نهاد اجتامعی – اقتصادی پیرشفت و آبادانی روستا

واحد مطالعات راهبردی کارگروه اشتغال و معیشت
قرارگاه پیشرفت و آبادانی
ویرایش نخست  -تابستان 97

پیشگفتار

«رسـتا» ،بـه معنـای رسـتگاری ،نامـی ُکهن بـرای روسـتا و عنوان نهـادی اجتماعی-اقتصادی اسـت
کـه در سـال  1395بـا هدف پیشـرفت و آبادانی روسـتاهای کشـور تاسـیس شـد .تمرکـز نهادهای فعال
حوزهی توسـعه روسـتایی بر رشـد و توانمندسـازی روستائیان و تقویت بنیانهای مشـارکت عمومی آنان
(تسـهیلگری) و کمتوجهـی آن نهادهـا بـه توسـعهی مشـاغل روسـتایی و انجـام کالن اقداماتـی نظیـر
ارزش 1محصـوالت با ایجـاد صنایع
بهسـازی سیسـتم اشـتغال روسـتایی ،تکمیـل و توسـعه زنجیـرهی ِ
باالدسـتی ،توسـعه بـازار فروش محصوالت روسـتایی ،رفع موانع اشـتغال آنان و اصلاح قوانین مرتبط در
سـطح منطقـهای و ملی (توسـعهگری) ،مهمترین عاملی بود که زمینهی تاسـیس رسـتا را فراهـم آورد.2
رسـتا مبتنـی بـر انـگارهی خـود از مدل مطلـوب پیشـرفت و آبادانی روسـتاها ،مدلی اولیـه طراحی نمود
و از سـال  1396بـه صـورت عملـی وارد فرآینـد اجرایی  110روسـتای محروم کشـور شـد .مدل فعالیت
رسـتا در مسـیری یکسـاله ،متاثر از بازخورد واقعیتهای میدانی ،مطالعه تجربیات ملی در زمینه توسـعه
اقتصـاد منطقـهای و بررسـی آثـاری از پروفسـور فرامـرز رفیعپـور ،دکتر مرتضـی فرهـادی و دکتر پاپلی
یـزدی بهبـود یافـت بـه نحوی که میتـوان ادعا نمود رسـتا ،مفاهیـم بنیادینـی را وارد ادبیـات این حوزه
نمـوده اسـت .3همچنیـن سـازگاری مدل فعالیت رسـتا با سیاسـتهای کلـی اقتصاد مقاومتـی 4از دیگر
مولفههای اسـتحکامبخش آن اسـت.
قـوام یافتـن مدل رسـتا متاثـر از نظرات ارزشـمند آقایان میثـم دهقـان ،روحاله حمیدیمطلـق ،علیرضا
دوسـتانی ،مجیـد عبداللهـی ،هادی فالحی ،علیرضا تهمورسـی ،محسـن نیکنفس ،یاسـر خانـی ،زکریا
حسـینی ،مهـدی تبـار ،محمد اقبالی و مشـاوره و مسـاعدتهای ویـژه برادر رضـا تازیکیبوده اسـت که
تقدیـر و تشـکر از این عزیـزان را ضـروری مینماید.
تدویـن مـدل فعالیـت رسـتا به صورت مکتـوب فواید متعددی داشـت کـه در نهایت تدویـن این کتابچه
را رقـم زد .از جمله:
 -1تدقیق اجزای گوناگون مدل و رفع ناسازواریهای آن
 -2ایجاد فهم مشترک میان تمامی کنشگران رستا در سطوح گوناگون
 -3انتقال تجربه به دیگر نهادهای دارای اشتراک ماموریت با رستا
 -4فراهمسازی امکان نقد و بررسی مدل توسط صاحبنظران و بهبود مدل از این رهگذر
 -5ثبت تجربهای ملی به منظور کمک به نهادهایی که در آینده ماموریت مشابهی خواهند داشت
امیـد اسـت ایـن کتابچـه در تحقـق اهـداف فـوق موفق شـده باشـد .بـا این وجـود ،رسـتا مشـتاقانه آماده
شـنیدن کاسـتیهای مـدل خـود و خالءهـای ایـن کتابچـه اسـت.
 .1فرآیندی که از تأمین مواد اولیه برای تولید کاال آغاز شده و تا ارائه آن به مصرفکنندهی نهایی ادامه مییابد« .زنجیره» استعاره از
گامهای متصل به هم در این فرآیند است.
 .2این به معنای بیتوجهی رستا به تسهیلگری نیست .در واقع رستا در کنار تسهیلگری ،توسعهگری را نیز مورد توجه قرار میدهد.
 . 3این مفاهیم به پیوست آمده است.
 . 4ارتباط میان مدل رستا و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به پیوست آمده است.
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چشمانداز رستا برای روستا

رسـتا بـه دنبـال تحقـق روسـتایی اسـت آبـاد 1و خوداتـکا 2در مسـیر پیشـرفت و خلـق حداکثـری
ارزشافـزوده در درون روسـتا ،بـا مردمـی سرشـار از امید و ایمـان و میل به زندگی در روسـتا ،توأم با تالش،
تولیـد و همیـاری.

مأموریت رستا

رسـتا بـر ایـن بـاور اسـت که «سـطح پایین معیشـت» و «فقـدان یا ناپایـداری اشـتغال» در روسـتا ،از
عوامـل اصلـی کاهـش میل افراد به زندگی در روسـتا و تشـدید مهاجرت آنان به شـهر اسـت؛ روندی که به
مـرور زمـان «هویـت »3و «اولویـت روسـتا »4را از بین برده اسـت .مبتنـی بر این تحلیل ،رسـتا دو مأموریت
ویژه برای خود در نظر گرفته اسـت؛  -1بهبود معیشـت اهالی روسـتا و  -2ایجاد فرصتهای شـغلی پایدار
در روسـتا .5الزم بـه ذکر اسـت که رسـتا در مسـیر تحقق ایـن دو مأموریت ،بـر ضرورت توجه بـه بنیادها و
مسـائل فرهنگی و اجتماعی تأکید دارد.

راهربدهای کالن رستا

رسـتا معتقد اسـت پیشـرفت پایدار روسـتا در گرو عزم و ارادۀ عمومی و مشـارکت مؤثر و مستمر اهالی
روسـتا اسـت 6و در صـورت فقـدان این عزم و مشـارکت مردمی ،تمامـی اقدامات عوامل بیرونی نظیر رسـتا
بعـد از مدتـی نـاکام خواهـد مانـد .لـذا بخش عمـدهای از فرآیند رسـتا متکی بـر سـازمندیهای اجتماعی
و بهرهمنـدی حداکثـری از تـوان جمعـی مـردم روسـتا اسـت .بـا ایـن توضیحات رسـتا تقویت یا تأسـیس
نهادهـای اجتماعـی روسـتا را مقـدم بـر هـر فعالیتـی دانسـته و تحقـق تمامـی اهـداف و برنامههـای خود
نظیـر بهبـود معیشـت و توانمندسـازی اهالی روسـتا را از طریـق نهادهای روسـتایی پیگیـری مینماید .بر
ایـن اسـاس یکـی از راهبردهای اساسـی رسـتا بـرای تحقق چشـمانداز و مأموریـت خود« ،ایجـاد و تثبیت
نهادهـای اجتماعی در روسـتا» اسـت؛ نهادهایی متشـکل از کنشـگران فعال و مؤثر روسـتایی.
عالوه بر راهبرد فوق که در سـطح روسـتا محقق میشـود ،رسـتا معتقد است که پیشـرفت و آبادانی روستاها
نیازمنـد اقداماتـی در سـطح ملـی اسـت .بر این اسـاس راهبـرد کالن دیگر رسـتا« ،پیگیری ،زمینهسـازی و
مطالبهگری برای ایجاد سـازوکارها و زیرسـاختهای کالن برای رشـد و پیشـرفت روسـتا» است.
 .1برخوردار از زیرساختهای الزم برای زندگی و تولید
 .2بینیاز از مداخالت و حمایتهای بیرونی اعم از کمکهای دولتی و یا غیردولتی
 .3از بین رفتن «هویت» به معنای وجود احساس محرومیت در اهالی روستا است که صرفاً ناشی از وجود محرومیتهای مادی و معیشتی
نیست بلکه بیشتر یک امر فرهنگی و اجتماعی است.
 .4از بین رفتن «اولویت روستا» بدین معناست که حتی اگر درآمدی در روستا ایجاد شود ،معموالً برای زندگی در شهر و حومه شهر
هزینه میشود.
 .5ایجاد اشتغال عم ً
ال به افزایش درآمد افراد منجر میشود و این امر ،خود به بهبود سطح معیشت خانوار میانجامد .با این وجود ،علت
تأکید مستقل بر آن ،ناکافی بودن وضعیتی است که در آن معیشت خانوار به طرق گوناگون(مث ً
ال از راه کاهش هزینهها) بهبودیافته اما
نرخ اشتغال افزایش نیافته باشد.
 .6خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمیدهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند( .سوره رعد ،آیه )11
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اصول فعالیت رستا

بـه منظـور ایجـاد انسـجام در برنامهریزیهـا و اقدامـات ،رسـتا تمامـی فعالیتهـای خـود را سـازگار با
مجموعـهای از اصـول محقـق میسـازد .بـا توجـه به ماهیـت اجتماعـی و اقتصادی روسـتا ،بخشـی از این
اصـول ناظـر بـه کنشهای اجتماعی اسـت ،برخی بهطـور خـاص در برنامهریزیهای اقتصادی مـورد توجه
قـرار میگیـرد و بخشـی نیـز هـر دو حوزه را شـامل میشـود .در ادامـه اهم این مـوارد تبیین خواهد شـد.

الف) مردم محوری

توجـه بـه مردم روسـتا پیوسـتاری اسـت که از اطالعرسـانی نتایـج پروژهها بـه آنـان(کار برای مـردم) آغاز
شـده و تـا توانمندسـازی مـردم و واسـپاری انجام کارها بـه آنان(کار توسـط مـردم) ادامـه دارد .در میانهی
ایـن پیوسـتار نیـز بهرهبـرداری از مـردم در قالبهایی نظیر مشـورت و همـکاری(کار به کمک مـردم) قابل
تعریف اسـت.
مـراد از اصـل مردممحـوری ،نقطـه انتهایـی ایـن پیوسـتار اسـت بـه نحـوی کـه مـردم روسـتا در تمامـی
برنام ههـا و فرآیندهـا بـه صورت پررنـگ نقشآفرینی نمایند؛ از جمـعآوری اطالعات ،طراحـی ،برنامهریزی،
تأمیـن مالـی تـا اجـرا و بهرهبـرداری .در تائیـد ایـن اصـل دالیل متعـددی میتـوان برشـمرد ،از جمله:
 )1دسـتیابی بـه اطالعات میدانی و اعتباربخشـی بـه اطالعات :برنامهریزی برای روسـتا در گروه شـناخت
کامـل وضعیـت کنونـی روسـتا ،ظرفیتهـا و نیازهـای آن اسـت .جمـعآوری ایـن اطالعـات بـه کمـک
اعتمادسـازی و مشـارکت مـردم روسـتا ممکن اسـت و عدم حضـور آنان در ایـن فرآینـد میتواند صحت و
دقـت اطالعـات را تحـت تأثیر جـدی قـرار میدهد.
 )2جلـب حداکثـری مشـارکت مردمـی در اجرا :حضـور مـردم در فرآینـد برنامهریـزی ،در آنان احسـاس
مالکیـت نسـبت بـه برنامههـا ایجاد کـرده و این امـر ،انگیزۀ مشـارکت آنان در اجـرا و پیادهسـازی برنامهها
را تقویـت مینماید.
 )3توانمندسـازی مردم :مشـارکت مؤثر مردم در فرآیندهای پیشرفت روستا ،رشـد و توانمندسازی آنان در
برنامهریـزی ،پیگیـری ،پیادهسـازی ،کار جمعی و مطالبهگری را در پی خواهد داشـت.
 )4هویتبخشـی به روسـتا :احیای بخشـی از هویت ،منزلت و احسـاس مالکیت از دسـت رفته در روستاها
با یاریگری و نقشآفرینی مؤثر مردم روسـتا در بهبود شـرایط روسـتا محقق خواهد شـد.
 )5پایدارسـازی پیشـرفت :استمرار مسیر پیشـرفت و ارتقاء روسـتا بدون حضور عوامل بیرونی نظیر رستا،
در گرو توانمندی و انسـجام اهالی روسـتا اسـت .امید میرود از رهگذر مشـارکت مردم ،توانافزایی و تعاون
آنان رقم خورده و زمینۀ پایدارسـازی بهبود وضعیت روسـتا فراهم شـود.

ب) عدم تصدیگری و نهادسپاری
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ورود مسـتقیم رسـتا بـه عرصـه اجـرا حجـم گسـتردهای از خـرده فعالیتها را به سـاختار تحمیـل کرده و
معمـوالً فرصـت برنامهریـزی ،سیاسـتگذاری و نظـارت را از آن سـلب مینمایـد .بـر این اسـاس رسـتا در
تمامـی فرآیندهـای خـود تـا حـد امـکان از تصدیگـری پرهیـز نمـوده و بهرهبـرداری از ظرفیـت نهادها و
مؤسسـات مردمـی و خصوصـی را در دسـتور کار قـرار میدهـد.

نهادسـپاری علاوه بر کاسـتن از بار اجرایی فعالیتها ،بـه تقویت و تثبیت نهادهای مردمـی میانجامد .این
امر بهتدریج به شـکلگیری اکوسیسـتمی طبیعی در مدار پیشـرفت و آبادانی روسـتا منجر خواهد شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در این اصل ،عالوه بر تشـکلهای اقتصـادی و اجتماعی مردمی ،تمامی دسـتگاهها
و نهادهـای حاکمیتـی نیـز جایگاه «نهاد» را خواهند داشـت و رسـتا تالش مینماید به جـای انجام وظایف
بـه جـای آنهـا ،ایشـان را مجاب بـه همـکاری و نقشآفرینی در انجـام وظایف خـود نماید .در این مسـیر،
رسـتا علاوه بـر تسـهیلگری نهـادی از ظرفیتهـای «مطالبهگری مردمـی» و «جریانسـازی رسـانهای»
نیـز بهـره میبرد.

