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طرح مشاركت مردم در راه اندازي واحدهاي توليدي مستقر در روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته

)1مقدمه
« محتاج هركه شوي اسير او خواهي بود .بي نياز از هركه شوي با او
برابر خواهي بود .هر كه را مورد نيكويي و احسان خود قرار دهي
فرمانرواي او خواهي شد ».
امام علي(عليه السالم)

الزم است قواي كشور بي درنگ و با زمانبندي مشخص ،اقدام به اجراي
آن كنند (سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي) و با تهيه قوانين و مقررات الزم
و تدوين نقشه راه براي عرصه هاي مختلف ،زمينه و فرصت مناسب براي
نقش آفريني مردم و همه فعاالن اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم
آورند.
(مقام معظم رهبري)

روستا واحدي توليدي ،فرهنگي ،مسكوني ،اجتماعي
ارزشي و سرمايه اي است كه به عنوان بخش مهمي از نظام
اجتماعي و جمعيتي كشور كه در آن تعداد كثيري از عوامل
انساني مولد سكونت دارند؛ محسوب مي شود .در روستاها و
مناطق عشايري عوامل و سرمايه هاي ارزشمندي اعم از انساني،
1
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طبيعي و اقتصادي به عنوان ذخاير استراتژيك كشور وجود دارد
كه در پيشرفت جامعه نقش مهمي را ايفا مي كند .نقش و اهميت
فرآورده ها و توليدات روستايي نظير محصوالت كشاورزي،
زراعي ،دامي و صنايع تبديلي ،نقشي بي بديل و منحصر به فرد
داشته كه مي تواند تكيه بر اقتصاد تك محصولي نفت را كاهش
دهد .ايجاد كسب و كار مناسب در روستاها و مناطق عشايري
عالوه بر استفاده از ظرفيت هاي خدادادي تأثير بسزايي در تأمين
امنيت اجتماعي ،كاهش حجم زياد ناماليمات اجتماعي و پديده
مهاجرت روستاييان به شهر دارد و به عبارت ديگر ،ايجاد اشتغال
در مناطق روستايي و عشايري ضمن جلوگيري از مهاجرت به
شهرها از شكل گيري مشاغل بعضاً كاذب ومشكل آفرين
جلوگيري نموده و موجب رشد و تعالي كشور مي گردد .بايد به
اين نكته توجه شود كه توسعه روستايي صرفاً از طريق توسعه
كشاورزي محض محقق نمي شود بلكه توسعه اي همه جانبه
در تمامي بخش هاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي منجر به
توسعه پايدار مناطق روستايي خواهد شد.
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اقتصاد و مشاغل موجود در مناطق روستايي و عشايري
غالباً سنتي و كيفيت اشتغال پايين مي باشد و اين در حالي است
كه فرصت اشتغال در مناطق روستايي و عشايري بسيار باال و
امكان توسعه شغل و غناي آن فراهم مي باشد وليكن متأسفانه
موانع و مشكالتي براي توسعه اشتغال در اين مناطق ديده
مي شودكه بايد مرتفع گردد و در برنامه هاي كالن و ملي به
اشتغال و كارآفريني در مناطق روستايي و عشايري -كه مستلزم
ممارست و تالش مي باشد -توجه ويژه نمود ،زيرا در غير اين
صورت ،شكاف بين توان اقتصادي روستا و شهر منجر به خالي
شدن روستاها خواهد شد .در حال حاضر با توجه به فعاليت هاي
عمراني خوبي كه توسط دولت ها به عمل آمده و ايجاد نهاد
هاي اجتماعي از قبيل شوراها و دهياري ها ،ظرفيت مناسبي
براي توسعه كارآفريني و اشتغال مناطق روستايي فراهم شده
است.
در خصوص ايجاد اشتغال درروستاها غالب دستگاههاي
اجرايي مي توانند نقش بسزززايي داشززته باشند از قبيل سازمان
ميراث فرهنگي  ،صززنايع دسززتي و گردشززگري كه با معرفي
3
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جاذبه هاي گردشززگري روسززتاها و عشززاير مي تواند در بهبود
وضزعيت اقتصزادي آنها بسيار مرثر بوده و همينين با ترويو و
آموزش صزنايع دسزتي امكان ايجاد مشززاغل مناسبي را فراهم
نمايد .در كنار سززازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي ،وزارت
صزنعت ،معدن و تجارت در دو بخش ،شامل بازاريابي و فراهم
نمودن امكان عرضزه محصوالت دستي و اراهه آن به بازارهاي
جهاني و ايجاد نواحي صززنعتي روسززتايي و گسززترش صززنايع
تبديلي و فرآوري به مناطق روسززتايي و نيز فراهم كردن زمينه
توسزعه و گسترش خوشه هاي صنعتي ،نقش قابل توجهي ايفا
نمزايزد .سزززاير دسزززتگزاه ها و وزارتخانه ها هم به نوبه خود
مي توانند در ايجاد كارآفريني و اشززتغال روسززتايي و عشززايري
نقش داشززته باشززند .به تعبير ديگر روسززتا خود به عنوان يك
واحزد توليدي اسزززت ،آن هم توليدات متنوع كه بايسزززتي به
مسززاهل ،مشززكالت ،اسززتعدادها و ظرفيت هاي آن توجه و اين
واحد توليدي را در كنار واحدهاي توليدي ديگر (روستاها) مورد
دقت قرار گيرد ،تا مشززاغل زنجيره اي و مكمل زمينه اشززتغال
پايدار را در روسزززتاها فراهم نمايد .روسزززتا واحدي توليدي با
4
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توليدات متنوع و محصززوالت مختلا است كه اين محصوالت
هم قابليت تبديل به محصززولي ديگر را دارد و هم به صززورت
خام قابل اسززتفاده براي مصززرف كننده يا واحدهاي صززنعتي
مي باشززد همانند نفت خام كه قابليت فرآوري داشززته و از اين
رهگذر ارزش افزوده خوبي ايجاد مي شود.
عالوه بر توجه به برنامه ريزي و سززياسززت گذاري در
مشزاغل روستايي وعشايري شناسايي استعدادها و قابليت هاي
مناطق روسززتايي و تدوين سززند خاص مشززاغل در روسززتاها،
بانك ها ،مرسسات و صندوق هاي مالي نقش مهمي در ايجاد
اشتغال مناطق روستايي بر عهده دارند به نحوي كه با پرداخت
تسزهيالت مناسب ،امكان اجراي طر فراهم مي گردد و يقيناً
به دليل سززاختار خاص مناطق روسززتايي وعشززايري بايد نوع
ضزززمانت ها ،نرو سزززود بانكي ،مدت بازپرداخت اقسزززا و ...
متناسب با اين ساختار تدوين گردد .مايكل تودارو 1اعتقاد دارد:
-1

