فرش رودروستایی )حتی در جاهایی که شغل غالب ساکنان محلی نيست( به شمار می

های مرتبط با آن )مانند صنایع تبدیلی، گردشگری کشاورزی و غيره( بخش بخش کشاورزی و فعاليت

 دهند. شكل میعمده اقتصاد روستا را 

 

 وجود ظرفيت و سابقه. 6

وزارت جهاد کشاورزی دارای تجربه مناسب جلب مشارکت مردم و مدیریت جهادی )باقيمانده از وزارت 

های توان آن را احيا نمود و اقدامات انقالبی را در روستاها و کانونجهاد سازندگی سابق( است که می

البی و متخصص فراوانی در حوزه توسعه روستایی و کشاورزی اکنون جوانان انقعشایری هدایت کرد. هم

اند و از انگيزه باالیی برای خدمت برخوردارند. همچنين وزارت جهاد کشاورزی، دارای پرورش یافته

های تعاونی های تعاونی توليد، شرکتهای عشایری، شرکتهای مردمی )اعم از تعاونیبيشترین تشكل

های محصوالت های اعتباری خرد، انجمنها، صندوقزراعی، کشت و صنعتهای سهامی روستایی، شرکت

ها استفاده کند. مضاف بر تواند از این ظرفيتهای خدمات مشاوره و غيره( است که میمختلف، شرکت

روستایيان  ی روستاها و حتی تأمين خدمات و کاالهای اساسی مایحتاجکشاورزريغاینكه توسعه اقتصاد 

های تعاونی روستایی عملكرد رود. برخی از شرکتها به شمار میقانوناً از وظایف این تشكلو عشایری نيز 

 اند. آفرینی در توسعه روستایی به داشتهتحت پوشش و نقشروستایيان  موفقی در ارائه خدمات مختلف به

 

 تجربه کشورهای دیگر. 7

گذاری توسعه روستایی در سياستنها آ بررسی تجارب کشورهای دنيا حاکی از محوریت وزارت کشاورزی

                                                 
1. Freshwater 
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کشور مورد بررسی شامل کره جنوبی، چين،  14شود، از بين مشاهده می 2 طور که در جدولاست. همان

و ایرلند شمالی، در  فنالند ، آمریكا، انگليس، اسپانيا، آلمان،کاناداهند، ترکيه، مالزی، آفریقای جنوبی، 

وزارت کشاورزی است. البته برخی از کشورها در کنار این امر، کشور، نهاد متولی توسعه روستایی،  12

اند. برای نمونه در عين حال که وزارت کشاورزی آمریكا متولی هماهنگی تشكيل داده را برای نهادهایی

 2011ژوئن  9امور توسعه روستایی در این کشور است، ولی شورای توسعه روستایی کاخ سفيد، در مورخ 

وزارت و نهاد اجرایی بوده و رئيس آن وزیر  29ین شورا متشكل از نمایندگان تشكيل شده است. ا

های فدرال )ملی( و حداکثرسازی کشاورزی این کشور است. هدف شورا، ایجاد هماهنگی بهتر بين برنامه

 گذاری دولت این کشور در شكوفایی اقتصادی و بهبود کيفيت زندگی در روستاهای آمریكاست. اثر سرمایه

کميسيون انگليس،  کميسيون جوامع روستایی، شراکت روستایی کاناداادهایی تحت عنوان کميته نه

فنالند عناوین نهادهای مشابه  روستاییسياستگذاری  اسپانيا و کميتهای توسعه روستایی تخانهروزابين

پردازند. میدر کشورهای دیگر هستند که با محوریت وزارت جهاد کشاورزی، به هماهنگی امور روستایی 

طور که گفته شد وزارت کشاورزی در این کشورها متولی اصلی توسعه روستایی است و البته همان

اند. های مذکور با محوریت وزارت کشاورزی برای هماهنگی بيشتر تشكيل شدهها و کميسيونکميته

سازوکارهای ارزیابی ميدانی این، کشورهایی مانند انگليس و کانادا از طریق وزارت کشاورزی خود،  برعالوه

 های اجرایی در روستاهاهای دولت و دستگاهها و برنامهاند تا مطمئن شوند طرحرا به نحوی مستقر کرده

شوند و در پاسخ به نيازهای واقعی آنها طراحی و اجرا میروستایيان  شده توسطهای تعييناولویتبراساس 

گيرند. این ها مورد مشورت کارگزارن دولتی قرار میبرنامهدر فرآیند طراحی یا تغيير روستایيان  و

را روستایيان  زیستیادی، اجتماعی و محيط ها بر ابعاد اقتصها و برنامهميدانی طرح آثارسازوکارها، 

 ها برایها و برنامهاالجرا را در راستای حداکثرسازی منافع طرحبررسی کرده و پيشنهادهای الزم

 دهند. میارائه روستایيان 
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 نهادهای متولی توسعه روستایی در کشورهای منتخب .2جدول

 هانحوه هماهنگی بين دستگاه اهداف کلی در حوزه روستایی نام وزارت یا دپارتمان کد

1 
و غذای  وزارت کشاورزی

 کانادا

پذیر تحقق اقتصاد کشاورزی و غذای رقابت

 و نوآور در سطح جهان

های نتوسعه همكاری بين دپارتما

ای تحت از طریق کميته فدرال

 شراکت روستایی کاناداعنوان 

2 
دپارتمان )وزارت( 

 کشاورزی آمریكا

شكوفایی روستاهای آمریكا، بهبود توليد 

کشاورزی، تغذیه بهتر ساکنان آمریكا، 

 حفاظت از منابع طبيعی

 

 شورای توسعه روستایی 

3 

 دپارتمان )وزارت( محيط

زیست، غذا و امور 

 تایی انگليسروس

زیست طبيعی، حمایت از حفاظت از محيط

صنعت غذا و کشاورزی ممتاز در سطح 

جهانی و پایدارسازی اقتصاد روستایی در 

حال شكوفایی و حفظ کشور در برابر 

 بالیای طبيعی

 کميسيون جوامع روستایی

4 
کشاورزی، غذا و وزارت 

 فرانسه داریجنگل

و  های کشاورزی، غذادار بخشتوسعه پای

 داری و نواحی روستاییجنگل

شورای عالی غذا، کشاورزی و 

عنوان نهاد نواحی روستایی )به

مشورتی سطح باال و تحت ریاست 

مستقيم وزیر کشاورزی، غذا و 

داری( و شبكه ملی روستایی جنگل

محلی ای و در سطوح ملی، منطقه

 تحت وزارت کشاورزی فرانسه

5 
وزارت کشاورزی، غذا و 

 سپانيازیست امحيط

مبارزه با تغيير اقليم، حفاظت از ميراث 

طبيعی، تنوع زیستی و دریاها، توسعه 

 روستایی، توسعه کشاورزی

ای توسعه تخانهروزاکميسيون بين

ابزاری برای عنوان به روستایی

و  هماهنگی افقی در سطح ملی

عنوان به شورای توسعه روستایی

نهادی برای هماهنگی عمودی و 

 هادهای عمومی مختلفهمكاری بين ن

6 
و  کشاورزیوزارت 

 داری فنالندجنگل

بهبود توليد و فرآوری غذای، تأمين ایمنی 

کنندگان، غذایی و حفاظت از حقوق مصرف

بهبود رفاه روستایی، استفاده تفریحی از 

برداری پایدار از اراضی طبيعت، بهره

 هاکشاورزی، آب و جنگل

 روستاییسياستگذاری  کميته

 فنالند

7 
وزارت فدرال غذا و 

 کشاورزی آلمان

تحقق رژیم غذایی سالم و متوازن، تأمين 

کنندگان در اطالعات شفاف برای مصرف

ی های قوگيری بخشهنگام خرید، شكل

داری و در زمينه کشاورزی پایدار، جنگل

اندازهای مطلوب برای ماهيگيری و چشم

 نواحی روستایی

-- 
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 هانحوه هماهنگی بين دستگاه اهداف کلی در حوزه روستایی نام وزارت یا دپارتمان کد

8 

دپارتمان )وزارت( 

توسعه  کشاورزی و

 روستایی ایرلند شمالی

رشد اقتصادی پایدار و توسعه  ارتقای

 نواحی روستایی
-- 

9 
وزارت کشاورزی، غذا و 

 امور روستایی کره جنوبی

افزایش درآمد کشاورزان، بهبود رفاه در 

پذیری جوامع روستایی و بهبود رقابت

 کشاورزی

-- 

 -- اهااجتماعی روست-توسعه اقتصادی وزارت کشاورزی چين 10

11 
وزارت کشاورزی، غذا و 

 دامپروری ترکيه

ابع کشاورزی و تضمين استفاده پایدار از من

استانداردهای زندگی  شناختی، ارتقایبوم

در نواحی روستایی، تضمين دستيابی به 

 محصوالت کشاورزی باکيفيت و سالم

-- 

12 

وزارت توسعه روستایی و 

اصالحات ارضی آفریقای 

 جنوبی

ع روستایی پویا، برخوردار از تحقق جوام

عدالت و پایدار از طریق طراحی، تسهيل، 

سازی و تسریع برنامه یكپارچه هماهنگ

 توسعه روستایی

-- 

13 
وزارت توسعه روستایی 

 هند

رشد پایدار و فراگير نواحی روستایی هند از 

های طریق فقرزدایی، بهبود فرصت

های ایمنی و توسعه معيشت، تأمين شبكه

 های رشداختزیرس

-- 

14 
وزارت توسعه روستایی و 

 ای مالزیمنطقه

پيشگامی در توسعه روستایی و بهبود 

جامع و صورت به بهروزی ساکنان روستایی

 مؤثر

-- 

ای و منطقهوزارت توسعه روستایی  برعالوهوزارت توسعه روستایی هند دارای دو دپارتمان امور اراضی و دپارتمان توسعه روستایی است. توضيحات: 

 های کشاورزی، گردشگریهای مربوط به روستاها را در حوزهمسئوليتمحور مالزی نيز بخش مهمی از مالزی، وزارت کشاورزی و صنایع کشاورزی

ا حوزه روستایی، تنه-در کنار وزارت کشاورزی چين، وزارت مسكن و توسعه شهرید. ربرعهده داوکارهای کشاورزی و غيره کشاورزی، صنایع و کسب

افزایش تمرکز سياست روستایی و مدیریت چند وظيفه مرتبط با روستاها دفرا در انگليس با هدف کند. وساز روستایی را مدیریت میمسكن و ساخت

ی و زیست، امور روستایوزارت محيطدر یك دستگاه ایجاد شد.  زیست و امور روستاییکشاورزی، محيطاز طریق تمرکز امور  توسط یك دپارتمان

در پورتال دولت فرانسه، تشكيل شد.  2008در سال این کشور وزارت کشاورزی، ماهيگيری و غذا با وزارت محيط زیست دریایی اسپانيا با ادغام 

عمالً  مورد اشاره قرار گرفته است، ولی« ریزی شهرهای کوچك و ملی، امور روستایی و حكمرانی محلیوزارت برنامه»ای نيز تحت عنوان وزارتخانه

 داری این کشور قرار دارد.عهده وزارت کشاورزی، غذا و جنگل مدیریت و سياستگذاری توسعه روستایی بر

 

 نگری توسط بخش کشاورزیالزام ناشی از الگوی پيشرفت و عدالت و ضرورت کل. 8

 توليد چند محصول خام مسئولطور که گفته شد، دیدگاهی که وزارت جهاد کشاورزی را صرفاً همان

های کاالمحور توسعه کشاورزی است که کارکرد کشاورزی را منحصر رهيافتبر مبتنی داند،کشاورزی می

براساس  نوبه خودها بهداند. این رهيافتبه تحقق حداکثر محصول از طریق استفاده بيشينه از فناوری می

دی با نظریات تجدد ابت زیاشوند و قرراهبرد تكنوکراتيك و رشدگرای توسعه روستایی اتخاذ می

توليد محصول ارزیابی براساس  است که امروزه بخش کشاورزی تنهادرحالی  م( دارند. این)مدرنيس
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 شود و در این راستا کشاورزی چندکارکردی مطرح شده است.  نمی

خورده تجربه شكستبراساس  تنها رسالت وزارت جهاد کشاورزی،عنوان به تلقی حداکثر توليد

گرایانه امروزه منسوخ شده است و جانبهوکراتيك توسعه روستایی قرار دارد و این راهبرد یكراهبرد تكن

خالصه کردن وظایف وزارت جهاد ایرانی پيشرفت و عدالت ندارد.  - هيچ سنخيتی با الگوی اسالمی

وظایف  قانون تمرکزکشاورزی در توليد محصوالت خام کشاورزی، ضمن اینكه مغایر با قانون تشكيل آن و 

ایرانی -است؛ مغایر با الگوی اسالمی و اختيارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

های ليبرال در راهبردهای تكنوکراتيك توسعه روستایی که سازگار با نظام. باشدپيشرفت و عدالت نيز می

–الگوی اسالمی  که یرحالد. شودداری است؛ صرفاً توليد حداکثر محصول، هدف غایی تلقی میسرمایه

کند، حداقل به همان اندازه توليد محصول و رشد ایرانی پيشرفت و عدالت و مدیریت جهادی ایجاب می

. در دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی مهم باشد مسئوالن، معيشت آحاد کشاورزان نيز برای افزودهارزش

و  کرامت انسانی کشاورزانمسير توجه به  جهادی، چنانچه کارگزاران وزارت جهاد کشاورزی بتوانند از

 شده تیتقوی زبانهمبهبود معيشت ایشان، اعتماد آنان به خود را افزایش دهند؛ در این صورت، همدلی و 

شود. اثربخشی باالتر مروجان توليد کشاورزی فراهم می های ارتقایتر طرحی اجرای اثربخشو زمينه برا

به مروجان وزارت کشاورزی نيز ناشی از توجه نيروهای جهادی به وزارت جهاد سازندگی سابق نسبت 

ترکيه و چين، بهبود ازجمله  ی نيزاسالمريغی بود. حتی در کشورهای با حكومت زبانهمایجاد همدلی و 

توان رود، حال چگونه میبه شمار میآنها  از اهداف وزارت کشاورزیروستایيان  عدالت اجتماعی و معيشت

 ری اسالمی این موضوع را در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار نداد؟  در نظام جمهو

وزارت جهاد کشاورزی باید ازجمله  های اجراییدر راستای الگوی پيشرفت و عدالت، دستگاه

تنظيم نمایند که رشد و عدالت توأم با یكدیگر بهبود یابند. رهيافت رشد نحوی به های خود رابرنامه

 ن راستا در ادبيات جهانی توسعه مورد توجه قرار گرفته است. فقرزدا نيز در همي

 

 ها( تا سطح روستاهاوجود بدنه تشكيالتی رسمی تا سطح دهستان و غيررسمی )تشكل. 9

ها( تا سطح های کشور و غيررسمی )تشكلوزارت جهاد کشاورزی دارای بدنه رسمی تا سطح دهستان

ریزی محلی کند تا پس از تشكيل، نظام برنامهیی را قادر میست. این امر سازمان توسعه روستااروستاه

 و نحوه اثربخشی هابرنامهو  هاطرحها مستقر نموده و بر رضایتمندی مردم روستا از را در سطح دهستان

 ی مستمر و ميدانی داشته باشد.هانظارتآنها 
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 الزام ناشی از قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزی . 10

نون تشكيل وزارت جهاد کشاورزی، حكایت از سپردن صریح امور توسعه روستایی به وزارت بازخوانی قا

 جهاد کشاورزی دارد. در ادامه، مواد اصلی مربوطه عيناً آورده شده است:

 (1) ماده

 و کشاورزی پایدار توسعه موجبات آوردن فراهممنظور به و دولت تشكيالت بهسازی و اصالح راستای در

 رشد غذایی، امنيت تأمين جهت در کشاورزی محصوالت کيفیویکمّ افزایش و طبيعی منابع

 و هابه برنامه دنيبخش انسجام جهت در و عشایری مناطق و روستاها توسعه و عمران گذاری،سرمایه

 هایوزارتخانه موجود، انسانی نيروی و امكانات از بهينه استفاده و وظایف پيوستگی رعایت و هااستيس

 هایوزارتخانه که وظایفی و اختيارات کليه با کشاورزی جهاد وزارت و ادغام سازندگی جهاد و رزیکشاو

 .گرددمی تشكيل اندبوده دارا مختلف مقررات و قوانينموجب به مذکور

 (2) ماده

 و وزیر به سازندگی جهاد وزارت و وزیر و کشاورزی وزارت و وزیر به مربوط اختيارات و هامسئوليت کليه

 .گرددمی محول کشاورزی جهاد وزارت

 (8) ماده

 چارچوب در ییروستا صنایع و کشاورزی بخش تكميلی و تبدیلی کوچك صنایع از حمایت و توسعه

 رانیوز ئتيه توسط صنایع این مصادیقست. ا کشاورزی جهادوزارت عهده به کشور صنعتی یهااستيس

 .شد خواهد تعيين

 

 د کشاورزیهدف تشكيل وزارت جها. 11

های کشاورزی و جهاد آن است که آیا هدف از ادغام وزارتخانهشود، سؤالی که بعضاً مطرح می

های دیگر و سازندگی و تشكيل وزارت جهاد کشاورزی، سپردن وظایف روستایی به دستگاه

هر  محدود کردن وزارت جهاد کشاورزی به امور توليد محصوالت خام کشاورزی بوده است؟

ر این زمينه و بهترین مالک برای قضاوت اصولی د ولی ،برخی افراد به این سؤال مثبت است پاسخچند 

تحليل مشروح مذاکرات تصویب قانون مذکور  .2مراجعه به محتوای قانون مصوب و  .1پيدا کردن پاسخ، 

اورزی، ( قانون تشكيل وزارت جهاد کش2( و )1طور که اشاره شد، مواد )مورد اول، هماندرخصوص  است.