ج) انحصارگریزی

مداخلـهی دسـتگاههای عمومـی و حاکمیتـی و تخصیـص هـر گونـه حمایـت مـادی و معنـوی به افـراد و
گروهها میتواند منجر به ایجاد انحصار شـود .مداخله رسـتا در روسـتاها نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت.
بـا توجـه بـه اینکه انحصار عموماً به فسـاد منجر میشـود و نیز به دور از عدالت اسـت ،توجه بـه عدم ایجاد
انحصـار و یـا در بدتریـن حالـت بـه کمینه رسـاندن آن ،اصلی اسـت که بایـد در تمامی سیاسـتگذاریها
و برنامهریزیهـای رسـتا بـه آن توجـه شـود .بیتوجهـی بـه ایـن اصـل میتوانـد در مدت کوتاهـی تمامی
اقدامـات اصالحـی را بـه عاملی برای فسـاد و ناکارآمدی بیشـتر تبدیل نماید.

د) تمرکز

رسـتا بـر این باور اسـت که انتخاب «مشـخص» و «محدود» حوزهی فعالیتها متناسـب بـا ظرفیت ،باعث
میشـود تـوان محـدود رسـتا بـرای پشـتیبانی بـا پراکندگی به هـدر نرفتـه و با تمرکـز نیروهـا و امکانات،
امـکان دریافـت خروجی مناسـب افزایش یابد.
این اصل در سه سطح از برنامهریزیها بروز و ظهور مییابد:
 )1انتخـاب روسـتای هـدف :اقدامـات رسـتا در هـر دهسـتان ،در یـک الی سـه روسـتای محرو ِم مسـتعد
متمرکز میشـود و نه در تمام سـطح دهسـتان .مراد از «مسـتعد» یعنـی -1 :برخـوردار از مؤلفههایی نظیر
سـرمایه اجتماعـی ،جوانـان فعـال و زیرسـاخت تولیـد نظیـر راه ،آب و بـرق و  -2فاقد عوامـل ایجاد کننده
اختلال نظیـر اختالفات قومـی و قبیلهای.1
 )2تعییـن محورهـای فعالیـت اقتصادی در روسـتا :فعالیتهای اقتصـادی در هر روسـتا بر «رسـته»های
«مناسـب» و محدودی متمرکز میشـود .مراد از رسـته« ،کاروکسـب »2مشـخصی اسـت که منجر به تولید
یـک محصـول مشـخص میشـود ،بـه عنـوان مثال رسـتهی خرمـا ،فرش و سـیب .مـراد از «مناسـب» نیز

 .1فهرست مؤلفههای انتخاب روستای هدف و شرح آنها به پیوست آمده است.
 .2عبارت متداول «کسبوکار» برگرفته از عبارت « کاروکاسبی» است؛ واژهای که مبتنی بر فرهنگ ایرانی و دینی ،برای «کار» اصالت
قائل شده و «کسب» را در درجه دوم قرار میدهد .مبتنی بر این باور ،کسبی که توأم با کار نباشد شرافت ندارد و از سوی دیگر ،صرف
فعالیت حتی اگر به درآمد چشمگیری هم منجر نشود ،مورد توجه قرار میگیرد .تغییر این واژه به «کسبوکار» این نظام اولویتبندی
را از بین برده و گویی اولویت را به «کسب» میدهد .با این توضیحات رستا با هدف اصالح رویکرد کنونی ،از همان واژه «کار و کسب»
استفادهمینماید.
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یعنی کار و کسـبی که فراگیر بوده و گسـتره قابل توجهی از اهالی را تحت تأثیر قرار داده باشـد ،متناسـب
بـا اقلیـم ،بوم و فرهنگ روسـتا بوده و تولید آن سـابقه زمانی مناسـبی داشـته باشـد ،بازار فروش مناسـبی
بـرای آن وجـود داشـته باشـد ،در آینده بـه دالیل زیسـتمحیطی و اقلیمی ،فرآیند تولیـد آن دچار اختالل
نشـود و ترجیحـاً با امنیت غذایی کشـور در ارتباط باشـد.1
 )3طراحـی برنامـه عمل جهـت تقویت اقتصاد روسـتا :بعـد از انتخـاب رسـتههای هدف ،ضروری اسـت
اقداماتـی در جهـت توسـعهی آن رسـتهها انجـام شـود .در ایـن مرحلـه نیـز رسـتا بـا «تحلیـل زنجیـرهی
ارزش »2هـر رسـته و شناسـایی نقـاط اصلـی و اولویـتدار در زنجیـرهی ارزش ،فعالیـت خـود را بـر آنهـا
متمرکـز مینماید.

هـ) توسعه معکوس زنجیره ارزش

زنجیـره ارزش فرآینـدی اسـت کـه از تأمیـن مـواد اولیـه برای تولیـد یک محصول آغـاز شـده و تا مصرف
توسـط مصرفکننـدۀ نهایـی ادامـه دارد .رسـتا بر این باور اسـت کـه موتور محـرک این زنجیره در سـمت
تقاضـا یـا همـان بـازار قـرار دارد ،به این معنا که با توسـعهی بـازار ،تحرک و توسـعه در سـمت تولید اتفاق
خواهـد افتاد .بر این اسـاس رسـتا نقطه آغـاز عزیمت خود را توسـعه و تقویت بازار و همزمـان قاعدهگذاری
و توانمندسـازی تولیـد به منظور سـهمبری بیشـتر روسـتائیان از زنجیرۀ ارزش قـرار میدهد.

مدل فعالیت رستا

همانطـور کـه گفتـه شـد رسـتا دو مأموریت بـر عهـده دارد؛ «بهبود معیشـت اهالی روسـتا» و «ایجاد
فرصتهـای شـغلی پایدار در روسـتا».
بهبـود معیشـت بـه معنـای افزایـش درآمد و یـا کاهـش هزینههای خانوار روسـتایی اسـت ،بر این اسـاس
رسـتا در راسـتای افزایـش درآمـد خانوار بر افزایش بهرهوری مشـاغل روسـتایی متمرکز میشـود ،3کاهش
هزینههـا نیـز بـه کمک خودکفاسـازی روسـتا در تأمیـن بخشـی از نیازهای خـود و نیز حـذف هزینههای
زائـد از سـبد خانوار تحقـق مییابد.
4
مأموریـت دوم رسـتا یعنـی ایجـاد فرصتهای شـغلی پایدار در روسـتا (افزایش نرخ اشـتغال ) نیز به کمک
تثبیت و توسـعه «کار و کسـبهای» روسـتایی محقق میشود.
در ادامه جزئیات مدل فعالیت رستا در راستای تحقق این دو مأموریت تبیین خواهد شد؛
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 .1فهرست مولفههای انتخاب رسته و شرح آنها به پیوست آمده است.
 .2بررسی تمامی اقداماتی که در زنجیره ارزش انجام میشود به منظور شناسایی مشکالت در هر گام ،تعیین گامهای اولویتدار بر اساس
اثر بهبود آنها در افزایش بهرهوری کل زنجیره و پیشنهاد اقداماتی در جهت رفع این مشکالت.
 .3هر چند ایجاد اشتغال نیز به بهبود معیشت منجر خواهد شد اما با توجه به اهمیت آن و در راستای مأموریت دوم ،به صورت مستقل
مورد توجه قرار خواهد گرفت.
 .4در اغلب روستاها «بیکاری» به معنای متداول وجود ندارد و آنچه در روستاها مشاهده میشود «اشتغال ناقص» است .بر این اساس
«نرخ اشتغال» در اینجا به معنای تعداد افراد شاغل مبتنی بر یک تعریف مشخص از شغل (فعالیت اقتصادی) نیست ،بلکه به معنای
مجموع میزان زمانی است که افراد به فعالیت تولیدی اختصاص میدهند .مبتنی بر این تعریف ،وضعیت مطلوب ،فعالیت تولیدی تماموقت
جمعیت فعال روستا در تمام مدت سال است.

مدل فعالیت در راستای بهبود معیشت اهالی روستا

در باال اشـاره شـد که در راسـتای بهبود معیشـت سـه اقدام صـورت میپذیـرد؛ الف) افزایش بهـرهوری کار
و کسـبهای روسـتایی ،ب) خودکفاسـازی روسـتا و ج) حذف هزینههای زائد از سـبد خانوار .در ادامه هر
یـک از این سـه اقدام بـه تفکیک تبیین خواهد شـد.

الف) افزایش بهرهوری کاروکسبهای روستایی

افزایـش بهـرهوری بـه معنـای ایجـاد تغییراتـی در فرآینـد تولیدات روسـتا اسـت بـه نحوی که بـا فعالیت
مشـابه ،محصـول بیشـتر و یـا باکیفیتتـری بـه دسـت آیـد .همچنیـن یکـی دیگـر از روشهـای افزایش
بهـرهوری ،کاهـش هزینههـای تولید اسـت .اصلاح الگوی کشـت ،افزایـش عملکرد و کیفیـت محصوالت،
کاهـش ضایعـات و تلفات کشـاورزی و دامـداری و خرید ارزانتـر به صورت عمده از مصادیق اقدامات رسـتا
در راسـتای افزایـش بهرهوری اسـت.

ب) خودکفاسازی روستا

مراد از خودکفاسـازی روسـتا ،تالش برای تأمین هر چه بیشـتر نیازهای روسـتا توسـط خود روسـتا اسـت .
در این مسـیر از یک سـو تالش میشـود به کمک آموزش و توانمندسـازی برخی از اهالی روسـتا ،بخشـی
از کاال و خدمـات مـورد نیـاز روسـتا که در حال حاضر از شـهر تأمین میشـود ،توسـط اهالـی تأمین گردد.
این اقدام مانع از خروج نقدینگی از روسـتا شـده و به ایجاد اشـتغال و بهبود معیشـت افراد منجر میشـود.
از سـوی دیگر عموم سـاکنان روسـتا به تأمین برخی نیازهای اولیه توسـط خودشـان نیز ترغیب میشـوند.
ایـن مـدل در گذشـته مرسـوم و فراگیـر بوده امـا به دلیل تغییـر فرهنگی و تشـدید روحیه آسـایشطلبی
بعضاً به فراموشـی سپرده شـده است.
1

ج) حذف هزینههای زائد از سبد خانوار

در راسـتای کاهـش هزینههـای زائـ د نیـز اصلاح برخـی باورهـای فرهنگـی و اجتماعـی غلط مـورد توجه
قـرار میگیـرد؛ باورهایـی کـه بعضـاً هزینههـای هنگفتـی را به خانـوار روسـتایی تحمیل میکنـد ،از جمله
هزینههـای منزلتـی رایـج و بسـیار پرخرج و نامتعارف در روسـتاها نظیر مراسـم عزا ،عروسـی و تشـریفات
پرهزینـه بازگشـت از زیارت.

مدل فعالیت در راستای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار

همانطـور کـه گفتـه شـد ،ایجـاد فرصتهای شـغلی از مسـیر توسـعه کار و کسـبهای روسـتایی محقق
میشـود .مـدل توسـعه فعالیـت در این بخش مبتنی بر تحلیل رسـتا از «جایگاه روسـتا در اقتصاد» اسـت.
اگـر اقتصـاد را جریـان مسـتمر «تولیـد» و «مصـرف» کاال و خدمـات بدانیـم ،روسـتا در بسـیاری از موارد
علیالخصـوص در حـوزه مـواد غذایـی در طـرف تولیـد بـوده ،شـهر بخش عمدۀ مصـرف را شـکل میدهد
و رسـتا نیـز بـه نوعـی تسـهیلگر و توسـعهگر برقراری ایـن ارتباط اسـت .با توجه بـه این تفکیـک دو گانۀ
شـهر (مصـرف) و روسـتا (تولید) ،رسـتا در راسـتای تحقق چشـمانداز و مأموریت خود به صـورت عملیاتی
 .1در حال حاضر حتی بسیاری از مواد غذایی که بهراحتی در روستا قابل تولید و تبادل است ،از شهر تأمین میشود .این امر باعث خروج
بیشازپیش ثروت از روستا و افزایش محرومیت میشود.
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دو مسـیر را دنبـال مینمایـد؛ الـف) توسـعه تولید در روسـتا ،ب) هدایت تقاضـا در شـهر .در ادامه جزئیات
هـر یـک از ایـن دو بخـش به تفکیـک تبیین خواهد شـد.

الف) توسعه تولید در روستا

بـا توجـه بـه چشـمانداز رسـتا از روسـتا ،در این محور تالش میشـود جایگاه روسـتا به عنـوان قطب تولید
تثبیـت شـود .ایـن مهم از مسـیر پنج گام و اقدام اساسـی زیر محقق میشـود؛
شناسـایی :مـراد از شناسـایی ،تحلیـل دینامیک اقتصادی و اجتماعی روسـتا و انتخاب رسـتههای شـغلی
دارای مزیـت و اولویـت در روسـتا اسـت .این انتخاب بر اسـاس شـاخصهایی نظیـر فراگیری ،مانـدگاری و
بازارپذیـری بـا مشـارکت کامـل مردم روسـتا و مشـاوره خبرگان فنـی انجام میشـود .الزم به تأکید اسـت
که مبتنی بر اصل «توسـعه معکوس زنجیره ارزش» ،انتخاب رسـته و توسـعه تولید کام ً
ال متناسـب با بازار
انجـام میشـود .در ایـن گام ،اقدامـات اصالحی اولویتدار در هر رسـته بر اسـاس تحلیل زنجیـره ارزش نیز
مشـخص میشـود .ایـن فرآینـد نهایتا بـه تدوین برنامـه اقدام منجر میشـود.
شبکهسـازی روسـتائیان :مـراد از شبکهسـازی ،متشـکل نمـودن روسـتاییان حول رسـتههای شناسـایی
شـده اسـت .مزیت اصلی این شـبکه« ،صرفـه به مقیاس» اسـت؛ کاهش هزینههایی نظیر تهیه مـواد اولیه،
تسـهیل فـروش محصـوالت و نظایر آن .این شـبکه همچنین سـازمندیهای اجتماعـی را تقویت مینماید.
ایـن فرآینـد ابتـدا نـرم و بـه مـرور زمان مبتنـی بـر اقتضائات اجتماعی روسـتا بـه صورت سـخت پیگیری
میشـود .هـدف نهایی ایجاد یک هسـتۀ منسـجم ،متحـد و پایدار از اهالی روسـتا اسـت.
توانمندسـازی :بر اسـاس برنامۀ اقدام تهیه شـده برای هر رسـته ،توانمندسـازی شـبکههای شـکل گرفته
در قالـب آموزشهـای کاربـردی ،کارگاههـای عملی ،بازدیدهای انگیزشـی و تأمین تجهیـزات و منابع مورد
نیاز انجام میشـود.
پایدارسـازی :بـرای تثبیـت و تقویـت دائمـی فرآیندهـا و زنجیرههـای شـکل گرفتـه در آخریـن مرحلـه
اقداماتـی نظیـر نهادسـازی ،بـه هـم رسـانی و پایدارسـازی انجـام میگیـرد.
الزم بـه ذکـر اسـت بـه منظـور بهینهسـازی اقدامـات فـوق ،تمامـی آنهای توسـط «نهـاد واسـط »1انجام
میشـود؛ ایـن نهـاد بـا توجه بـه اینکه خـود ،عامل توزیـع و فروش محصـول نهایی اسـت و از نیـاز و ذائقه
ال هدفمند انجام داده ،شبکهسـازی و توانمندسـازی را نیز کام ً
بازار آگاه اسـت ،شناسـایی را کام ً
ال نیاز محور
در دسـتور کار قـرار میدهد.