البته در حال حاضر اكثريت جمعيت كشورهاي جهان سوم روستايي نيستند

بلكه تعداد قابل توجهي از آنها در روستا ها ساكن هستند
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« ضزرورت تقدم و توجه به توسزعه روسزتايي نسبت به توسعه
شززهري به اين علت نيست كه اكثريت جمعيت جهان سوم در
مناطق روسززتايي قرار دارند بلكه به اين علت است كه راه حل
نهايي مسزأله بيكاري شهري و تراكم جمعيت ،در بهبود محيط
روستايي است » .بياد داشته باشيم توجه به روستاها و عشاير و
حركت در جهت توانمند سازي آنها موجب كاهش نرو بيكاري،
بزه هاي اجتماعي و فرهنگي ،حاشززيه نشززيني و افزايش توليد
ملي و امنيت مرزها مي گردد و هزينه هاي پرداخت شزززده به
اين مناطق به مراتب از هزينه هايي كه از بودجه عمومي دولت
صزرف سزاماندهي مهاجرين روستا  -شهري و سكونتگاه هاي
غير رسمي مي شود كمتر خواهد بود.
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)2اهميت توسعه اقتصادي در روستاها
كشور ايران مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه در طي
نيم قرن اخير درخصوص نحوه برخورد با مساهل روستايي در
چارچوب برنامه هاي عمراني ،اقدام به انتخاب راهبردهاي خاص
نموده كه هدف اساسي اغلب اين راهبردها ،توسعه خدمات
زيرساختي و عمران روستاها از طريق اقدامات فيزيكي و
زيربنايي نظير احداث راه و  ...با رويكرد ايجاد تغييرات كالبدي
بوده است .به مرور ،چنين تلقي ناقصي از مقوله توسعه روستايي
دچار تغيير و تحول اساسي گرديده و به تبع آن راهبردهاي به
كار گرفته شده نيز تغيير يافته است .همينين امروزه تجربه
7
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جهاني نشان دهنده اين موضوع است كه توسعه روستايي تنها
به توسعه كالبدي -فيزيكي و يا توسعه زيرساختي محدود
نمي شود بلكه چهار مولفه نهادي ،اقتصادي  ،اجتماعي-
فرهنگي و محيطي – فضايي بر آن اضافه شده اند .از اينرو
پرداختن صرف به توسعه كالبدي و زير ساختي راهگشاي توسعه
روستايي محسوب نمي شود بلكه بايستي ساير ابعاد و مولفه ها
از جمله مولفه اقتصادي در كانون توجه قرار گيرند.
در اين رويكرد  ،ديگر اتخاذ اسزززتراتژي هاي مبتني بر
سزاخت و سازهاي صرفاً فيزيكي در مناطق روستايي مورد نظر
نيسززت .بلكه با توجه به وا ه « توانمند سززازي جمعيت » در
قالب مفاهيمي نظير مشززاركت و همياري ،نيازهاي اسززاسززي و
توزيع مجدد ،اشتغال زايي ،توسعه درون زا و  ....مورد نظر است
كه به دنبال خود ضرورت حضور مداوم و همه جانبه روستاهيان
در عرصه فعاليت روستايي و هدايت و توجه دادن روستاهيان به
افزايش انگيزش هززاي خودبززاوري و خود اتكززايي را الزامي
مي نمايد.
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در كشزززور مزا نيز طي نيم قرن فعزاليت برنامه ريزي
كشور نكته اي كه به خوبي قابل مشاهده است ،اقدامات اوليه
انجزام شزززده بزه طور عمزده بر پايه ديدگاه هاي اكولو يك و
مبتني بر زيرساخت هاي كالبدي بوده  ،در حالي كه هم اكنون
نوعي جامعيت در اتخاذ راهبردها و اسزززتراتژي هاي توسزززعه
فضزايي روسزتاها با هدف ارتقاي نقش روستاهيان در اداره امور
روسززتاها و تنوع و بهبود فعاليت هاي اقتصززادي و معيشززتي
روسزتاها و اثر بخشي توانمندي روستاييان وعشاير در اقتصاد ،
فرهنگ و امنيت به چشم مي خورد.
آنيه كه در مبحث توسزززعه روسزززتايي ،بيش از همه
اهميت دارد ،وضززعيت اجتماعي و اقتصززادي جمعيت روسززتايي
وعشايري است .مسلماً توانمندي جمعيت روستايي وعشايري ،
زمينه اصزلي و اوليه توسزعه روسزتايي وعشزايري مي باشد .به
عبارت ديگر تا زماني كه جمعيت روستايي وعشايري به حدي
از خود اتكايي ،خود باوري و مشاركت نرسيده باشد  -در غياب
زمينه هاي اقتصزادي مناسزب  -توسعه روستايي بلكه به تعبير
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رييس جمهور محترم جناب آقاي دكتر روحاني توسززعه كشززور
به مفهوم واقعي وكامل محقق نمي گردد.
با توجه به اين كه مناطق روسززتايي و عشايري از نظر
وضعيت آب و هوا داراي شرايط مطلوب تري نسبت به شهرها
مي باشند(فضاي تنفسي مطلوب) و از طرفي امكانات زيربنايي
از جمله مهم ترين آن ها راه دسززترسززي به سززاير مناطق نيز
فراهم اسزت پس علت عدم ماندگاري جمعيت با وجود سرمايه
گذاري هاي انجام شززده به منظور ايجاد زيرسززاخت هاي الزم
اعم از راه دسترسي ،ايجاد مدرسه ،خانه بهداشت ،آب آشاميدني
سززالم و  ...طي سززنوات اخير و بعض زاً نتيجه معكوس دادن آن
چيست؟ لذا از موضوعات بسيار مهمي كه بايد به آن توجه نمود
در يزك نگزاه كلي ،مي توان گفزت يكي از داليل مهاجرت از
مناطق روسزتايي دسترسي به رفاه بيشتر  ،بهبود شرايط زندگي
و داشزتن «درآمد كافي» اسزت ( .ايجاد فضزاي مناسب كسب
وكار )
حزال اگر بتوان در كنزار جاذبه هاي طبيعي كه مناطق
روستايي دارند امكان ايجاد درآمد مكفي و پايدار را فراهم نمود،
11
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بديهي است كه ميل به ماندگاري در اين مناطق افزايش خواهد
يافت.
از طرفي ديگر توليد كاالهاي استراتژيك و اساسي
همواره يكي از اهداف دولت ها به منظور حفظ استقالل كشورها
است ،لذا تمركز بر روي توان داخلي ،استفاده از منابع طبيعي و
امكانات مناطق روستايي و عشايري مي تواند يكي از راه هاي
حفظ استقالل سياسي ،اقتصادي ،افزايش توليد كاالهاي اساسي
و استراتژيك باشد كه اين مهم موجب نگه داشت جمعيت در
مناطق روستايي خصوصاً مناطق مرزي به ويژه جمعيت جوان
خواهد شد و دولت ها موظا به سرمايه گذاري از طرق مختلا
در اين مناطق مي باشند كه مهم ترين آن سرمايه گذاري در
مسيري است كه منجر به توانمندسازي روستاييان و عشاير
همراه با مشاركت آنان گردد.
طر حاضزززر ضزززمن توجه همه جانبه به مولفه هاي
پنجگانه ،تنوع بخشززي معيشززت و فعاليت اقتصززادي در مناطق
روسززتايي را در چارچوب مشززاركت سززازمان يافته و كارآفريني
جمعي روستاهيان در دستور كار خود قرار داده است .اين طر با
11

