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درآمد پایدار یکی از عوامل مهم استقلال مالی است  .بسیاری از ثروتمندان دنیا تنها باساخت
سیستم های تولید و جمع آوری درآمدهای پایدار به موفقیت های بزرگ رسیده اند
درآمد پایدار ( : )Residual income
به درآمدی گفته می شود که فرد یک بار کار یا پروسه ای را انجام دهد و این کار به صورت
دائم به فرد درآمد دهد و این درآمد روندی رو به رشد داشته باشد .
یعنی ماه اول به عنوان مثال صدهزارتومان درآمد داشته باشد و ماه دوم صدو یک هزارتومان و
ماه های بعد نیز درآمد به همین صورت تصاعدی افزایش یابد .
به طور مثال شغل مکانیکی را در نظر بگیرید  :این فرد در روز حداکثر می تواند  01خودرو
تعمیر کند ولی اگر روزی کار نکند درآمدی کسب نخواهد کرد پس وی هیچگاه درآمد پایدار
نخواهد داشت بسیاری از افراد درآمد دارند اما درآمد آنها پایدار نیست زیرا اگر برای مدت
خیلی کوتاه مثلا دوسه روزه هم کارنکنند درآمد آنها قطع یا کم می شود در صورتی که درآمد
پایدار یعنی افزایش به صورت تصاعدی .
برای داشتن یک درآمد پایدار فرد باید یک سیستم درآمدزایی قدرتمند داشته باشد ،
سیستمی که درآمد ا به سمت تصاعد برساند نه در حد راکد .
سیستم درآمد زایی را با مثال مکانیک توضیح خواهیم داد  ،به طور مثال فرد مکانیک می تواند
تجربیات خود را به صورت بسته های آموزشی در یک سایت یا وب سایتی که خود طراحی
کرده است قرار دهد و درآمد کسب کند
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فرد مکانیک حتی اگر در حال تعمیر یک خودرو باشد درکنار آن از فروش حاصل از بسته
آموزشی خویش در وب سایت درآمد کسب می کند و این سایت ممکن است در روز چند
بازدید کننده و خریدار از سایت اطلاعاتی مکانیک خریداری کرده پس درآمد آن افزایش یافته
و پایدار خواهد ماند .
وی می تواند بدون اینکه در تعمیرگاه حضور داشته باشد و در حالیکه مشغول کار دیگری باشد
از سایت خود درآمد کسب کند .
کسب درآمد پایدار شاید ساده بنظر برسد اما به کمی خلاثیت و ایده نیاز دارد درآمد قطعا یک
شبه به وجود نخواهد آمد و نیاز به یک پروسه زمانی و کمی خلاقیت ،ایده پردازی و تخصص
دارد به پیشنهاد های کسانی که میخواهند یک شبه و یا یک ماهه شما را دعوت به درآمد
پایدار کلان و رویایی نمایند شک کنید دقیقا همانند شرکت های گلکوییست .
کسب وکارهای اینترنتی می تواند یکی از راه های ساده برای داشتن یک درآمد پایدار باشد
به این صورت که :
 =0دنیای تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده است و مردم روز به روز از تکنولوژی روز استفاده می
کنند
 =2مشتریان جدید خواهید یافت و به تعداد این مشتریان روز به روز اضافه خواهد شد .
 =3شمایک راه سیستم سازی و ایجاد بستر درآمدی پایدار امتخاب کرده اید
به مثال قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود خوب فکر کنید شاید دریا هم با قطره قطره
های باران وسعت گرفته است که مطمئنا همینطور است .
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آقای وارن بافت را می شناسید ؟
او یکی از افراد ثروتمند و تاثیرگزار جهان است .
او در کودکی روزنامه فروشی می کرده است کاری که بسیاری از کودکان کار هم در خیابان
های شهرمان انجام می دهند
اما چیزی که باعث تفاوت آقای وارن بافت را از دیگر بچه های روزنامه فروش متمایز کرده
است که اوکمی خلاقیت به خرح داد و ایده پردازی کرد چگونخ ؟
او مانند دیگر بچه ها در خیابان ها پشت ترافیک و چراغ قرمز روزنامه فروشی نکرد و روزنامه
ها را دست مردم نداد بلکه وی وقت خود را صرف مراجعه به همسایگان برای گرفتن اشتراک
می کرد .