ب) هدایت تقاضا در خارج از روستا

تولیـد بـدون وجـود تقاضای مناسـب عقیم خواهد بود .بر این اسـاس عامل اصلی توسـعه تولید در روسـتا،
فراهمسـازی تقاضـا بـرای آن اسـت .همانطـور کـه گفته شـد بخـش عمـده تقاضا در بیـرون روسـتا و در
اغلب موارد در شـهر اسـت .هدایت تقاضا در بیرون روسـتا به کمک سـه مجموعه اقدام رقم خواهد خورد؛
بازاریابـی و بازارسـازی :در ایـن بخـش تالش میشـود برای محصـول روسـتایی بازارهای بهینـه داخلی و
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 .1اطالعات تکمیلی پیرامون این نهاد به پیوست آمده است.

خارجـی کشـف شـود و بـا بهترین قیمت و کمترین واسـطه عملیـات به بازاررسـانی انجام شـود .در فرآیند
بازارسـازی نیـز تالش میشـود بـا نـوآوری ،محصول جدیـدی ایجاد و بـه بازار ارائه شـود.
اعتباربخشـی و نشانسـازی :یکی از مشـکالت در مسـیر فروش محصوالت روسـتایی ،فقدان اعتبار و برند
مناسـب بـرای آنهاسـت .از این رو استانداردسـازی ،اصالتبخشـی و نشانسـازی برای ایـن محصوالت یکی
از اقدامات ضروری اسـت.
آگاهیبخشـی و ایجاد دغدغه :رسـتا بر این باور اسـت که آگاهسـازی مردم شـهر نسـبت به آثار اقتصادی
و اجتماعـی مصـرف محصـوالت روسـتایی و نقـش آن در پیشـرفت و آبادانـی روسـتا ،عامـل اثربخشـی در
افزایـش تقاضـا بـرای مصـرف این محصـوالت اسـت .از این رو این مهم نیز در دسـتور کار رسـتا قـرار دارد.

ساختار نهادی رستا

رسـتا بـه کمـک سـاختاری سـه الیـه تحقـق اهـداف و ماموریـت خـود را دنبـال مینمایـد .در سـطح
نخسـت ،سـتاد ملی رسـتا قرار دارد که وظیفه اصلی آن برنامهریزی کالن ،پشـتیبانی از واحدهای اسـتانی
و نظـارت بـر عملکـرد آنها اسـت ،در سـطح میانـی دفاتر منطقـهای وجود دارد که رابط بین سـتاد رسـتا
و اسـتانها هسـتند ،در آخریـن الیـه نیـز بـا توجـه بـه ماهیـت دو گانـهی فعالیتهـا ،دو مجموعـه نهـاد
پیشبینـی شـده اسـت؛ «نهاد راهبر اسـتان» با تمرکز بـر فعالیتهای اجتماعـی و «نهاد واسـط» با تمرکز
بـر فعالیتهـای اقتصـادی .در ادامـه هـر یـک از این سـطوح به تفیکیـک تبیین خواهد شـد؛

ستاد ملی رستا

همانطـور کـه گفتـه شـد وظیفـه سـتاد ملـی رسـتا برنامهریـزی کالن ،پشـتیبانی از واحدهـای اسـتانی و
نظـارت بـر عملکـرد آنهـا اسـت .بـه منظـور تحقـق ایـن وظیفـه هفـت دفتـر در سـتاد پیشبینی شـده
اسـت؛ پنـج مـورد از اینهـا متناظـر بـا محورهایـی اسـت که واحدهـای اسـتانی نیاز بـه پشـیتبانی دارند،
یـک دفتـر وظیفـه نظـارت را بـر عهـده دارد و یک دفتر نیز از سـتاد خود رسـتا پشـتیبانی اداری مینماید.
عناویـن دقیـق و شـرح وظیفـه مختصـر ایـن دفاتر عبـارت اسـت از -1 :بـازار (به بـازار رسـانی محصوالت
روسـتایی) -2 ،تامیـن و تعاملات (ارتبـاط موثـر با مجموعههای مرتبـط و تامین منابع مـورد نیاز حرکت)،
 -3مطالعـات فنـی – اقتصـادی (تحقیقات و بررسـیهای کاربردی در رسـتههای تخصصـی) -4 ،آموزش و
توانمندسـازی (شناسـایی ،آموزش و رشد مستمر منابع انسـانی مرتبط با حرکت) -5 ،فرهنگی – اجتماعی
(فرهنگسـازی و زمینهسـازی بـرای مشـارکتهای عمومـی) -6 ،کنتـرل پـروژه (پایـش و نظارت مسـتمر
پیشـرفت فرآیندهـا در روسـتا) و  -7پشـتیانی (امـور اداری ،مالی ،حقوقی و قـراردادی).
ایـن هفـت دفتـر تخصصی به همراه مدیریت رسـتا ،هسـتۀ مرکزی سـتاد ملی رسـتا را تشـکیل میدهند.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه هـر یک از ایـن از دفاتر در انجام بخشـی از مسـئولیت خود از پشـتیبانی و خدمات
تعـدادی «قمـر» در یـک سـاختار منظومـهای 1بهرهمند میشـوند .مـراد از قمر ،واحدی سـتادی اسـت که
اقدامـات رسـتا در سـطح ملـی را رقم میزنـد .به عنوان مثـال برای فروش محصوالت روسـتایی ،وبسـایتی
تحتانی خود ،با دفاتر و اقمار
 .1مراد از ساختار منظومهای آن است که دفاتر ستاد ملی رستا و اقمار ،عالوه بر ارتباط با واحدهای فوقانی و
ِ
همجوار خود نیز تعامل گستردهای دارند.
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مختـص فـروش مجـازی محصـوالت روسـتایی پیشبینـی شـده در قالب یک قمر پیشبینی شـده اسـت.
همچنیـن الزم بـه تاکید اسـت که مبتنی بـر اصل «عدم تصدیگری و نهادسـپاری» ،این اقمـار معموال در
قالب موسسـات خصوصی تشـکیل میشوند.

بهبازاررسانیکمواسطه
یابیواسطهمحصوالت
روستایی

شتابدهندهدانشبنیان
کسبوکارهایروستایی

تامینوتوانمندسازی
منابعانسانیحرکت

تأمینوتعامالت

ارتباط موثر با مجموعههای
مرتبط و تامین منابع
مورد نیاز حرکت

کارگروهبازار

به بازاررسانی محصوالت
روستایی

راهربمنطقه3کشور

راهربمنطقه 6کشور

کنرتلپروژه

آموزشوتوامنندسازی

راهربمنطقه 5کشور

راهربمنطقه 7کشور

پشتیبانی

مطالعاتفنی-اقتصادی
تحقیقاتوبررسیهایکاربردی
در رستههای تخصصی

راهربمنطقه1کشور

امور اداری ،مالی
حقوقی و قراردادی

فرهنگی_اجتامعی

راهربمنطقه 4کشور

سامانهآنالینرصدوپایش
فرآیندهایپیشرفت
درروستاها

فرهنگسازی و زمینهسازی
برای مشارکتهای عمومی

راهربمنطقه2کشور

جمعسپاری مردیم
تامینمنابعتوسعه
روستایی(حسنه)

شبکهمردمیفعاالنپیشرفت
وآبادانیروستایی
جریانسازیرسانهای
روستایی

جریانگردشگریمولد
وهویتسازروستایی

تصویر شماره :1ساختـار سازمـانی ستاد رستا

ساختـارسازمـانی

کارگروه معیشت و اشتغال
قـرارگاه پیشـرفت و آبـادانــی
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اتصالبهبازارهای
فراملیمحصوالتروستایی

پایش ونظارت مستمرپیشرفت
فرآیندهادرروستا

شناسایی،آموزشورشدمستمر
منابعانسانیمرتبطباحرکت

توانمندسازی
کسبوکارهایروستایی

بازاراجتماعیفروشمجازی
محصوالتروستایی

دفاتر منطقهای

ارتبـاط سـتاد رسـتا بـا اسـتانها از طریق دفاتـر منطقهای انجام میشـود .هـر دفتر منطقهای واحدی اسـت
کـه بـا مجموعهـای از اسـتانهای همجـوار ارتبـاط دارد .1به منظـور ارتباط کامل صف و سـتاد ،مسـئول هر
یـک از دفاتـر سـتاد ملی ،همزمان مسـئول یکـی از دفاتر منطقهای اسـت.
مهمتریـن وظیفـهی دفتـر منطقـهای در سـطح هر اسـتان ،شناسـایی و فعالسـازی «نهاد راهبر اسـتان»2
اسـتانی دفاتر منطقـهای ،پیگیری کالن
و نظـارت بـر عملکـرد آن اسـت .همچنین بـا توجه به ماهیت فـرا
ِ
اقدامـات فـرا اسـتانی در سـطح منطقه نیز بـه عهـده آن خواهد بود.

واحدهای استانی

همانطـور کـه اشـاره شـد ،با توجه بـه ماهیـت دوگانـهی اجتماعی و اقتصـادی اقدامات ،در سـطح اسـتان
نیـز دو نـوع نهـاد متناظـر پیشبینی شـده اسـت .در ماهیت و شـرح وظایف هر یـک از ایـن دو به تفکیک
مـورد قـرار میگیرد.

الف) نهادهای راهبر استان

مبتنـی بـر اصـل «عـد م تصدیگـری و نهادسـپاری» ،تمامـی اقدامات رسـتا به کمک شناسـایی و یـا ایجاد
نهاد متناسـب محقق میشـود .برای تحقق اقدامات اجتماعی رسـتا در سـطح اسـتان« ،نهاد راهبر اسـتان»
پیشبینـی شـده اسـت .ایـن نهـاد جمعي از فعاالن اجتماعی اسـت که حسـن سـابقه همکاري بـا يکديگر
در قالب يک گروه متشـکل را داشـته و از تجارب فعاليت در جوامع محلي و روسـتايي بهرهمند ميباشـند.
در صـورت فقـدان ایـن نهـاد در اسـتان ،زمینهسـازی بـرای ایجـاد آن در دسـتور کار قرار میگیـرد و تا آن
زمـان تحقـق وظایـف ایـن نهاد بر عهـده فردی بـه نمایندگی از رسـتا خواهد بـود .این فرد «راهبر رسـتا»
نـام دارد؛ فـردی مسـتعد و بـا انگیـزه کـه توسـط سـتاد رسـتا مهارتهـای ارتبـاط ،دادهبـرداری و طراحی
مشـارکتی بـا مـردم روسـتا را آموزش دیده اسـت.
سه وظیفه اجتماعی نهاد راهبر استان در ارتباط با روستاها عبارت است از:
 .1زمینهسـازی بـرای تشـکیل «کانونهـای پیشـرفت روسـتا»3؛ نهاد متولی تحقق اهداف رسـتا در سـطح
روستا.
 .2تدویـن «سـند معیشـت و اشـتغال روسـتا» به صورت مشـارکتی بـا اهالی روسـتا؛ برنامـهای میانمدت
بـرای بهبود وضعیت معیشـت و اشـتغال در روسـتا.
 .3شبکهسازی اهالی روستا حول رستههای اولویتدار
نهـاد راهبـر اسـتان تمامـی ایـن وظایـف را از طریق آمـوزش و اعزام «سـفیران روسـتا »4محقق میسـازد.
سـفیر روسـتا فردی بیرونی اسـت که به مسـائل عمومی روسـتا و مدل فعالیت رسـتا آشـنا بوده و با توجه
 .1استانهای کشور به هشت منطقه افراز شدهاند.
 .2اطالعات تکمیلی پیرامون این نهاد به پیوست آمده است.
 .3اطالعات تکمیلی پیرامون این نهاد به پیوست آمده است.
 .4اطالعات تکمیلی پیرامون سفیر روستا به پیوست آمده است.
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شـناخت اولیهای که از روسـتا وجود دارد تعیین میشود(شناسـایی اولیه روسـتای هدف توسـط نهاد راهبر
اسـتان انجـام شـده اسـت) .این نقـش میتواند به یـک روحانی ،معلـم و نظایـر آن واگذار گـردد .همچنین
ایـن نقـش میتواند بـه افراد یا حتـی خانوادههـای داوطلب(«هـمواره )»1نیز محول شـود.
اولین مأموریت سـفیر روسـتا شناسـایی «امین(یا امناء) روسـتا» اسـت .امین فردی از اهالی روسـتا اسـت
کـه دارای مقبولیـت عمومـی بوده و مدیر ،متعهد ،پیگیر و آموزشپذیر باشـد .بعد از شناسـایی امین ،نوبت
به رشـد و تعالی او میرسـد تا بتواند زمینه شـکلگیری کانون پیشـرفت روسـتا را فراهم سـازد .امین ،این
زمینهسـازی را بـا تعریـف اقدامات مشـترک بـرای اهالی رقـم میزند .مهمتریـن اقدام زمینهسـاز او ،تدوین
مشـارکتی «سـند معیشـت و اشتغال روسـتا» و تالش جمعی برای پیادهسازی آن اسـت .یکی از محورهای
مهـم ایـن سـند شبکهسـازی حول رسـتههای اولویتدار اسـت .امید مـیرود از این مسـیر ،افـراد مصمم و
محوری برای ایجاد کانون شناسـایی شـوند.

