وزیركشور" :طرح همیاران توسعه روستایی" باا مشاارك
تمامی دانشگاهها و نیز سایر دستگاههای اجرایی كشور فراگیار

توازن

میشود.هدف نهایی ایا طارح ،بهباود فضاای حیااتی در

سال  ،5971سال اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل
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" طرح همیاران توسعه روستایی وزارت كشور"
(ارزیابی اولیه طرح و ارایه چارچوب پیشنهادی برای مرحله دوم)
ابراهیم خلیفه(عضو گروه توسعه و عمران مركز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت كشور و
عضو شورای راهبری طرح همیاران توسعه روستایی كشور)

اشاره
دومين نشست تخصصي" همياران توسعه روستايي كشور" با موضوع ارزيابي

زز
مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور جهت بررسي و ارزيابي اوليه و تدوين

اوليه طرح در روز يكشنبه به تاريخ  3135/5/13در سالن پيامبر اعظم(ص)

چارچوب پيشنهادي براي مرحله دوم فعاليت همياران ارسال گرديد .پس از

وزارت كشور در دو نوبت صبح و عصر برگزار گرديد .در اين نشست مقام عالي

مطالعه دقيق گزارشهاي ارسالي(استانهاي آذربايجان شرقي و غربي؛اصفهان؛

وزارت كشور دكتر رحمانيفضلي،دكتر رضوي(معاونت توسعه روستايي رياست

كرمانشاه؛ لرستان؛ تهران؛ مازندران؛ سيستان و بلوچستان؛ زنجان؛ خوزستان؛

جمهوري) ،دكتر افتخاري(رياست مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت

هرمزگان؛ سمنان؛ سيستان وبلوچستان؛ كهكيلويه و بويراحمد؛ قزوين؛مركزي؛ و

كشور) ،دكتر دينپرست(معاونت اموراقتصادي و توسعه منطقهاي) ،دكتر احمدي-

خراسان رضوي ) نقاط ضعف ،نقاط قوت و پيشنهادات جهت رفع مسايل كنوني

پور(مديركل دفتر تقسيمات كشوري و دانشيار گروه جغرافياي سياسي دانشگاه

توسط كارشناسان گروه توسعه و عمران مركز مطالعات مطرح شده و چارچوب

تربيت مدرس) ،مهندس راحتي(قائممقام سازمان شهرداريها و دهياريهاي

پيشنهادي براي اقدام عملي در مرحله دوم طرح ارايه گرديده است.

كشور)،دكترجندقيان(معاونت دهياريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي

در نشست تخصصي دوم(نشست ارزيابي اوليه عملكرد همياران)،در نوبت صبح،

كشور) ،دكتر مظفر صادقي( مشاور معاونت اموراقتصادي و توسعه منطقهاي و عضو

ابتدا دكتر صادقي به تشريح خالصهاي از وضعيت همياران و گزارشهاي آنان

شوراي راهبري طرح) ،اعضاي شوراي راهبري طرح همياران توسعه روستايي در

پرداختند .در ادامه ،هريك از همياران به ارايه خالصهاي ازگزارش خود پرداخته

مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور(دكتر سعيد جاللي ،معاونت

و سپس ساير مدعوين ديدگاههاي خود را مطرح نموده و در پايان مقام عالي

پژوهشي مركز؛ مهندس اميرحسين قادري ،رئيس گروه توسعه و عمران مركز؛

وزارت به ايراد سخنراني پرداختند .در نوبت عصر ،هر يك از همياران به تشريح

دكتر جمال بوستان زر و ابراهيم خليفه ،كارشناسان گروه توسعه و عمران مركز؛ و

مشكالت و مسايل پيش آمده در فرآيند انجام مرحله نخست طرح پرداختند و

يداهلل رنجبر ،رئيس اداره اجرائيات مركز) ،جمعي از اساتيد دانشگاه شهيد

در رابطه با نحوه انجام مرحله دوم كار تبادل نظر صورت گرفت.

بهشتي ،مرادينصر و توكلي(اعضاي دبيرخانه اقتصاد مقاومتي و همكاران طرح

در ادامه ،خالصه اي از مباحث مطرح شده در اين نشست و ارزيابي كلي از

همياران) ،همياران توسعه روستايي و جمعي از خبرنگاران حضور داشتند.