هنگامی که اشتراک روزنامه را به کسی می فروخت با بخشی از پول آن بچه های دیگر را
استخدام می کرد تا روزنامه ها را به مشترکین تحویل دهند .
وارن بافت با ایجاد یک سیستم فروش روزنامه توانسته بود درآمدی پایدار برای خود ایجاد کند
زیرا این سیستم وقتی او حضور نداشت هم برایش درآمد ایجاد می کرد .
و بازیاد شدن مشترکین درآمد وی هم افزایش یافت
برای کسب درآمد پایدار باید حتما یکسری نکات را در نظر بگیرید و آنها را رعایت کنید
محتوای ارزشمندی از کار و حرفه داشته باشید
*حکم یک آهنربای عالی برای جذب مخاطبان خود داشته باشید
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* ایمیل مارکتینگ حرفه ای را یاد بگیرید بدون این هرگز نمی توانید یک درآمد بالای
پایداری داشته باشید و ممکن است باشکست مواجه شوید .
* یک سیستم خودکار بازاریابی طراحی کنید
* و بعد بایک ترافیک موثر و افزایش نرخ تبدیل اقدام به کسب درآمد کنید
این کارها ماه ها زمان می برد و نیاز به تلاش و استراتژی قدرتمند دارید اما پس از مدتی شما
با مشاهده موجودی حساب بانکیتان خستگی این مدت را از تنتان خارج خواهد کرد .

پیشینه و دلایل اهمیت موضوع ( بررسی تاتریخچه و ریشه ها ) :
بنظر می رسد تاریخچه درآمد پایدار به زمان هخامنشیان که اقتصاد روستا محور بود بر می
گردد زمانی که طبقه اول جامعه را کشاورزان تشکیل می دادند و سپس پیشه وران زمانی که
اقتصاد بر پایه کشاورزی بود و از این راه کسب درآمد میکردند .
و رفته رفته مردم با مبادله کالا به کالا درآمدشان رونق گرفت تا در نهایت به تجارت رسیدند .
تجارت یکی از پردرآمدترین راه کار و خلاقیت بشریت بود در آن زمان روستاها نه تنها درآمدزا
بودند بلکه موجب اشتغال هم می شد و خزانه شاه را از همین طریق و از طریق امرار و معاش
کشاورزان پر می کردند .
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یکی از عناصر دخیل در درآمدزایی را میتوان هنر زنان نام برد مثلا در کار صنایع دستی از
جمله ریسندگی و بافندگی را میتوان نام برد که رفته رفته به پیشرفت رسید و ماشین های
صنعتی جایگزین شد .
و تنها یک مدیر آن ها را زیر نظر داشت و آن فرد هم کدخدا نام داشت
اما امروزه رفته رفته روستاها به جای تولید کنندگی جای خود را به مصرف کننده داده است
چرا که به مرور زمان اشتغال های پایدار کسر شد و جای خود را به زندگی ماشینی داده است
و دهیاری ها که حکم کد خدای ده را دارد متکی به دولت شده و در حالی که با کمک
روستاییان بایدبه کسب و کار روستا دست بزند و درآمدزایی کند
به طور مثال ارائه طرح های مشارکتی با اهالی روستا و خلاقان منطقه باید بتواند نه تنها موجب
اشتغال جوانان و بیکاران شود بلکه از این طریق میتواند برای دهیاری ایاد درآمد کند که با
پیشرفت طرح آب باریکه ایجادی توسعه یافته و بتواند درآمد داشته باشد .
دهیاری باید بتواند زمینه اشتغال را برای بازاریابی اجناس روستا فراهم کرده و از این طریق هم
میتواند برای خود کسب درآمد کند .