تصویر شماره :2فرآیند ایجاد کانونهای پیشرفت و آبادانی روستا

ب) نهادهای واسط

مراد از «نهاد واسـط ،»2توزیعکنندگان و یا فروشـندگان نهایی فرآوردههای روسـتایی هسـتند که از قابلیت
تأمیـن مسـتقیم محصول از روسـتا (تولیـد تحت قـرارداد )3برخوردارنـد .این نهادها همچنین بهینهسـازی
محصـوالت روسـتایی از طریـق توانمندسـازی و تجهیز روسـتاییان را در دسـتور کار قرار میدهنـد .الزم به
ذکـر اسـت کـه از صنایـع بزرگ تا بنگاههای متوسـط و خـرد توزیع مواد غذایی سـالم و حتی یـک خانواده
دارای انگیزه(«هـموارۀ») میتواننـد در جایـگاه نهاد واسـط نقشآفرینی کنند.
ضـرورت بهرهبـرداری از نهادهـای واسـط ریشـه در اصـل «عـدم تصدیگـری و نهادسـپاری» دارد؛ ماهیت
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 .1اطالعات تکمیلی پیرامون این نهاد به پیوست آمده است.
 .2اطالعات تکمیلی پیرامون این نهاد به پیوست آمده است.
.3تولید تحت قرارداد یعنی انعقاد قرارداد فروش قطعی میان اهالی روستا و نهاد واسط .بر مبنای آن ،روستایی با خیال آسوده و قوت قلب
بیشتری محصول خود را تولید مینماید .این نوع از قرارداد امکان آموزش روستاییان در جهت تولید محصوالتی با استاندارد مشخص را
نیز فراهم میسازد.

مردمـی و خصوصـی ایـن نهادهـای واسـط ایجـاب میکنـد کـه از کنشگرانـی نظیر رسـتا ،بهمراتـب بقاء
و اسـتمرار بیشـتری داشـته باشـند و همین امر بر ثبات بیشـتر کاروکسـبهای روسـتایی متصل به آنان
میافزایـد.
الزم به ذکر اسـت شناسـایی این نهادها و نظارت بر حسـن عملکرد آنها در سـطح روسـتاهای یک اسـتان
بـر عهـده نهـاد راهبر آن اسـتان اسـت .همچنیـن با توجه به ماهیـت اقتصادی ایـن نهاد و ناتوانـی آنها در
برقـراری ارتبـاط با سـاختارهای اجتماعی در سـطح روسـتا ،امین روسـتا نقش عنصر واصل نهاد واسـط به
روسـتا و شبکههای شـغلی روسـتا را ایفا مینماید.
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شـهـــر

زنجیرههای مصرف
بازاریابی و بازارسازی
کشف یا خلق بازارهای مرصف محصوالت بازاریابی از
طریق زنجیرههای تامین و توزیع

اعتباربخشی و برندسازی
استانداردسازی ،اصالتسنجی و نشانسازی محصوالت
روستایی توسط زنجیرههای تامین و توزیع

زنجیرههای تا
صنایع روستایی

صنایـع فـرآوری و فـروش پیـرو کـه مـ
قرارداد مسـتقیم از روسـتا تامیـن میک
نهادهایواسط

بنگاههـای متوسـط بازاریابـی ،فـرآوری
توامنندسـازی روسـتاییان مـواد اولیـه و
تامیـن میکننـد.
هم وارههای مردمی

آگاهیبخشی و دغدغهسازی
تبیینوتبلیغرضورتخریدکاالهایروستاییواهمیتآن
در پیرفت و آبادانی روستاها

گروههای مردمی که معین روستاها می
روستاییان محصوالت آنها را مستقیام در ش
میکنند.

تصویر شماره :3روندنمای ک
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سامانه آنالین رصد و پایش
فرآیندهای پیرشفت در روستاها

صندوقهایپیرشفت
و آبادانی روستایی

vice

جریان گردشگریمولد
و هویتساز روستایی

روستــا

امین و توزیع
Contract farming

ـواد اولیه خـود را با آمـوزش و
کنند.

Broker Dealer Serv

ی و فـروش کـه بـا آمـوزش و
محصوالت مـورد نیاز خـود را

Social Suppliers

یشوند و ضمن توامنندسازی
شبکههای خانگی شهری توزیع

کارگروه معیشت و اشتغال

زنجیرههای تولید
سطح
کـالن
سطح
میانی
سطح
خُــرد

شنـاسـایــی
دادهبرداریوتحلیلوطراحیمشارکتیبامردمروستا

شبکـهسـازی
تشکیلتشکلهایشغلیحولرستههایمنتخب

تـوانمنـدســازی
آموزشهاوبازدیدهایکاربردیومساعدتدرتأمین
منابعوتجهیزاتالزم

به بازاررســانــی
از طریق صنایع روستایی ،نهادهای واسط ،گروههای
مردمی و ...
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جمعسپاریمردمی
تامینمنابعتوسعهروستایی

شتابدهندهدانشبنیان
کسبوکارهایروستایی

بازار اجتامعی فروش مجازی
محصوالتروستایی

پیوست  :1مفاهیم بنیادین رستا
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همانطور که در ابتدای این کتابچه اشـاره شـد ،دیدگاه رسـتا به مدل مطلوب پیشـرفت و آبادانی روسـتا،
واژگان و ادبیات جدیدی را خلق نموده اسـت .فهرسـت و تعریف این مفاهیم بنیادین به شـرح زیر اسـت؛
تسهیلگری :تالش برای رشد و توانمندسازی روستائیان و تقویت بنیانهای مشارکت عمومی.
توسـعهگری :اقداماتی فراتر از تسـهیلگری در جهت پیشـرفت و آبادانی روسـتاها نظیر تکمیل یا توسـعه
زنجیـره ارزش محصـوالت بـا ایجاد صنایع باالدسـتی ،توسـعه بـازار ،رفع موانـع و اصالح قوانیـن مرتبط در
سـطح منطقهای و ملی.
بهبود معیشت :افزایش درآمد و یا کاهش هزینههای خانوار.
نـرخ اشـتغال :نـرخ اشـتغال برای رسـتا به معنـای تعداد افـراد شـاغل مبتنی بـر یک تعریف مشـخص از
شـغل(فعالیت اقتصـادی) نیسـت ،بلکـه به معنای مجموع میـزان زمانی اسـت که افراد بـه فعالیت تولیدی
اختصـاص میدهند.
کاروکسـب :عبارتـی برگرفتـه از عبارت متداول «کسـبوکار»؛ واژهای که مبتنی بر فرهنـگ ایرانی و دینی،
بـرای «کار» اصالـت قائـل شـده و «کسـب» را در درجـه دوم قـرار میدهد .مبتنـی بر این باور ،کسـبی که
تـوأم بـا کار نباشـد شـرافت نـدارد و از سـوی دیگـر ،صـرف فعالیت ،حتـی اگر بـه درآمد چشـمگیری هم
منجـر نشـود ،مـورد توجـه قـرار میگیرد .رسـتا بر این باور اسـت کـه تغییر ایـن واژه به «کسـبوکار» این
نظـام اولویتبنـدی را از بیـن بـرده و گویی اولویـت را به «کسـب» میدهد.
رسـته :کاروکسـبی ناظر به یک محصول مشـخص اسـت کـه در همان منطقـه جغرافیایی تولید میشـود.
از ایـن رو عناوینـی کلـی نظیـر باغداری و زراعت رسـته محسـوب نمیشـود .تولید و فرآوری خرما ،سـیب،
عسـل و انگور مصادیقی از رسـته هستند.
زنجیـرهی ارزش :فرآینـدی کـه از تأمیـن مـواد اولیـه بـرای تولیـد کاال آغـاز شـده و تـا ارائـه آن بـه
مصرفکننـدهی نهایـی ادامـه مییابـد« .زنجیـره» اسـتعاره از گامهای متصل به هـم در این فرآیند اسـت.
تحلیـل زنجیرهی ارزش :بررسـی تمامـی اقداماتی که در زنجیره ارزش انجام میشـود به منظور شناسـایی
مشـکالت در هـر گام ،تعییـن گامهای اولویتدار بر اسـاس اثر بهبود آنها در افزایش بهـرهوری کل زنجیره
و پیشـنهاد اقداماتی در جهت رفع این مشـکالت.
نهاد راهبر اسـتان :جمعي از فعاالن اجتماعي-اقتصادي در سـطح یک اسـتان ،که حسـن سـابقه همکاري
بـا يکديگـر در قالـب يک گروه متشـکل را داشـته و از تجارب فعاليت در جوامع محلي و روسـتايي بهرهمند
ميباشـند .ایـن نهـاد متولـی پیگیـری و تحقـق مأموریت رسـتا در سـطح اسـتان اسـت .در واقع ایـن نهاد
بهمثابـه حلقۀ اتصال رسـتا و روسـتاها عمـل خواهد کرد.
راهبر رسـتا :در صورتی یک اسـتان فاقد نهاد راهبر اسـتان باشـد ،زمینهسـازی برای ایجاد آن در دسـتور
کار قـرار میگیـرد و تـا آن زمـان تحقـق وظایف این نهاد بر عهـده فردی به نمایندگی از رسـتا خواهد بود.
ایـن فـرد «راهبـر رسـتا» نـام دارد؛ فردی مسـتعد و با انگیزه که توسـط سـتاد رسـتا مهارتهـای ارتباط،
دادهبـرداری و طراحی مشـارکتی با مردم روسـتا را آموزش دیده اسـت.
سـفیر روسـتا :فردی بیرونی اسـت که به مسـائل عمومی روسـتا و مدل فعالیت رستا آشـنا بوده و با توجه

بـه شـرایط روسـتا تعییـن میشـود .این نقـش سـفیر میتواند به یـک روحانـی ،معلـم و نظایـر آن واگذار
شـود .همچنیـن ایـن نقش میتوانـد به افـراد و یا حتـی خانوادههـای داوطلب نیز محول شـود.
امیـن روسـتا :فردی از اهالی روسـتا کـه دارای مقبولیت عمومی بوده و مدیر ،متعهد ،پیگیـر و آموزشپذیر
است.
کانون پیشـرفت روسـتا :تشـکلی مردمی ،کارآمد ،اثربخش و هویتسـاز برای احیا و تقویت مشـارکتهای
روسـتایی در مسیر پیشـرفت و آبادانی پایدار روستا.
سند معیشت و اشتغال روستا :برنامهای میانمدت برای بهبود وضعیت معیشت و اشتغال در روستا.
نهـاد واسـط :يـک گروه اقتصـادي متشـ ّکل و برخـوردار از دغدغههـا و سـوابق فرهنگي -اجتماعـي که در
قالـب همکاريهـاي مشـترک واسـط بيـن شـهر و روسـتا خواهد بـود .ایـن نهـاد توزیعکننده و فروشـنده
نهایـی فرآوردههـای روسـتایی اسـت کـه از قابلیت تأمین مسـتقیم محصول از روسـتا برخوردار اسـت .این
نهاد همچنین بهینهسـازی محصوالت روسـتایی از طریق توانمندسـازی و تجهیز روسـتاییان را در دسـتور
کار قـرار میدهـد .از صنایـع بـزرگ تـا بنگاههـای متوسـط و خـرد توزیـع مـواد غذایـی سـالم و حتی یک
خانـواده دارای انگیـزه میتواننـد در جایـگاه نهـاد واسـط نقشآفرینی کنند.
تولیـد تحـت قرارداد :انعقاد قرارداد فروش قطعی میان اهالی روسـتا و نهاد واسـط .بر مبنای آن ،روسـتایی
بـا خیـال آسـوده و قـوت قلب بیشـتری محصول خود را تولیـد مینماید .این نـوع از قرارداد امـکان آموزش
روسـتاییان در جهت تولید محصوالتی با اسـتاندارد مشـخص را نیز فراهم میسـازد.
واره :نـام کهنتریـن سـازمان همیـاری روسـتایی اسـت .در اینجا مـراد تعدادی خانوار روسـتایی اسـت که
محصـول مشـخصی را تولیـد مینمایند.
سـرواره :فـردی از اهالـی روسـتا کـه بـا تعـدادی از وارهها تعامل داشـته و نقش حلقـه اتصال آنهـا با نهاد
واسـط را ایفـا مینماید.
هـمواره :فـرد یـا خانـوادۀ دغدغهمند شـهری اسـت که بـه کمک جریـان گردشـگری اجتماعی ،علاوه بر
بهرهگیـری از آب و هـوا و نـان و غـذای سـالم روسـتایی ،بهمثابـه نهاد واسـطی خُ رد ،به کمـک یک یا چند
خانـواده روسـتایی آمـده و بـه نحوی نقش عامل به شهررسـانی محصـوالت آنان و توزیع در شـبکه خانگی
را ایفـا مینماید.
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پیوست  :2انطباق مدل رستا با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

جـدول زیـر ارتبـاط اجـزای مدل رسـتا با بندهـای مرتبط در سیاسـتهای کلـی اقتصاد مقاومتی را نشـان
میدهد.
سیاست

ارتباط با مدل رستا

بند  :1تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات
و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور
به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن
مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با
تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر
ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.

یکی از آثار اصل «نهادسپاری» در مدل رستا،
به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در
فعالیتهای اقتصادی است .اصل «مردممحوری»
نیز این مهم را تقویت مینماید .توجه به شاخص
محرومیت به عنوان شرط الزم انتخاب روستای
هدف و تالش برای بهبود معیشت اهالی آن نیز
بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط
موثر است.

بند  :3محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد
با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی کار،
ِ
تقویت رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت
بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و
قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق
کشور.

آموزش و توانمندسازی اهالی روستا به عنوان
عوامل اصلی تولید یکی از برنامههای محوری رستا
است .قابلیتها و مزیتهای مناطق نیز یکی از
مولفههای انتخاب رسته است.

بند  :5سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید دو اقدام اساسی رستا بعد از تحلیل زنجیره ارزش
تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش ،عبارتند از -1 :کاهش واسطههای فروش محصوالت
بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء به منظور افزایش سهم روستا -2 ،اولویتدهی به
روستا در فرآیند توسعه زنجیره ارزش
آموزش ،مهارت ،خالقیت ،کارآفرینی و تجربه.
بند  :7تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر
«تامین امنیت غذایی» یکی از مولفههای مهم در
راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید
انتخاب رسته در روستا است.
(مواد اولیه و کاال).
بند  :8مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای
«حذف هزینههای زائد از سبد خانوار» یکی از سه
سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج
سیاست اصلی در راستای بهبود معیشت اهالی
مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای
روستا است.
ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
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بند  :20تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش
جایگزینی عبارت کسبوکار با عبارت «کاروکسب»
افزوده ،تولید ثروت ،بهرهوری ،کارآفرینی ،سرمایه
در ادبیات رستا ،با هدف ترویج فرهنگ کار و
گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد
اصالتبخشیدن به آن در برابر کسب ،مورد توجه
مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در
قرار گرفت.
این زمینه.