 به صراحت، عمران و توسعه روستایی را وظيفه وزارت جهاد کشاورزی دانسته است. 

 رئيسدهد که کشاورزی نيز نشان می بررسی مشروح مذاکرات تصویب قانون تشكيل وزارت جهاد

 اسالمی شورای مجلس بهکميسيون  گزارشوقت کميسيون مربوطه در جلسه صحن علنی، در ارائه 

 بخش تجميعو در راستای  توسعه سوم قانون برنامه (2) ماده موجبهبکند، ادغام دو وزارتخانه، اظهار می
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 نگرش با یکو  کشور کشاورزی مدیریت بخش نمودن یكپارچهو  روستایی و عمران کشاورزی

و  گریتصدی هشجدید از نظر تأکيد بر کا وزارتخانه کيفی یارتقاصورت گرفته است. وی  فرابخشی

 یو اجرا گيری، تصميمسازیبستر تصميم نمودن فراهمو ساختار  اصالح ،مربوطه هایشرکت واگذاری

مصوبه  هایویژگیرا از اهداف و  حمایتی كارهایراه شدن با شفاف کشاورزی بخشتمرکز و  امور بهينه

 و ترسيم تعریفر گزارش مذکور، همچنين بر د وقت مربوطه کميسيون کميسيون برشمرده است. رئيس

 از مباحثی یكی»ده است: تأکيد کر جدید وزارتخانه جزء الینفك عنوانبهروستاها  عمران ویژه جایگاه

 مخالف نظراتشد و نقطه بحث آن پيرامون در کميسيون و واقعاً گسترده اساسی صورتهو ب پيوسته که

 عمران امر یعنی این که قرار گرفت بر این مشترک نهایتاً نظر کميسيونگردید و  مترتب بر آن و موافق

 کميسيون پایدار بماند، تصور اعضای کماکان بخش ناپذیر در اینو جدایی جزء الینفك عنوانبهروستاها 

 موجب ، بلكهروستاها نخواهد داشت را برای اینتيجه تنها هيچنه بخش این جدا کردن بود که این

با  بود که این کميسيون تر روستاها خواهد شد و نظر اعضایگسترده فراموشی ناکردهو خدای محروميت

 کشاورزی توسعه و در جهت داستانو هم تواند همراهروستاها قطعاً می و توسعه عمران کردن لحاظ

 .«گردد نظر واقع مد روستاها هم و توسعه عمران روستاها بحث

نمایندگان موافق ادغام، معتقد بودند که با توجه به قرابت بخش کشاورزی و توسعه روستایی و 

نزدیكی وظایف دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی، فعاليت جداگانه این دو سبب اختالل و 

 و امور کشاورزی تنگاتنگ و ارتباط ماهنگیو ه ناپذیریتفكيكشود و لذا بر میروستایيان  سردرگمی

 و کشاورزی بخش گسيختگیلجامبه  دادن سامانتأکيد داشتند. این نمایندگان در پی  واحد ریزیبرنامه

بودند. یكی از نمایندگان در  کشاورزی بخش به مربوط هایفعاليت تمامدر  و پيوستگی انسجام ایجاد

ماینده دیگر بر تشكيل وزارت جهاد کشاورزی و مداخله این وزارت جدید در امر صنعت پاسخ به انتقاد ن

 خاص صنایع که ( است8) در ماده شده گفته که در امر صنعت مداخله»کند: و بازرگانی تصریح می

 خودش حيات بهتواند نمی اینها اصالً روستایی بدون که است و کوچك تبدیلی صنایع. است روستایی

 ایتوسعه . بحثتدر روستاس تبدیلی صنایع . اصالً مكاناست کشاورزی با بخش بدهد. اینها مرتبط ادامه

یا در  باشد. تواند داشتهنمی معنا و مفهوم روستایی تبدیلی صنایع بدون ،فرمایيدمی عالیجناب که هم

 کشاورزی کاالهای ، صادراتاست کشاورزی بخش به مربوط که یچيز آن بازرگانی هایسياست بحث

 حمایت و کشاورز و روستایی باشد و از توليدکننده و نظر داشته نقش وزارتخانه ، باید حتماً ایناست

 .«بكند

دهد که برخی نمایندگان معتقد به تفكيك عمران و توسعه البته بررسی مشروح مذاکرات نشان می

دليل به روستایی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و سپردن آن به نهاد دیگر بودند، ولی این پيشنهاد
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مورد مخالفت جدی اکثریت قریب افزا به روستا و کشاورزی، بر توجه همرویكرد غالب نمایندگان مبنی

ان به بخش مخالفان این پيشنهاد، بر تجربه موفق توجه همزم. به اتفاق نمایندگان قرار گرفت

قبل از انقالب « روستایی و عمران کشاورزی وزارت»کشاورزی و توسعه روستایی در قالب 

و  ، توسعه، دامامور کشاورزیبر تمرکز كليف صریح برنامه سوم توسعه مبنیاسالمی و نيز ت

 ماده« ـه»بند  «2»جزء الزم به ذکر است که . در یک وزارتخانه تأکيد داشتند روستایی عمران

، ، دامامور کشاورزیجمهوری اسالمی، تكليف کرده بود که  سوم توسعه برنامه ( قانون2)

  شود. تجميع وزارتخانه در یک روستایی و عمران توسعه

همچنين نمایندگان دیگر در مخالفت با پيشنهاد حذف عمران روستایی از وظایف وزارت جهاد 

ه و ب برنامه حكمه ب روستایی عمران که است این تصورم من»اند: داشته کشاورزی اظهارات زیر را بيان

 ترین مناسب یا جهاد کشاورزی جهاد سازندگی باید در اینجا باشد و وزارت نامه( آیين223) ماده حكم

و وجود دارد  آن یو علم فنی دانش ، همو خوشبختانه است و مأموریت مسئوليت این توليت نهاد برای

و  ها وزارتخانهروستا را با ده که است صواب آیا این«. »است گذشته دو دهه تجربه ، هماست علمش هم

برابر  چند ده اشاساسی نيازهای ترینخاطر بدیهیهاو را ب و دغدغه و نهاد دیگر درگير کنيم سازمان

نيز قائل به توجه همزمان به توسعه  سازندگی جهاد وقتوزیر  ،کياسعيدیآقای «. ؟کنيم

شدت با سپردن و پراکندن وی به روستایی و بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود.

خصوص دالیلی بههای اجرایی تخصصی بنا بهامور عمران و توسعه روستایی در بين دستگاه

 : کندسوگيری شهری آنها مخالفت می

از  یئدر روستاها جز و عمران . توسعهدر روستاها هستند مه به وابسته یاجزا و توسعه عمران»

در  . اگر ما تحولروستاهاست و عمران توسعه به وابسته کشاورزی و توسعه است در امر کشاورزی توفيق

 و عمران گر در توسعهو ا هست آن الزام و روستایی و عمران در توسعه ، تحولخواهيمرا می کشاورزی

هستند. در  هم به وابسته اینها همه یعنی ؛است آن الزام کشاورزی توسعه خواهيممی تحول روستایی

اخير  در چند ساله، شده ساخته روستایی حدود هشتاد و چند هزار کيلومتر راه ، بعد از انقالبمورد راه

 روستایی فقط اینكه برای سازیمرا نمی ، ما راه...  شده ها آسفالتهرا هزار کيلومتر از این 28حدود 

 هم راه که از روستاهاست کشاورزی بخش به مربوط توليدی کاالهای حمل برای و آمد کند، بلكه رفت

 آشاميدنی آب یهزار روستا دارا 24تا حاال  در مورد آب، ...  بوده کار بزرگی شود اینمی ساخته

 محترم در مجلس روستایی و فاضالب آب هایشرکت تشكيل قانون 1376 ، در سالاندشده سالم

شدند و با کار  تشكيل روستایی و فاضالب آب هایشد و شرکت پياده جدید این شد و در دولت تصویب

 پوشش هستند تحت آب دارای کشور که اهایهزار از روست 12بيشتر از  االنشد  انجام که بزرگی
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 تمام که بكنم اشاره خواهماینجا می مدیریتی لحاظبه هم را اینكته یک .ها هستندشرکت این

 آب شهری بزرگ هایشرکت نيرو که دهند مثالً وزارتمی انجام بزرگ کارهای که واحدهایی

ها و آهنها و راهبا اتوبان راه طور وزارتدر مورد سدها و همين طوردارد و همين و فاضالب

 بزرگ کارهای که کسانی کردم اشاره من .نيست کوچک آنها کارهای ، دغدغهاصلی هایراه

سازد می سد بزرگ یک کسی وقتی ، یعنینيست کوچک آنها کارهای دهند دغدغهمی انجام

 چه آن آبمسئله  روستا در فالن كهرا دارد این بزرگ شهرهای و فاضالب بآ شرکت یا یک

 وزارتخانه در این شود، ولیمی تلقی کار فرعی یکعنوان به ،او نيست اصلی دغدغه این شد،

ود شمی ریزیو برنامه است اینها دغدغه ، همهکار هست همين مسئوليت جدید و در جهاد که

با  روستایی کار عمران ، همگذشته در دهه .هست جهت ها در همينها و طرحریزیو اصالً برنامه

 همه دانيد کهشما می ...او الحمد شده جهاد سپرده دیگر به و طيور و کارهای کار دام و هم جهاد بوده

دیگر، ازسوی  .«هستند توسعه یاجزا ، همههستند هم به ابستهاینها و ، چونرشد کرده توأمان آن

همه نمایندگان اعم از موافق و مخالف الیحه، بر ضرورت حفظ هویت،  ها حاکی از آن است کهبررسی

روحيه و مدیریت جهادی در وزارتخانه جدید تأکيد داشتند و برخی نيز به صراحت یكی از مزایای ادغام 

کردند. بنابراین هدف از ادغام های بخش کشاورزی اعالم میترا تسری روحيه جهادی به مدیریت فعالي

های کشاورزی و جهاد سازندگی و تشكيل وزارت جهاد کشاورزی، توأم دیدن مدیریت توسعه وزارتخانه

روستایی و بخش کشاورزی بوده است. ولی در کمال تعجب، پس از ادغام، کامالً عكس قانون عمل شد 

 های تخصصی که اولویت اصلی آنها شهر بود، پراکنده گردید. گاهو امور روستایی در بين دست

 

 رهنمودهای مقام معظم رهبری. 12

، متولی اصلی روستاها را وزارت جهاد 4/6/1394مورخ  دولت ئتياعضاى همقام معظم رهبری در دیدار 

اساسی که این  یك مسئله»است:  شده نقلعيناً  معظم لهکشاورزی اعالم فرمودند که در ذیل جمله 

ست. تمرکز بر روستا -ت کشاورزی نيستمنتها فقط کار وزار-[ وزارت کشاورزی است عمدتاً ]مربوط به

ریزی دولت باید قرار داد: ما متمرکز بشویم روی های اساسیِ برنامهیعنی واقعاً این را یكی از بخش

نامه ششم به نوعی بر نگاه های کلی برسياست« 20»همچنين رهبر معظم انقالب در بند  .«روستا

 شرح زیر است:اند. این بند بهیكپارچه به توسعه روستایی و بخش کشاورزی عنایت داشته

 مهاجرت تشویق و جمعيت تثبيت برای کشور روستایی توسعه جهت اجرایی اقدامات و هابرنامه اتخاذ

 ملی، سطح در بهينه مدیریت و ریزیبرنامه با( آفرینیارزش و توليد کانون) عشایری و روستایی مناطق به

 هایفرصت ایجاد اجتماعی، منزلت و شأن ارتقای و منابع توزیع در واقعی سهم تعيين محلی، و ایمنطقه
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 سازیمقاوم و بومی دارمزیت زاییاشتغال و کارآفرینی هایفعاليت از ویژه هایحمایت و اقتصادی جدید

 . کشاورزی کلی هایسياست «9»بند  بر تأکيد با یروستای اماکن و هازیرساخت و تأسيسات

های متولی موفق در زمينه ها و ویژگیهای توسعه روستایی، مأموریتحال پس از تبيين چالش

توسعه روستایی و نحوه و دالیل انتخاب سناریوی برتر مدیریت توسعه روستایی در ایران، مهمترین 

 شود. ح میهای سازمان توسعه روستایی ایران تشرینقش

 

 های متولی توسعه روستایی ایراناهم نقش

، توسعه متوازن و پایدار روستایی و عشایری، توانمندسازی و بهبود کيفيت زندگی اصلی سازمان اهداف

های کشور، سياستگذاریها و نيازهای روستایی و عشایری در جوامع روستایی و عشایری، توجه به اولویت

، های خودقابليت شكوفاییبرای افزایی روستاها و مناطق عشایری توانحلی و ریزی ماستقرار برنامه

و عشایر و روستایيان  مدیریت ارائه خدمات مورد نياز و تجميع حداکثری آنها، پاسخگویی به مطالبات

دليل به ناگفته پيداست که . البتهعشایری استـ  نظارت بر عملكرد و اثربخشی مخارج عمومی روستایی

توان همه امور روستاها را در یك وزارتخانه و سازمان متمرکز ت چندبخشی توسعه روستایی، نمیماهي

کرد. لذا این سازمان نباید در پی تجميع کليه وظایف اجرایی توسعه روستایی )اعم از بهداشت و درمان، 

آفرینی و آن سازمان مذکور باید ضمن نقش جایبهآموزش و پرورش، برق و غيره( در خود باشد. 

زیرساختی، از طریق  صورت محدود در بعدبهاجتماعی و  - پذیری مستقيم در ابعاد اقتصادیمسئوليت

های خدماتی، های راهبردی را تدوین و در حوزههای توسعه، مسير و ریل را مشخص، سياستتهيه طرح

یی را به نحوی طراحی و ریزی محلی توسعه روستاها را نظارت و یكپارچه کند و نظام برنامهدستگاه

روستایيان  واقعيات و نيازهایبراساس  ها در یك فرآیند مشارکتیها و برنامهنماید که اولویت طرحمستقر 

 تعيين و ارزیابی شود. 

 سياستگذاریتواند سبب سوگيری آن در حوزه نظارت و شدن نهاد مذکور در امور اجرایی می گرفتار

اجرایی توسعه  - ابعاد توسعه روستایی شود. این سازمان باید نظام فنی و عدم توجه متوازن آن به همه

های توسعه روستایی را به نحوی طراحی و اجرایی کند که روستایی و نظامنامه مدیریت جهادی طرح

ای با روستاها های عمرانی و توسعهانطباق طرحهای دولتی به حداقل ممكن برسد و های دستگاهتصدیگری

ها استفاده آموختگان مجرب توسعه روستایی و کشاورزی در طراحی و اجرای طرحد و از دانشارتقا یاب

های اجرایی مختلف، در چارچوب ضوابط، به های دستگاهدر این صورت، اجرای طرحمناسبی به عمل آید. 

اشتغال  شود و این امر ضمن ایجادسپاری میآموختگان مجرب برونهای مردمی برخوردار از دانشتشكل

. در نتيجه، بار بخشدمی ها را نيز ارتقای و اثربخشی طرحآموختگان، سازگارو دانشروستایيان  مفيد برای

 های دولتی و خود سازمان کاهش خواهد یافت. اجرایی دستگاه
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ها و شوراهای اسالمی باید همسویی بيشتر و ارتباط تشكيالتی تر مانند دهياریالبته امور اساسی

این نهادها، مدیریت محلی روستاها را بر عهده دارند و زیرا تری با سازمان مذکور داشته باشند. پررنگ

وابستگی درواقع  کاری و اتالف منابع شود.تواند سبب موازیگيری مناسب آنها میعدم همراهی و جهت

سد منابع و کارکرد رنظر میمأموریت آنها تعيين شود. بهبراساس  ها بایدو پيوستگی سازمانی دهياری

سياسی، باید کارکرد اقتصادی  - این نهادهای محلی در فضای اقتصاد مقاومتی، بيش از کارکرد امنيتی

افتد اقتصاد مقاومتی تنها در صورتی در ميدان عمل در نواحی روستایی اتفاق میزیرا باشد. 

م در این راستا مراتب مناسب و نظام منسجکه همه اجزای مدیریت روستایی در یک سلسله

در حال حاضر، تعداد فراوانی دهيار تحت پوشش یك بخشداری  تغيير جهت بدهند و توانمند شوند.

برنامه مشخصی برای  ،قرار دارند که وظيفه آن هم بيشتر از جنس سياسی است و در بسياری از موارد

ی ندارد. سازمان خصوص در زمينه توسعه اقتصادآموزش و نظارت مستمر بر عملكرد دهياران مربوطه به

ریزی اقتصادی متولی امور روستایی باید در راستای اقتصاد مقاومتی، نهادهای مذکور را در زمينه برنامه

مدیر روستا، عنوان به عمده دهياریمسئله  در فضای اقتصاد مقاومتی، وظيفه وروستاها توانمندتر کند. 