طرح مشاركت مردم در راه اندازي واحدهاي توليدي مستقر در روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته

اصززل قرار دادن توسززعه مشززاركتي  ،به دنبال توانمندسززازي
اقتصززادي  ،مشززاركت سززازمان يافته و كارآفريني اقتصززادي
روسززتاهيان در توسززعه اقتصززادي و اجتماعي جامعه روستايي و
عشايري است.
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)3ضروريات تحقق توسعه اقتصادي روستا از
طريق مشاركت مردمي
همينان كه اشزززاره شزززد امروزه در متون توسزززعه و
درس هززاي آمزوخزتززه از چززنززديززن دهززه تززجززربززه عملي
برنامه ريزي هاي توسعه  ،مشاركت مردمي و توسعه مشاركتي
نه تنها يكي از اصول اساسي توسعه بلكه جزء جدايي ناپذير آن
محسزوب مي شزود .اين موضزوع در مناطق روسززتايي با توجه
ماهيت جامعه روسززتايي و عشززايري و ظرفيت هاي مشززاركت
پذيري آنها اهميت ويژه اي پيدا مي كند.
طر حاضززر به منظور تقويت و تحكيم اين رويكرد در
عرصه اقتصاد روستايي و در نتيجه توسعه و پايداري روستاهاي
13
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كشزور بر اين باور اسزت كه مشاركت حق اساسي مردم بوده و
برنامه ريزي مشاركتي :

 )1اعتماد سزاز بوده و به گسترش روابط  ،پيوستگي
و همبسزززتگي اجتمزاعي كمزك نموده و موجب
تقويزت سزززرمزايزه اجتماعي جامعه روسزززتايي
مي گردد.
 )2ابزاري اسززت براي كسززب اطالعات درسززت و
بهنگام درباره شرايط  ،نيازها و طرز تلقي مردمي
كه موضوع برنامه ريزي هستند.
 )3موجب تحقق يكي از حقوق اساسي مردم گرديده
و احسزاس تعلق بين مردم روستايي با طرحها را
فراهم مي آورد.
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براي عملياتي شدن توسعه اقتصادي با مشاركت سازمان يافته
روستاييان و عشاير بايستي نكات زير را مورد توجه قرار داد:


مطالعه و شناخت منطقه

مطزالعه و شزززناخت نيازهاي مهم و داراي اولويت
مردم منطقه  ،تمركز بر رفع آن نيازها براي بهبود وضززع
زنزدگي مردم و جلزب اعتمزاد آنهزا براي مشزززاركت در
اقزدامزات بعدي از نكات مهم و اسزززتراتژيك حركت در
جهت توسعه با مشاركت مردم مي باشد.