و بنظر میرسد یکی از موانع این کار بتوان به خلاقیت و قوانین و توان و ناآگاهی و عدم تخصص
و عدم توانایی برخی از دهیاران اشاره کرد
و یا گاهی روند برخی از قوانین و نبود بودجه اولیه دست و پاگیر این موضوع خواهد بود
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با این تفاسیر مسئولین مربوطه از جمله دهیاران که رابط بین روستاییان و ارگان های بالادست
می باشند و سپس بخشداری ها و در راس آن فرمانداری ها با حمایت از ایده ها و خلاقیت
های درآمد زای افراد حمایت کرده تا بتوانند درآمدی پایدار را ایجاد کنند
تطبیق منابع درآمدی دهیاری ها با ویژگی در آمد پایدار :
دهیاری ها به عنوان بازوی اجرایی شوراها در روستا از جمله مهمترین نهادهای مردمی و
محلی در ایران هستند که در تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیت هایی که به موجب آنها
گذاشته شده همواره ربا دشواری هایی مواجهند که توانایی آنها را در ارائه خدمات به جامعه
روستایی به چالش می کشند پژوهش حاضر در صدد بررسی و ارائه راهکارهایی عملی و علمی
به منظور تامین منابع مالی جدید و پایدار برای دهیاری های منطقه مورد فعالیت می باشد تا
پیش از این از اصطلاحات اراضی در دهه  0331اگرچه مالکان ارتباط نزدیکی با بدنه حکومت
داشته و به موجب پاره ای قوانین برخی زکارگزارانذمنصوب دولت تا اندازه ای به امور روستاها
می پرداختند اما مدیریت روستایی فرآیندی درون زا و قائم به عواملی بود که روابط میان آنها
با توجه به شرایط تاریخی و طبیعی شکل گیری مناسب اقتصادی اجتماعی روستاها صورت
بندی شده بود اما پس از اصلاحات ارضی با اجرای یک بسته سیاستی چند منظوره مدیریت
روستایی به منظور بنیادینی دستخوش دگرگونی و مداخلات دولت قرار گرفت از آن زمان تا
کنون برای نظم بخشیدن به امور روستاها و هدایت این مجموعه های کهن زیست انسانی و
طبیعی در مسیر توسعه  ،قوانین بسیاری وضع و نهاد های متنوعی پدیدار شده که آخرین آنها
نهاد عمومی و غیر دولتی دهیاری به عنوان مکمل اجرایی شوراهای اسلامی است
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صرف نظر از اینکه ظهور قوانین و نهادهای یاد شده تا چه انازه از ضرورت های تاریخی تاثیر
پذیرفته و یا تا چه اندازه بر اساس نیازهای روستایی برآمده اند
یکی از مهمترین جنبه های وجودی آنها ارائه خدمات عمومی و فراهم دنمودن زیرساخت هایی
است که موجب افزایش تولید  ،درآمد  ،و ارتقای سطح رفاه روستاییان می گردد
دهیاری ها نیز که اکنوند این مسئولیت را بر دوش گرفته اند بر مبنای الگوهای مشارکتی
توسعه که خواستگاه تئوریک آنهاست  ،میبایست درعمل نیز تعهد خود را به مشارکت نشان
دهند .
مشارکت مردم درروند توسعه نزد صاحب نظران از چنان اعتباری برخوردار است که بعضا
توسعه را معدل مشارکت نشان دهند .
از جمله مهمترین زمینه های مشارکت مردم در امور روستاها تامین هزینه فعالیت هایی است
که در راستای بهبود معیشت مردم توسط دهسیاری انجام میگیرد
محدودیت و توزیع نامناسب اعتبارات دولتی و نبود طرح ها و برنامه های توسعه متوازن نای از
خلاء طرح های آزمایشی و کالبدی در کنار رکود اقتصادی و بیکاری و منابع مالی اندک برای
اداره اغلب روستاها چشم انداز توسعه این مناطق را با ابهامات جدی رو به رو نمود است .
برای تامین منابع درآمدی مورد نیاز فعالیت هایی که دهیاری عهده دار انجام آن هاست به
فراخوان شرایط میتوان منابع گوناگونی را در درون و بیرون از روستاها جستجو نمود در این
زمینه چهار پرسش کلیدی پیش روی دهیاری ها قرار دارد :
=0برای ارتقای سطح زندگی مردم روستایی  ،دهیاری ها چه نوع خدماتی را باید عرضه کنند .