هایی کشی و طرحآوری پسماند و جدولاجتماعی روستا است، نه جمع -قتصادیآفرینی در توسعه انقش

 -ها در راستای توسعه اقتصادیگيری مناسب دهياریای از عدم جهت. البته بخش عمدهاز این قبيل

 . است امنيتی وزارت کشور - اجتماعی روستاها، ناشی از مأموریت سياسی

ز مهمترین الزامات موفقيت سازمان متولی روستاها در ایجاد ها، یكی دیگر اامور دهياری برعالوه

های مراتبی سكونتگاهیكپارچگی و هماهنگی افقی و عمودی، اعطای اختيار تدوین نظام استقرار سلسله

های دستگاهعنوان مبنای هماهنگی بين بههای هادی و توسعه به این سازمان روستایی و تهيه طرح

ها و های توسعه فضایی و سياستها و برنامهبين سياستزیرا . و محلی است ایدر سطح منطقهاجرایی 

اجتماعی، باید هماهنگی کامل وجود داشته باشد و دوگانگی در این خصوص  -های توسعه اقتصادیطرح

لی توسعه روستایی، در های متواهم نقشخالصه، طور به پدید آورده است. تاکنون مشكالت زیادی را

 :(4)شكل  شرح زیر مطرح استهیك نگاه ب

انداز و کننده چشمچارچوب مشخصعنوان به راهبردهای توسعه پایدار روستایی کشور را .1

 .کندهای مختلف تدوین میکننده بين دستگاهها و چارچوب هماهنگمأموریت

به جميع راهبردها و با توجه براساس  ساله راهای پنجهای قوانين بودجه و برنامهاحكام و ردیف .2

ها و نيازهای واقعی )با ابعاد توسعه روستایی )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محيط زیستی( و اولویت

 .کنداستفاده از اطالعات ميدانی( تنظيم می

 .بخشدمی دولت ارتقا هيئتخصوص در جایگاه روستاها را در قوه مجریه و به .3
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نها را با توجه به نظرات کارشناسی و های توسعه روستایی را تدوین و اهداف کمّی آشاخص .4

 .نمایدها نظارت میکند و بر تحقق آنها توسط دستگاهوضعيت منطقه و جهان تعيين می

های اجرایی در حوزه توسعه روستایی نظارت مستمر و ميدانی بر عملكرد و اثربخشی دستگاه .5

نماید. سازمان مدیریت و رائه میریزی ادهد و گزارشات خود را به سازمان مدیریت و برنامهانجام می

های ریزی، اعتبارات روستایی و عشایری را از طریق سازمان توسعه روستایی ایران، به دستگاهبرنامه

ها و نيازهای اعالمی توسط سازمان توسعه روستایی و نيز گزارش این اولویتدهد. اجرایی تخصيص می

 .ای اجرایی، مبنای این تخصيص استهسازمان از عملكرد و اثربخشی سال قبل دستگاه

های توسعه روستایی و بررسی و تحليل ریزی محلی را برای طراحی مشارکتی پروژهنظام برنامه .6

 کند،مشكالت و ارائه پيشنهادهای مناسب در سطح دهستان، شهرستان و استان مستقر می

ها در سطح بين دستگاهکند و هماهنگی نظام تأمين مالی روستایی را سازماندهی و تقویت می .7

 .دهداستان و شهرستان را توسعه می

 المللی توليداتای، ملی و بيناعتباری را برای توسعه بازارهای محلی، منطقه -های فنیکمك .8

 .دهدتخصيص میروستایيان 

آوری و بررسی شكایات، اعتراضات و عنوان ملجأ و پناهگاه روستایيان و عشایر و مرجع جمعبه .9

ها، قوانين و نيز عملكرد اشخاص حقيقی و حقوقی فعال در ها، برنامهای مردم درخصوص طرحپيشنهاده

 .کندتوسعه روستایی عمل می

از طریق روستایيان  سياستگذاری و اقدامات الزم را برای ارائه کاالهای ضروری و مایحتاج .10

 .دهدهای چندمنظوره روستایی انجام میتجهيز فروشگاه

واقعيات ميدانی و مشارکت حقيقی مردم براساس  های روستایی رامنظومه طرح توسعه پایدار .11

های روستایی، های عمده مانند شبكه راهآن، نحوه توسعه زیرساختبراساس  کند تامحلی تهيه می

رسان، نظام استقرار های آب شرب روستایی، مراکز آموزشی و درمانی و سایر مراکز خدماتمجتمع

محور روستایی های صادراتهای مسافری و صادراتی و خوشهنتگاهی روستاها، پایانهمراتبی سكوسلسله

 .و عشایری مشخص شود

کند. این طرح، با محوریت تأمين خانوار تهيه می 50طرح توسعه پایدار را برای روستاهای باالی  .12

دستيابی روستاهای  ها و تهدیداتها، نقاط قوت، ضعف، فرصتمعيشت پایدار و از طریق شناسایی قابليت

هبردها را تدوین و نيز اهداف کمّی راهبردها های عشایری، به رشد فراگير و پایدار، راخانوار و کانون 50باالی 

رسان )مانند مدرسه و مرکز بهداشت( در روستای و جهات توسعه روستا و نحوه بهبود یا ایجاد مراکز خدمات

بندی های توسعه، اولویتکه یكی از مهمترین کارکردهای این طرح کند. الزم به ذکر استمذکور را تعيين می

 های ميدانی و نيازهای واقعیواقعيتبراساس  های عمرانی و خدماتی روستاییریزی و اجرای طرحو برنامه
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های اجرایی و بخشی؛ لذا از این نظر در تحقق انضباط مالی و منافع دستگاهبراساس  است، نهروستایيان 

 .گذاردده بهينه از منابع مالی محدود تأثير شایانی میاستفا

آموختگان مجرب، با استفاده از دانشآنها  دهی آحاد مردم و توانمندسازیبا بسيج و سازمان .13

در ای ای و خوشهویژه براساس رویكرد ناحيهبهپذیر را های اقتصادی کوچك و متوسط رقابتتوسعه بنگاه

و دستيابی مجاهدانه به امنيت غذایی پایدار را  کندریزی و مدیریت میامهبرنروستایی و عشایری نواحی 

 .کنددر چارچوب ضوابط الگوی کشت تسریع می

آموختگان و بخش غيردولتی را از طریق توسعه نظام فنی توسعه روستایی و تهيه دانش  .14

 .کندهای روستایی تقویت و سازماندهی مینظامنامه مدیریت جهادی طرح

ونقل بار و مسافر روستایی را مدیریت و توسعه های بين مزارع و حملی روستایی و جادههاراه .15

 دهد.می
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 در یک نگاه عه روستایی ایرانهای سازمان توساهم نقش .4شكل 
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 16ویژه در طول شود، مدیریت بخشی، پراکنده و تمرکزگرای روستاها بهطور که مالحظه میهمان

ای وظایف اساسی و راهبردی در حوزه توسعه روستایی شده است که این سال اخير سبب عدم اجر

های گذشته ناشی از خأل نهادی، وظایف این کاریکمدليل به سازمان باید آنها را انجام دهد. بنابراین

سازمان در تحقق توسعه روستایی و بهبود امور عشایر، بسيار متعدد و راهبردی خواهد بود. در این راستا، 

ها و های اقتصادی و تمرکز سرمایهنگری قابليتدور از بخشیبينانه و بهگرایی و شناسایی واقعقهمنط

یكی از  آموختگان مجربو دانشروستایيان  اعتبارات محدود برای شكوفاسازی آنها با مشارکت آحاد

ترین ز اصلیتنها راهكار اساسی رهایی از اقتصاد نفتی است. لذا یكی ا مهمترین وظایف سازمان و

های ارزش های سازمان توسعه روستایی و امور عشایری باید توسعه کارآفرینی و زنجيرهرسالت

 محور در این نواحی باشد. صادرات

تواند در کنار انجام وظایف راهبردی و سنگينی سازمان مذکور چگونه میحال سؤال آن است که 

جلو و مستمر را در نواحی روستایی و عشایری ی رو بهکه در باال مورد اشاره قرار گرفت، حرکت اقتصاد

کارگيری بخش سپاری و بهسازماندهی نماید؛ به نحوی که خود گرفتار امور تصدیگرانه نشود و با برون

های ؟ سازمان توسعه روستایی در عمل، برای سازماندهی و توسعه بنگاهغيردولتی این امر را تدبير نماید

 و عشایری به چه بازوان اجرایی نياز دارد؟  کوچك و متوسط روستایی

که روستایيان  های زودبازده و طرح مشارکت اقتصادیشواهدی همچون تجربه ناموفق طرح بنگاه

خوبی شود، بهجمهور اجرا میاکنون توسط معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئيسهم

انگارانه و این تصور که با صرف اعطای اعتبارات ارزانقيمت دهمتغيره و ساهای تكنشان داده است که نگاه

های مذکور و انحراف اعتبارات از توان کارآفرینی روستایی را توسعه داد، اغلب منجر به شكست طرحمی

های ابتدایی شده است. دليل های اقتصادی و تعطيلی آنها در همان سالاندازی بنگاهمسير توليد و یا راه

ای تحت عنوان مراکز رشد و کارآفرینی در حلقه مفقودهنيز فقدان بازوان کارآفرین و این امر 

 بوده است.  ایسطح محلی و منطقه

ور و بهره صادراتی، هایاندازی بنگاهحقيقت آن است که ظرفيت فنی و مالی روستاها برای راه

ر استعدادیابی اقتصادی، تهيه طرح توان انتظاتنهایی میبهروستایيان  درآمدزا پایين است. چگونه از

هایی مانند اندازی و مدیریت بنگاهتوجيهی مناسب، خرید یا واردات فناوری مناسب و بازاریابی برای راه

آیا یک کارگاه قاليبافی ؟ صنایع تبدیلی کشاورزی یا گردشگری کشاورزی و روستایی را داشت

تباف را شناسایی و آنها را مورد توجه قرار تواند سالیق بازارهای جهانی فرش دستنهایی میبه

تواند سالیق گردشگران داخلی و خارجی تنهایی میآیا یك واحد گردشگری روستایی کوچك به دهد؟

های با فناوری روز و های خود لحاظ نماید؟ اگر قرار باشد بنگاهمستمر بررسی و در برنامهصورت به را
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مند از نيروهای انقالبی و جهادی ای بهرهزی شود، باید نهادهای توسعهاندابرخوردار از تحقيق و توسعه راه

گام کارآفرینان روستایی و کاهش بهویژه جوانان، بتوانند اقدام به مشارکت و توانمندسازی گاممتخصص به

 هایهای اقتصادی به جامعه محلی نمایند. اصوالً روشگذاری و حتی اجرا و واگذاری پروژهریسك سرمایه

)کليد در دست(،  Turn Keyبرداری و انتقال(، )ساخت، بهره BOTمختلف مدیریت پروژه مانند 

DBB های تخصصی و ( و غيره نيز برای تسهيل و تسریع در اجرای طرح، مناقصه، ساخت)طراحی

 اند.       بردار و تقویت ظرفيت فنی و تأمين مالی غيردولتی ابداع شدهتحویل به بهره

ریزی و شراکت با بخش های اقتصادی روستاها و مناطق عشایری کشور و برنامهابليتشناسایی ق

آموختگان گذاران، ایجاد پيوند بين دانشخصوصی برای شكوفاسازی آنها، شناسایی کارآفرینان و سرمایه

اندازی محور، راهپذیر و عدالتهای کوچك و متوسط رقابتمجرب و جامعه محلی برای توسعه بنگاه

های آنها، تنها از طریق یك مغز وکار روستایی و تأمين سریع زیرساختهای کسبها و مجتمعخوشه

وکار و روز حوزه کسبجهادی دارای بدنه عملياتی و برخوردار از متخصصان به -ایمتفكر و نهاد توسعه

های اداری سطح هاین کارکردها را کميتتواند ارائه و مدیریت شود و کارآفرینی در سطح شهرستان می

. توسعه کارآفرینی روستایی از مسير نهادهای ه نمایندئتوانند اراجهادی نمیصورت به باال به هيچ وجه

 ها و شوراهای اداری.گذرد نه کميتهکارآفرین می

 

عنوان بازوی ای و محلی بهتعبيه مراکز رشد و کارآفرینی روستایی در سطوح منطقه

 ستایی اجرایی سازمان توسعه رو

دهد که در آنها نيز ضمن وجود سازمان مشخص بررسی تجارب کشورهای موفق نيز نشان می

اند؛ نهادهای محلی برای توسعه روستایی که عمدتاً با بخش کشاورزی در کنار هم دیده شده

های توسعه ای کارآفرینی، تحت عناوینی همچون مراکز رشد و کارآفرینی و آژانسو منطقه

 کنند. يز وجود دارند و کارکردهای ميدانی فوق را در حوزه اقتصادی ارائه میای نمنطقه

های شرطیكی از مهمترین پيش ،بينی چنين بازو و سازوکاریباید اظهار داشت که تدبير و پيش

موفقيت سازمان توسعه روستایی چه در حوزه کارآفرینی و اقتصاد روستا و چه در کل حوزه توسعه 

. در حقيقت سازمان مذکور نياز به ابزار اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی دارد رودار میروستایی به شم

های کوچك و متوسط نشود و بتواند با فراغ بال مستقيم وارد امور اجرایی توسعه بنگاهصورت به تا خود

ه ابعاد و رگوالتوری الزم در حوزه توسعه روستایی در هم سياستگذاریو بصيرت راهبردی، نظارت و 

ت ئاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیك را انجام دهد و جایگاه روستاها و نواحی عشایری را در هي

ها ارتقا دهد و سایر وظایف اساسی و دولت و مجلس شورای اسالمی در حين تصویب قوانين و طرح

 حاکميتی خود را انجام دهد.



 

 

 ___________________________________________________________  

 

 

41 

نهادهای انقالبی مانند بنياد مستضعفان انقالب حال چنانچه پس از اخذ موافقت مقام معظم رهبری، 

اسالمی، سازمان بسيج مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نيز بخشی از منابع خود را 

تر، مراکز جهاد اقتصادی روستایی صرف تجهيز و توسعه مراکز رشد و کارآفرینی روستایی )به بيان بومی

ها و های تغييرات دولتت مستمر اقتصادی و به دور از آسيبو عشایری( نمایند؛ ضمن تضمين حرک

نقشه راه براساس  هماهنگ با یكدیگر وصورت به خود نهادهای مذکور نيز ،های سياسی در روستاهابازی

سال پيش،  13مشخص به تحقق اقتصاد مقاومتی کمك خواهند کرد. جالب اینكه مقام معظم رهبری 

س برای آن ر دوران جنگ و دفاع مقدد»اند: ای را مطرح فرمودهعهتشكيل چنين سازوکار و مجمو

لِ هفته و آخرِ هفته شب و روز، تعطيل و غير تعطيل، اوهایی که مشغول طراحی جنگ بودند، مجموعه

معنا نداشت؛ مرتب مشغول کار بودند. امروز باید برای ایجاد اشتغال به همان نحو تالش شود. جوان ما 

نيرویش، برای اداره زندگی خود و پيشرفت کشور به معنای حقيقی استفاده کند؛ کشور هم  باید بتواند از

 (.9/1/1381 بيانات در پادگان دوکوهه) «این ظرفيت را دارد

 افزایش یابد و مردمکنند تا اعتماد به نفس این نهادها، زمينه حمایتی و هدایتی الزم را فراهم می

حاضر در وسط ميدان اقتصادی  )به مانند جنگ تحميلی( كاناتشانامهمه با احساس تكليف کنند و 

 قطعاًتوسط این نهادها های کوچك مردم در مسير اقتصاد عمومی سرمایهدر این راستا هدایت  شوند.