درون زايي توسعه و توجه به تجهيز منابع مالي از
منطقه

توجه به ضرورت تجهيز منابع مالي از مردم منطقه،
تشزززويق مردم به پس انداز ،به كارگيري پس انداز مردم
در سزززرمزايه گذاري و توسزززعه ،موجب مي شزززود كه
سزازوكاري درون زا براي توسزعه منطقه ايجاد شود .اين
نگرش به خصززوص در دوره حاضر كه منبع درآمد دولت
محدودتر شززده اسززت و امكان اتكاء به درآمدهاي دولت
15
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براي سزززرمايه گذاري كاهش يافته از اهميت بيشزززتري
برخوردار مي شززود .امروزه يكي از شززاخصززهاي توسززعه
يافتگي كشززورها نرو مشززاركت مردم در امور سززياسززي،
اجتماعي ،ف رهنگي و اقتصززادي است كه دركشور ما اين
اثر در مسززايل سياسي وفرهنگي به اثبات رسيده است و
طر فعلي با بهره گيري از تجربيات قبلي درصدد تقويت
و تحكيم پيزامزدهاي مثبت مشزززاركت سزززازمان يافته
روستاييان در توسعه اقتصادي روستاها مي باشد.


جلب اعتماد ،باور و مشاركت مردم

مشززاركت مردم در توسززعه و اسززتمرار آن زماني
حاصززل مي شززود كه توسززعه ،توسط مردم و براي مردم
باشزززد .براي مشزززاركت و فعال نمودن مردم در فرآيند
توسعه جلب اعتماد و باور آنها به امكان پذير بودن توسعه
و ثمر بخش بودن فعاليت و مشاركت آنها ضروري است.
اين مهم با تبيين ضززرورت و شززيوه مشززاركت مردم و
توسززعه براي دو گروه از رهبران و پيشززروان اجتماعي و
اقتصززادي شززروع مي شززود ،توجه به نقش معتمدين و
16
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بزرگان محله ها و جلب اعتماد و مشزززاركت آنها موجب
تسهيل در جلب ساير افراد است.


ظرفيت سازي و توانمندسازي از طريق آموزش

يكي از ضززروريات آموزش از جنبه هاي مختلا و
با شزيوه هاي متفاوت ،شزرايط انساني مي باشد .آموزش
در زمينه مفاهيم ،ضززرورت و چگونگي توسززعه از طريق
سزخنراني ،تشزكيل گروه ها و تيم هاي گفت و شنود در
محلزه هزا  ،مسزززاجزد ،مزدارس  ،خانواده ها و يادگيري
اعضاي مشاركت كننده در گفتگوهاي محلي و خانوادگي
از يكزديگر و آموزش فني  ،حرفزه اي و مديريتي موجب
توسعه خواهد شد.


الگو سازي با ارائه نمونه هاي موفق

براي گسزترش مو مشاركت مردمي از نظر مالي،
فكري و انسزاني در توسعه ،ايجاد نمونه هاي موفق اوليه
بسززيار مهم است ،در واقع الزمه ايجاد و تعميق اعتقاد و
باور گسززترده به يك تحول و مشززاركت وسززيع  ،نيازمند
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نمونه هاي عيني اسزت.نمونه انجام شده آن در روستاي
محمد آباد قاينات و نيستانك نايين از استان اصفهان.


بهره گيري از ظرفيتت ستياستت هاي اقتصتاد
مقاومتي

در بهمن ماه سال  1332سياست هاي كلي اقتصاد
مقاومتي توسزززط مقام معظم رهبري ابالد شزززد .در اين
سزززيزاسزززت ها مشزززاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي
اقتصزادي ،افزايش توليد ،اشتغال و بهره وري ،استفاده از
ظرفيت اجراي هدفمندسززازي يارانه ها ،اولويت دادن به
توليزد محصزززوالت و خدمات راهبردي و مسزززاهل مهم
ديگري از اين دست مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است.
اقتصزززاد مقاومتي يعني اقتصزززاد برنامه اي مداوم كه به
دلخواه دولت مردان تغيير مسير نمي دهد و پايدار ،مداوم،
مسززتمر و پويا خواهد بود .در اقتصززاد مقاومتي برنامه به
گونه اي معين مي شود كه روز به روز بر عزت و عظمت
مردم افزون شود نه آن كه مردم را نيازمند اين دستگاه و
18

طرح مشاركت مردم در راه اندازي واحدهاي توليدي مستقر در روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته

آن دستگاه كند ،در اقتصاد مقاومتي بايد انحصار زداهي و
امكزان مشزززاركت افكار مردمي و دارايي هاي ريز و كم
آنان براي فعال شزززدن در اقتصزززاد فراهم گردد .يقيناً با
يارانه نقدي كه به طور ماهانه در حال پرداخت مي باشد
غزالزب روسزززتاييان ،توان پرداخت مبالغي ناچيز از آن را
براي مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي روستا دارند.


و حرف آخر اينكه:

اجتماع سالم ،اقتصاد سالم مي خواهد و اولين اصل
براي سالمت اقتصاد يك جامعه اصل افزايش و رشد
ثروت ملي و تكثير توليد است .استاد شهيد مطهري در
كتاب بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسالمي مي گويد:
« از نظر اسالم ،هدف هاي اسالمي بدون اقتصاد سالم
غير قابل تأمين است .اسالم مي خواهد غير مسلمان بر
مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد .اين هدف هنگامي
ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند و وابسته
نباشد و دستش به طرف غير مسلمان دراز نباشد و اال
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نيازمندي مالزم است با اسارت و بردگي ولو اينكه اسم
بردگي در كار نباشد».
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 )4اهداف و نتايج مورد انتظار طرح مشاركت
مردم در فعتاليت هاي اقتصتادي و توليدي
روستايي