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=2با توجه به منابع موجود  ،دهیاری ها چه نوع خدماتی را میتوان عرضه کند
=3روستاییان توان تامین مالی چه سطحی از خمات مورد نیاز را دارند
=3منابع مالی خارج از محیط روستا تا چه اندازه تکافوی نیازهای موجود را می کند
دهیاری ها باید خدماتی را عرضه کنند که جامعه روستایی به آنها نیاز داشته و به طور
ملموسی بر معیشت روستاییان اثرات مثبتی دارد اما هدف باید با توان مردم محلی پرداخت
بهای خدمات و یا تمایل آنها برای پرداخت  ،تعدیل شود همچنین کسب درآمد از منابع درونی
باید متناسب با توان اقتصاد روستایی بوده و از آن فراتر نرود
در جستجوی زمینه های جدید کسب درآمد برای دهیاری ها ضمن توجه به اصول یاد شده
لازم است درآمدهای جدید را پیش از آنکه در بودجه سالانه دهیاری  ،به مبنایی برای اقدام
تبدیل شوند .
از نظر ملاحظات اقتصادی  ،اجتماعی  ،محیطی و خاستگاه بوجود آمدن درآمد مورد ارزیابی
قرار داد تا از امکان پذیری کسب درآمد و استمرار آن اطمینانذحاصل نمود .
فلسفه وجودی نهادهای محلی بر اساس پیشبرد اهداف توسعه شکل گرفته و فراهم نمودن
شرایط لازم لرای آنکه روستا به مکان زیست مناسب تری برای روستاییان تبدیل شود .
ماموریت آن ها می باشد بویژه زمانی که تامین منابع مورد نیاز از محل بودجه دولتی با
دشواری های فزاینده ای روبه رو است اغلب میبایست سبدی از منابع درآمدی جایگزین برای
ارائه خدمات مورد انتظار در اختیار داشته باشد .
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دیدگاه ها و نظریه ها ی توسعه از هنگام ظهور پس از جنگ جهانی دوم تاکنون در برخورد با
واقعیت تحول یافته اند .
تا آخر دهه  0791بیشتر نظریه پردازان توسعه در کشورهای توسعه یافته برای حل مشکبلات
اقتصادی و اجتماعی به * دولت بزرگ * اعتقاد داشتند
در کشورهای در حال توسعه نیز اعتقاد براین بود که بخش خصوصی از قدرت و توان لازم برای
بسیج توسعه برخوردار نیستند پس دولت باید از طریق شرکت های دولتی منابع لازم را تجهیز
کند .
مکتب نوسازی ابزار نظری چنین سیاستی را در کشورهای یاد شده فراهم کرد
کاآیی اندک  ،زیان دهی  ،تورم نیروی کار و نبود انعطاف پذیری لازم در شرکت های دولتی و
فشار سیاسی در اواخر دهه هفتاد میلادی سبب شد تا دیدگاه های طرفداران مورد توجه قرار
گیرد .
آنها خصوصی سازی را یک کمال مطلوب دانسته و خواهان کاهش سهم دولت در تولید
ناخالصی داخلی و محدود کردن نقش دولت در اقتصاد بود .
دهیاری ها دارای کارکرد های متعددی هستند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود
=0بازوی اجرایی شوراهای اسلامی در نظام مدیریت روستایی
=2ارائه خدمات و تسهیلات عمومی
=3تقویت روند توسعه اجتماعی
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 =3بسترسازی شهرهای آینده کنترل کننده روند مهاجرت از روستا به شهر
=5حفاظت از امکانات زیربنایی احداث شده در نواحی روستایی
=6تقویت روند توسعه کشاورزی
=9قابلیت تصدی بسیاری از وظایف بخش دولتی
و البته دهیاری ها کارکردهای اقتصادی گوناگونی دارند ازجمله :
=0شناسایی زمینه های اشتغال در روستاها و مساعدت در جهت تامین کار برای افراد جویای
کار با همکاری دستگاه های ذی ربط
=2همکاری با مراجع قانونی در جهت دسترسی مردم روستا به نیازها
 =3ایجاد صندوق های قرض الحسنه
=3تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی  ،و اهتمام به ترویج  ،توسعه پایدار و
درآمدهای پایدار
از جمله راهکارهایی که میتوان جهت ایجاد درآمدهای پایدار ارائه نمود
ایجاد اقامتگاه ها و کمپینگ ها
پرورش گل و گیاه
احداث بازارچه صنایع دستی مربوط
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دهیاری ها یک نهاد عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل هستند که برخی از خدمات
عمومی را در محدوده قانونی و خدماتی روستاها انجام می دهند.