با استفاده از »اند، طور که مقام معظم رهبری نيز فرمودهخواهد بود. همان مؤثربسيار راهگشا و 

چون ... دیايکارهایی را انجام داد که شاید از عهده چند وزارتخانه هم برن توانیهای مردمی، مظرفيت

الزم به ذکر است «. کمتر بها دادیم ،اقتصادی به این نهيزم مردم در ميدان بودند، کارها پيش رفته؛ ما در

حمایت از تأسيس و توسعه »بر های کلی اشتغال مبنیری در سياستکه تشكيل چنين سازوکا

« نوپا، کوچك و نوآورهای ها و پشتيبانی از شرکتسازی ایدهرای تجاریب های شراکت در سرمایهقصندو

تنظيم نقش نهادهای عمومیِ »بر مبنی های کلی توليد ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیو نيز سياست

 دیده شده است. « غيردولتیِ اقتصادی در جهت توليد ملی

روستایی در انجام وظيفه سنگين توسعه کارآفرینی روستایی باید از یك بازوی بنابراین سازمان توسعه 

کارآمد برخوردار باشد. این سازمان باید بتواند سازوکار تخصصی، غيرانتفاعی، مردمی و مستمری را برای توسعه 

 ها و کارکردهای ذیل باشد:کارآفرینی روستایی تشكيل دهد. سازوکار مذکور باید دارای ویژگی

 های عشایری با توجه به بازار های اقتصادی محلی روستاها و کانونها و مزیتشناسایی قابليت

 ،آموختگان صاحب صالحيت و ساکنان محلیتوجيهی مناسب با مشارکت دانش مصرف و تهيه طرح

 های صندوق عنوانبههای درآمدزا با کارآفرینان محلی گذاری بنگاهمشارکت موقت در سرمایه

 ،ریپذهمخاطر

 های شده اقتصادی در روستاها از طریق توسعه بهينه بنگاه ریزیمدیریت جریان مستمر و برنامه
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 ،های سياسیکوچك و متوسط فارغ از جریانات و بازی

 های کوچك و متوسط روستایی و شناسایی متمرکز بازارهای پردرآمد و توانمندسازی بنگاه

 ،عشایری برای ورود به آنها

 های ها و نواحی صنعتی در نواحی روستایی و تأمين سریع و یكپارچه زیرساختوشهاستقرار خ

 وکار روستایی.آنها اعم از آب، برق، گاز و غيره با هدف تسهيل فضای کسب

 و عشایری شناسایی استعدادها و پرورش کارآفرینان جوان روستایی، 

 های عشایریدر روستاها و کانون ظرفيت مدیریت پروژه ارتقای، 

   چارچوب کت بين    تدوین و اجرای  ــرا كاری و شـ يان     های حقوقی هم تای ــ و   و عشـــایرروسـ

 .مجرب آموختگاندانش

 

 توسعه روستایی سازمان تبيين مالحظات و ساختار کالن

های اجرایی باشد سازمان توسعه روستایی باید از لحاظ تخصص و تجربه و جایگاه، باالتر از سایر دستگاه

های فوق غلبه نماید. باید متخصصان زبده مرتبط با توسعه د که بتواند بر چالشو به نحوی تشكيل شو

مرتب با دانش روز ارتباط داشته طور به روستایی، حضور پررنگی در سطوح مختلف آن داشته باشند و

های اجرایی ها را در راستای مدیریت مشارکتی و جهادی حوزهباشند تا بهترین رویكردها و سياست

های اجرایی روستایی اتخاذ نمایند. این نهاد باید دارای اختيارات مناسب باشد و سایر دستگاه توسعه

خصوص صالحيت رأس این نهاد باید در سطح بسيار باالیی های آن باشند. بهموظف به پيروی از سياست

 های اجرایی تبدیل شود والبته رأس این نهاد نباید به مجمع نمایندگان دستگاهباشد. 

 های اجرایی برای دفاع از منافع بخشی خود در آن حضور یابند.نمایندگان هر یک از دستگاه

تواند نمایندگی در سطوح مختلف سازمان، میروستایيان  حضور صاحبنظران مجرب دانشگاهی و نماینده

مدافع علمی  روز و علمی مسائل توسعه روستایی توسط نهاد مذکور را تضمين نماید و این سازمان را بهبه

های مشخصی های اجرایی تبدیل کند. بنابراین باید صالحيتدر برابر دستگاهروستایيان  و واقعی حقوق

برای کارکنان این سازمان و رأس عاليه آن دیده شود و منابع الزم برای توسعه منابع انسانی در قانون 

 بينی گردد.مربوطه پيش

شود، ولی حداقل در ل میزارت جهاد کشاورزی تشكيسازمان مذکور در عين حالی که در ذیل و

ت دولت ئزنی آن را در هيمدت باید از یك سازوکار سطح باال برخوردار باشد تا جایگاه و توان چانهکوتاه

رسان )مانند وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و غيره( در زمينه عمل های خدماتو هدایت سایر دستگاه

ترین عامل در تحقق رهبری در باالترین سطح، مؤثردهد.  سعه روستایی ارتقاخود در حوزه توبه وظایف 

در این های درگير باشد. بخشی است. این رهبری باید فرابخشی باشد و فراتر از دستگاههماهنگی بين
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راستا باید برای سازمان توسعه روستایی، باید مجمع عالی به نحوی در نظر گرفته شود که در عين افزایش 

که سازمان تعاون روستایی های آن هم نشود. الزم به ذکر است طح سازمان، سبب قفل شدن فعاليتس

های اصلی تشكيل سازمان توسعه روستایی( در حال حاضر چنين مجمعی دارد. عنوان یكی از پایهنيز )به

لت )طبق دو هيئتتواند نقشی به مانند کميسيون ویژه توسعه روستایی در این مجمع در حقيقت می

وزیران  هيئتقانون اساسی( داشته باشد تا جایگاه روستاها و نواحی عشایری در وهشتم یكصدوسیاصل 

 یابد.  بيش از پيش ارتقا

نحوی به ، باید نقش سياستگذاری کالن را داشته باشد و احكام مربوطه بایدمذکور البته مجمع

ره منتصب وزیر جهاد کشاورزی، با قدرت مدی هيئتبينی شوند که سازمان توسط مدیر عامل و پيش

پذیری و پاسخگویی الزم در برابر مجلس شورای وظایف مربوطه را انجام دهد تا سازمان مذکور، از نظارت

قانون اساسی، مدیر عامل این وهفتم یكصدوبيستاسالمی نيز برخوردار باشد. چنانچه در چارچوب اصل 

نامه داخلی آیين (2)امور روستایی نيز تلقی شود و در راستای ماده  جمهور دررئيس ویژه هنمایندسازمان، 

را پيدا کند، کارآیی سازمان در دفاع از  دولت هيئت، مدیر عامل امكان حضور در جلسات ت دولتئهي

شود که این سازمان، به مراتب افزایش خواهد یافت. چنين طراحی سبب میو عشایر روستایيان  حقوق

ز قابليت اجرایی و پاسخگویی به مجلس شورای اسالمی و عدم تضاد با قانون اساسی ضمن برخورداری ا

و روستایيان  دولت داشته باشد تا بتواند از حقوق هيئتو سایر قوانين فرادستی، جایگاه باالیی نيز در 

نظارت اثربخش بر عملكرد منظور به های مهم دفاع نماید. همچنين سازمانگيریعشایر در تصميم

االجرا به آنها باید از ضمانت اجرایی الزم برخوردار های اجرایی و ارائه پيشنهادهای اصالحی الزمدستگاه

های اجرایی طور که ذکر شد، یكی از راهكارها، تخصيص اعتبارات روستایی و عشایری دستگاهباشد. همان

ها و نيازهای اعالمی . اولویتستاریزی، از طریق سازمان توسعه روستایی توسط سازمان مدیریت و برنامه

های توسط سازمان توسعه روستایی و نيز گزارش این سازمان از عملكرد و اثربخشی سال قبل دستگاه

 اجرایی باید مبنای این تخصيص باشد. 

توسعه روستایی قوی  هایدر این راستا، سازمان توسعه روستایی باید از یك مرکز ارزیابی و پژوهش

 های مناسبپژوهش های مستقل وارزیابی ظر مجمع عالی( برخوردار باشد تا اقدام به انجامنو مستقل )زیر

از وظایف سازمان و پایش و هریك  تدوین راهكارها و راهبردهای مناسب و نوآورانه در زمينهمنظور به

امور روستایی  های اجرایی و نيز نهادهای عمومی غيردولتی در زمينهارزشيابی عملكرد و اثربخشی دستگاه

سپاری تحقيقات به نهادهای علمی معتبر نماید. مرکز مذکور باید شبكه اطالعات توسعه با تأکيد بر برون

ها، ، با تأکيد بر استفاده از اطالعات دهياری«بان ملی روستاییدیده»روستایی و عشایری را تحت عنوان 

های علمی و سایر های توليد، انجمنری، تعاونیهای عشایهای روستایی، تعاونیشوراهای اسالمی، تعاونی

 آثارهای غيردولتی حاضر در روستاها و مناطق عشایری تشكيل دهد. مرکز از طریق این شبكه، سازمان
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های ملی و استانی مرتبط را قبل از تصویب و نيز روند اجرا و ها و طرحاحتمالی قوانين، مقررات، برنامه

صورت پس از اجرا در روستاها و مناطق عشایری را باید بهآنها  ندمدتمدت و بلدستاوردهای کوتاه

های کشاورزی مدیره سازمان به کميسيونتئميدانی، مستمر و فصلی، بررسی و نتيجه را از طریق هي

 های ذیربط به تناسب موضوع، هيئتومنابع طبيعی و عمران مجلس شورای اسالمی و سایر کميسيون

نماید. الزم به ذکر است که با توجه به ظرفيت فناوری اطالعات زرسی کل کشور اعالم وزیران و سازمان با

. حسن این شبكه آن است که دربر نخواهد داشتای، هزینه چندانی اندازی چنين شبكهو ارتباطات، راه

طالعاتی تواند اطالعات اثربخشی یك طرح یا قانون خاص را همزمان از منابع امرکز مذکور از طریق آن می

 تری دست پيدا کند. های عميقآوری کرده و به تحليلمختلف و بازیگران موجود در سطح روستاها جمع

 شود. اختصار توضيح داده می حال در ادامه، ارکان سازمان توسعه روستایی به

 

  ارکان سازمان

های توسعه روستایی، هشت مدیره، مدیر عامل، مرکز ارزیابی و پژوئشامل مجمع عالی، هيارکان سازمان 

 ریزی و هماهنگی دهستان است.کميته راهبری توسعه روستایی استان و شهرستان و دفتر برنامه

 مجمع عالی (الف

 گردد:مجمع عالی سازمان از اعضای زیر تشكيل می

 ،جمهوررئيس .1

 ،وزیر جهاد کشاورزی .2

 ،رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور .3

 ،وزیر کشور .4

 ،انقالب اسالمی کشور رئيس بنياد مسكن .5

 ،رئيس سازمان تبليغات اسالمی کشور .6

 ،توسعه روستایی سازمانمدیرعامل  .7

 ،به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی علمی متعهد و متخصص هيئتدو نفر عضو  .8

های توسعه روستایی و عشایری به انتخاب خود و تأیيد وزیر جهاد یك نفر نماینده تشكل .9

 ،کشاورزی

 ،ناظر عضوعنوان به مجلس شورای اسالمی هایرئيس مرکز پژوهش .10

به های کشاورزی و منابع طبيعی و عمران مجلس شورای اسالمی نفر نماینده کميسيون دو .11

 .ناظر عضوعنوان به های مذکور و با رأی مجلسانتخاب کميسيون

 های مدیریت و توسعهعلمی باید حداقل، درجه استادیاری در یكی از زمينه هيئتعضو دو نفر 
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ریزی روستایی، شناسی و توسعه و برنامهکار روستایی، جامعهوورزی، فقرزدایی، کارآفرینی و کسبکشا

های اجرایی یا نهادهای نظارتی مدیریت فرهنگی و مالی و حداقل چهار سال سابقه کار مرتبط در دستگاه

ه باشند. همچنين کشور )شامل مجلس شورای اسالمی، سازمان بازرسی کل کشور( در سطح ستادی داشت

شود. له، در مجمع عالی تعيين مینماینده معظمعنوان به یك نفر ،مقام معظم رهبریدر صورت موافقت 

و  هافعاليت مسئوليت انطباقمجمع عالی، وظایف عضویت در  برعالوهنماینده مقام معظم رهبری، 

شرح زیر ی بهالوظایف مجمع عها و . اهم مأموریتبا موازین شرعی را خواهد داشت سازمان مصوبات

 :است

 ،های اجرایی با سازمان توسعه روستاییسازی و تسریع همكاری دستگاهروان .1

 ،وزیران هيئتجایگاه روستاها و مناطق عشایری در  ارتقای  .2

 ،تسریع انتقال کارآمد تشكيالت و وظایف اساسی مرتبط با روستاها به وزارت جهاد کشاورزی  .3

 ،رابخشی به توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزیحفظ و تقویت نگاه ف  .4

 ،سازمانمشی کلی و تصویب خط انهيسالهای رسيدگی و اتخاذ تصميم در مورد گزارش  .5

 ،های توسعه روستاییمدیره و مرکز ارزیابی و پژوهش هيئت یتعيين حقوق و مزایای مدیرعامل، اعضا  .6

 ،مدیره هيئتپيشنهاد اس براس توسعه پایدار روستاییهای تصویب راهبرد  .7

 ،سازمانهای توسعه روستایی نظارتی مرکز ارزیابی و پژوهش -ها و استقالل علمینظارت بر فعاليت  .8

 روستاها و مناطق عشایری.درخصوص  های اجراییدستگاه بررسی گزارش عملكرد و اثربخشی  .9

 ت مدیرهئهي (ب

منظور به ستایی، با حكم وزیر جهاد کشاورزیت مدیره توسعه روئسازمان، تحت عنوان هي ت مدیرهئهي

 و تحقق اهداف آن های جاری سازمانبرنامه یاجرابر  مناسب و نظارت هایتصميمات و سياستاتخاذ 

 باشد:مدیره، شامل اشخاص زیر می هيئتشود. اعضای تشكيل می

 ،الف( مدیر عامل

 ،ی سازمانرئيس مرکز ارزیابی و پژوهش های توسعه روستایی و عشایرب( 

 ،ج( یك نفر به نمایندگی از وزیر کشور )معاونت عمرانی(

 ،سازمان برنامه و بودجه آمایش سرزمين و ریزیبرنامهد( یك نفر به نمایندگی از دفتر 

 ،علمی متعهد و متخصص به انتخاب مدیرعامل سازمان هيئت( یك نفر عضو ـه

 .کشاورزی وزیر جهادی به انتخاب های توسعه روستایی و عشایریك نفر نماینده تشكل و(

 ت مدیرهئبه نمایندگی از نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد کشاورزی در جلسات هيیك نفر همچنين 

را خواهد  حفظ و تقویت روحيه جهادی در سازمانمسئوليت له، کند. نماینده معظمعضو شرکت میعنوان به

نفر از آنها دارای  6 حداقلمنصوب شوند که نحوی به ت مدیره بایدئدر هر صورت، اعضای هي. داشت
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ریزی روستایی شناسی و توسعه روستایی، مدیریت و توسعه کشاورزی و جغرافيا و برنامههای جامعهتخصص

های اجرایی دستگاه بامرتبط روستایی سال تجربه همكاری  5با حداقل، درجه استادیاری و برخوردار از حداقل 

 باشند.شور )شامل مجلس شورای اسالمی، سازمان بازرسی کل کشور( یا نهادهای نظارتی ک

 مدیرعامل (ج

تهيه بودجه يت مسئولمدیر اجرایی سازمان، عنوان به بوده و باالترین مقام اجرایی سازمان مدیرعامل

 و اجرای قوانين وتضمين انجام کارآ و اثربخش اقدامات ، انه سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنيسال

. مدیرعامل باید حداقل دارای درجه را بر عهده داردحفظ حقوق، منافع و اموال سازمان  ررات ذیربط ومق

ریزی کار روستایی، مدیریت، توسعه و برنامهوهای کارآفرینی و کسبكی از زمينهیکارشناسی ارشد در 

های ستادی در دستگاهسال سابقه کار مرتبط و  10آن، حداقل از  برعالوهروستایی و کشاورزی باشد و 

اجرایی یا نهادهای نظارتی کشور )شامل مجلس شورای اسالمی، سازمان بازرسی کل کشور( برخوردار 

 باشد.

 سازمانهای توسعه روستایی و عشایری مرکز ارزیابی و پژوهش (د

صورت هب را سازمانهای توسعه روستایی و عشایری مجمع عالی سازمان موظف است مرکز ارزیابی و پژوهش

 تدوین راهكارها و راهبردهای مناسب و نوآورانه در زمينهمنظور به های مناسبمستقل، برای انجام پژوهش

اشخاص حقيقی و حقوقی های اجرایی، از وظایف سازمان و پایش و ارزشيابی عملكرد و اثربخشی دستگاههریك 

یی و عشایری تشكيل دهد. مجمع عالی توسعه و نيز نهادهای عمومی غيردولتی در زمينه امور روستا غيردولتی

های توسعه روستایی نظارتی مرکز ارزیابی و پژوهش -ها و استقالل علمیروستایی موظف به نظارت بر فعاليت

 است.  سازمانو عشایری 

ریزی و توسعه های مدیریت، برنامهرئيس مرکز باید دارای تحصيالت دکتری تخصصی در یكی از زمينه

های اجرایی اجرایی مرتبط با توسعه روستایی در دستگاه - سال تجربه نظارتی 6کشاورزی و حداقل  روستایی و

)شامل مجلس شورای اسالمی و سازمان بازرسی کل کشور( در سطح استانی یا  یا نهادهای نظارتی کشور

 ملی باشد. 