همچنیـن مقـام معظـم رهبری بعد از ابالغ سیاسـتهای کلی اقتصـاد مقاومتی ،در روز نخسـت فروردین 93
بـه تبییـن ابعاد «اقتصاد مقاومتی» پرداختند .ایشـان برای اقتصاد مقاومتی  5مولفه اساسـی برشـمرند .مدل
فعالیـت رسـتا بـا این مولفهها نیز سـازگار اسـت .در ادامه این سـازگاری تبیین خواهد شـد.
مولفههای اقتصاد
مقاومتی در کالم
مقام معظم رهبری

ارتباط با مدل رستا

دورنزایی

درونزایی اقتصاد در نگاه ایشان یعنی اقتصاد از درون خود ملت و متکی به
ظرفیتهای کشور شکل بگیرد .دیدگاه فوق اوال سازگار با مجموعهای از اجرای
رستا سازگار است؛  -1مولفهی «خوداتکایی» در چشمانداز رستا برای روستا،
 -2تکیه بر اصل مردممحوری و ایجاد نهادی اجتماعی در سطح روستا به
منظور حرکت پایدار روستا به سمت پیشرفت -3 ،انتخاب رستهی هدف مبتنی
ظرفیتهای بومی روستا.

برونگرایی

این مولفه در نگاه ایشان در مقابل مولفهی «درونگرایی» و محدود شدن به
مرزهای کشور است .تجلی این مولفه در مدل رستا ،تالش برای افزایش تولیدات
روستا ،تثبت روستا به عنوان قطب تولید و افزایش صادرات محصول روستا به
خارج از روستا است.

مردمبنیادی

مراد از این مولفه در دیدگاه ایشان ،حضور پررنگ و محوری مردم و نقش نظارتی و
راهبری کلی دولت است .این مولفه کامال سازگار با اصل بنیادین «مردممحوری»
در مدل رستا است؛ اینکه مردم روستا از طراحی تا اجرا مشارکت فعال و موثر
دارند و این باور که پیشرفت و آبادانی پایدار روستا جز با حضور پررنگ مردم رقم
نمیخورد.

دانشبنیانی

معنای این مولفه بهرهبرداری از پیشرفتهای علمی در اقتصاد است و به این معنا
نیست که اقتصاد منجر به دانشمندان است .این مولفه در مدل رستا در بهبود و
توسعه زنجیره ارزش رستهها متجلی شده است .تحلیل زنجیره ارزش به منظور
بهرهورسازی آن و توسعه زنجیره ارزش به کمک فرآوری محصوالت روستایی،
دو اقدام محوری در رستا است که تحقق آنها جز با تکیه بر علم و دانش ممکن
نیست.

عدالتمحوری

معنای این مولفه ،بسنده نکردن به شاخصهای متداول جهانی (نظیر رشد
تولید ناخالص ملی) برای بهبود وضعیت اقتصادی است؛ اینکه ممکن است این
شاخصها در اقتصاد بهبود یابد اما افرادی نیز از گرسنگی تلف شوند .در مدل
رستا نیز ،عالوه بر آبادانی کلی روستا ،بهبود معیشت تمامی خانوار آن روستا نیز
مطمع نظر است.
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واحـد هدف رسـتا ،روسـتا اسـت .تمرکز بر روسـتا و عـدم برنامهریزی بر مبنـای واحدهـای بزرگتری نظیر
دهسـتان یـا بخـش بـا ایـن منطق اسـت کـه واحدهـای بزرگتـر از روسـتا عم ً
ال یک پهنه سیاسـی اسـت
درحالیکـه محـدودۀ روسـتا به صورت کام ً
ال اصیل بر مبنای محدوده سـکونت افراد مشـخص شـده اسـت.
بـه دو دلیـل برنامهها با تعداد محدودی از روسـتاهای یک دهسـتان آغاز میشـود و نه همۀ روسـتاهای آن؛
الف) شروع محدود قبل از پوشش گسترده ،امکان اجرای تدریجی و اصالح برنامهها را فراهم میسازد.
ب) اجرا در سـطح تعداد محدودی روسـتا باعث حساسسـازی روسـتاهای همجوار شـده ،نوعی احسـاس
اعتمـاد در آنهـا ایجاد مینماید و بهسـرعت آنها را وارد مرحله درخواسـت میکند .فرآیند حساسسـازی
تـا رسـیدن بـه مرحله درخواسـت اگـر بهطور عـادی طی شـود ،دشـوارترین و پیچیدهترین بخـش آغازین
عملیـات خواهـد بـود کـه بـا اجـرای نمونه در روسـتای هـدف ،این مرحلـه برای دیگر روسـتاها با سـرعت
بیشـتر و بـه صـورت خودجوش طـی میشـود .در صورتی که روسـتاهای همجوار به صـورت خودجوش در
مقـام متقاضـی قـرار بگیرند ،امکان تعیین شـرط و قاعدهگـذاری برای آنهـا فراهم میشـود .از این رهگذر
میتـوان بـه مـرور ،تحقق بخش قابـل توجهی از اقدامات توسـط مردم را به عنوان شـرط ورود به روسـتای
متقاضی تعیین کرد و از این مسـیر مشـارکت بیشـتری آنـان را رقم زد.
اهمیـت «انتخـاب» روسـتای هدف از آن رو اسـت که موفقیت و یا شکسـت برنامههای قـرارگاه در «اولین»
روسـتاهای هـدف ،آثـار بلندمـدت و پردامنهای دارد؛ شکسـت برنامههـا میتواند موجب بدبینـی اهالی آن
روسـتا و روسـتاهای همجوار شـود و چهبسـا تکرار شکسـت بتواند این بدبینی را در سـطح اسـتان و حتی
در سـطح کشـور تکثیـر نمایـد ،در مقابـل نیـز موفقیـت برنامههـا میتواند موجبـات امیدواری روسـتاهای
همجـوار را فراهـم سـازد و انعـکاس ملـی آن نتایـج میتواند آثار چشـمگیری بر جـای گذارد.
بـا توجـه بـه اهمیـت اولین روسـتا ،به طور کلـی میتوان گفت که روسـتای هدف برای شـروع میبایسـت
برخـوردار از شـرایط مسـاعد ،نزدیـک بـه حالت مطلـوب و فاقد عوامـل ایجاد کننـده اختالل باشـد .با این
چارچـوب کلـی و توجـه به مولفـهی «محرومیت» به عنوان شـرط الزم ،روسـتای هدف مبتنی بر مقایسـه
میـان روسـتاهای یک دهسـتان در مجموعۀ شـاخصهای زیر انتخاب میشـود.
 .1یاریگـری :مـراد از یاریگـری ،میـزان ظرفیـت و روحیـه مردم روسـتا برای همیاری اسـت .برخـورداری
مردم از روسـتا از سـطح مناسـبی از این شـاخص به معنای مسـاعد بودن وضعیت آنها برای ایجاد تغییر
و تعالی در روسـتا اسـت .وجود نهادهای اجتماعی نظیر هیئت ،تعاونی و صندوقهای مالی در روسـتا یکی
از عینیترین شـواهد برای تعیین وضعیت این شـاخص اسـت.
عامـل محـوری تعالیبخـش :ارتقـا وضعیـت روسـتا علاوه بـر همیـاری ،نیازمند عاملـی محوری اسـت که
بتواند مردم روسـتا را به صورت منسـجم سـاماندهی نماید .این عامل میتواند روحانی ،معلم ،ریشسـفید
روسـتا و نظیر آنها باشـد.
 .2همبسـتگی :بـه دلیـل اختاللـی کـه عواملی نظیـر درگیریهـای مذهبی ،سیاسـی ،قومـی و قبیلهای و
امثالهـم در فرآینـد حرکـت ایجـاد مینمایـد ،ضـروری اسـت روسـتای هـدف فاقد این حواشـی بـوده و از
همبسـتگی مناسـبی برخوردار باشـد.

 .3جوانـان و نیـروی فعـال اقتصـادی :بـا توجـه بـه نقـش چشـمگیر نیـروی انسـانی در توسـعه و بهبود
وضعیـت روسـتاها ،برخـورداری روسـتا از جوانـان و نیروهـا فعـال اقتصـادی اهمیـت بـه سـزایی مییابـد.
 .4تعمیمپذیـری شـرایط روسـتا به کل دهسـتان :منظـور از قابلیت تعمیم آن اسـت که بهطـور مثال اگر
برنامه اقدام در سـطح روسـتا آموزش و بهسـازی دام برای مجموعهای از افراد شناسـایی شـد ،این برنامه در
سـطح دهسـتان نیز تفـاوت چندانی نکند و فقط تعداد مخاطبـان آن افزایش پیدا کند .این ویژگی توسـعه
برنامهها از سـطح روسـتا به دهسـتان را تسـهیل مینماید.
 .5اثرگذاری بر روسـتاهای همجوار(اثر شـبکهای) :مناسـب اسـت شـرایطی بر روسـتای هدف حاکم باشد
کـه توسـعه آن بتوانـد بـر توسـعه دیگـر روسـتاها نیـز با سـرعت مناسـبی اثـر بگـذارد .این مهـم میتواند
برآمـده از مبـادالت اقتصـادی و اجتماعـی روسـتای هـدف بـا روسـتاهای همجوار و یا دسترسـی مناسـب
روسـتاها بـه آن و بـه نوعـی قابلیت ایفـای نقش الگو در روسـتای هدف باشـد.
 .6زیرسـاخت :دسترسـی روسـتا به امکانات و زیرساختهای اساسی توسـعه نظیر راه ،برق و آب کشاورزی
بـه عنوان شـرط الزم توسـعه در انتخاب روسـتای هدف نقش مؤثـری ایفا مینماید.
 .7اتصـال تولیـدات به بازار بیرونی :ارتقـاء قابل توجه روسـتا در گرو فرا رفتن آن از تأمین معیشـت اهالی
خـود و تمرکـز بـر صادرات محصـوالت و خدمات به بیرون از خود دارد .بر این اسـاس وجـود تولیدات دارای
مزیت رقابتی مناسـب در روسـتا شـاخص مهمی در انتخاب آن به عنوان روسـتای هدف به شـمار میرود.
 .8خودکفایـی روسـتا در تولیـد :توسـعه تولیـدات اصلی روسـتا در گروه تسـلط کامـل اهالی بـه آن و به
نوعـی خودکفایـی روسـتا در تمامـی فرآیند تولید آن اسـت .از این رو ،توجه به تمامی فرآیند در روسـتا و یا
حداقـل امکان خودکفاسـازی و توسـعه روسـتا در فرآیند تولیـد مورد توجه قـرار میگیرد.
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همانطـور کـه پیشتـر گفتـه شـد ،منظور از رسـته ،کاروکسـبی ناظر به یک محصول مشـخص اسـت که
در همـان منطقـه جغرافیایـی تولیـد میشـود .بر ایـن اسـاس عناوینی کلی نظیـر باغداری و زراعت رسـته
محسـوب نمیشـود .تولیـد و فـرآوری خرما ،سـیب ،عسـل و انگور مصادیقی از رسـته هسـتند .بـا توجه به
ایـن توضیحـات ،رسـتههای هـدف در یک روسـتا مبتنـی بر باهمنگـری مولفههـای زیر تعیین میشـود:
 .1فراگیری :اهمیت فراگیری رسـته در میان اهالی از این رو اسـت که توسـعه آن میتواند بخش بیشـتری
از اهالـی روسـتا را تحـت تأثیـر قرار دهـد .همچنین فراگیر بودن رسـته عم ً
ال به معنای سـازگاری محصول
با منطقه(اگر محصول کشـاورزی باشـد) ،حجم تولید قابلقبول آن در روسـتا و نیز آشـنایی مناسـب مردم
بـا فرآینـد تولید آن اسـت که همه ایـن موارد در اقتصـادی بودن تولید محصول مؤثر اسـت.
الزم به ذکر است که فراگیر بودن رسته به طرق گوناگون قابل احصاء است؛
الـف) گسـتره ارتبـاط شـغلی و معیشـتی اهالـی روسـتا با محصـول؛ ایـن وضعیت سـادهترین شـرط برای
تعییـن رسـته فراگیـر اسـت .ایـن شـرایط نشـان میدهد کـه منابـع و مزیتهـا به گونـه بوده کـه در طی
زمـان کاروکسـب مناسـبی حـول محصـول مـرود نظـر شـکل گرفته اسـت .بهطـور مثـال در سیسـتان و
بلوچسـتان بخـش عمـده اهالـی نخل داشـته و خرمـا برداشـت میکننـد .این مورد به سـهولت بـه عنوان
رسـته شناسـایی میشود.
ب) توانایـی و تبحـر مـردم روسـتا در تولیـد محصـول؛ نکتـه حائز اهمیت در این بخش آن اسـت که شـاید
در لحظـه ورود رسـتا بـه روسـتا ،بـه دالیـل مختلـف محصـول برآمـده از توانایی مـردم تولید نشـده و بروز
عینـی نداشـته باشـد ،امـا بـه افراد ایـن توانایی را داشـته باشـند .در واقع این رسـته بـه نوعی بالقوه باشـد.
بهطور مثال در اسـتان تبریز ،خوزسـتان و کردسـتان اغلب اهالی روسـتاها با صنایعدسـتی آشـنایی دارند
امـا بـه دلیـل فقدان بـازار فروش ،صنایعدسـتی بـه عنوان فعالیت شـغلی آنها محسـوب نمیشـود .با این
توضیحات در این اسـتانها صنایعدسـتی میتواند یکی از گزینههای انتخاب به عنوان رسـته هدف باشـد.
ج) فراوانـی طبیعـی محصـول در منطقـه :ممکـن اسـت در برخـی مناطـق محصولـی به صـورت طبیعی یافت
میشـود کـه بـه دالیل مختلف مـورد توجه اهالی قـرار نگرفته باشـد .فراوانی این محصـول میتواند عاملی
بـرای انتخـاب آن بـه عنـوان گزینـه رسـته هـدف باشـد .بهطور مثـال وجـود مـواد معدنی خـاص در یک
روسـتا میتواند این ویژگی را داشـته باشـد که به دلیل عدم شـناخت اهالی مورد غفلت واقع شـده باشـد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن انتخـاب صرفـاً بـا توجه بـه فراوانـی ظاهری صـورت نمیگیـرد .بهطـور مثال
اگـر در سـال ورود مـا بـه یک روسـتا همه اهالی سـیبزمینی کشـت کنند ،ایـن به معنای این نیسـت که
رسـته هدف آن روسـتا سـیبزمینی باشـد؛ چهبسـا با پرسوجو مشـخص شـود که سـال گذشته محصول
دیگـری کشـت کردهانـد و سـال بعد نیـز محصول دیگری کشـت خواهند کرد .بر این اسـاس مهـارت قابل
توسـعه مـردم این روسـتا کشـاورزی خواهد بود و نه کشـت سـیبزمینی .بر این اسـاس میتـوان گفت در
ایـن انتخاب ،ریشـههای اصلی کسـبوکار مـد نظر قـرار میگیرد.
 .2مزیـت نسـبی :در صورتـی که رسـتهی هدف عالوه بر فراگیری ،در مقایسـه با سـایر روسـتاها و مناطق
منحصر به فرد باشـد ،این رسـته میتواند به نوعی مزیت نسـبی روسـتای هدف باشـد و توجه خردمندانه