هدايت نقدينگي مردم به سززمت فعاليت هاي اقتصززادي
مولزد و پايدار ،به عبارتي اسزززتفاده مناسزززب از ظرفيت
هدفمندسازي يارانه ها؛
كاهش نرو تورم به دليل كاستن نقدينگي؛
اشتغال زايي
كارآفريني جمعي
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افزايش توان اقتصادي مردم و بهبود معيشت آنان؛
كمك به فعال سازي اقتصاد و خرو از ركود اقتصادي؛
زود بازده بودن طر و كم هزينه بودن براي دولت؛
كنترل و كاهش مهاجرت روستاييان به شهرها؛
كمك به حفظ امنيت جامعه خصوصاً در مناطق مرزي؛
ايجاد و تقويت حس خودباوري و خود اتكايي؛
افزايش بهره وري و تكميل زنجيره اي ارزش توليد؛
كاهش هزينه هاي مربو به عدم نفع از بهره وري مناسب
از آب و خاك ،منابع طبيعي ،معدن و ...؛
كاهش آسيب هاي اجتماعي ناشي از مهاجرت؛
تقويت احساس تعلق و پيوند اهالي روستا به توليد و اقتصاد
روستايي؛
و ....
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 )5اصول راهنماي عمل طرح
طر حاضر با مبنا قرار دادن مشاركت سازمان يافته و
كارآفريني جمعي روسززتاييان براي توسززعه اقتصززادي جوامع و
مناطق روسززتايي و عشززايري  ،تحقق اهداف طر را در سززايه
مراقبت و توسززعه مشززاركت مردمي و همكاري بين بخشززي و
همراهي و همزدلي همزه ذينفعزان مي داند از اينرو در طراحي
ساختارها  ،فرايندها و ابزارها بر اصول زير وفادار و پايبند خواهد
بود:
 .1توانمندسززازي مردم براي مشززاركت و به تبع آن ،ظرفيت
سزززازي نهادي و انسزززاني براي مشزززاركت موثر و پايدار
روستاييان در طر
 .2اولويت دادن بر آموزش با بهره گيري از مطالعات روزآمد
 .3مشاركت ذينفعان در فرايند طراحي و اجراي طر
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.4

.5

.6

.7

.8

تسزهيل رويه ها و فرايندهاي اداري و مالي براي مشاركت
سززازمان يافته و كار آفريني جمعي روسززتاييان در فعاليت
هاي اقتصادي
توجه به مباني فرهنگي  ،اجتماعي و ارزشي مردم محلي در
تعريا و اجراي پرو ه ها از طريق ارزيابي تاثيرات پرو ه ها
بر حيات اجتماعي و فرهنگي روستاييان ( قبل از اجرا)
شزفاف سازي وظايا و مسووليت هاي دستگاههاي دولتي
و عمومي مرتبط براي پرهيز از موازي كززاري  ،تززداخززل
وظايا و براي تقويت همكاري هاي بين بخشي
مسززووليت پذيري دسززتگاه ها در قبال وظايا پيش بيني
شزززده و همكاري تنگاتنگ براي پيشزززبرد و تحقق اهداف
طر
سززط بندي اختيارات در سززط محلي (دهسززتان ،بخش ،
شزهرستان و استان) و قدرت و اختياردهي بيشتر به سطو
محلي و كاستن از بوروكراسي
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 .3توجيه و ارزيابي فني  ،مالي ،اقتصززادي ،اجتماعي و حسززب
مورد زيست محيطي پرو ه ها با انجام بررسيها و مطالعات
مستقل كارشناسي
 .11اتخاذ رويكرد زنجيره اي و شبكه اي به توليد ،كسب و كار
و تززدارك پشزززتيبززاني هززا و حمززايززت هززاي الزم براي
توليد كنندگان و كارآفرينان در همه مراحل ( قبل  ،حين و
بعد از توليد)
 .11تنوع بخشززي به معيشت خانوار و اقتصاد جامعه روستايي و
عشايري
 .12اسزززتقرار نظام پايش و ارزشزززيابي در كليه مراحل و فرايند
طر
 .13مستندسازي مستمر كليه مراحل و فرايند طر
 .14ارزيابي و آسزززيب شزززناسزززي طر ها در چارچوب مطالعه
روشزززمنزد ،علمي و هزدفمند با بهره گيري از درس هاي
آموخته و تجربيات و ظرفيت هاي بين المللي
 .15ابالد دستورالعمل اجراهي
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تاركت
توه مشت
تي نحت
تل اجرايت
تتور العمت
دست
مردم به منظتور راه انتدازي واحتد هتاي
توليدي مستقر در روستا ها
ماده  -1هدف:
مشاركت حداكثري آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي ،تسهيل
و تشزززويق همكزاري هزاي جمعي  ،ارتقاء درآمد روسزززتاهيان
وعشززاير و بهره مندي از نقش طبقات كم درآمد و متوسززط در
شزززكوفزايي اقتصزززادي ،اسزززتفزاده از ظرفيزت اجراي قانون
هزدفمندسزززازي يارانه ها در جهت افزايش توليد ،اشزززتغال و
بهره وري ،ارتقزاء شزززاخا هزاي اجتماعي و امنيت غذايي و
عمليزاتي نمودن حمزايتهزاي مقرر در ماده  4آيين نامه اجراهي
مزاده  134قزانون برنزامزه پنجم توسزززعزه جهزت راه اندازي
26
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فعاليت هاي اقتصززادي ،توليدي ،خدماتي و بازرگاني و درجهت
توانمندسازي ساكنان روستاها مي باشد.
ماده  -2تعاريف واصطالحات
الا) نوع فعاليت :كليه فعاليتهاي صززنعتي ،معدني ،كشززاورزي،
صززنايع تبديلي و تكميلي ،خدماتي ،بازرگاني و گردشززگري كه
متناسزب با اسزتعداد و نياز منطقه روستايي وعشايري شناسايي
مي گردد و داراي توجيزه فني ،مزالي ،اقتصزززادي ،اجتماعي و
فرهنگي با رويكرد توجه به تكميل زنجيره توليد تا مصزززرف و
بازار فروش است.
ب) محل اجراي طر  :روسززتاهاي كشور و ساير نقا جمعيتي
كمتر از  21هزار نفر.
) واجدين شرايط :اشخاص حقوقي غير دولتي (سهامي خاص،
شركت هاي تعاوني و)...
د) موسززسززه عامل :بانك ها يا موسززسززات مالي و اعتباري،
صززندوق هاي قرا الحسززنه و صززندوق هاي توسززعه اي كه
پرداخت تسهيالت اين آيين نامه را در قالب كمك هاي فني و
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اعتبززاري و يززا وجوه اداره شزززده طي يززك قرارداد عهززده دار
مي گردند.
هز) كميته اجرايي طر مشاركت :كميته اي مركب از مديركل
امور روستايي(رهيس)  ،مديركل امور اقتصادي ،نماينده موسسه
عامل و نماينده دسززتگاه اجرايي كه در جهت راهبري و نظارت
بر حسن اجراي طر تشكيل جلسه خواهد داد.
و) طر مشاركتي و غير مشاركتي :طر هايي كه حداقل 211
عضو سرپرست خانوار ،متقاضي اجراي آن باشند طر مشاركتي
و كمتر از اين تعداد غير مشاركتي تلقي مي گردد.
ز) سزززهم آورده :ميزان سزززرمزايه گذاري متقاضزززي در طر
مي باشد.
) بعد خانوار :در اين دستورالعمل  4نفر لحاظ شده است.
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ماده  -3متدار