 کميته راهبری توسعه روستایی استان ـ(ه

جایگاه روستاها و مناطق عشایری در  با هدف ارتقای« تانسعه روستایی اسکميته راهبری تو»

های اجرایی در عملياتی کردن افزایی و همگرایی بين دستگاهها و اعتبارات استانی، همریزیبرنامه

های توسعه روستایی و عشایری، رسيدگی به امور روستایی و عشایری مشترک راهبردها و تحقق شاخص

وزیع عادالنه اعتبارات و منابع در بين روستاها و مناطق عشایری استان، با بين دو یا چند شهرستان و ت

شود. نمایندگان سازمان جهاد ریاست استاندار و به دبيری مدیر کل توسعه روستایی استان تشكيل می

دستی، ميراث فرهنگی کشاورزی، اداره کل راه و شهرسازی، بنياد مسكن انقالب اسالمی، اداره کل صنایع
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ردشگری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات و گ

فناوری، هرکدام یك نفر به  و ارتباطات ای، اداره کلبهداشتی درمانی استان، شرکت سهامی آب منطقه

به انتخاب  های توسعه روستایی و عشایریها و نهادهای متبوع، یك نفر نماینده تشكلمعرفی دستگاه

ریزی و توسعه روستایی و توسعه کشاورزی، علمی مطلع و با تخصص برنامهو دو نفر از اعضای هيئت خود

 های جوانان روستایی و عشایری نفر نماینده تشكلیك نفر نماینده بانك کشاورزی استان و یك 

يته هستند. حكم به انتخاب مدیرکل توسعه روستایی استان اعضای این کماستان سال(  35-18)

شود. مصوبات کميته راهبری وليت اعضای کميته راهبری استان توسط مدیرعامل سازمان صادر میئمس

های اجرایی و ریزی و توسعه استان بوده و برای کليه دستگاهاستان، به منزله مصوبه شورای برنامه

 خواهد بود.  االجراردولتی در سطح استان الزمنهادهای عمومی غي

 کميته راهبری توسعه روستایی شهرستان (و

رسيدگی به امور روستایی منظور به در راستای تحقق اهداف کميته راهبری استان در سطح شهرستان و

، ذیل کميته «کميته راهبری توسعه روستایی شهرستان»و عشایری مشترک بين دو یا چند دهستان، 

بيری رئيس اداره توسعه روستایی شهرستان و عضویت ریزی شهرستان و با ریاست فرماندار و به دبرنامه

 شود.تشكيل میاعضای متناظر کميته راهبری استان در شهرستان 

اعضای کميته راهبری شهرستان توسط مدیرکل توسعه روستایی استان صادر  مسئوليتحكم 

های روستایی و شود. اداره توسعه روستایی شهرستان موظف است اطالعات مربوط به نيازها و اولویتمی

ریزی و هماهنگی دهستان، اعتبارات مورد نياز روستاها و مناطق عشایری اعالمی توسط دفتر برنامه

های اجرایی شهرستان را تهيه و در جلسات کميته راهبری عشایری شهرستان و عملكرد دستگاه

ریزی شهرستان برنامهشهرستان طرح نماید. مصوبات کميته راهبری شهرستان، به منزله مصوبات کميته 

 االجراست.و نهادهای عمومی غيردولتی در سطح شهرستان الزمهای اجرایی دستگاهبوده و برای کليه 

 و هماهنگی دهستان ریزیدفتر برنامه (ز

ها و ها، محدودیتدر جهت افزایش توجه به قابليت« ریزی و هماهنگی دهستاندفتر برنامه»همچنين 

ها و تسریع در اجرای آنها؛ ها و برنامهظرات مردم در تدوین، اجرا و ارزشيابی طرحهای محلی و ناولویت

کرد آنها، با ها و نظارت بر هزینهخصوص اعتبارات دهياریدهی مناسب منابع محلی بهتجميع و جهت

ریاست رئيس مرکز جهاد دهستان و عضویت نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، بخشداری، 

های توسعه روستایی و عشایری مسكن انقالب اسالمی، شوراهای اسالمی روستا، دهياران، تشكلبنياد 

های جوانان دهستان نفر به انتخاب خود(، یك نفر منتخب تشكلمحدوده دهستان )هرکدام یك فعال در

ریزی سال(، سه نفر متخصص دارای حداقل، مدرک کارشناسی مرتبط با توسعه و برنامه 18-35مربوطه )
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سفيدان و معتمدان آگاه به مسائل دهستان به انتخاب رئيس مرکز روستایی و کشاورزی و دو نفر از ریش

و هماهنگی دهستان توسط مدیر اداره  ریزیحكم اعضای دفتر برنامهشود. جهاد دهستان تشكيل می

نگی دهستان، پس ریزی و هماهمصوبات دفتر برنامهشود. توسعه روستایی شهرستان مربوطه صادر می

و نهادهای عمومی غيردولتی های اجرایی دستگاهریزی شهرستان برای کليه از تأیيد کميته برنامه

 االجرا باید تلقی شود. الزم

ریزی، مصوبات ها و شرایط محلی در برنامهاین، در راستای توجه بيشتر به نيازها، قابليت برعالوه

ریزی و هماهنگی کننده مصوبات دفتر برنامهکننده و تقویتيلکميته راهبری شهرستان و استان، تكم

های منظومه و توسعه دهستان باید باشد و مصوبات این دفتر تنها در صورت مغایرت با ضوابط طرح

تواند حذف شود یا تغيير یابد. در غير ت مدیره سازمان( میئروستایی و موارد مهم )به تشخيص هي

ساختار  5ریزی و هماهنگی دهستان مالک عمل خواهد بود. در شكل رنامهصورت، مصوبات دفتر باین

 حفظ انسجام و هماهنگی، فعاليتمنظور به کلی سازمان توسعه روستایی مشخص شده است. همچنين

ریزی و هماهنگی دهستان، در چارچوب مصوبات و های راهبری استان، شهرستان و دفتر برنامهکميته

 هایروستایی و طرح منظومه هایسازمان توسعه روستایی ایران و ضوابط طرح ازسوی ضوابط اعالمی

 .(6)شكل شود روستایی انجام می توسعه
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 سازمان توسعه روستایی ایران کالن . چارت تشكيالتی5شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

جانبه، تحقق پيشرفت همه
محور، پرشتاب و مستمر عدالت

 روستایی

مرکز ارزیابی و 

های پژوهش

توسعه 

روستایی و 

عشایری 

 

ی )اداره کل دفاتر استان

 توسعه روستایی(

کميته 

راهبری 

توسعه 

 روستایی

برقراری تعامل بين سطح ملی و 

شهرستانی و هماهنگی با شورای 

ریزی و توسعه استان، برقراری برنامه

تعامل بين سطح ملی و شهرستانی 

ریزی و و هماهنگی با شورای برنامه

 توسعه استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

مراکز رشد و 

آفرینی در سطح کار

  هاشهرستان

)برخوردار از منابع 

مالی الزم به مانند 

 سازمان مناطق ویژه(

 به منظور:

 

ایجاد، توسعه، هدایت 

های و راهبری بنگاه

کوچك و متوسط 

روستایی و عشایری با 

ای و نگاه خوشه

ای و حمایت از ناحيه

های گذاریسرمایه

 خطرپذیر

کميته 

راهبری 

توسعه 

روستایی 

دفتر 

شهرست

 انی

سازمان 

مدیریت و 

ریزیبرنامه

دفتر 

 شهرستانی

های دستگاه

 اجرایی

مرتبط

 ریزیدفتر برنامه

و هماهنگی 

 دهستان

افزایی هماهنگی و هم

های اجرایی/ بين دستگاه

شناسایی مشكالت و 

 راهكارهای محلی  

 های کوچك و متوسطبنگاه

 های کوچك و متوسطبنگاه

 های کوچك و متوسطبنگاه

 های کوچك و متوسطبنگاه

مجمع 

 عالی

 ت مدیره و مدیر عامل ئهي

معاونت 

ریزی برنامه

 فضایی

ها معاونت تشكل

و مشارکت 

 مردمی

معاونت مدیریت و پيگيری 

 ا هخدمات و زیرساخت

عاونت م

اجتماعی و 

 رهنگیف

 

مراکز جهاد 

 دهستان

ریزی معاونت برنامه

گذاری اقتصادی، سرمایه

 و مدیریت پروژه

ارائه اطالعات 
 نظارتی ميدانی

 

تخصيص بودجه 
توسعه روستایی 

ها از دستگاه
طریق سازمان و 
بر اساس شواهد 
ميدانی عملكرد 

 ها دستگاه
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سازی و ماهنگنحوه ه ،. ابزارهای اصلی سازمان توسعه روستایی در مدیریت امور روستایی کشور6شكل 

 حدود وظایف اصلی سازمان
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 پاسخ به برخی ابهامات و سؤاالت 

آفرینی سازمان مذکور مطرح و سپس پاسخ آنها در این بخش، برخی از سؤاالت مهم در زمينه نحوه نقش

 شود.ارائه می

آیا مگر در کشور، سازمان توسعه شهری داریم که بخواهيم سازمان توسعه روستایی شكل . 1

 دهيم؟ب

ای کشور بجز وزارت جهاد کشاورزی، فاقد های اجرایی عمرانی و توسعهدرحال حاضر تقریباً همه دستگاه

رجوع شهری در قدری دارای اربابها معموالً بهبدنه و مرکز دولتی در روستاها هستند. این دستگاه

اضالب شهری و غيره هستند که ها، آب و فها و آزادراههایی مانند صنایع بزرگ و عمده، بزرگراهحوزه

چنانچه یك مشكل کوچك در  کنند.اصوالً فرصت کافی برای انجام وظایف خود در روستاها پيدا نمی

فتد، همه اجزای مرتبط دولت )اعم از استانداری، امانند قطعی آب یا نشست زمين و غيره اتفاق بيشهری به

ها، آن را مطرح کرده و تا حصول ری و رسانههای تخصصی( و شهردافرمانداری، بخشداری و دستگاه

روستا هم فاقد دسترسی به آب  100کنند. ولی تجربه نشان داده است، چنانچه سریع نتيجه پيگيری می

های اجرایی دچار شود. در حقيقت دستگاهها نياز آنها مطرح، پيگيری و حل نمیشرب باشند، تا مدت

نزوای نسبی جغرافيایی بسياری از روستاها و فقدان متولی ناظر تبعيض شهری هستند. این امر ناشی از ا

و عشایر، آب شرب، راه، فرش دستباف، صنایع روستایيان  و سياستگذار مشخص است. بيمه اجتماعی

تبدیلی تنها بخشی از موضوعاتی هستند که بعضاً حتی از زمان برنامه سوم توسعه قرار بوده مرتفع شوند 

درصد جمعيت روستایی کشور است! در اثر چنين  5ش برخی از آنها در حد ولی هنوز هم سطح پوش

 16، به 2050شدت درحال کاهش است و تا سال رویكردی است که سهم جمعيت روستایی کشور، به

محابای رسد. البته بخشی از کاهش سهم جمعيت روستایی، در اثر تبدیل بیدرصد جمعيت کشور می

با وجود توان به این موضوع اشاره کرد که تاده است. از دالیل این امر، میروستاها به شهرها اتفاق اف

اینكه یكی از مبانی ارائه خدمات به سكونتگاه خاص، آستانه جمعيتی موجود در آن سكونتگاه 

شود تا تابلوی یک سكونتگاه روستایی به شهر است، ولی در بسياری از موارد مشاهده می

جمعيت کافی برای ارائه خدمت مذکور را داشته باشد؛ باید مورد  تغيير نام پيدا نكند، ولو

بهره بماند تا زمانی که اعتنایی دستگاه اجرایی ذیربط قرار بگيرد و از خدمت مذکور بیبی

 .   ساکنان آن با تغيير تابلو به شهروند درجه اول مبدل شوند

ر کار خود قرار دهند، تجربه نشان های اجرایی بخشی، موضوع روستاها را در دستواگر هم دستگاه

ایيان روست داده است، با رویكرد غيرمشارکتی و غيرجهادی، بدون توجه کافی به شرایط محلی و نيازهای
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توان طور که گفته شد، نمیاند. هماندر طراحی و اجرا و با عينك شهری به تدبير مسائل روستاها پرداخته

که مثالً برای بيمه اجتماعی کارگران کارخانجات شهری استفاده  ها و ضوابطیاز همان رویكردها، سياست

توان استفاده نمود که فاقد کارفرما هستند. نمیروستایيانی  شود، برای تأمين اجتماعی کشاورزان ومی

توسعه روستایی، درخصوص  از کارشناسانی که واحد درسی چندانی )اگر نگویيم هيچ واحدی(

های شهری صرف هستند اند و دارای تخصصانيدهراردی از این قبيل نگذشناسی روستایی و موجامعه

های هادی روستایی استفاده نمود. بنا به اذعان )مانند شهرسازی و عمران(، برای تهيه و اجرای طرح

ها مرهون کارشناسان و آمارهای موجود، رشد انقالبی و جهشی خدمات در روستاها، در بسياری از حوزه

های توسعه ارت جهاد سازندگی بوده است. آمارها حاکی از آن است که بسياری از شاخصهای وزتالش

فقدان متولی و ناظر دچار وضعيت بسيار نامناسبی هستند و بسياری از تكاليف قانونی دليل به روستایی

از  درصدی روستاها و مناطق عشایری 3-4اند. بنابراین مشكالتی مانند سهم در این خصوص اجرا نشده

های انه دولت، عدم عملياتی شدن و یا تحقق حداقلی و بسيار ناچيز عمده تكاليف برنامهيهای سالبودجه

های اجرایی از ویژه پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و در اولویت بودن شهرها برای دستگاهتوسعه به

 زند. سامواردی هستند که تشكيل متولی برخوردار از قدرت کافی را ضروری می

کنند، تعيين متولی کشورهای دنيا به سمت تخصصی کردن امور حرکت میدرحالی که  .2

 خاص برای روستاها چه ضرورتی دارد؟

طور که بررسی ساختارهای متولی توسعه روستایی در این گزارش نيز نشان داد، حتی کشورهای همان

دیگر درحال حاضر وزارت ازسوی  صنعتی جهان غرب نيز متولی مشخصی برای روستاهای خود دارند.

کنند. مضاف بر ها با اختيارات و قدرت باالیی مباحث شهرها را مدیریت میراه و شهرسازی و شهرداری

ای های اجرایی عمرانی و توسعهطور که در پاسخ سؤال قبلی مطرح شد، اصوالً همه دستگاهاین، همان

 رود.  شمار میآنها بهدارای تبعيض شهری هستند و شهرها، اولویت اصلی 

. آیا هدف از ادغام وزارتين جهاد سازندگی و کشاورزی، انتزاع امور روستایی از وزارت جهاد 3

ریزی های اجرایی بدون سياستگذاری و برنامهسازندگی و پراکندن امور مربوطه بين دستگاه

 و نظارت بوده است؟

قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزی و هم تحليل  (2)و  (1)طور که در گزارش ذکر شد، هم مواد همان

خالصه، صورت به دهند. در اینجامشروح مذاکرات تصویب این قانون، کامالً خالف این موضوع را نشان می

 گيرند. مستندات مربوطه مورد اشاره قرار می

 الف( قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزی

منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار ت دولت و بهدر راستای اصالح و بهسازی تشكيال - (1)ماده 

کيفی محصوالت کشاورزی در جهت تأمين امنيت غذایی، رشد ویکشاورزی و منابع طبيعی و افزایش کمّ
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ها و گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشيدن به برنامهسرمایه

های یف و استفاده بهينه از امكانات و نيروی انسانی موجود، وزارتخانهها و رعایت پيوستگی وظاسياست

های و وزارت جهاد کشاورزی با کليه اختيارات و وظایفی که وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام

 گردد. اند تشكيل میموجب قوانين و مقررات مختلف دارا بودهمذکور به

اختيارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی ها و مسئوليتکليه  - (2)ماده 

 گردد.میبه وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول 

 ب( مشروح مذاکرات

طور که پيش از این مطرح شد، بررسی مشروح مذاکرات تصویب قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزی همان

 کميسيون به وطه در جلسه صحن علنی، در ارائه گزارشدهد که رئيس وقت کميسيون مربنيز نشان می

و در  توسعه سوم ( قانون برنامه2) ماده موجبکند، ادغام دو وزارتخانه، بهاظهار می اسالمی شورای مجلس

کشور و با  کشاورزی مدیریت بخش نمودن روستایی و یكپارچه و عمران کشاورزی بخش راستای تجميع

 و سازمان ها وزارتخانهروستا را با ده»صورت گرفته است. نمایندگان معتقد بودند نباید  فرابخشی رشنگ یك

آقای «. برابر بكنيم چند ده اشاساسی نيازهای ترینخاطر بدیهیهاو را ب و دغدغه و نهاد دیگر درگير کنيم

لس شورای اسالمی، قائل به توجه همزمان نيز در جلسه علنی مج سازندگی کيا، وزیر وقت جهادسعيدی

 به توسعه روستایی و بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود: 

از ی در روستاها جزئ و عمران . توسعهدر روستاها هستند به هم وابسته یاجزا و توسعه عمران»

در  . اگر ما تحولروستاهاست مرانو ع توسعه به وابسته کشاورزی و توسعه است در امر کشاورزی توفيق

 و عمران و اگر در توسعه هست آن الزام و روستایی و عمران در توسعه ، تحولخواهيمرا می کشاورزی

 هستند. یك هم به وابسته اینها همه یعنی است آن الزام کشاورزی توسعه خواهيممی تحول روستایی

 انجام بزرگ کارهای که واحدهایی تمام که بكنم اشاره خواهماینجا می مدیریتی لحاظبه را هم اینكته

دارد و همينطور در مورد سدها و  و فاضالب آب شهری بزرگ هایشرکت نيرو که دهند مثالً وزارتمی

 اشاره . مننيست کوچك آنها کارهای ، دغدغهاصلی هایها و راهآهنها و راهبا اتوبان راه طور وزارتهمين

 یك کسی وقتی ، یعنینيست کوچك آنها کارهای دهند دغدغهمی انجام بزرگ کارهای که کسانی کردم

 آبمسئله  روستا در فالن كهرا دارد این بزرگ شهرهای و فاضالب آب شرکت سازد یا یكمی سد بزرگ