بـه آن میتوانـد عاملی بـرای رقابتپذیری منطقه باشـد.
 .3وجـود بازارهای در دسـترس برای رسـته :مهمترین عامل برای توسـعه رسـته ،وجود بازار فـروش برای
آن اسـت .بـر ایـن اسـاس یکی از شـاخصهای انتخاب رسـته ،وجـود بازار فروش و سـهولت نسـبی فروش
آن است.
 .4تأثیر توسـعه رسـته بر توسـعه سایر رستههای روسـتا :اینکه توسـعه یک رسـته بتواند بر توسعه سایر
مشـاغل منطقه اثرگذار باشـد عاملی مزیت بخش برای انتخاب از میان دو رسـته با شـرایط یکسـان اسـت.
بهطـور مثـال در کردسـتان چندین رسـته فعـال اسـت؛ توتفرنگی ،گردشـگری ،حملونقل و لجسـتیک.
در ایـن بیـن رسـته حملونقـل بـا توجـه بـه نقشـی که بـر دیگـر رسـتهها دارد میتواند مـورد توجـه قرار
میگیـرد .در واقـع بهبـود ایـن رسـته میتواند بر بهبـود عملکرد دیگر رسـتهها نیز اثرگذار باشـد .در مقابل
اگـر در یـک منطقـه تولید قطعات خودرو انجام شـود ،توسـعه آن تأثیـر ویژهای بر سـایر بخشهای اقتصاد
منطقه نخواهد داشـت.
 .5آینـدهی رسـته :پایـداری اقدامـات در بلندمدت مؤلفـه جداییناپذیر در برنامهریزیهاسـت .بـا توجه به
اینکـه ممکـن اسـت به دالیل مختلف یک رسـته شـغلی و محصول متناظر بـا آن در سـالهای آینده مورد
اقبال نباشـد و توسـعه آن به صرفه نباشـد .در صورت تشـخیص این شـرایط ،رسـتههای دارای این ویژگی
بـه عنوان رسـتۀ هدف انتخاب نخواهد شـد.
 .6ارتبـاط رسـته بـا تولیـد و امنیـت غذایی :نقـش روسـتا در تولید کشـور و تأمیـن امنیت غذایـی انکار
شـدنی نیسـت .تأمین امنیت غذایی نیز یکی از اصول اساسـی اداره کشـور اسـت .بر این اسـاس در انتخاب
رسـته شـغلی این حساسـیت وجـود دارد که تا حـد امکان نقش تولیدکنندگی روسـتا حفظ گـردد .بهطور
مثـال در صورتـی کـه در یـک روسـتا بومگـردی از تولید میـوه کمی مزیت بیشـتری داشـت ،گزینه تولید
میـوه بـه راحتـی حذف نمیشـود .تالش میشـود ضمن حفـظ مزیت تولید در این روسـتا ،در ادامه مسـیر
بـه بومگـردی نیز پرداخته شـود.
 .7ارتباط رسـته با بوم ،فرهنگ و محیطزیسـت :در انتخاب رسـته میبایسـت به سـازگاری آن با فرهنگ
و بـوم روسـتا توجـه کـرد .محصوالتـی که سـابقه طوالنی مـدت تولیـد در آن منطقـه را دارند بـه نحوی با
فرهنـگ آنها آمیخته شـده و چهبسـا برای آن شـعرهایی نیز سـروده باشـند .ایـن سـازگاری ،عامل اصلی
پایـداری آن رسـته در ادامـه خواهـد بـود .بهطـور مثال اگر در سـواحل مکـرون ،مالچ میگو تولید میشـود،
ایـن محصـول اگـر چـه مبتنـی بـر نوآوریهـای روز اسـت امـا بـر پایـه میگو اسـت کـه وجـود آن در این
سـواحل قدمـت دارد .بـر ایـن اسـاس بـه دنبال رسـته تأسیسـی نرفتن بسـیار اولویـتدارد .عـدم تخریب
ً
کاملا بدیهی در جهـت تقویت اسـتمرار رسـته هدف
محیطزیسـت بـه واسـطه توسـعه رسـته نیز اصلـی
است.
 .8قابلیـت اتصال مشـاغل خانگی به زنجیره ارزش رسـته :مشـاغل خانگـی ویژگیهای بسـیاری دارد که
توسـعه آن را مطلـوب مینمایانـد .از جملـه ایـن ویژگیهـا میتوان به هزینـه پایین ایجاد مشـاغل خانگی
در مقابـل هزینـه بـاالی ایجاد زیرسـاخت بـرای احداث واحـد تولیدی ،تأثیرپذیـری کمتـر آن از تکانههای
اقتصـادی ،فقـدان چالشهـای اولیـه اداره آن نظیـر بیمـه و توسـعه فرهنـگ کار در خانـواده اشـاره کـرد.
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بـر ایـن اسـاس امـکان انجـام بخشـی از زنجیـر ارزش رسـته در قالب مشـاغل خانگـی یکـی از مزیتهای
رسـته بـه شـمار مـیرود .بـا ایـن وجود بایـد توجه داشـت کـه اگر مشـاغل خانگی بـه یک واحـد بزرگتر
ً
عملا قادر به تولید محصـول کیفی و رقابتپذیـر نخواهند بود
پیشـران(زنجیره فرادسـت) متصل نباشـند،
و ایـن امـر اسـتمرار فعالیـت و توسـعه آنها را بـا چالش مواجه میسـازد.
 .9اثرگذاری بر اشـتغال اقشـار آسـیبپذیر :توانایی رسـته هدف برای پوشـش جمعیت مناسـبی از اقشار
آسـیبپذیر نظیـر زنان سرپرسـت خانـوار ،معلولین یـا حتی جوانان تـازه وارد بـه بـازار کار میتواند عاملی
بـرای انتخاب آن قلمداد شـود.
تبصـره :در صورتـی که روسـتای هدف وضعیت بسـیار نامطلوبی داشـته و فاقد هر گونـه مزیت تولید بومی
باشـد ،ناگزیر خواهیم بود به جای انتخاب رسـته به «ایجاد» رسـته بیاندیشـیم .مراد از ایجاد رسـته یعنی
اینکـه فـارغ از شـرایط روسـتا ،محصولی که بـازار فروش آن تا حد خوبی تضمینی باشـد را شناسـایی کرده
و زیرسـاختهای حداقلـی الزم برای تولید آن در روسـتای هـدف را فراهم میآوریم.

28

پیوست  :5آییننامه اجرایی نهاد واسط
تعريف

يـک گـروه اقتصـادي متشـ ّکل و برخـوردار از دغدغههـا و سـوابق فرهنگـي -اجتماعـي کـه در قالـب
همکاريهـاي مشـترک واسـط بيـن شـهر و روسـتا خواهـد بـود.

شرايط نهاد واسط

مدت  2سـال و تجربـه انجام کسـبوکار
 سـابقه همـکاري گـروه اصلـي اجرايـي نهـاد واسـط حداقل بـه ّمدت  1سـال
مشـترک حداقـل بـه ّ
مـدت  5سـال و اعضاي گـروه هرکدام
 سـوابق اقتصـادی و اجتماعـي مرتبـط (مسـئول گـروه حداقـل به ّحداقـل بـه مدت  3سـال)
 سابقه موفق تأمین ،فرآوري ،توزيع و يا فروش حداقل  2محصول داراي سامانه و استراتژي مشخص در بازار داراي اسناد و سيستم مالي و حسابداري شفاف برخوردار از چشمانداز و برنامه توسعه کسبوکار مشخص داراي زيرساخت و منابع انساني الزم براي تأمین مستقيم محصول از روستا داراي شناخت و اطالعات اولیه از اقتضائات و شرايط کار در روستا و مناطق محروم بهرهمند از زيرسـاخت و ظرفيتهاي الزم براي جمعآوري اطالعات ميداني ،اعتمادسـازي و توانمندسـازيدر روستا
 داراي فهـم و تحليـل درسـت از جایـگاه خـود به عنوان نهاد واسـط ،نگاه بلندمدت به ایـن جایگاه و درکمنافـع مشـترک بالفعل و بالقوه حاصـل از این همکاری
 -آشنايي با روشهاي کسبوکار و بازاريابيهاي اجتماعي

سازوکار همکاري

پـس از احراز شـرايط نهاد واسـط توسـط نهاد راهبر اسـتان ،مسـئوليت انجـام فرآيندهاي شناسـايي اوليه،
اعتمادسـازي ،توانمندسـازي ،شبکهسـازي و به بازاررسـاني محصوالت در محدوده دهسـتانها و روستاهاي
مشـخص در قالـب يـک توافقنامه بـه او واگذار خواهد شـد.
ايـن توافقنامـه بـا فرض حمايتهاي اولیه از نهاد واسـط به منظور توسـعه زيرسـاختهاي فـروش و تأمین
مـدت مشـخص اسـت به نحوي کـه اين هزينههـا در آينـده ،از زنجيـره ارزش اين فرآيند بـدون نياز
بـراي ّ
بـه حمايت رسـتا ،براي نهاد تأمین شـود.
مسـئوليت نظـارت بـه حسـن عملکـرد نهادهاي واسـط در قالـب توافقنامـه به عهده نهـاد راهبر اسـتان و
نظـارت عاليـه بـه عهده سـتاد ملّي رسـتا خواهـد بود.
بـه منظور تأمین هزينههاي توسـعه زيرسـاخت توزيـع و تأمین نهاد و همچنين سـرمايهي در گردش الزم،
عنداللزوم اعطاي وامهاي قرضالحسـنه به نهاد واسـط نيز توسـط نهاد راهبر اسـتان پيگيري خواهد شـد.
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شرح خدمات

نهـاد واسـط در قالـب گامهـا و مراحـل زيـر متعهد بـه تأمین بازارهـاي پايـدار و خلق ارزشهـاي جديد در
زنجيـره بـراي محصـوالت روسـتايي خواهد بود به نحـوي که با بهبود معيشـت و ايجـاد فرصتهاي جديد
شـغلي ،اميـد و ميل به زندگـي در روسـتا افزايش يابد.
 انجـام بررسـيها و جمـعآوري اطالعـات ميدانـي مورد نياز در روسـتاها باهـدف بازبینی شناسـایی انجامشـده توسـط نهاد راهبر اسـتان و افزایش دقت اطالعات در خصوص وضعيت فعلي رسـتهها ،شـامل ميزان
و کيفيـت محصوالت؛ مسـير بـازار و تأمین نهادههاي اولیه آن(شناسـايي)
 بررسـی مجدد تحلیل و ارزيابي نهاد راهبر اسـتان از زنجيره ارزش محصوالت در روسـتاها و نقاط مداخلهتعیینشـده بـراي خلـق ارزشهـاي جديـد در زنجيـره توليـد ،تأمیـن ،فـرآوري ،توزيـع ،فـروش و کاهش
هزينههـاي توليد(برنامه اقدام)
 اعتمادسازي در روستا با شناسايي و برقراري تعامل با افراد ذینفوذ و مؤثر در روستا(اعتمادسازي) ارائه خدمات الزم براي تحقق برنامه اقدام شامل :آموزش ،بازديد ،توانمندسازي ،تجهيز و(...توانمندسازي) استانداردسـازي محصـوالت بـر اسـاس اقتضائات بـازار و ايجاد سـازوکار الزم براي پايش مسـتمر کيفيتو اصالـت محصوالت(کنترل کيفي)
 بازاريابـي و تبليغـات بـه منظور پیشفروش و يا فروش محصوالت با اسـتفاده بهينـه از ظرفيت روشهايبازاريابي اجتماعي ،نظير :سلامت ،اصالت ،حمايـت و(...بازاريابي)
 عقد قراردادهاي خريد تضميني ،پیشپرداخت و به بازاررساني محصوالت روستايي(بازاررساني) برنامهريـزي مسـتمر بـراي رقابتيتـر نمـودن قيمتهاي فـروش محصوالت در بـازار و افزايش سـهمبريروسـتاييان از زنجيره ارزش
 پايدارسـازي فرآيندهـاي فـوق بـا اسـتفاده حداکثـري از ظرفيتهـاي محلی ،شبکهسـازیهای شـغلي وتعييـن و توانمندسـازي افـراد واجد شـرايط در شـبکههاي روسـتايي به عنـوان سرشبکه(سـر «واره)»1

تعهدات

 برنامهريزي ويژه براي نوجوانان و جوانان روستاها در برنامههاي آموزشي و توانمندسازي انجـام هماهنگيهـاي الزم بـا دسـتگاهها و نهادهـاي مرتبـط بـا رسـتههاي تخصصـي و يـا روسـتايي بهمنظـور اسـتفاده حداکثـري از سـاير ظرفيتهـاي موجـود بـراي توسـعه و پايـداري بيشـتر زنجيرههـاي
محصو ال ت
 قيمتگـذاري منصفانـه محصـوالت روسـتايي در بـازار بـه منظور توسـعه و فروش شـامل هزينـهي تمامشـدهي محصـول در روسـتا(قيمت خريـد نهاد واسـط از روسـتايي) بعلاوه حداکثـر  30درصد بـه منظور
پوشـش کلیـه هزينههاي نهاد واسـط
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« .1واره» نام کهنترین سازمان همیاری روستایی است .مراد از سر واره ،افرادی از خود اهالی است که با تعدادی از وارهها تعامل داشته
و حلقه اتصال نهاد واسط با وارهها به شمار میروند.

پیوست  :6آییننامه اجرایی نهاد راهرب استان
تعريف

جمعـي از فعـاالن اجتماعی ،که حسـن سـابقه همکاري با يکديگر در قالب يک گروه متشـکل ،را داشـته و
از تجـارب فعاليـت در جوامع محلي و روسـتايي بهرهمند ميباشـند.
ایـن نهـاد میبایسـت علاوه بـر همـکاری بـا رسـتا ،بـه صـورت مسـتقل نیـز قراردادهـای ارائـه خدمـات
تخصصـی توسـعه جوامع محلی با دیگر دسـتگاهها و نهادهـای مرتبط منعقد کرده و در مسـیر خودگردانی
اقتصـادی گام بردارد.