رویکرد سنتی به جای توجه به توانایی ها به نیازها توجه می کند و اراده اش معطوف به
برآوردن نیازهاست و از این رو کرتزمن آن را رویکرد نیازمبنا نام می نهد که در مقابل
رویکرد جدید یعنی

دارایی مبنا قرار می گیرد.

در رویکرد نیازمبنا که متولی اصلی نیازهای جامعه محلی از « اش دولت است محل تفریق
منابع موجود از منابع مورد نیاز به صورت دقیق تعیین می شوند .اتخاذ این رویکرد بر اساس
سیاست استحقاق است و باعث فرو رفتن ساکنان اجتماع محلی در چرخۀ وابستگی می شود.

فراهم کردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در روستاها از طریق
تدوین و اجرای الزام قانونی در راستای ایجاد اعتماد و کارآفرینی.
 ایجاد دستگاهی برای ثبت درآمدهای دهیاری در راستای شفاف سازی نهادی و نظارت برسامانۀ بودجه دهیاری های کشور.
 آموزش های مستمر و عملیتی با نظارت متولیان از سعوی سازمان امور دهیاری ها برایدهیاران.
در بعد اجتماعی موارد زیر پیشنهاد میشود:
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 سپردن مسئولیت توسعۀ اقتصعادی روستا بعه دهیاری و شورای روستابه منظور افزایش مسئولیت پذیری و متنوع کردن منابع درآمد روستا ،اخذ عوارض و
کاهش قدرت برخی از متولیان
دولتی از جمله بخشداری - .نظرخواهی از اهالی روستا در مورد روند مالی دهیاری در مدت
زمان های مشخص بعه منظور نظارت مردمی بر روند مالی دهیاری ،همچنین افزایش
شفافیت و جلوگیری از تخلفات و پنهان کاری های مالی در برخی از نقاط .برای بهبود
ظرفیت سازی در بعد اقتصادی،
موارد زیر پیشنهاد میشود:
 توجه دقیق ،ریشه ای و عملیاتی به ظرفیت های تولیدی برای مناطق مختلف روستایی وایجاد زیرساخت های موردنیاز برای بخش تولیدی.
 کوتاه شدن دست دلالان بخش تولیدی و جلوگیری از اقدامات سوء و قاچاق. تشکیل صندوق های قرض الحسنه محلی با نظعارت دهیار ،در راستای تجمیع سرمایه وبرداشعتن گام های لازم برای سرمایه گذاری های محلی.
شوراهای محلی که در شهرها و روستاها تشکیل مـی شوند وظـیفه مـدیریت امور عمومی را
دارند .گرچه گستره امـور عـمومی مـربوط به سازمان های محلی دمکراتیک در ایران در مقایسه
با کشورهای توسعه یافته بسیار محدود است ،اما می توان امیدوار بود که با روشن شدن
کارکردهای مثبت واگـذاری اداره امـور بـه مردم و مشارکت آنها در مدیریت جامعه ،به تدریج
این گـستره افـزایش یافته و مردم درتمامی امور عمومی مربوط به محل زندگی از مسکن و
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اشتغال گرفته تا فراهم کردن فضاهای فراغتی وحفظ مـیراث تـاریخی و فـرهنگی به شوراها
مراجعه نمایند .با این وجود شوراها در انجام وظایف وکـتارکردهای خود با چالش هایی مواجه
اند .یکی از چالش های مهم پیش روی شوراها ،چالش هایاجتماعی است .این مقاله می کوشد
چالش های اجتماعی را که مربوط به شوراهای اسـلامی روسـتایی هستند ،مورد بـررسی و تحلیل
قرار دهد.