جدید  وزارتخانه در این شود، ولیمی تلقی کار فرعی یكعنوان به ،او نيست اصلی غدغهد شد، این چه آن

شود و اصالً می ریزیو برنامه است اینها دغدغه ، همهکار هست همين مسئوليت و در جهاد که

و  با جهاد بوده وستاییر کار عمران ، همگذشته . در دهههست جهت ها در همينها و طرحریزیبرنامه
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رشد  توأمان آن همه دانيد که... شما میاو الحمد شده جهاد سپرده دیگر به و طيور و کارهای کار دام هم

 «. هستند توسعه اجزای هستند، همه هم به ابستهاینها و ، چونکرده

ل عمران و توسعه وئ. اگر طبق قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزی، این دستگاه مس4

 روستایی بوده است، چرا نتوانسته موفق عمل کند؟

های جهاد سازندگی و هرچند طبق قانون، متولی عمران و توسعه روستایی پس از ادغام وزارتخانه

بينی الزامات، ابزارها عدم پيشازجمله  دالیلیکشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی بوده است، ولی عمالً بنا به

ن وقت، امور روستاها مسئوالگرایانه برخی های تقليلقوی در قانون تشكيل و در اثر نگاهو ساختاری 

گزارش حاضر نيز  3های اجرایی متعدد پراکنده شد. شكل برخالف تصریح روشن قانون، بين دستگاه

ی های شهری فرصتهای اجرایی در حوزه روستایی است که عمدتاً اولویتخوبی بيانگر تعدد دستگاهبه

 گذارد. برای پرداختن صحيح به امور روستایی برای آنها باقی نمی

 . دالیل تشكيل سازمان توسعه روستایی ذیل وزارت جهاد کشاورزی چيست؟5

هاست و باید منجر به پایداری در سه امروزه کشاورزی به مفهوم چيزی فراتر از آوردن غذا بر سر سفره

اهداف بخشی، اهداف دیگری  برعالوهکشاورزی باید  شود. سياستشناختی عد اقتصادی، اجتماعی و بومبُ

فقرزدایی، بهبود بازار، استقرار زنجيره ارزش و ایجاد اشتغال پایدار نيز در نظر بگيرد. وزارت ازجمله  را

اعتنا باشد. چرا که در تواند نسبت به امنيت شغلی کشاورزان )تأمين اجتماعی( بیجهاد کشاورزی نمی

های کشاورزی گيری امنيت شغلی برای این قشر، جوانان را نااميد از ورود به فعاليتم شكلصورت عد

جای تد. وقتی وزارت جهاد کشاورزی، بهافگی نيروی کار کشاورزی اتفاق میکند و پدیده سالخوردمی

گرایانه و تقليلصورت به تالش برای دستيابی به رشد محصول از طریق بهبود معيشت کشاورز،

دهد؛ تأمين نيازهای اساسی کشاورز در نگرانه صرفاً رشد توليد کشاورزی را هدف خود قرار سویهیك

اعطای اعتبارات، مد نظر قرار نگرفته و لذا در بسياری از موارد، کشاورزان از وام دریافتی برای تأمين 

رزی در قالب نگاه یكپارچه، کنند. بنابراین باید توسعه روستایی و کشاونيازهای اساسی خود استفاده می

 ریزی شوند. برنامه

سازی اراضی کشاورزی و برخوردار ساختن آنها از حد فنی، خارج یكی از الزامات اصلی یكپارچه

ها به اقتصاد غيرکشاورزی خش توليد محصوالت خام و هدایت آنکردن نيروی کار مازاد کشاورزی از ب

گيری برای ها کاهش یابد و تصميماست تا تعدد مالكيت بينی مشاغل جایگزینروستاها از طریق پيش

تر شود. بنابراین رابطه تنگاتنگی بين توسعه اقتصاد غيرکشاورزی روستاها مدیریت یكپارچه اراضی آسان

 و توسعه کشاورزی در این مناطق وجود دارد. 

ه متمایز روستاها ازسوی دیگر، هرچند توسعه روستایی دارای ابعاد مختلفی است، ولی یكی از وجو

از شهرها، کارکرد توليدی و اقتصاد مولد آنهاست. لذا سپردن امور روستاها به نهادهایی که مأموریت 
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ها نيز بر همين اساس ر سياسی است و بدنه و تشكيالت آناصلی آنها امور عمرانی، ساخت مسكن و امو

اقتصادی آنها خواهد شد. همچنين گرفته است، سبب تداوم وضعيت موجود روستاها و عدم توسعه  شكل

وزارت جهاد کشاورزی دارای تجربه مناسب جلب مشارکت مردم و مدیریت جهادی )باقيمانده از وزارت 

های و اقدامات انقالبی را در روستاها و کانون کردتوان آن را احيا جهاد سازندگی سابق( است که می

های های مردمی )اعم از تعاونیيشترین تشكلعشایری هدایت کرد. وزارت جهاد کشاورزی، دارای ب

های سهامی زراعی، کشت و های تعاونی روستایی، شرکتهای تعاونی توليد، شرکتعشایری، شرکت

های خدمات مشاوره و غيره( های محصوالت مختلف، شرکتهای اعتباری خرد، انجمنها، صندوقصنعت

مضاف بر اینكه توسعه اقتصاد غيرکشاورزی روستاها و  ها استفاده کند.تواند از این ظرفيتاست که می

ها و عشایری نيز قانوناً از وظایف این تشكلروستایيان  حتی تأمين خدمات و کاالهای اساسی مایحتاج

 های تعاونی روستایی عملكرد موفقی در ارائه خدمات مختلف بهرود. برخی از شرکتشمار میبه

 اند. ی در توسعه روستایی داشتهآفرینتحت پوشش و نقشروستایيان 

این، خالصه کردن وظایف وزارت جهاد کشاورزی در توليد محصوالت خام کشاورزی، ضمن  برعالوه

اینكه مغایر با قانون تشكيل آن و قانون تمرکز وظایف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت 

باشد. در راهبردهای شرفت و عدالت نيز میایرانی پي -جهاد کشاورزی است؛ مغایر با الگوی اسالمی

داری است؛ صرفاً توليد حداکثر های ليبرال سرمایهتكنوکراتيك توسعه روستایی که سازگار با نظام

ایرانی پيشرفت و عدالت و مدیریت  -که الگوی اسالمی  شود. درحالیمحصول، هدف غایی تلقی می

افزوده، معيشت آحاد کشاورزان توليد محصول و رشد ارزشکند، حداقل به همان اندازه جهادی ایجاب می

نيز برای مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی مهم باشد. اثربخشی باالتر مروجان وزارت جهاد سازندگی سابق 

 زبانی بود. نسبت به مروجان وزارت کشاورزی نيز ناشی از توجه نيروهای جهادی به ایجاد همدلی و هم

دليل بر چرایی سپردن توسعه روستایی به وزارت جهاد کشاورزی  12ارش، طور کلی، در این گزبه

های کشاورزی و توسعه روستایی در رویكردهای اقامه شد. این دالیل شامل ضرورت انسجام بين سياست

کارکرد  اورزی روستایی، ضرورت حفظ و احياینوین، ارتباط تنگاتنگ بين اقتصاد کشاورزی و غيرکش

ها و ضرورت التزام به حفظ کاربری اراضی کشاورزی حاصلخيز در تعيين کاربریتوليدی روستاها، 

های اقتصادی، نقش پررنگ کشاورزی در اقتصاد روستاها، وجود ظرفيت و سابقه در وزارت یابی بنگاهمكان

نگری جهاد کشاورزی، تجربه مشابه کشورهای دیگر، الزام ناشی از الگوی پيشرفت و عدالت و ضرورت کل

ها( تا سطح وسط بخش کشاورزی، وجود بدنه تشكيالتی رسمی تا سطح دهستان و غيررسمی )تشكلت

روستاها، الزام ناشی از قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزی، هدف تشكيل وزارت جهاد کشاورزی و 

 رهنمودهای مقام معظم رهبری است. 
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پس از آزمون و خطاهای مكرر در  ذکر است که قبل از انقالب نيز بدنه کارشناسی کشور،الزم به

حوزه ساختارهای توسعه روستایی، ضرورت توأم دیدن توسعه روستایی و بخش کشاورزی را به رسميت 

های مربوط به توسعه کشاورزی و عمران روستایی از سازی کليه فعاليتیكپارچه»که نحوی به شناخت.

ها و مناطق و یكپارچگی ارائه خدمات در نهای توسعه کشاورزی و عمران روستایی استاطریق سازمان

یكی از اهداف عنوان به ،«شرایط طبيعی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقهبراساس  های جامع،قالب برنامه

 ساله ششم عمرانی کشور مورد اشاره قرار گرفت. عمران روستایی در برنامه پنج

ی( نيز به یک سازمان ه روستای. چه تضمينی وجود دارد سازمان پيشنهادی )سازمان توسع6

رویكرد مشارکتی، براساس  های اجرایی تبدیل نشود ومانند دیگر دستگاهبوروکرات به

 محور و جهادی فعاليت نماید؟اجتماع

های مبنایی سازمان در ارزش .1برای پيشگيری از چنين مشكلی چندین راهكار اندیشيده شده است. 

بينی شده است تا چارچوب حرکتی سازمان در قالب حكم مستقل پيشزمينه رویكرد مشارکتی و جهادی 

ها و طراحی شده است که طرحنحوی به ریزی محلینظام برنامه .2را در طول زمان مشخص نماید. 

از پایين به باال تدوین شوند. صورت به وروستایيان  نيازهای واقعیبراساس  های توسعه روستاییبرنامه

 بسيار ضعيف به این موضوع پرداخته است که باید تقویت شود. صورت به ارائه شده البته طرح قانونی

ها در اهکننده دستگهای منظومه روستایی که چارچوب هماهنگهای توسعه روستایی و طرحطرح .3

در طرح  .4شوند. تدوین میروستایيان  روند، با مشارکت حقيقیشمار میای بهسطح محلی و منطقه

االجرا برای چارچوب الزمعنوان به های توسعه روستاییتدوین نظامنامه مدیریت جهادی طرحمذکور، 

انجام شده نحوی به طراحی سازمان توسعه روستایی .5بينی شده است. های توسعه روستایی پيشطرح

با است که حداقل نيروی انسانی در سطوح باالی سازمانی و بيشترین نيروی انسانی متخصص و متعهد 

های مشخص، در سطوح صفی سازمانی حضور یابند؛ چرا که عقيده طراحان، بر ضرورت تخصص

های توسعه ریزی مشارکتی طرحآفرینی سازمان در توانمندسازی اجتماعات محلی و تحقق برنامهنقش

برنامه های سازمان قرار داشته است. همچنين ترین نقشترین و اساسییكی از راهبردیعنوان به روستایی

سطوح ميدانی سازمان در طرح مربوطه عنوان به ویژه و مستقلی برای توانمندسازی مراکز جهاد دهستان

 . ((11)ماده  «1»و تبصره  (4)ماده  «3»اندیشيده شده است )تبصره 

موضوع سازماندهی نظام سياستگذاری توسعه روستایی کشور، از چه جایگاهی در . 7

 دار است؟های کلی نظام برخورسياست

 شود:در این زمينه به چند مورد اشاره می
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 های کلی برنامه ششم توسعه سياست« 20»الف( بند 

 به مهاجرت تشویق و جمعيت تثبيت برای کشور روستایی توسعه جهت اجرایی اقدامات و هابرنامه اتخاذ

 ملی، سطح در بهينه ریتمدی و ریزیبرنامه با( آفرینیارزش و توليد کانون) عشایری و روستایی مناطق

 هایفرصت ایجاد اجتماعی، منزلت و شأن یارتقا و منابع توزیع در واقعی سهم تعيين محلی، و ایمنطقه

 سازیمقاوم و بومی دارمزیت زاییاشتغال و کارآفرینی هایفعاليت از ویژه هایحمایت و اقتصادی جدید

 .کشاورزی کلی هایسياست «9» بند بر تأکيد با روستایی اماکن و هازیرساخت و تأسيسات

 های کلی نظام در بخش کشاورزیسياست« 9»ب( بند 

 و کشاورزی مناطق و روستاها پایدار توسعه عشایر، و کشاورزان روستایيان، زندگی و درآمد سطح یارتقا

 دیاقتصا و مكمل هایفعاليت گسترش و بخشی تنوع و توليد مناسب هایزیرساخت تقویت با فقر رفع

 .نوین خدماتی و روستایی و تبدیلی صنایع ویژههب

 های کلی نظام در حوزه نظام اداریج( سياست

 در کارآیی و اثربخشی به توجه اداری، هایدستگاه اثربخش تعامل و هماهنگی همسوسازی، نگری،کل

 اری،اد نظام تشكيالت ساختن منطقی و سازیمتناسب سازی،چابك اداری، هایروش و فرآیندها

 اداری نظام توسعه کشوری، خدمات کيفيت و سرعت سازمانی، و اداری تمرکز عدم و پذیریانعطاف

 اآنه خأل که است اداری نظام کلی هایسياستازجمله  عمومی، خدمات مطلوب ارائه و الكترونيك

 .شودمی مشاهده جدیصورت به (عشایری و روستایی) غيرشهری هایسكونتگاه ادارهدرخصوص 

های عمومی . آیا طرح پيشنهادی و تشكيل سازمان توسعه روستایی منجر به افزایش هزینه8

 شود؟ و گسترش تشكيالت دولت می

تشكيل این سازمان از طریق ادغام تشكيالت و  .1پاسخ به این سؤال بنا به چند دليل منفی است: 

 های کشور هستند. دهستانشود که دارای بدنه تشكيالتی تا سطح ساختارهای موجودی انجام می

طرح، نظام فنی روستایی )متشكل از اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی( را برای اجرای  (12)ماده  .2

بينی کرده است و عملياتی شدن این امر، سبب های مختلف پيشهای توسعه روستایی در حوزهطرح

این سازمان از طریق تدوین و  .3شود. های اجرایی میهای دستگاهکاهش جدی بار اجرایی فعاليت

يان، نظارت ميدانی بر عملكرد و اثربخشی اعتبارات ینيازهای واقعی روستابراساس  هابندی طرحاولویت

جویی در مخارج ها سبب صرفهکاریها و موازیافزایی و کاهش همپوشانیهای اجرایی و ایجاد همدستگاه

 شود. عمومی می

 مشخص چه وظایفی خواهد داشت؟ صورت به سازمان توسعه روستایی. 9

در یك نگاه کلی، وظایف سازمان توسعه روستایی شامل تدوین راهبردهای ملی توسعه روستایی و 
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های اجرایی در حوزه توسعه روستایی، توانمندسازی های مربوطه، هماهنگی کالن بين دستگاهشاخص

سازماندهی نظام فنی روستایی و تدوین  اجتماعات محلی در روستاها و جلب مشارکت حقيقی آنها،

نهاد های توسعه روستایی، سازماندهی و توسعه نهادهای غيردولتی و مردمنظامنامه مدیریت جهادی طرح

های توسعه ها و طرحریزی محلی با هدف طراحی برنامهدر حوزه توسعه روستایی، استقرار نظام برنامه

ای، توانمندسازی منطقه-های محلیو تفاوتروستایيان  حقيقیها و نيازهای اولویتبراساس  روستایی

های های توسعه روستایی دستگاهها و طرحبرنامه ها و شوراهای اسالمی، نظارت بر اثربخشیدهياری

منظور دریافت و بررسی اعتراضات به در سطح دهستانروستایيان  مراجعات برایمحلی ملجأ و اجرایی، 

های ها و نواحی صنعتی روستایی و توسعه بنگاه، استقرار خوشهز دستگاه اجراییو شكایات روستایيان ا

بنابراین وظایف این سازمان از جنس اجرایی و راهبری و پذیر در روستاها خواهد بود. اقتصادی رقابت

ذکر است راهبری و سياستگذاری است. الزم بهالبته اغلب وظایف آن از جنس  .سياستگذاری خواهد بود

كی از اهداف مجمع عالی سازمان که در سطحی فراتر از وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده ی

 .است در کنار وظایف اجرایی آن عد نظارتی و فرابخشی سازماناست، تضمين و تقویت بُ

 های اجرایی برخوردار باشد؟ سازمان توسعه روستایی باید در عمل از چه ضمانت. 10

توسعه روستایی در انجام وظایف راهبری و نظارت و سياستگذاری خود موفق باشد، برای اینكه سازمان 

های اجرایی مربوطه از طریق بودجه روستایی دستگاه .1چند ضمانت اجرایی باید برای آن دیده شود: 

جمهور )یا مجمع عالی که در رأس آن رئيس .2نظارت ميدانی آن تخصيص یابد. براساس  این سازمان و

های عمران و کليه پروژه .3دهد.ن اول( قرار دارد، به مراتب، اثربخشی این سازمان را افزایش میمعاو

های نيازها و اولویتبراساس  ای، طراحی و اجرا شود کههای توسعهطرحبراساس  توسعه روستایی باید

شرح خدمات براساس  هااند. این طرحواقعی روستائيان، با مدیریت سازمان توسعه روستایی تهيه شده

های مختلف و برخوردار از شناخت کافی از روستاها تهيه شده و مشخص و با حضور تيم تخصصی حوزه

های اجرایی در سطح پس از تصویب در کارگروه مربوطه، مبنای ارائه و استقرار خدمات توسط دستگاه