متورد نيازجهتت دريافتت

تسهيالت :








مدارك و مستندات شركت(تصوير اساسنامه ،شركت نامه،
طر توجيهي ،ليسزت سزهامداران ،درصزد سهام ،تصوير
آگهي هاي رسمي در روزنامه رسمي و)...
اسناد محل اجراي طر
مجوز هزاي قانوني مورد نياز از مراجع ذيربط براي انجام
فعاليت مورد نظر
گواهي از مراجع ذيصزززال براي اسزززتفززاده از اولويززت
ايثارگران ،مددجويان كميته امداد حضرت امام خميني(ره)
يا سازمان بهزيستي كشور
طر توجيهي( فني ،اقتصادي و مالي)

ماده  -4منابع مالي :
منابع مالي مورد نياز سهم دولت در بودجه هاي سنواتي درقالب
كمك هاي فني واعتباري تامين خواهد شد.
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ماده  -5شرايط و ضوابط اعطاء تسهيالت:
تسهيالت پرداختي موضوع اين دستور العمل با توجه به شرايط
سرمايه گذاري و سرمايه گذار حداكثر داراي 11درصد نرو سود
با توجه به شرايط زير خواهد بود:
الا) تسززهيالت مذكور صرفاً به منظور ايجاد ،تكميل و توسعه
انواع فعاليت هاي اقتصادي در مناطق روستايي( حداكثر 3طر
در هر دهسزتان كه حداقل  2طر آن مشاركتي است) تصري
شده در ماده  2همين دستورالعمل تعلق مي گيرد.
ب) اولويت پرداخت تسهيالت ،فعاليت هاي جمعي با مشاركت
روستاهيان به ويژه ساكنين محلي (منطقه اي) مي باشد.
تبصره :1نرو سود تسهيالت  3درصد صرفاً مشمول طر
هاي مشاركتي مي گردد كه حداقل  211عضو سرپرست خانوار
داشته باشد.
تبصزره  :2موارد استثناء در زمينه تعداد اعضاء طر هاي
مشزاركتي ،سزقا تسهيالت طر هاي غير مشاركتي منو به
اعالم نظر معاونت توسززعه روسززتايي و مناطق محروم كشززور
مي باشد.
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تبصزره :3نرو سود تسهيالت پرداختي به طر هاي غير
مشاركتي  11درصد خواهد بود.
) طر هاي مشاركتي واقع در روستاهاي مرزي از تسهيالت
قرا الحسنه بدون اخذ كارمزد برخوردار مي باشد.
د) نرو سزود طر هاي غير مشاركتي در روستاهاي مرزي ٪7
مي باشد.
هز) تسهيالت اين دستورالعمل صرفاً به طر هاي مشاركتي و
غير مشزززاركتي كزه در قزالزب شزززركزت مديريت مي گردند،
اختصاص مي يابد.
و) طر هززاي غير مشزززاركتي در صزززورتي از مزايززاي اين
دسززتورالعمل بهره مند مي گردند كه اوالً نيروي انسززاني مورد
نيزاز خود را از نيروهاي محلي بكارگيرند ،ثانياً آثار اجراي طر
در منطقه محسزوس و ملموس بوده و به اقتصززاد روستا كمك
نمايد.
ز) طر هاي مشزززاركتي با حجم كل سزززرمايه گذاري حداقل
 4ميليزارد ريزال و طر هزاي غير مشزززاركتي بزا حجم كل
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سززرمايه گذاري حداقل  2ميليارد ريال مشززمول بهره مندي از
ضوابط اين دستور العمل مي گردند.
) پرداخت تسززهيالت موضززوع اين دسززتورالعمل به صززورت
سرمايه درگردش صرف مقدور نمي باشد.
ت) سزززقا تسزززهيالت جهت طر هاي غير مشزززاركتي در
روسزتاهاي مرزي  51ميليارد ريال و روستاهاي غير مرزي 41
ميليارد ريال و در طر هاي مشاركتي متناسب با سهم آورده و
بدون سقا مي باشد.
ي) كليه پرداخت ها توسط موسسه عامل حداكثر در سه مرحله
و متناسب با پيشرفت طر مي باشد.
ك) در صزورت عدم انجام تعهد توسزط متقاضي يا متقاضيان،
موسزسه عامل مجاز است بر اساس نرو هاي اعالمي از سوي
بانك مركزي جرايم الزم را اعمال نمايد.
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ماده  -6ضمانت بازپرداخت تسهيالت:
الا) طر هاي مشاركتي و مرزي:
كزارت يارانه متقاضزززيان با اراهه موافقت كتبي به بانك عامل
مبني بر برداشزززت يزارانزه خانوار (افرادي كه از دريافت يارانه
انصززراف داده اند پس از تاييد سززازمان هدفمندي يارانه ها نيز
مشزززمول اين بند مي گردند) ،امكان تضزززمين دسزززته جمعي
سزززهزامزداران ،اسزززناد مالكيت مربو به محل اجراي طر ،
مسزتحدثات آتي االحداث ،اموال ،ضمانت نامه صندوق تعاون،