زندگی روستایی در اعصار گذشته در دیه هایی پراکنده ،تا حدودی خوبسنده و هـمگن جـریان
می یافت .زیست شهری متصرفان و مالکان عمده و متوسط سبب می شد تا سوای خوش نشین
ها که خدمات روستایی را انجام می دادند و در پایین ترین رده اجـتماعی بـودند
او« که هم به جماعت رعیت تعلق داشت و هم مورد تأیید و منصور مالکان و متصرفان بـود،
نقش واسـطه و نـیز اداره امور جماعت را برعهده داشت تا به گونه ای کدخدامنشانه و در حد
توش و توان رعیت کاربهره کشی از رعـایا را سـامان دهد آغاز گسترش مناسبات ایران با نظام
اقتصادجهانی در دهه های آخر سده نوزده میلادی مـوجب خـروج تـدریجی روستاها از
خودکفائی نسبی و وابستگی به مناطق رو به گسترش شهری شد .با پیروزی انقلاب مشروطه و
تـشکیل مـجلس شورای ملی ،نوگرایان ایرانی برای رهایی از شرایط عقب ماندگی ،قانون«تشکیل
ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام»را در سال  0226خورشیدی بـا هـدف تـنظیم و ساماندهی
وضعیت مدیریت برسرزمین به تصویب رساندند .از مهم ترین ویژگی های این قانون این بود که
حـکومت ،کدخدا را کـه از دیرباز وظیفه هدایت و هماهنگی امور عمومی ده را بر عهده داشت
به عنوان عامل خـود در روسـتابرگزید .این اقـدام سبب شد تا تحولی بنیادین در مناسبات
روستایی به وجود نیاید و تنها اصلاحاتی اندک در وضع موجود صـورت گـیرد .از مـهم ترین
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تحولاتی که در خصوص مدیریت روستایی در دهه 0331خورشیدی در حوزه مدیریت روستایی
صورت گـرفت تـشکیل«انجمن عمران ده»و پس از آن«انجمن ده»بود که با ترکیب  5نفر شامل
نماینده مالک ،نماینده زارع ،کدخدا و دو نفر معتمد مالک وزارع در روسـتاها تـشکیل می شد و
مقرر بود به امور عمومی و عمرانی روستاها بپردازد .اما در دهه چهل با قـدرت گـرفتن دولت و
فزونی اتکای آن به درآمدهای نـفتی ،این نـهاد نـتوانست حرکت وتأثیرگذاری خارج از ظرفیت
اقتصادی جامعه ایـران داشـته باشد .یکی از مهم ترین اقدامات با عنوان برنامه«اصلاحات
ارضی» بود که تغییراتی در ساختار اجتماعی روستاها ایجاد کـرد و هـمگنی نسبی آنرا تا اندازه
ای از مـیان بـرد(اشرف .)02 :0360 ،این تحولات مـدیریت روسـتایی را نـیز دربرگرفت وموجب
تصویب قوانینی جدید شـد .از مـهم ترین این قوانین باید به قانون« ،قانون تشکیل انجمن های
دهو اصلاح امور اجتماعی و عـمران دهـات»اشاره کرد که در سال  0332به تصویب رسـید .از
آنجایی که اصلاحات ارضی مـالکین را از صـحنه زندگی روستایی حذف کرده بـود پس لازمـ بود
تا قوانین جدیدی برای شرایط جدید تدوین گردد .هدف از تصویب این قانون تشکیل«انجمن
دهـ»مرکب از  5نـفرمنتخب روستاییان بود .این انجمن ها مؤظف بـودند تـا زیـر نظر و هدایت
وزارت کـشور بـرنامه های اصلاحات روستایی را به انجام رسـانند .برای نـخستین بار در این
قانون به مقام و موقعیت کدخدا توجهی نشد و مقرر گردید امور عمومی ده به شـکل انـجمنی
اداره شود .با تشکیل«وزارت تعاون وامور روستاها»در سـال  ،0353قـانون«تشکیل انجمن ده و
دهـبانی» به تـصویب رسـید که وظایف گسترده ای را برای انـجمن ده و دهبان برشمرده بود اما
فرصت چندانی برای اجرا نیافت.