گزارش همياران و چارچوب پيشنهادي مرحله دوم ارايه ميگردد.

مقدمه

نكات مورد بحث

طرح"همياران توسعه روستايي كشور" با دستور مقام عالي وزارت كشور جناب

الف .خالصه سخنرانیها

آقاي دكتر رحمانيفضلي به منظور كارورزي و ارتقاء سطح تجربيات دانشپژوهان

مقام عالی وزارت كشور:

رشته جغرافيا و برنامهريزي روستايي و همكاري و تعامل سازنده و تبادل اطالعات

طرح همياران توسعه روستايي در تمامي دانشگاهها فراگير ميشود .همياران

و تجارب بين نهادهاي اجرايي و پژوهشگران مطرح گرديد .در اين راستا ،جمعي از

توسعه روستايي بايد با نگاهي جغرافيايي به مطالعه روستاها بپردازند و با توجه به

دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي رشته جغرافيا و برنامهريزي

تعريف سنتي"جغرافيا"-يعني رابطه متقابل انسان و محيط -و مبتني بر نظريات

روستايي از دانشگاه شهيد بهشتي ضمن شركت در دوره آموزشي دو روزه در

و مدل هاي موجود به تدوين چارچوب نظري و مدل علمي در پژوهش خود

وزارت كشور و دريافت اطالعات الزم و شيوهنامه تدوين گزارش ،به منظور

بپردازند .در اين مسير توجه به مقولههاي مديريت روستايي؛ فعاليتهاي

كارورزي در تيرماه 3135با همكاري نهادهاي اجرايي(استانداريها ،فرمانداريها،

روستايي؛ منابع مالي روستايي؛ و ظرفيتها و توانهاي روستايي اهميت بسزايي

بخشداريها و شوراي اسالمي و دهياريهاي تابعه) به مناطق موردنظر فرستاده

دارد .انتظار ميرود كه همياران خالق باشند و ظرفيتهاي پنهان و آشكار توسعه

شدند .در مرحله نخست ،پس از مراجعه اوليه همياران به روستاها و برگزاري

روستاها را شناسايي و مطرح نمايند و در نهايت ،طرح پيشنهادي خود براي

نشستهاي متعدد با مردم و مديران و مسئوالن محلي ،گزارش آنها به مركز

توسعه روستاها را ارايه دهند .وزارت كشور آمادگي خود را براي حمايت مالي و
اجرايي به منظور عملياتيسازي اين طرحها در روستاها اعالم مينمايد.
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توسعه روستایی ریاس جمهوری):

نقاط ضعف :ضعف كلي در زمينه چارچوب نظري و شيوه عملياتيسازي اقدامات

مشكل اصلي روستائيان كشور اشتغال و كمبود درآمد است .كمترين درآمد

پيشنهادي ؛ عدم توجه به تبيين جايگاه روستا در طرح هااي باالدساتي و پاايين

روستايي مربوط به استان سيستان و بلوچستان است .معاونت توسعه روستايي

دستي؛ كمتوجهي به نقش نهادها و بخشهاي مختلاف درگيار در حاوزه توساعه

رياست جمهوري در حمايت از توسعه اقتصادي روستاهاي مرزي وام با كارمزد

روستاها؛ مشخص نبودن وضعيت پايداري جمعيتي روستاها مبتني بر هدف؛ عادم

صفر درصد و ساير روستاها وام با كارمزد  1درصد ارايه ميدهد .اين معاونت از

توجه به موانع اجرايي و قانوني موجود در جهت تحقق پيشانهادات مطارح شاده

دستاوردها و پيشنهادات طرح هميارا ن توسعه روستايي وزارت كشور حمايت

براي روستاها و نبود راهكار براي رفع اين گونه مواناع؛ و عادم توجاه باه آ اار و

نموده و به تحقق عملي آن كمك مينمايد.

پيامدهاي حاصله از اجراي پيشنهادات در روستاها.

مهندس راحتی (قائم مقام سازمانشهرداریها و دهیاریهای كل كشور):

ج.چارچوب پیشنهادی مرحله دوم طرح(گروه توسعه و عمران مركز) :

نگاه مردم به دولت يك رويكرد"عمراني" است و بايد به يك رويكرد"توسعهاي"

پس ارزيابي اوليه گزارشهاي همياران ،چارچوب پيشنهادي ذيل -مبتني بر
زز

تغيير نمايد.الزم است محور توسعه جديدي براي روستاهاي كشور تعريف شود.