شرايط نهادهاي همکار

 سـوابق فرهنگـی و اجتماعـی مسـئول و اعضای گـروه در حوزههـای اجتماعی و اقتصادی (مسـئول گروهحداقل  5سـال و اعضاء حداقل  3سـال سـابقه مرتبط)
 وجود حسن سابقه همکاري بين اعضاء اصلي گروه حداقل برای مدت يک سال بهرهمندي از تجارب و سوابق الزم و همچنين شناخت کامل اقتضائات کار و فعاليت در روستا و مناطق محروم داراي توان و تجربه الزم براي انجام مطالعات ،آموزش ،شبکهسازي و توانمندسازي در روستا برخـوردار از ظرفيتهـاي مناسـب بـراي تعامل و برقـراري ارتباط مؤثر با دسـتگاهها ،سـازمانها ،خيرينو کليـه ذينفعـان حوزههاي مرتبـط با روسـتا و مناطق محروم

سازوکار همکاري

در صـورت احـراز شـرايط پنجگانـهی فوق بر يک موسسـه ،شـرکت و يا يک گـروه کاري منسـجم ،قرارداد
همـکاري بـه صـورت خريد خدمات(قـرارداد حجمي) بـا نهاد مذکور منعقد خواهد شـد و پـس از انجام هر
مرحلـه از تعهـدات توسـط نهـاد و تائید ناظـر مربوطه ،حقالزحمه آن بخـش از خدمات ،مسـتقیماً در وجه
نهـاد پرداخـت خواهد گرديد.
تبصـره :1بيسـت درصـد از مبلـغ کل قـرارداد بـه عنـوان پیشپرداخت و به منظـور تأمین زيرسـاختهاي
الزم پـس از مبادلـه قـرارداد در وجـه نهـاد پرداخت خواهد شـد.
تبصـره :2تأمین دفتر کار ،تهيه تجهيزات الزم ،وسـيله نقليه ،بيمه مسـئوليت ،مسـائل مربـوط به حقوق و
مزايـاي کارکنـان و امـور بيمـه و دارايـي ،بهطور کامل به عهـدهي نهاد همـکار خواهد بود.

شرح خدمات

نهـاد راهبـر اسـتان دو وظیفـه عمـده بـر عهـده دارد؛ الـف) ایجاد کانون پیشـرفت روسـتا و ب) شناسـایی
نهادهـای واسـط و اتصـال آنـان بـا کاروکسـبهای روسـتایی .در مسـیر تحقـق وظیفـه الـف اقدامـات زیر
انتظار مـیرود؛
شناسـايي اولیه روسـتای هـدف :انجام مطالعـات و بررسـيهاي اجمالي در خصوص روسـتای هـدف .این
اطالعـات در تعیین سـفیر روسـتا نقـش مهمی ایفـا خواهد کرد.
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سازماندهی :شناسايي ،آموزش و اعزام «سفيران روستا »1به منظور شناسایی «امین (یا امناء) روستا»2
برنامهريـزي :مطالعـه و تدويـن «سـند معیشـت و اشـتغال روسـتا »3شـامل اقدامـات الزم بـرای کاهـش
هزینههـای خانـوار ،افزایـش درآمـد و ایجـاد فرصتهای شـغلی مولـد و پایدار .این سـند بـا محوریت امین
روسـتا ،پشـتیبانی نهـاد راهبـر اسـتان و با مشـارکت کامـل مردم روسـتا تدوین میشـود.
پيادهسـازي :پيگيـري تحقـق و پيادهسـازي مفـاد سـند معيشـت و اشـتغال روسـتا .از جملـه اقدامـات
پشـتیبانی نهـاد راهبـر اسـتان ،افزايـش سـطح مطالبهگـري روسـتايی و راهنمايي مـردم به سـمت منابع
حاکميتـي و مردمي اسـت.
نهادسـازی و پايدارسـازي :شناسـایی افـراد فعـال و محـوری برای شـکلگیری کانون پیشـرفت روسـتا از
میـان اهالـی و ایجاد آن
در مسیر تحقق وظیفه ب نیز ضروری است اقدامات زیر محقق شود؛
 شناسایی بنگاههای متوسط و بزرگ که قادر به ایفای نقش «نهاد واسط »4باشند. -شناسایی و توسعه «همواره»5ها و آموزش و توانمندسازی آنان
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 .1سفیر روستا فردی بیرونی و از فعاالن اجتماعی – اقتصادی است که به مسائل عمومی روستا و مدل فعالیت رستا آشنا بوده ،با آشنا به
مهارتهای تسهیلگری است و قابلیت شناسايي کنشگران ف ّعال و مؤثر روستايي ،متشکل نمودن آنان ،کار سپاری جمعي و کارخواهي
از آنان را دارا است.
 .2فردی از اهالی روستا است که دارای مقبولیت عمومی بوده و مدیر ،متعهد ،پیگیر و آموزشپذیر باشد.
 .3برنامهای میانمدت برای بهبود وضعیت معیشت و اشتغال در روستا
 .4جزئیات این نهاد به پیوست آمده است.
 .5جزئیات این نهاد به پیوست آمده است.

پیوست  :7آییننامه اجرایی کانون پیرشفت روستا
تعریف

تشـکلی مردمـی ،کارآمـد ،اثربخـش و هویتسـاز بـرای احیـا و تقویت مشـارکتهای روسـتایی در مسـیر
پیشـرفت و آبادانـی پایدار روسـتا

سازوکار شکلگیری

وضعیـت نابسـامان و آسـیبدیده بنمایههـای اعتمـاد ،تعـاون و امیـد در غالـب روسـتاهای کشـور ،اقتضا
میکنـد کـه با پرهیز جدی از نهادسـازیهای فوری و سفارشـی ،بـه کمک قاعده گذاریهـای تحریکآمیز
و گـذرا نظیـر جمـع سـازیهای صندوقـی و اقتصـادی ،در فرآینـدی تدریجـی و طبیعی بـا محوریت امین
یـا امنـاء محلـی ،مشـارکت آگاهانـه و مؤثـر مردمـی و پشـتیبانی هوشـمند و بـه هنـگام بیرونـی ،موضوع
شـکلگیری کانونهـای پیشـرفت بـا انجـام مراحـل زیر پیگیـری گردد.
شناسایی امین؛ فردی دارای مقبولیت عمومی ،مدیر ،متعهد ،پیگیر و آموزش پذیر از اهالی روستا
این شناسایی توسط سفیران روستا که واسط نهادهای راهبر استان با روستاها میباشند انجام خواهد شد.
دهیـار روسـتا در صـورت احـراز شـرایط ،گزینه ایدهآلی اسـت چـرا کـه از مزیّت مقبولیت نسـبی و جایگاه
رسـمی نیز برخوردار اسـت.
درصورتیکـه شـرایط فرهنگـی و قومـی روسـتا بـه نحـوی باشـد کـه یـک امیـن نتوانـد تمامی روسـتا را
نمایندگـی نمایـد ،دو یـا حداکثـر سـه نفـر بـه عنـوان امناء روسـتا انتخـاب خواهند شـد.
اعتالی امین :فرآیند رشد و تعالی امین به منظور نقشآفرینیهای تأثیرگذار در روستا
مسـئولیت برنامهریـزی ،پیگیـری و پیادهسـازی فعالیتهای آموزشـی به عهده سـفیر روسـتا و نهـاد راهبر
اسـتان خواهـد بـود که بـا پشـتیبانیهای محتوایـی و اجرایی سـتاد ملّی انجام خواهد شـد.
محورهـای آموزشـی شـامل :مهارتهـای کاربـردی در حوزههـای ارتباطـات پویـا ،کار تیمـی ،برنامهریزی،
طراحـی اسـناد توسـعه و آشـنایی بـا ظرفیتهای قوانیـن و دسـتگاهها و سـازمانهای مرتبط با روسـتا در
کشو ر
حتیاالمـکان دورههـا و اردوهـای آموزشـی بـدون ایجـاد حساسـیت در روسـتا و در بیرون از روسـتا برگزار
خواهـد شـد و امیـن یـا امناء روسـتا هـم در این مرحلـه از انتقـال اخبار و محتویـات دورهها به روسـتاییان
محتـرم پرهیز خواهـد نمود.
اعـزام امیـن :در صـورت احـراز شـرایط و ویژگیهای الزم توسـط امین کـه در حین برگـزاری آموزشها و
کارآموزیهـا بررسیشـده اسـت فعالیت وی در روسـتا آغاز خواهد شـد.
هرگونه معارفه رسـمی یا غیررسـمی امین در روسـتا بهشـدت از کارایی و اثربخشـی وی خواهد کاسـت لذا
آغـاز فعالیـت وی بدون هیچگونه تشـریفات خاصی انجام خواهد شـد.
نهادسـازی روسـتایی :به منظـور احیای آرام و نـرم اعتماد ،تعاون و امید در روسـتا ،اقداماتـی الهامبخش و
زودبـازده در روسـتا بـا مشـارکت مـردم توسـط امین آغاز خواهد شـد .اصلیتریـن اقدام ،تدوین مشـارکتی
سـند معیشـت و اشـتغال روسـتا و تالش برای پیادهسـازی آن است.
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برنامهریـزی :بـه عنـوان اولین اقدام جمعی در روسـتا ،موضوع جمـعآوری اطالعات ،برنامهریـزی و طراحی
مشـارکتی اولین سـند معیشـت و اشتغال روسـتا با محوریت امین روستا ،مشـارکت مؤثر اهالی و پشتیبانی
فنی و تخصصی سـفیر ،نهاد راهبر اسـتان و سـتاد َرسـتا انجام خواهد شد.
هنـوز در ایـن مرحلـه ضرورتی بر تشـکیل نهاد روسـتایی یا کانون پیشـرفت وجـود ندارد و امـور مربوط به
ً
کاملا غیررسـمی و یا با اسـتفاده از ظرفیتهـای عمومی و مردمـی و یا سـاختارهای موجود
تنظیـم سـند
در روسـتا نظیر :شـورا ،هیئت و ...انجام خواهد شـد.
پشـتیبانیهای فنی و تخصصی سـتادی صرفاً با درخواسـت و مطالبهی امین به نمایندگی از مردم روسـتا
ارائه خواهد شـد.
تعهـدات بـه منظـور تحقیـق پذیری و تنظیم سـریعتر ،برنامـه اول به عنوان یک سـند کوتاهمـدت حداکثر
یکسـاله و یـا میانمـدت حداکثـر سهسـاله تهیه و تنظیم شـود.
پیادهسـازی :پس از پایان مرحله برنامهریزی و تهیه اولین سـند توسـط اهالی روسـتا نوبت به پیادهسـازی
مفـاد سـند؛ مجـددا ً بـا محوریت امین روسـتا ،تقسـیمکار و مشـارکت اهالی روسـتا و هدایت و پشـتیبانی
سـتادی َرسـتا خواهد رسید.
در ایـن مرحلـه کمکـم بـا تقسـیمکار در میـان اهالـی بـرای پیگیـری تحقـق مفـاد سـند روسـتا ،زمینـه
شـکلگیری یـک تشـکیالت کارآمد روسـتایی یعنـی همان «کانون پیشـرفت روسـتا» اتفاق خواهـد افتاد
ولـی هنـوز ضرورتـی بـر اعالم رسـمی یـا تأسـیس علنـی آن وجود نـدارد.
حـد معرفی
نقـش هدایـت و پشـتیبانی سـفیر و نهـاد راهبر اسـتان مجـددا ً بر اسـاس مطالبه روسـتا و در ّ
ظرفیتهـای موجـود بـه هـم رسـانی ،مطالبه گـری ،جریان سـازی رسـانهای خواهـد بود.
تشـکیل هسـته مرکزی و ایجاد کانون پیشـرفت روسـتا؛ بـا تحقـق مراحل فـوق ،رفتهرفتـه افراد
محـوری و مصمـم بـرای مشـارکت در فرآینـد پیشـرفت و آبادانـی روسـتا شناساییشـده و تجربـه تدوین
مشـترک سـند و اجـرای بخشهایـی از آن نیـز وجوهـی از فوایـد کار جمعی و مشـارکتی را آشـکار نموده
اسـت .در ایـن شـرایط میتـوان شـکلگیری رسـمی کانـون را در دسـتور کار قـرار داد.

ساختار
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اعضـاء کانـون :تمامی اهالی روسـتا و دلسـوزان روسـتا با تکمیـل فـرم و دریافت کارت عضویـت میتوانند
بـه عضویت کانـون درآیند.
هیئتامنـا :جمعـی از معتمدیـن و فعـاالن روسـتایی به انتخاب امین روسـتا و مسـاعدت سـفیر روسـتا با
ترکیـب جامعـی از ریشسـفیدان ،خبـرگان و نخبـگان و جوانـان و زنان تأثیرگذار روسـتا.
دبیـر هیئتامنـا :از میـان اعضای هیئتامنا برای مدت  2سـال انتخاب شـده و وظیفه تشـکیل جلسـات و
پیگیـری مصوبات هیئتامنا را خواهد داشـت.
مسـئول کانـون :امیـن کانـون تا زمانـی کـه از مقبولیت امنـاء برخـوردار بوده و زمـان کافی بـه اختصاص
دهـد ،مسـئولیت کانـون را عهـدهدار خواهـد بـود .در غیر این صـورت با اتفاق نظـر امناء ،فرد واجد شـرایط
دیگـری جایگزین وی خواهد شـد.

وظایف

ایـن کانـون متولـی اصلـی آبادانی و پیشـرفت روسـتا اسـت .اهـم اقداماتـی که ایـن کانـون میتواند محقق
سـازد به این شـرح اسـت؛
 تهیه و پیگیری تحقق «سند معیشت و اشتغال روستا»1
 احیای هویت و اصالتهای روستا2
 ایجـاد «صنـدوق پیشـرفت روسـتایی » بـه منظـور اعطـای وام قرضالحسـنه بـه اهالـی و تأمیـن اعتباراقدامات زیرسـاختی روسـتا
 اصالح فرهنگ مصرفی روستا در جهت حذف هزینههای زائد از سبد خانوار روستایی جلب حمایتهای مردمی و مساعدتهای خیرین جذب حمایتهای دولتی از مسیر شورای اسالمی روستا و دهیاری بهکارگیـری تمامـی ظرفیـت روسـتا اعـم از طوایـف و اقوام مختلـف در امور گوناگون روسـتا به پشـتوانهاعضـای ذینفـوذ هیئتامنا

 .1این امر نقش بسزایی در افزایش امید و میل به ماندگاری در روستا ایفا خواهد نمود که با احیاء و ارزشآفرینی برای آداب ،رسوم،
صنایعدستی و انجام فعالیتهایی نظیر راهاندازی سایت ،ویژهنامه و شبکه روستایی امکانپذیر است.
 .2اطالعات تکمیلی پیرامون این صندوق به پیوست آمده است.
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پیوست  :8آییننامه اجرایی سفیران روستا
تعریف

فـردی بیرونـی اسـت کـه بـه مسـائل عمومـی روسـتا و مدل فعالیت رسـتا آشـنا بـوده و با توجه شـناخت
اولیهـای کـه از روسـتا وجـود دارد تعییـن میشـود .ایـن نقـش میتواند بـه یک روحانـی ،معلـم و نظایر آن
واگـذار گـردد .همچنیـن ایـن نقـش میتوانـد بـه افـراد یا حتـی خانوادههـای داوطلـب 1نیز محول شـود.