دستگاه ها و تجهيزات خريداري شده از محل تسهيالت.
ب) ساير طر ها:
وثايق مورد نياز بانك جهت طر هاي غير مشاركتي
ماده  -7دوره مشاركت ،تنفس و بازپرداخت:
الا) دوره مشززاركت (سززازندگي) حداكثر دو سززال متناسززب با
طر و شروع آن از اولين پرداخت مي باشد.
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ب) دوره تنفس بزاز پرداخزت تسزززهيالت :بعزد از اتمام دوره
مشاركت به مدت يكسال از زمان بهره برداري مي باشد.
تبصزززره :چنانيه دوران مشزززاركت طر كمتر از دوره در نظر
گرفته در قرار داد باشززد  ،مدت زمان صززرفه جويي شززده به
عنوان دوره تنفس منظور خواهد شد.
) دوره باز پرداخت تسززهيالت :دوره باز پرداخت تسززهيالت
حداكثر  5سال بعد از دوره تنفس مي باشد.
د) طر هايي كه در طي دوره باز پرداخت تسهيالت موفق به
صززادرات محصززوالت خود شززوند ،به ازاي هر  ٪25صززادرات
محصوالت در سال ،به مدت سه ماه به سقا زمان بازپرداخت
تسهيالت مربوطه اضافه مي گردد.
ماده  -8سهم آورده متقاضيان يا متقاضي :
سهم آورده طر هاي مشاركتي حداقل  ٪21و طر هاي غير
مشزاركتي  ٪25از سرمايه مورد نياز طر مي باشد و همينين
سززهم آورده هر سززرپرسززت خانوار در طر هاي مشززاركتي
نبايستي كم تر از  1/3يارانه خانوار باشد.
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تبصره  :1سهم آورده شركت هايي كه حداقل  ٪71سهام آنها
متعلق بزه ايثزارگران ،مزددجويان كميته امداد حضزززرت امام
خميني(ره) يا سززازمان بهزيسززتي كشززور باشززد ،حداقل %15
تعيين ميگردد.
تبصزززره  :2سزززهم آورده در روسزززتاهاي مرزي در طر هاي
مشزززاركتي حزداقززل  ٪11و غير مشزززاركتي حزداقززل ٪15
مي باشد.
تبصره  : 3سهم آورده افراد حقيقي داراي ثبت اختراع و شركت
هاي دانش بنيان حداقل  ٪15خواهد بود.
تبصززره  :4شززروع پرداخت تسززهيالت منو به تامين حداقل
 ٪51سزهم آورده (به صزورت نقدي)توسزط متقاضززيان بوده و
 ٪51مابقي سزززهم آورده متناسزززب باپيشزززرفت طر تامين و
پرداخت خواهد شد.
تبصزره  :5موسسه مالي مجاز است در صورت عدم پرداخت به
موقع سهم آورده افراد متناسب با پيشرفت طر  ،راساً نسبت به
برداشت از يارانه آنها اقدام نمايد.
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ماده -9گردش كار و نحوه اخذ تسهيالت:
الا) تعيين و اعالم سززياست ها و اولويت هاي سرمايه گذاري
اسززتان توسززط دسززتگاه هاي اجرايي و اعالم آن به فرمانداران
توسززط اسززتاندار در راسززتاي اجراي ماده  21آيين نامه اجرايي
ماده  134قانون برنامه پنجم.
ب) اطالع رسززاني اولويت هاي سززرمايه گذاري روسززتايي به
عموم توسط فرمانداران ،بخشداران و دهياران
 -فرايند بررسي طرح

الا) فرمانداري  ،مطابق با اولويت هاي سززرمايه گذاري اعالم
شده توسط دستگاه هاي اجرايي ،طر متقاضي را حداكثر سه
روز پس از دريزافت به رهيس كميته اجراهي ،جهت بررسزززي و
تصويب معرفي مي نمايد.
ب) كميته اجرايي ضمن تشكيل جلسه ،نسبت به بررسي فني،
مالي ،اقتصزززادي و اجتماعي -فرهنگي طر ها حداكثر ظرف
مدت  15روز اقدام و در صورت تصويب ،مراتب را ضمن اطالع
به متقاضززي و فرمانداري ،جهت صدور مجوز و تشكيل پرونده
به دستگاه اجرايي و موسسه عامل معرفي مي نمايد.
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تبصززره :1دبيرخانه كميته موظا اسززت پس از وصززول معرفي
نامه از فرمانداري حداقل يك هفته پيش از تشكيل جلسه يك
نسززخه از مسززتندات طر را به همراه دعوت نامه براي اعضاء
كميته ارسال نمايد.
تبصزززره  :2رهيس كميتززه اجرايي در صزززورت لزوم از سزززاير
دستگاه ها براي شركت در جلسات دعوت خواهد نمود.
) دبيرخانه كميته مي بايسززت فهرسززت طر هاي مصززوب و
غير مصوب را (با ذكر دليل) به فرمانداري هاي استان و معاونت
توسعه روستايي رياست جمهوري اعالم نمايد.
تبصزره :در تصزويب و تاهيد طر ها به گونه اي عمل شود كه
2