ن متشكل از مدیرکل سازمان گيرد. کارگروه مذکور در سطح استاتك روستاها قرار میمنظومه و تك

عنوان رئيس و نمایندگان معاون امور عمرانی استانداری، سازمان راه و شهرسازی توسعه روستایی به

ای، اداره کل ارتباطات و فناوری، سازمان استان، بنياد مسكن انقالب اسالمی، شرکت سهامی آب منطقه

ریزی و توسعه علمی مطلع و با تخصص برنامه هيئتجهاد کشاورزی استان به معرفی خود و دو نفر عضو 

ل امور عشایر سازمان ئوهای توسعه روستایی و عشایری و مسروستایی و کشاورزی، دو نفر نماینده تشكل

روستایی و در سطح شهرستان نيز های برخوردار از عشایر( به انتخاب مدیرکل سازمان توسعه )در استان

 . متشكل از اعضای متناظر خواهد بود
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هسته اصلی سازمان توسعه روستایی انتخاب عنوان به . چه نهادهایی و با چه مبنایی11

 اند؟شده

نت توسعه هسته اصلی این سازمان نيز سازمان تعاون روستایی کشور، سازمان امور عشایری کشور و معاو

یی در اساسنامه جمهور است. سازمان تعاون روستایی کشور دارای ظرفيت باالروستایی معاون اول رئيس

آفرینی آن در خود بوده و تنوع وظایف متصور شده توسط قانون برای این سازمان، زمينه را برای نقش

اند های تعاونی روستایی توانستهحال حاضر برخی شرکتکند. کمااینكه درستایی فراهم میتوسعه رو

درمانی را رفع کنند. در بين  -بهداشتیازجمله  حتی در ابعاد خدماتیروستایيان  خوبی نيازهایبه

های موجود و فعال وزارت جهاد کشاورزی، تنها این دو سازمان، وظایف فرابخشی )اقتصادی، سازمان

آن دارای بدنه تشكيالتی در سطح کشور هستند که البته باید با  برعالوهاجتماعی و خدماتی( دارند و 

 ویت شوند. های مناسب در حوزه مدیریت منابع انسانی تقسياست

 توان مدیریت توسعه روستایی کشور را از طریق شورای عالی محقق نمود؟. آیا نمی12

 تواند به مجمعی برای احقاق های اجرایی است و نمیها و دستگاهشورای عالی متشكل از وزارتخانه

های . دستگاهو عشایر تبدیل شودروستایيان  ها و مطالبه حقوقو بازخواست از دستگاهروستایيان  حقوق

 پردازند.به انتقاد جدی از هم نمی عضو هم معموالً

 ،ارزیابی خودش، به ارائه گزارش اداری و صوری در مورد براساس  ها،از دستگاههریك  در این شورا

های اجرا پردازد و مشخص نيست که واقعاً این آمار تا چه حدی صحت دارد، طرحعملكرد خودش می

اند و اثربخشی آنها در چه های مربوطه تدوین و اجرا شدهیط محلی و اولویتشده چقدر متناسب شرا

ميزانی بوده است؟ شورای عالی قادر به نظارت در صحنه عمل و در سطح روستاها بر عملكرد و اثربخشی 

 ها نخواهد بود.دستگاه

 گاه خودش حضور در جلسات شورای عالی، هر وزیر یا نماینده دستگاه، برای حفظ منافع بخشی و دست

ریزی روستایی، متمرکز و بخشی خواهد بود و نظام کند و کماکان، نظام برنامهزنی مییابد و چانهمی

 ریزی مشارکتی و محلی تحقق نخواهد یافت.برنامه

 تواند برای بررسی مستمر موضوع و پایش وضعيت روستاها ندرت میشورای عالی در حد وزرا، به

 دهد. موقع تشكيل جلسات به

 های اجرایی و رایج یكی از مشكالت عمده توسعه روستایی کشور، بوروکرات و تكنوکرات بودن دستگاه

تواند اقدام اصالحی اساسی برای حل این نبودن سبك و روحيه مدیریت جهادی است. شورای عالی نمی

 مشكل انجام دهد.

 د و ابزار و سازوکار الزم برای شناسایی پردازشورای عالی صرفاً در سطح عالی و ملی به تشكيل جلسه می
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های کوچك و متوسط برای های اقتصادی روستاها و مناطق عشایری و حمایت از تشكيل بنگاهقابليت

و سياستگذاری  است که هدف اساسیدرحالی  اینشكوفایی آنها و نهایتاً تحقق اقتصاد مقاومتی را ندارد. 

اد تحول در سطح محلی و عرصه روستاها، با تأکيد بر طراحی و اجرای ریزی روستایی، باید نهایتاً ایجبرنامه

ها و های تقاضامحور باشد. این سياستگذاری، بر پایه ارتباط مستمر با جوامع روستایی و بررسی اولویتپروژه

 . ها و قوانين بر جوامع مذکور باید انجام شودواقعی پروژه آثارهای آنان و آگاهی از قابليت

 جمهوری تشكيل داد؟معاونت ریاستعنوان به توان سازمان توسعه روستایی را صرفاًا نمیآی .13

خصوص در زمينه توانمندسازی اجتماعات محلی، استقرار نظام از آنجایی که سازمان توسعه روستایی به

نيز های اجرایی در سطوح محلی محور، نقشهای اقتصادی صادراتریزی محلی و توسعه بنگاهبرنامه

 جمهور را که مطابق اصلخواهد داشت، لذا به صالح نيست که بار اجرایی مستقيم شخص رئيس

داده شود.  است، افزایش رهبری از مقام کشور پس رسمی مقام ترینیكصدوسيزدهم قانون اساسی، عالی

بر کار  که جمهور استبا رئيس وزیران هيئت ریاست»چهارم قانون اساسی، ویكصدوسی طبق اصلزیرا 

پردازد می دولت هيئتو  وزیران هایتصميم ساختن هماهنگ به دارد و با اتخاذ تدابير الزم نظارت وزیران

جمهور باید لذا رئيس«. کندرا اجرا می و قوانين دولت را تعيين مشیو خط ، برنامهوزیران و با همكاری

های اجرایی و تعيين سازی دستگاهفای نقش اساسی خود در زمينه هماهنگاز فراغ بال کافی برای ای

های کلی برخوردار باشد. مضاف بر این، الزمه پاسخگو بودن سازمان توسعه روستایی در برابر مشیخط

عنوان به نمایندگان مجلس شورای اسالمی، تشكيل آن ذیل وزارتخانه مشخص است. تشكيل سازمان

نماید. البته این دغدغه که سازمان توسعه روستایی باید از ر این امكان را سلب میجمهومعاونت رئيس

ها برخوردار باشد، کامالً درست و سازی و نظارت بر سایر دستگاهیك رأس سطح عالی، برای هماهنگ

 . منطقی بوده و لذا باید در عين تشكيل سازمان در ذیل وزارتخانه، مجمع عالی برای آن اندیشيده شود

آیا تشكيل سازمان توسعه روستایی از طریق ادغام سازمان امور عشایر با سازمان تعاون  .14

 شود؟روستایی سبب اجحاف در حق عشایر می

های طرح تصریح کرده است که در استان (4)ماده  «3»در پاسخ به این سؤال باید اظهار داشت، تبصره 

 شود. برای حفظ حقوق عشایر تشكيل می دارای جمعيت عشایری، واحد مجزایی در سازمان

مجمع عالی سازمان به  بينیکه مشكل اساسی طرح ارائه شده، در زمينه پيشهمچنين در صورتی

ترین جمهور یا معاون اول برطرف گردد، مسائل عشایری در کنار مسائل روستایی در عالیریاست رئيس

مدیریت و پيگيری شود. خيلی از ابعاد توسعه روستایی تواند سطح و فراتر از وزارتخانه جهاد کشاورزی می

تواند بستر حقوقی الزم برای تحول و تكاليف قانونی که در طرح جامع، مد نظر قرار گرفته است، می

توان به تدوین راهبردهای ملی جدی در بهبود کيفيت زندگی عشایر را نيز ایجاد نماید. از آن جمله می

های توسعه، تدوین نظام فنی، ارائه الگوی نوآورانه های منظومه و طرحطرحهای مربوطه، تهيه و شاخص
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آموختگان مجرب، بهبود بازار توليدات و محور با مشارکت دانشهای اقتصادی صادراتبرای توسعه بنگاه

های چندمنظوره و سازماندهی نظام تأمين مالی اشاره تأمين مایحتاج و کاالهای اساسی از طریق فروشگاه

بهره ماندن کرد. مطمئناً عدم ادغام سازمان امور عشایر و عدم توجه به عشایر در این طرح، سبب بی

اند شود. البته در برخی از احكام، عشایر مدنظر قرار نگرفتهعشایر از منافع حاصل از اجرای این قانون می

 که باید تصریح شود. 

متولی توسعه روستایی، طرح جامع عمران درخصوص  حال در نهایت با توجه به مبانی مطرح شده

کلی نقد و بررسی صورت به و توسعه روستایی که اخيراً توسط برخی از نمایندگان محترم ارائه شده است،

 شود. می

 

 طرح جامع عمران و توسعه روستایی های مجلس درخصوصنظر مرکز پژوهش

لب طرح قانونی، نباید منجر به بار مالی از آنجایی که پيشنهاد تشكيل سازمان توسعه روستایی در قا

سازمان تعاون روستایی » ازجملهدولت شود، لذا طرح مذکور تشكيل سازمان را از طریق ادغام نهادهایی 

معاونت راه روستایی »، «جمهورمعاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئيس»، «ایران

بينی کرده پيش «قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع حوزه»و امور صنایع  «وزارت راه و شهرسازی

 شرح زیر است:رح پيشنهادی دارای نقاط قوتی بهطاست. 

 

 نقاط قوت اهم الف( 

 پاسخگویی سازمان در برابر مجلس شورای اسالمی )از طریق سپردن امور به وزارت جهاد کشاورزی( .1

نظارت اثربخش بر عملكرد منظور به ایی،بينی ضمانت اجرایی برای سازمان توسعه روستپيش .2

 های اجرایی در حوزه توسعه روستاییدستگاه

روز، علمی و بدون سانسور نمایندگان محترم مجلس شورای ایجاد سازوکار مناسب برای دستيابی به .3

مطلع  آنهاها و اثربخشی اسالمی به اطالعات نظارتی ميدانی که آنان را از آخرین وضعيت اجرای طرح

 نماید. سازد و اطالعات الزم برای طرح سؤال یا استيضاح را فراهم میمی

آموختگان صاحب صالحيت های اجرایی به دانشواگذاری امور تصدیگرانه روستایی و عشایری دستگاه .4

اجرایی توسعه روستایی و عشایری و تدوین سازوکار مربوطه در چارچوب مدیریت  - و تشكيل نظام فنی

 جهادی 

 های مدیریت جهادی در سازمان توسعه روستایی ها و ارزشنمودن مؤلفهلحاظ  .5

 افزایی و ایجاد ارشدیت علمی و خبرگی در سازمان توجه به توان .6
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توسعه و کارآفرینی  نهيزم دری با حداقل درجه استادیاری علم ئتيهبينی عضویت یك نفر پيش .7

سازمان توسعه  رهیمدئتيهعشایری در  های توسعه روستایی وروستایی و یك نفر نماینده تشكل

های کالن و گيریدر تصميمو عشایر روستایيان  طرح مستقيم و بالواسطه نظرات منظوربهروستایی، 

 کمك به استقالل علمی سازمان

های برای مدیرعامل سازمان توسعه روستایی که یكی از ضمانت رانهيسختگهای تعيين صالحيت .8

 ای استازمان و عدم گرفتار شدن آن در دام تصميمات سياسی و سليقهاجرایی حرکت صحيح علمی س

 گویی و بسنده کردن به کلياتتشریح بدنه و ارکان سازمان توسعه روستایی و پرهيز از کلی .9

حفظ پيوستگی سازمانی در سطوح ملی تا محلی و تعریف ارتباط مستمر و مؤثر با روستاها و مناطق  .10

 عشایری برای سازمان

مبنا و چارچوبی برای تدوین  عنوانبهنی تهيه راهبرد توسعه روستایی و عشایری کشور، بيپيش .11

 ها و برنامه اقدام توسعه روستایی کشورسياست

 .2ها، نظارت ميدانی و مستمر بر اثربخشی طرح .1بهبود ظرفيت مدیریت پروژه روستایی از طریق  .12

تدوین ضوابط و  .3های روستایی، رای پروژهساماندهی و احراز صالحيت اشخاص فعال در تهيه و اج

  های روستایینظامنامه مدیریت جهادی و مشارکتی طرح

مند به بازیگران و نهادهای مالی موجود بينی تشكيل نظام تأمين مالی روستایی با نگرش نظامپيش .13

 هاآنبين  کارميتقسو 

براساس  شهرها( - مرکزی )روستا مراتبی روستایی و تعيين روستاهایاصالح نظام استقرار سلسله .14

پذیری روستاهای اطراف، قابليت توسعه، جمعيت، تنوع و حجم هایی از قبيل مرکزیت و دسترسیشاخص

ارائه بهينه خدمات به روستاهای پيرامون و  منظوربههای اصلی، های اقتصادی، دسترسی به جادهفعاليت

گذاری الزم در روستاهای پيرامون و نگهداشت ایههای مناسب برای سرمبينی سياستپيش حالنيدرع

 هاآنجمعيت در 

ی دهسازمان منظوربههای روستایی با مشارکت مردم، های توسعه پایدار منظومهبينی تهيه طرحپيش .15

بندی و توزیع متناسب فعاليت، مدیریت های روستایی، سطحروستاها و مناطق عشایری در قالب منظومه

های و عشایر با حداقل هزینه سفر و تعيين مزیتروستایيان  ی و تأمين مایحتاجبهينه خدمات عموم

 های عشایریهای روستایی و کانوناقتصادی کلی منظومه

و با روستایيان  های واقعینيازها و اولویتبراساس  ،«طرح توسعه پایدار روستایی»بينی تهيه پيش .16

و دستيابی به رشد شتابان و رفاه عمومی، برای محوریت تأمين معيشت پایدار برای ساکنان محلی 

ها، تر قابليتشناسایی و تحليل اختصاصی منظوربههای عشایری، خانوار و کانون 100روستاهای باالی 

 جانبهها و تهدیدات دستيابی به ترقی همهنقاط قوت، ضعف، فرصت
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ی در علمئتيهاعضای  آموختگان وهایی برای بهبود حضور دانشها و سياستبينی مشوقپيش .17

های یكی از شاخص عنوانبهلحاظ کردن حضور مؤثر در ميدان  .1های روستایی و عشایری از طریق عرصه

 ذیصالح آموختگاندانش برای روستایی توسعه( فلوشيپ) پژوهانه طرح اجرای بينیپيش .2علمی،  یارتقا

 مشكالت به آشنا و کارآمد جوان، رشناسانکا و لگرانيتسه مدیران، پرورشمنظور به کارشناسی، مقطع

اصول و فنون توسعه  نهيدرزمبينی گنجاندن مواد درسی کاربردی پيش .3عشایری و  و روستایی مناطق

کالبدی، اقتصادی و ارائه خدمات عمومی، با توجه به بستر، شرایط و ماهيت خاص روستایی و عشایری، 

 های مربوطهدر برنامه درسی رشته

 و مشارکتی بنياندانش ایزنجيره توليد هایزوکار برای تدوین و اجرایی شدن طرحتعبيه سا .18

 بنيان در روستاها و مناطق عشایریدانش

افزوده و اشتغال در نواحی روستایی و عشایری و کاهش يانه ارزشی برای رشد سالهدفگذاری کمّ .19

 وچك و متوسطهای خرد، کفقر نسبی و مطلق در این نواحی از طریق توسعه بنگاه

 ونقل روستاییتسهيل و بهبود بازاریابی محصوالت کشاورزی و روستایی و نيز بهبود حمل .20

 هدایت نقدینگی جامعه به مسير توليد از طریق صكوک .21

های عشایری گذاری روستایی در روستاها و کانونوری و فضای سرمایهبينی انجام پيمایش بهرهپيش  .22

های کشاورزی و وری در بنگاهگذاری و بهبود بهرهبازدارنده سرمایهشناسایی عوامل  منظوربهکشور، 

 روستایی

فيزیكی به سمت توسعه -و باالتر، از امور خدماتی 3های درجه دهی منابع مالی دهياریجهت  .23

 اقتصادی روستاها، در راستای اقتصاد مقاومتی

تسهيل بازاریابی  منظوربه، «یسامانه اطالعات بازاریابی روستایی و عشایر»اندازی بينی راهپيش  .24

ای و رقابتی و کارآی توليدات روستایی و عشایری، کاهش طول مسير )کانال( بازاریابی و هزینه مبادله

 و عشایرروستایيان  ارائه مستمر اطالعات بازار به

های يتامكانات و ظرف ادغام عمودیبا تأکيد بر ی یای روستاهای زنجيرهفروشگاهاندازی بينی راهپيش .25

 يانیکاهش قيمت نهایی مایحتاج زندگی روستا منظوربهموجود، 

و عشایر از محل گردشگری کشاورزی و روستایی به ميزان روستایيان  سياستگذاری برای رشد درآمد .26

 درصد 10انه يسال

 تعاونویژه سازمان هایی بهتشكيل سازمان توسعه روستایی با ادغام سازمان عدم ایجاد بار مالی: .27

شهرستان دارای بدنه  طحها تا سبينی شده است. این سازمانوستایی و سازمان امور عشایری پيشر

هستند و وظایفی که در طرح برای سازمان توسعه روستایی دیده شده است، عمدتاً وظایف جدیدی 

نيستند و نهادهای مذکور درحال حاضر دارای اعتبارات مشخص برای اجرای وظایف مربوطه هستند. 
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 پذیرتر مطرح کرده است.تر و نظارت، یكپارچهترمندمنظاصورت به وظایف مذکور رادرواقع  رحط

بينی طراحی نظام تأمين طرح مذکور دارای نقاط قوت از منظر پيشطور که گفته شد همانهرچند 

ل ی و قابهای کمّبينی ابزار نظارتی و ضمانت اجرایی سازمان، تعيين شاخصمالی روستایی، پيش

آموختگان برای توسعه گيری توسعه روستایی، توجه به سازوکار همكاری جامعه محلی و دانشاندازه

ها و وظایف سازمان است، ولی در عين حال دچار مأموریت یهای کوچك و متوسط و احصابنگاه

 .های اساسی است که عدم رفع آنها سبب عدم اثربخشی طرح خواهد شدچالش

 

 نقاط ضعفاهم ب( 

مشخص بر مشارکت مردم را در نظر نگرفته است. ریزی محلی و جهادی مبتنیح مذکور، نظام برنامهطر .1

های توسعه روستایی ها و برنامهریزی پروژهنيست که سازمان مورد نظر، چگونه و با چه سازوکاری طرح

 مبتنی خواهد کرد؟روستایيان  هایرا بر نيازهای واقعی و اولویت

های اجرایی توسط سازمان توسعه روستایی مورد توجه قرار عالی بين دستگاهسازوکار هماهنگی  .2

طور که گفته شد، این سازمان در عين حال که از منظر پاسخگویی در برابر مجلس هماننگرفته است. 