شرایط

 آشنا و عالقهمند به شرایط کار و زندگی در روستا حرمت شناس و ارزشآفرین برای فرهنگ ،اصالت و سبک زندگی روستایی دارای تجربه و تدبیر الزم برای تعامل مؤثر با روستاییان مرتبط با شبکهای از متخصصین و خیرین برای پشتیبانی از مسائل و مشاغل روستاها ساعی ،سختکوش ،صبور ،سختی پذیر و ثابتقدم -آشنا به فرهنگ و زبان روستای هدف خود

شرح وظایف

شناسـایی امین روسـتا؛ امین روسـتا فردی اسـت از اهالی روسـتا که دارای مقبولیت عمومی بوده و مدیر،
متعهـد ،مـورد اعتمـاد اهالـی ،پیگیـر و آموزش پذیر باشـد .این فـرد در آینده محـور کلیـه برنامهریزیها و
اقدامـات در روسـتا خواهـد بـود .در صـورت گسـتردگی و یـا تنوع اقـوام در روسـتا ،به جای یک نفـر ،دو یا
حداکثر سـه امین از روسـتا برگزیده میشـود.
اعتالی امین :با توجه به اینکه امین روسـتا نقشـی کلیدی در پیشـرفت و آبادی روسـتا دارد ،رشـد و تعالی
او اقدام بسـیار الزم و مهمی است.
پشـتیبانی از امیـن :امیـن روسـتا مجموعـه وظایف متعـددی بر عهـده دارد که ممکـن اسـت در برخی از
آنهـا از دانـش و یـا تجربه الزم برخوردار نباشـد نظیر تدوین «سـند معیشـت و اشـتغال روسـتا .»2در این
مـوارد ضروری اسـت سـفیر روسـتا با پشـتیبانیها خـود امین را یـاری نماید.
نظـارت بـر اقدامات امیـن :همانطور که گفته شـد ،محـور پیشـرفت و آبادی روسـتا امین روسـتا خواهد
بـود و اگـر او از حرکـت بایسـتد ،تمامـی اقدامـات متوقف خواهد شـد .بر این اسـاس ضروری اسـت نظارت
تقریبـاً نامحسوسـی بر او وجود داشـته باشـد تا در صورتی که انگیـزهاش فروکش نمود ،مجـددا ً به او انگیزه
داده شـود و یـا اگـر از ادامـه مسـیر منصرف شـد و یا توانایی الزم را نداشـت و انتخاب ما اشـتباه بـود ،برای
جایگزینی او تدبیری اندیشـیده شود.
مالحظه :در تمامی موارد فوق ،پشتیبانی نهاد راهبر استان و ستاد ملی نیز وجود خواهد داشت.
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 .1به این داوطلبان «همواره» گفته میشود .آییننامه همواره به پیوست آمده است.
 .2برنامهای میانمدت برای بهبود وضعیت معیشت و اشتغال در روستا

چگونگی عمل به وظایف

پـس از آگاهـی سـفیر از اقتضائـات و الزامـات یاریگریِ روسـتاییان و انتخاب روسـتاهای هـدف ،عزیمت به
روسـتا بـه منظـور انجـام وظایف ،طـی مراحل زیـر انجام خواهد شـد.
سلام و سلامتی :اولیـن ورود و آشـنایی کـه معمـوالً بهتریـن زمان آن بـرای روسـتاها ،ایـام فعالیتهای
مذهبـی و بهتریـن بهانـه آن مشـارکت در برگـزاری یـک مراسـم اعیـاد یا عـزاداری در روستاسـت.
نشستوبرخاسـت :مصاحبـت بـا اهالی روسـتا به منظور شـناخت بیشـتر مناسـبات موجـود ،افـراد مؤثر،
نیازهـا و مزیتهـا و درنهایـت شناسـایی امین روسـتا.
حسـابوکتاب :بـه منظـور تعامـل بیشـتر با امیـن و تثبیـت موقعیت او در روسـتا ،چنـد اقدام یـا خدمت
زودبـازده و اولویـتدار بـا تشـخیص و توسـط امیـن و تأمیـن منابع و پشـتیبانی سـفیر انجام خواهد شـد.
همچنیـن برنامهریـزی و تهیـه سـند پیشـرفت روسـتا بـا محوریـت امین ،مشـارکت مؤثـر اهالی روسـتا و
پشـتیبانی و حمایـت سـفیر بـه عنـوان مهمتریـن اقـدام روسـتا در دسـتور کار قـرار میگیرد.
کاروبار :پیادهسـازی مفاد سـند با محوریت امین روسـتا ،پیگیری و مشـارکت مردم روسـتا و هدایت منابع
و پشـتیبانی توسط سفیر روستا
چفتوبسـت :در اثنـای برنامهریـزی و پیادهسـازی سـند ،بـه منظور پایدارسـازی و ضمانت اجرایی بیشـتر
فرآیندهـا ،جمعـی متشـکل از اهالی روسـتا با عنوان «کانون پیشـرفت روسـتا »1با محوریت امین تشـکیل
میشود.
مالحظـه :1همانطـور کـه گفتـه شـد ،در تمامی مراحـل فوق پشـتیبانی مسـتمر از امین و نیز نظـارت بر
او وجـود دارد.
مالحظه :2در هر فعالیتی که امین روستا میتواند بهتنهایی انجام دهد ،سفیر مداخله نمینماید.

 .1آییننامه اجرایی این نهاد به پیوست آمده است.
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پیوست  :9طرح «ه مواره»
تعریف

فـرد یـا خانوادۀ دغدغهمند شـهری اسـت کـه به کمک جریـان گردشـگری اجتماعی ،عالوه بـر بهرهگیری
از آب و هـوا و نـان و غـذای سـالم روسـتایی ،بـه کمـک یک یا چنـد خانواده روسـتایی آمـده و نقش عامل
توانمندسـاز آنـان ،بـه شهررسـانی محصوالتشـان و توزیع آنها در شـبکه خانگی را ایفـا مینماید.

مزایای طرح برای همواره

 فرصت خدمت به شریفترین قشر جامعه (روستائیان) برخورداری از فرصت سیاحت سالم در روستاها (هوای سالم ،غذای سالم ،محیط سالم) -مسئولیتپذیری ،جستوخیز و رشد فرزندان در طبیعت.

مزایای طرح برای واره

 احساس شخصیت و هویت فروش بیواسطه محصوالت در شبکه خانگی همواره شهری برخورداری از فرصت مراوده با خانوادههای شهری برای مشاوره و پشتیبانی -حمایت و پشتیبانی توسط همواره شهری در موارد اضطراری مراجعه به شهر نظیر درمان و امور اداری

مزایای طرح برای رستا

 بهرهمندی از خدماتِ بدون توقع یک شبکه کام ًال مردمی
 -راهاندازی شبکهای پایدار و توسعهپذیر برای پیشرفت و آبادانی روستاها

مالحظات طرح

سـاختار ناپذیـری :شـبکههای مردمی ،نظم منحصر بـه خود را دارنـد و معموالً تابع ضوابط و سـاختارهای

رسـمی نیسـتند .ایـن موضوع نبایـد به عنوان یک مشـکل تلقی شـود و میتواند زمینـه نوآوریها و تأمین
منابع جدیـد را فراهم آورد.
آسـیبهای پیشبینینشـده :در کنـار خلـق فرصتهـا و خدمتهـای متعـددی کـه ایـن طـرح در پـی
خواهـد داشـت ،ممکـن اسـت در مـواردی آسـیبهای نـادری را نیـز بـه همراه داشـته باشـد کـه در قبال
فرصتهـای بینظیـر آن فـراوان نخواهـد بـود.
رسـمی نمایـی :بـه هـر میـزان کـه این سـاختار به سـاختار رسـمی رسـتا نزدیک شـود ،بـه عنـوان مثال
پشـتیبانی علنـی توسـط عوامـل اسـتانی ،از ضریـب تأثیر آن کاسـته خواهد شـد.

همیاریهای«همواره»ها
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 میزبانی و مهمانپذیری خانوادههای روستا با آب ،هوا ،غذا و محیط سالم روستایی -خرید محصوالت روستایی توسط سفیران روستا و توزیع در شبکههای خانگی همسایگی و خانوادگی در شهر

 تامین دام ،کندوی عسـل ،درخت و ...توسـط سـفیر و امانتسـپاری در روسـتا به نحوی که اصل سـرمایهمتعلـق بـه خانـواده شـهری و ثمـرات و عوایـد آن بـه خانواده روسـتایی اهدا و یا به شـیوه مشـارکت توافق
خواهد شـد.
 هویتبخشی و ارزش آفرینی برای فرهنگ و سبک زندگی روستایی با:• تعلیـم و آمـوزش مهارتهـا و تجـارب بچههـای روسـتایی بـه بچههـای خانـواده شـهری نظیـر :چوپانی،
کشـاورزی ،نانوایـی ،صنایـع دسـتی و ...کـه هـم باعث ورزیدگی و رشـد بچههای شـهریو هم باعـث اعتماد
بـه نفس و احسـاس شـخصیت بچهای روسـتا میشـود.
• مستندسازی تجربه ،مهارت و دانش محلی مردان و زنان روستا توسط مردان و زنان مهاجر
• مسـاعدت و پشـتیبانی از جوانان و نوجوانان روسـتا برای راهاندازی نشـریات الکترونیکی ،پایگاه اینترنتی
و ...بـرای ثبـت و انتشـار مناظر ،داسـتانها ،آداب و رسـوم ،غذاهای محلی و اخبارروسـتا
• راهانـدازی جشـنوارههای محلـی و دعـوت از خانوادههـای شـهری بـرای بازدیـد از سـرمایههای طبیعی،
صنایع دسـتی ،آداب و رسـوم ،سـبک زندگی روسـتا
 تامیـن منابـع و سـرمایههای الزم بـرای رونـق کار و کسـبهای روسـتایی و پیشـرفت و آبادانی روسـتا بامطالبهگـری از نهادهـا و دسـتگاهها و جـذب حمایتهـای خیرین
 گرهگشـایی از مسـایل و مشـکالت روسـتا با ایجاد حساسـیت و جمعآوری نظرات کارشناسی متخصصانبا لحـاظ اقتضائات بومـی و دانش تجربی.

39

پیوست  :10آییننامه اجرایی صندوق پیرشفت روستایی
تعريف

صندوقهـاي قرضالحسـنه روسـتايي کـه با هـدف تأمین منابع پيشـرفت و آباداني روسـتاها ایجاد شـده و
توسـط مردم روسـتا اداره خواهند شد.

سازوکار تأسیس و راهاندازی

«امیـن روسـتا »1بعـد از ارزيابـي ميزان انسـجام اجتماعي ،مشـارکتپذيري و زمينهي پذيـرش عمومي در
روسـتا ،ایجـاد صنـدوق را با محوریت کانون پیشـرفت روسـتا در دسـتور کار قـرار میدهد.

ساختار

هیئتامنا :هیئتامنای صندوق همان هیئتامنای «کانون پیشرفت روستا »2خواهد بود.
مسـئول صنـدوق :فـردي قابلاعتماد،کارآمد ،وقتگذار و مقيم روسـتا کـه با اکثريت قاطـع آراء هیئتامنا
صنـدوق (حداقـل آراء :همـه منهاي يک) به مدت  2سـال انتخاب خواهد شـد.
تبصره :مسئول صندوق ميتواند از ميان هیئتامنا هم انتخاب شود.
دبيـر صنـدوق :فردي منظم و پيگير از اعضاي هیئتامنا که مسـئول تشـکيل منظم جلسـات هیئتامنا و
پيگيـري انجـام مصوبات بـا رأي اکثريت هیئتامنا به مدت  2سـال انتخاب خواهد شـد.
حسـابرس صنـدوق :فـردي آشـنا بـه امور مالـي و حسـابداري که توسـط هیئتامنـا انتخاب ميشـود و با
دسترسـي کامـل بـه جزئيات دفاتر مالي صندوق ،مسـئول تهيـه گزارشهاي ماهيانـه و فصلي به هیئتامنا
و گزارشهـاي سـاليانه بـه هیئتامنـا و اعضاء صنـدوق خواهد بود.
اعضاء صندوق :کليه اهالي روستا که با تکميل فرم عضويت و يا سپردهگذاري به عضويت صندوق درآمدهاند.
مجمع عمومي صندوق :مجمعي ساليانه که با حضور اعضا و هیئتامنا و کليه مسئولين صندوق برگزار خواهد
شد و در آن حسابرس و مسئول صندوق به ارائه گزارش مالي و عملکردي ساليانه خواهند پرداخت.
تبصـره :مسـئوليت دعـوت عمومـي ،برگـزاري ،چـاپ و توزيـع بيلان مالـي و گـزارش عملکـرد بـه عهده
مسـئول صنـدوق خواهـد بود.

منابع صندوق

 حق عضويت اعضاء انفاق ثلث اهالي متوفي حمايتهاي خيرين وامها و مساعدتهاي حاکميتي وامها و اعتبارات قرضالحسنه بازپرداخت هزينه پروژههاي زيرساخت اشتغال40

مخارج صندوق

 مساعدتهاي بالعوض به مساکین روستا وامهاي قرضالحسنه اضطراري وامهاي قرضالحسنه اشتغال -ايجاد يا بهبود زيرساختهاي عمومي روستا

 .1امین فردی از اهالی روستا است که دارای مقبولیت عمومی بوده و مدیر ،متعهد ،پیگیر و آموزشپذیر باشد .این فرد توسط «سفیر
روستا» شناسایی شده و توانمندیهای او در جهت ارتقای روستا ،رشد و تعالی مییابد.
 .2جزئیات آن در پیوست شماره  3آمده است.