حداقل از منابع اسززتاني به طر هاي مشززاركتي اختصززاص
3

يابد.
ماده  -11نظارت:
الا) نمايندگان فرمانداري ،دسززتگاه اجراهي و موسززسززه عامل
موظا اند ضززمن هماهنگي الزم و بصززورت مشززترك نظارت
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هاي دوره اي را جهت اطالع از روند پيشززرفت فعاليت طر ها
انجام و نتايو آن را به رهيس كميته اعالم نمايد.
ب) رهيس كميتزه ضزززمن زمانبندي مناسزززب و هماهنگي با
دسزززتگاه هاي اجراهي اسزززتان نظارت هاي مقطعي را انجام و
نتزايو آن را طي حزداكثر دوره  3ماهه به معاونت برنامه ريزي
استانداري منعكس مي نمايد.
) معاونين برنامه ريزي استانها موظفند گزارش عملكرد استان
را مطزابق بزا اطالعات مورد نياز و اعالمي از سزززوي معاونت
توسزعه روستايي و مناطق محروم كشور زززز معاون اول رهيس
جمهور بصورت فصلي تنظيم و اراهه تا توسط معاونت مذكور به
استحضار اعضاء محترم دولت برسد.
تبصزره :1نظارت هاي فوق الذكر نافي وظايا نظارتي موسسه
عامل نمي باشد.
تبصزززره :2نظارت عاليه بر اين دسزززتورالعمل بر عهده معاونت
توسزعه روستايي و مناطق محروم كشور زززز معاون اول رهيس
جمهور مي باشد.
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ماده  -11حمايت ها :
الا) كليزه دسزززتگاههاي اجراهي و واحدهاي اسزززتاني آنها و
موسسه ي عامل موظفند هرگونه همكاري الزم را درخصوص
تسريع در بررسي طر  ،صدور مجوزهاي الزم و اراهه اطالعات
مورد نياز بعمل آورند .درغير اينصززورت به عنوان سهل انگاري
تلقي و قابل پيگرد قانوني مي باشد.
ب) سززازمان آموزش فني و حرفه اي كشززور ،سززازمان صززنايع
كوچك و شركت شهركهاي صنعتي ايران و سازمان آموزش و
تحقيقات جهادكشززاورزي موظفند نسززبت به برنامه ريزي الزم
جهت اراهه آموزشهاي كاربردي در راستاي راه اندازي واحدهاي
توليدي با رويكرد توجه به زنجيره توليد و خوشززه هاي صنعتي
و استفاده از شيوه هاي نوين توليد را فراهم آورند.
) وزارت جهاد كشزاورزي موظا است در صورت تاهيد كميته
اجراهي ،زمين محل اجراء طر (اراضزززي ملي ،دولتي ،موات) را
بزدون اخزذ اجاره بها ،حق بهره برداري يا حق انتفاع در اختيار
متقاضي قرار دهد.
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د) وزارتخانه هاي نيرو و نفت( شززركت ملي گاز ايران ) مكلفند
نسززبت به تأمين انر ي و برقراري انشعابات مورد نياز در اسرع
وقت اقدام و هزينه مربوطه را به صززورت اقسا دوساله بعد از
بهره برداري دريافت نمايند.
هزززز) كليه فرمانداران و بخشززداران كشززور مكلفند با همكاري
دهياران و شزوراهاي اسززالمي روستا و با استفاده از ظرفيتهاي
موجود مانند سزززازمان تعاون روسزززتايي ،شزززركتهاي تعاوني
روسززتايي و اتحاديه ها و سززاير تشززكل هاي مردم نهاد زمينه
حضززور و مشززاركت مردم و شززگل گيري گروه هاي مردمي را
براي تحقق اهداف دستورالعمل فراهم آورند.
متاده  -12كليزه اسزززتزانزداران و فرمانداران موظفند با
بهره گيري از ظرفيت هاي شزهرستاني ،استاني ،ملي و تشكيل
كميته مسززتقل متقاضززيان را در زمينه نحوه مشززاركت مردمي،
بهره گيري از ظرفيزت هزاي موجود ،اولويزت هزاي سزززرمايه
گذاري ،شناساهي طر  ،تهيه طر تيپ و ....كمك نمايند.
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ماده  -13در صززورت تشززخيا كميته اجراهي ،گذراندن
دوره هزاي آموزشزززي و كزارآفريني براي مديران طر الزامي
مي باشد.
متاده  -14كليزه طر هزاي ايجزاد شزززده از محل اين
تسزززهيالت بزه مزدت  11سزززال از معافيت مالياتي برخوردار
مي باشند.
متاده  -15در واحززد هززاي ايجززاد شزززده موضزززوع اين
دستورالعمل حق بيمه سهم دولت ،سهم كارفرما و سهم كارگر
به اسزززتناد بند  1ماده  28قانون تامين اجتماعي به ترتيب 13
درصد 11 ،درصد و  7درصد تعيين مي گردد.
ماده  -16معزاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رهيس
جمهور مكلا اسزززت اعتبززار مورد نيززاز اين طر را بززا اعالم
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معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور در لواي بودجه
سنواتي ملحوظ دارد.
ماده  -17كليه فعاليتهاي توسززعه اي و نيمه تمام كه فاقد
بزدهي معوقه بوده و طر نيز مطابق با اسزززتعداد و قابليتهاي
منطقه به تاييد مرجع مصزر در اين دستورالعمل رسيده باشد،
از مزايزا و معزافيت هاي مقرر در اين دسزززتورالعمل بهره مند
ميگردد.
ماده  -18اجراي اين دسززتورالعمل نافي سززاير اقدامات و
تسهيالت در زمينه اشتغال در مناطق روستايي نمي باشد.
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