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روش های تامین منابع مالی :
 BOTساخت ،بهرهبرداری ،واگذاری
 BOOساخت ،بهرهبرداری ،مالکیت
 BLTساخت ،اجاره ،انتقال
 BLOساخت ،اجاره ،بهرهبردار
 DBOMطراحی ،ساخت ،بهرهبرداری ،نگهداری
 ROTاحیاء ،بهرهبرداری ،انتقال
 ROOاحیا ،بهرهبرداری ،مالکیت

17

پیشنهاد ها:
در راستای یافته های حاصل از این پژوهش برای بهبود ظرفیت سازی در بعد قانونی ،موارد
زیر پیشنهاد میشود:
 انجام اصلاحاتی در قوانین دهیاریها بر اساس نظرات روستاییان. گنجاندن میزان عوارض و مالیات پرداختی خانوارها در طرد آمارگیری هزینه و درآمدخانوارهای روستایی.
 طرد الزام قانونی از طرف مجلس شورای اسلامی جهت استقلال دهیار از شورا و بخشداری بهمنظور نشان دادن دهیاری به عنوان یک نهاد رسمی و مردمی و آموزش های مستمر با
نظارت متولیان از سوی سازمان امور دهیاری ها برای دهیاران .برای بهبود ظرفیت سازی در
بعد نهادی ،موارد زیر پیشنهاد میشود
فراهم کردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در روستاها از طریق
تدوین و اجرای الزام قانونی در راستای ایجاد اعتماد و کارآفرینی.
 ایجاد دستگاهی برای ثبت درآمدهای دهیاری در راستای شفاف سازی نهادی و نظارت برسامانۀ بودجه دهیاری های کشور.
 آموزش های مستمر و عملیاتی با نظارت متولیان از سوی سازمان امور دهیاری ها برایدهیاران .در بعد اجتماعی موارد زیر پیشنهاد میشود:
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 سپردن مسئولیت توسعۀ اقتصادی روستا بعه دهیاری و شورای روستا به منظور افزایشمسئولیت پذیری و متنوع کردن منابع درآمد روستا ،اخذ عوارض و کاهش قدرت برخی از
متولیان دولتی از جمله بخشداری.
 نظرخواهی از اهالی روستا در مورد روند مالی دهیاری در مدت زمان های مشخص بهمنظور نظارت مردمی بر روند مالی دهیاری ،همچنین افزایش شفافیت و جلوگیری از
تخلفات و پنهان کاری های مالی در برخی از نقاط .برای بهبود ظرفیت سازی در بعد اقتصادی،
موارد زیر پیشنهاد میشود:
 توجه دقیق ،ریشه ای و عملیاتی به ظرفیت های تولیدی برای مناطق مختلف روستایی وایجاد زیرساخت های موردنیاز برای بخش تولیدی.
 کوتاه شدن دست دلالان بخش تولیدی و جلوگیری از اقدامات سوء و قاچاق. تشکیل صندوق های قرض الحسنه محلی با نظارت دهیار ،در راستای تجمیع سرمایه وبرداشتن گام های لازم برای سرمایه گذاری های محلی.
حمایت از طرحهای درآمدزای دهیاریها در دستور کار سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور قرار دارد
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از احصای  392طرح از میان
 2111طرح ارسالی از  29استان کشور که منجر به اشتغال زایی در روستاها شده است خبر داد
و افزود :این طرحهای خلاقانه که منجر به ایجاد اشتغال در روستاها شده در جهت نشر در سایر
روستاها شناسایی شده و مورد حمایت قرار میگیرد.
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به گزارش ایسنا ،جندقیان در نشست خبری صبح امروز یکشنبه با بیان اینکه به زودی بانک
اطلاعاتی طرحهای خلاقانهای که منجر به اشتغال زایی در روستاها شده است برای نشر در سایر
روستاها تشکیل میشود ،افزود :از میان  392طرح انتخابی ،برخی از طرحها برای انتشار جزئیات
بیشتر انتخاب میشوند تا سایر روستاها بتوانند از این الگوها با توجه به ظرفیتهای موجود در
روستا استفاده کنند.