تجربه موفق و ارزندهي طرح"شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری در مراکز

طرح"روستاهاي نمونه" در سطح استانها در حال پيگيري است .سازمان

روستایی نمونه استان قزوین با رویکرد مشارکتی" که توسط دکتر مهدی

شهرداريها و دهياريها از دستاوردها و پيشنهادات طرح همياران توسعه

پورطاهری(دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه تربیت

روستايي حمايت ميكند.

مدرس)،زیر نظر دفتر شوراها و امور روستایی استانداری قزوین صورت گرفته
است -براي ادامه فعاليت در مرحله دوم ارايه ميگردد:

دكتر زهرا احمدیپور(مدیركل تقسیمات كشوری و دانشیار جغرافیای
سیاسی دانشگاه تربی

فرآیند شناسایی ظرفی های سرمایهگذاری در روستاهای نمونه(در مرحله:)2

مدرس) :

روستا ،كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است .بررسيهاي آماري حاكي از روند

 .3تبيين وضع موجود روستا؛

كاهش شديد جمعيتي در مناطق روستايي است .رتبهبندي  6گانه جمعيتي

 .2جايگاه روستا در طرحهاي فرادست؛

روستاها براساس عناصر تقسيمات كشوري در وزارت كشور تدوين شده است و

 .1شناسايي ا رگذاران و تعيين شركتكنندگان در جلسه كارگاه مشاركتي؛

همياران توسعه روستايي ميتوانند در جهت تحقق عملي اهداف طرح،

 .4فرآيند برگزاري جلسه كارگاه مشاركتي:

پيشنهادات خود را مبتني بر اين رتبهبندي جديد ارايه دهند.

.3-4شناسايي ظرفيتهاي ا رگذار بر سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي روستا؛
 .2-4اولويتبندي پروژههاي پيشنهادي برحسب ظرفيتهاي موجود و طرحهاي

دكترعباس سعیدی(استاد جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه شهید

فرادست؛

بهشتی):

 .1-4تبيين مهمترين موانع جهت اجراي پروژههاي پيشنهادي؛

همياران توسعه روستايي در جهت بهبود عملكرد خود بايد به بوميسازي تئوري-

 .4-4تبيين مهمترين پيشنهادات جهت رفع موانع اجراي پروژههاي پيشنهادي؛

ها و مدلهاي فعلي؛ منطقهبندي روستاها؛ ارايه راهكار براي برونرفت از مسايل

 .5-4تبيين مهمترين تعهدات روستايي براي اجراي پروژههاي پيشنهادي؛

فعلي در روستاها و تجربه كشور در زمينه روستاهاي نمونه توجه نمايند.

 .6-4تبيين مهمترين انتظارات از دولت براي اجراي پروژههاي پيشنهادي؛

ب .ارزیابی كلی گزارشهای طرح همیاران توسعه روستایی كشور

 .7-4سرمايهگذار پيشنهادي روستا؛ و

نقاط قوت :تشريح مناسب و جامع ويژگيهاي وضعيت موجود؛ برخورداري

 .8-4معرفي نماينده تاماالختيار مردم جهت شركت در كارگروه اجراي پروژه.

همياران از دانش ،تخصص و تجربه الزم جهت بررسي و تحليل مسايل موجود؛

شايان ذكر است كه گروه توسعه و عمران مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور

فرصت حضور مستمر در روستاها؛ و توانايي علمي تعامل با مديريت محلي و

در جهت حمايت بيشتر از همياران توسعه روستايي ،عالوه بر ارزيابي اوليه گزارش همياران

مسئوالن و كارشناسان مربوطه در سطح شهرستان ،بخش ،دهستان و روستاها و

و ارايه چارچوب پيشنهادي؛ گزارش راهبردي با عنوان" شاخصهاي توسعهي يك روستا و
الزامات عملياتيسازي آنها مبتني بر رويكرد آمايشي" ،را به عنوان محتواي آموزشي

نيز مردم.

پشتيبان طرح آماده نموده و نيز در حال پيگيري بحث امريه سربازي همياران ميباشد.
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