شورای اسالمی باید در وزارتخانه دیده شود، ولی باید دارای یك رأس مشورتی سطح باال با ریاست 

 یا معاون اول نيز باشد.جمهور رئيس

ویژه در زمينه های سازمان بهها( با سياستگونه هماهنگی بين مدیریت محلی روستایی )دهياریهيچ .3

رسان به نهاد جهادی متناسب با اقتصاد ها از یك سازمان بوروکراتيك و خدماتگيری دهياریتغيير جهت

 دیده نشده است.مقاومتی 

سعه روستایی، هم وظایف راهبری و سياستگذاری و هم برخی وظایف از آنجایی که برای سازمان تو .4

منظور نظارت عاليه ضروری است و بينی شده است، لذا وجود رکنی به مانند مجمع عالی بهاجرایی پيش

های توسعه روستایی نيز باید توسط مجمع منصوب شود تا بتواند عملكرد مدیر مرکز ارزیابی و پژوهش

  مستقل ارزیابی نماید.صورت به خود سازمان را نيز

تار شدن سازمان در تواند سبب غلبه امور عمرانی و گرفد است که میئدر طرح مذکور، واژه عمران زا .5

ای و اقتصادی شود؛ کما اینكه در طرح مذکور جای پرداختن سازمان به امور توسعهامور مذکور به

ها و وظایف به این سازمان منتقل يه داراییشرکت آب و فاضالب روستایی با کلشده است بينی پيش

دولت محلی عنوان به هادهياری و راهبردی شود. مشخص نيست که در این طرح چرا تشكيالت مهم

نهاد  ، ولینشده استبرقرار  مربوطهرابطه  نشده وروستاها به سازمان توسعه روستایی منتقل 

در طرحی که همچنين  !ده استمنتقل شازمان به سشرکت آب و فاضالب روستایی  رسانی مانندخدمات

های مرتبط با معماری و عمران نيز برای مدیر عامل یك فوریت آن به تصویب رسيده است، تخصص
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تواند زمينه انحراف سازمان از شهرستانی در نظر گرفته شده است که مینيز سازمان، مدیران استانی و 

 . کند مسير مدیریت توسعه و اقتصاد را فراهم

با توجه به اینكه هدف از تشكيل سازمان توسعه روستایی در وزارت جهادکشاورزی، تقویت ابزار و ساختار  .6

است،  روستاییتوسعه در حوزه  مناسب در این خصوص و هدایت این دستگاه به سمت وظایف ذاتی خود

« اورزی و توسعه روستاییکش وزارت جهاد»عنوان وزارتخانه را در جهت تقویت این رویكرد به لذا طرح باید 

سازمان امور عشایری ازجمله  های مختلفبهتر است عنوان سازمان که ناشی از ادغام سازمان .هدتغيير د

 هم داشته باشد.« عشایر»کشور است، ردپایی از 

کارگزاران بيمه محصوالت کشاورزی به استخدام سازمان توسعه بينی نموده است طرح مذکور، پيش .7

يایند و صندوق بيمه محصوالت کشاورزی از بانك کشاورزی به این سازمان انتقال یابد. در روستایی در ب

 این خصوص نكات زیر مطرح است:

کارشناسان بخش خصوصی باید فعاليت نمایند عنوان به کارگزاران بيمه محصوالت کشاورزی الف(

تحت عنوان بخش  افرادی ابتداسنت نامناسب که  در آیند ایننبوده به استخدام دولت بر این و قرار 

 نمایند و سپس به مرور زمان، خواهان استخدام دولتی از طریق اعمال فشارشروع به فعاليت می خصوصی

مانند تجربه طرح استخدام ناظران محصوالت کشاورزی( باید متوقف شوند )بهبر نمایندگان محترم می

 رنامه پنجم توسعه است. قانون ب (57)شود. این نحوه استخدام مغایر با ماده 

ای است که انتقال آن درحال حاضر صندوق بيمه محصوالت کشاورزی دچار مشكالت عدیده ب(

 شود.به این سازمان نوپا و راهبردی، سبب گرفتار شدن آن در امور اجرایی و غيرحاکميتی می

اصی برای های خها و تخصصهای سازمان توسعه روستایی، صالحيتبا توجه به مأموریت ج(

ای خود را حفظ نگر و توسعهکارکنان این سازمان در نظر گرفته شده است تا این سازمان بتواند نقش کل

توانند حل کنند، بلكه گرا نه تنها مشكلی را از مشكالت این سازمان نمیهای فنی تقليلکند. تخصص

 وند. شمنجر به سنگينی و رکود این تشكيالت و خروج آن از حالت چابكی می

کند و قطع صندوق بيمه محصوالت کشاورزی منابع مالی خود را از بانك کشاورزی تأمين می د(

 زا باشد. تواند مشكلرابطه آن می

 تری برای تخمين خسارت به محصوالت کشاورزیهزینههای کمحال حاضر الگوها و روشدر (هـ

اند که خيلی کارآمدتر دی و غيره ابداع شدهتغييرات آب و هوایی، ریسك درآمبر مبتنی هایروشازجمله 

از روش سنتی و پرهزینه بازدید ميدانی است. بنابراین نيازی به استخدام انبوهی از کارگزاران صرفاً برای 

 بازدید ميدانی خسارت محصوالت کشاورزی وجود ندارد.

صی را دارند، چنانچه نمایندگان محترم به هر دليلی دغدغه استخدام کارگزاران بخش خصو و(
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های فنی و تخصصی کشاورزی یا خود بانك کشاورزی انجام دهند؛ نه در توانند این کار را در معاونتمی

  سازمانی که کمترین ارتباط را در این زمينه ندارد.

معاونت راه روستایی وزارت راه و »درخصوص  طرح، مشخص نيست که چرا فقط (1)در ماده  .8

شده است و « و بعد از آن 1/2/1394يه پرسنل و امكانات موجود در تاریخ با کل»تصریح بر « شهرسازی

قانون تشكيل  (2)شود مانند حكم ماده نين قيدی نيامده است. پيشنهاد میها چدر مورد سایر سازمان

، تصریح شود که کليه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروی 31/3/1390وزارت راه و شهرسازی مصوب 

شده به سازمان توسعه و عمران روستایی کشور منتقل  ل منقول و غيرمنقول در اشخاص یادانسانی، اموا

نيز  «3»تبصره درخصوص  تر است. همين ایراداین ماده کامل «3»شود. این عبارت از عبارت تبصره می

ه ابهام دارد و مشخص نيست ک (1)ماده  «3»در تبصره « با همكاری»عبارت دیگر، ازسوی  وارد است.

 نامه چه ميزان است؟حدود صالحيت هر یك از همكاران در تهيه آیين

طرح، از  (2)ماده  «1»های ملی به سازمان بدون تعيين ضوابط در بند اعطای صالحيت تصویب برنامه .9

آور است، به جهت داشتن ماهيت تقنينی مغایر با اصل های اجرایی مربوط الزامآنجا که برای دستگاه

قانون اساسی و وهشتم چهلنون اساسی است؛ مگر اینكه رعایت قوانين مانند حكم اصل قاهشتادوپنجم 

های کلی آمایش سرزمينی مورد تصریح قرار گيرد. به عالوه، از آنجا که ذیل این بند شامل نهادهای سياست

ایراد ود. اخذ موافقت مقام معظم رهبری تصریح ش ،لذا باید درخصوص این نهادها شود،زیر نظر رهبری می

این ماده نيز  «32»، «31»، «27»، «20»، «12»، «9»، «6»، «5»بندهای درخصوص  ،«1»ناظر به بر بند 

 رسد.ریزی و سياستگذاری وارد به نظر میاز حيث اعطای صالحيت برنامه

، اگر بناست که در قوانين بودجه سنواتی پيوست مستقلی برای اعتبارات (2)ماده  «2»در بند   .10

یی و عشایر تهيه و تصویب شود باید بر این امر تصریح شود، وگرنه الزام سازمان به پيگيری چنين روستا

شود که این ماده پيشنهاد می «4»و  «3»رسد. در بندهای امری بدون وجود قانون شایسته به نظر نمی

 «10»یگر، در بند دازسوی  تصریح شود. «2»همانند بند « متناسب با نيازها و استعداد رشد»بر دو قيد 

آور بودن باید بر حفظ حقوق آور است یا خير؟ در صورت الزامص نيست که الگوی کشت مزبور الزاممشخ

، از حيث اصطالحات، ابهام قانونی دارد؛ لذا نياز به «23»و  «21» هایمكتسبه افراد تصریح شود. بند

های توسعه روستایی امه توسعه تشكلبر اجرای برنمبنی «21»تعریف این اصطالحات است. تبصره بند 

ها در قانون تعيين نشده ها، از آنجا که این ضوابط و صالحيتو عشایری مشتمل بر ضوابط و صالحيت

های از حيث تجویز مشارکت در طرح «25»رسد. تبصره بند نظر میبههشتادوپنجم است، مغایر با اصل 

( چنين وچهارمچهلهای کلی اصل نون اجرای سياستاساس قاایی که مشخص نيست که قانوناً )برزیربن

 ای وجود دارد یا خير، محل ایراد است. اجازه

 «ج»بند  «2»از تبصره  «22»و  «21»، «20»استثنا کردن حكم بندهای درخصوص  «22»تبصره بند   .11
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محل  ، از حيث عدم مغایرت با قانون اساسیوچهارمچهلهای کلی اصل قانون اجرای سياست (3)ماده 

، وچهارمچهل اصل کلی هایسياست اجرای قانون (3) ماده «ج» بند «2» تردید است. توضيح اینكه تبصره

 نيست قانون این مشمول فرهنگ و تحقيقات و آموزش سالمت، هایحوزه هایفعاليت»دارد که اشعار می

 در غيردولتی بخش به واگذاری هرگونه همچنين و غيردولتی و دولتی هایبخش توسط توسعه هرگونه و

 شورای مجلس تصویب به قانون این ابالغ از سال یك مدت ظرف که بود خواهد ایالیحه مطابق هاحوزه این

های آموزش، تربيت بدنی و فرهنگ شامل حوزه «22» و «21» ،«20»و نيز بندهای « رسدمی اسالمی

تواند توسط شورای نگهبان ها میوزهازمان جهت مدیریت این حاست که اعطای صالحيت عام و مطلق به س

 بخش از خدمات خرید خصوص اینكه اطالق این حكم شامل تجویزمغایر با قانون اساسی قلمداد شود؛ به

 سيسأت الیحه به نگهبان شورای ایراد در و است رهبری معظم مقام رهنمودهای با شود که مغایر غيردولتی

 گرفته قرار تصریح مورد مجلس 28/2/1395 مصوب غيردولتی پرورشی و آموزشی مراکز و مدارس اداره و

 .است

به معنای بيان مصادیق حصری است « شامل»( مشخص نيست که عبارت 8ماده )« 1»در تبصره  .12

تواند موجب تفاسير اجرایی متعدد شود. چنين ایرادی در تبصره ؛ و این خود می«از قبيل»یا به معنای 

در صورتی که  .( دارای مغایرت است8ماده )« 2»همچنين حكم تبصره  شود.( نيز دیده می9ماده )« 1»

بخش شامل هر فعاليت اقتصادی در « کار دیگروفعاليت در هرگونه کسب»و  «وکارکسب»اصطالح 

خصوصی و در ساعات خارج از قرارداد مدیر عاملی باشد، این محدودیت محل تأمل است؛ زیرا با آزادی 

 .شغلی افراد مغایرت دارد

دارای ماهيت تقنينی  (7)ماده  «1»مذکور در بند « هاسياستگذاری، تصویب برنامه»در صورتی که   .13

دليل به که دارای ماهيت اجرایی باشد،هشتادوپنجم قانون اساسی است و در صورتیباشد، مغایر با اصل 

، مگر اینكه اسی استقانون اس شصتمهای توسعه روستایی و عشایری مغایر با اصل حضور یك فرد از تشكل

 فرد مذکور با انتخاب و حكم وزیر منتصب شود.

، تعيين صالحيت اشخاص ماهيت تقنينی دارد و واگذاری آن بدون تعيين ضابطه (12)درخصوص ماده   .14

این ماده، الزام آور کردن نظامنامه مصوب سازمان  «2»است. همچنين در تبصره هشتادوپنجم مغایر با اصل 

این،  برعالوه است. هشتادوپنجمن تعيين ضوابط حاکم بر این نظامنامه مغایر با اصل برای اشخاص بدو

وچهارم چهلهای کلی اصل گرایانه یكسال پس از تصویب این طرح با سياستواگذاری وظایف تصدی

مغایر است. همچنين ذیل  وچهارمچهلهای خارج از عناوین صدر اصل فعاليتدرخصوص  قانون اساسی

و  وچهارمچهلهای کلی اصل الزامات و نحوه واگذاری، با احكام مقرر در سياستدرخصوص  «1»تبصره 

 قانون اجرای آن مغایرت دارد.

مغایر با  وگرنهباید مقيد به حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه شود  (17)ماده  «2»و  «1»بند   .15



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________ 

 

 

68 

تقنينی دارد و تفویض  ، ماهيت(24) دیگر، صالحيت کارگزاران در مادهازسوی  است.وسوم پنجاهاصل 

این ماده نيز از حيث  «2»قانون اساسی است. تبصره  هشتادوپنجمنامه مغایر با اصل آن به آیين

 مندی نياز به اصالح دارد.رضایتدرخصوص  پردازیعبارت

 قرار تصریح مورد این طرح از متعددی احكام در «اجرایی هایدستگاه» یا و «اجرایی دستگاه» عبارت  .16

 و «اجرایی دستگاه» اصطالح. است نشده ارائه تعریفی این طرح در عبارت این درخصوص که اندگرفته

 مناقصات برگزاری قانون ،1386 مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون (5) ماده در «اجرایی هایدستگاه»

 این که است شده تعریف 1351 مصوب کشور بودجه و برنامه قانون (1) ماده «11» بند و 1383 مصوب

 شود در تمام این طرحهمچنين پيشنهاد می .هستند اختالف دارای مفهوم و مصادیق حيث از تعاریف

استفاده « (1)نهادهای مذکور در ماده »از عبارت « نهادهای پيشين»جای عبارت هاین ماده، بازجمله 

 شود.

های فنی وزارت جهاد کشاورزی ای است که باید با همكاری اساسی معاونتتهيه الگوی کشت، وظيفه .17

اعم از معاونت زراعت و باغبانی و براساس متغيرهای اجتماعی، اقتصادی، اقليمی، شرایط خاک و غيره 

 تهيه شود و این سازمان به تنهایی صالحيت تهيه الگوی کشت را ندارد.

توسعه روستایی باید اظهار داشت که تعيين متولی مشخص برای  با توجه به مباحث فوق، در نهایت،

ها و وظایف فاقد بسيار حياتی است. طرح پيشنهادی با وجود اینكه تقریباً به خوبی توانسته مأموریت

نماید و با وجود نگاه جامع و  توسعه روستایی را شناسایی و احصامتولی مشخص و کارآمد در حوزه 

بر اقتصاد مقاومتی(، ولی دارای نیعد اقتصادی )مبتویژه بُیكپارچه به ابعاد مختلف توسعه روستایی به

تر، تأیيد کليات طرح مذکور های اساسی فوق و برخی اصالحات جزئیدر صورت رفع چالش ایراداتی است.

  های مجلس است.مورد تأکيد مرکز پژوهش
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