وی اظهار کرد :به دنبال تشکیل بانک اطلاعاتی ایدهها و خلاقیتهای کارآفرین در روستاها392 ،
طرح از بین  2111طرح ارسالی از  29استان شناسایی و احصا شده که اطلاعات آنها بر روی
پایگاه اطلاع رسانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منتشر شده است.
وی با اشاره به تشکیل  33هزار و  511دهیاری از سال  22تا کنون ادامه داد :روستاهایی که به
شرایط تعیین شدهای میرسند جهت تشکیل دهیاریها اقدام میکنند که در کمترین زمان
ممکن بیش از  61درصد درخواستها مورد موافقت قرار میگیرد و در روستا دهیاری تشکیل
میشود لذا افزایش تعداد دهیاریها قابل پیش بینی است .همچنین از سال  22بیش از 2051
میلیارد تومان بودجه به دهیاریها تخصیص یافته است که  5211میلیارد تومان آن که شامل
 63درصد کل بودجه تخصیص یافته به دهیاریهاست در سه سال اخیر پرداخت شده است.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تاکید بر تلاش این سازمان
برای تحقق توسعه در روستاها به معنای واقعی افزود :بی تردید از الزامات توسعه و تعالی انسانها
ایجاد وضعیت ثبات در امور فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است و در حقیقت الزام
توسعه و ارتقاء در روستاها نیازمند ثبات حاکم بر عرصههای زیستی است.
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جندقیان ادامه داد :از سال  0329تا کنون برنامه ریزی برای توسعه روستایی از خرد تا کلان
بارها مورد تاکید قرار گرفته؛ اما متاسفانه با وجود اینکه پس از انقلاب اسلامی توسعه روستاها در
برنامه های پنج ساله مورد تاکید قرار گرفته بود آنچه که اجرا شد مورد رضایت روستاییان نبوده
است و حاصل آن شده است که روستاییان در حال تخلیه جمعیت است و یا شهرهای کوچکی
با قواعد غیر متعارف تشکیل شده است.
وی ادامه داد :در دو دوره قبل بسیاری از روستاهای کوچک ما شهر شدهاند در حالیکه تنها اسم
آنها شهر شده بر همین اساس برای اولین بار در وزارت کشور کنترل تغییرات در روستاها به
شدت مورد تاکید قرار گرفته و در راستای اجرای این مهم اقداماتی بر مبنای اقتصاد مقاومتی در
سه استان آذربایجان شرقی ،لرستان و کرمان اجرایی شده است؛ به طوریکه روستاییان در این
استانها برنامههای خود را جهت توسعه اعلام میکنند و قطعا برنامههایی که با رویکرد استفاده
از ظرفیت استانها تبیین شده است مورد حمایت سازمان شهرداریها و امور دهیاریها قرار
میگیرد و از این الگوها برای استفاده سایر روستاها نیز بهره گرفته میشود.
معرفی طرح ها و نمونه های موفق شهرداری ها و دهیاری ها در زمینه ایجاد درآمد پایدار
محلی :
 راه اندازی کارگاه بلوک سیمانی و سنگ فرشکشت گیاهان دارویی و درختان مثمر در پارک ها و فروش و صادرات آن هاراه انازی نمایشگاه دائمی-ایجاد اقامتگاه های بومگردی
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ایجاد غرفه های صنایع دستی مربوط به منطقه فراوری محصولات خاص منطقه و حتی صادرات آن به کشورهای دیگرتولیدکود کمپوست با زباله ایی همچون پوست میوه ها و برگ های درختان و چمنهای بریده شده
ایجاد کارگاه پلاستیک سازی با زباله های بازیافتی پلاستیکیتولید انبوه گل و گیاه و نهال و فروش آنهاایجاد صنایع تبدیلی از بازیافت کاغذ و پلاستیکایجاد بانک استیجاری ماشین آلات عمرانی شهرداریایجاد تابلوهایی جهت رزرو تبلیغاتایجاد شهربازی های شکیل
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