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مقدمه

نظر به جایگاهی که روستا )حضور در بیش از 50 درصد پهنه ي سرزمین( و روستانشینی 
)سهم 28/6 درصدی از جمعّیت کشور در سال 1390( در پویایی اقتصاد کشور )سهم 
26/6 درصدی از ارزش افزوده ي بخش های مختلف اقتصادی در سال 1391( از قبیل 
کمک به رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، امنیت غذایی )تولید 93/5 درصد محصوالت 
کشاورزی( و افزایش نرخ اشتغال و فعالّیت )29 درصد شاغلین کشور در سال 1393( دارد.

توجه به توسعه ي  روستایي به عنوان قاعده ي نظام سکونت و فعالّیت مّلی نقش 
گرو  در  سرزمین  پایدار  توسعه ي  که  چرا  می کند،  ایفاد  مّلی  توسعه ي  در  مهمی 
است  سرزمین  نظام  تشکیل دهنده ي  زیرنظام  عنوان  به  روستایي  نظام  پایداری 
توسعه ي  در  مؤثری  نقش  می تواند  مختلف  ابعاد  در  روستایي  فضاهای  پایداری  و 

منطقه ای و مّلی داشته باشد.
حـال اگـر بـه دالیلـی در رونـد پیشـرفت و توسـعه ي روسـتایي وقفـه ای ایجـاد 
شـود بـه گونـه ای کـه نظـام روسـتایي قـادر بـه ایفـای نقـش سـازنده ي خویـش در 
نظـام مّلـی و سـرزمین نباشـد در آن صـورت آثـار و پیامدهـای مسـائل روسـتایي 
در حوزه هـای شـهری و در نهایـت در کلیـت سـرزمین گسـترش می یابـد. از ایـن 
رو بایـد بـه ایـن موضـوع اذعـان نمـود کـه توسـعه ي پایـدار و یکپارچـه ي مّلـی 
اسـت. روسـتایي  و  منطقـه ای شـهری  در سـطوح  پایـدار  توسـعه ي  بـه  معطـوف 

روسـتا بـه عنوان یک سـاختار برای ادامه ي بقـا نیازمند پویایی عناصر اسـت. از طرف 
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دیگر اساسـا توسـعه ي درکل و مشـخصه ي توسـعه ي روسـتایي به عنوان یک فرآیند 
)Process( تلقـی می شـود کـه پویایـی عناصـر سـاختاری، ایـن فرآینـد را بـه 
جریان می اندازد. توسـعه ي روسـتایي نیازمند بازتولید )Reproduction( روسـتا 

و پویایـی عناصر آن اسـت.
بیشتر روستاهایی که امروز در سطح کشور، به ویژه در استان های محروم و حتی در 
پیرامون قطب های صنعتی کشور وجود دارند، روستاهایی هستند که چرخه ي بازتولید 

آن ها دچار خلل شد، توقف ها و حتی اغراق هایی در آن صورت گرفته است.
التزام کلیه ي دستگاه های  و  با تهیه ي سند توسعه ي روستایي  لذا ضرورت دارد 
فّعال در روستا به اجرای الزامات و احکام سند ضمن همسویی با سند توسعه ي کشور، 
جامعه ي روستایي را از وضعیت غیر قابل دفاع فعلی به جامعه ای پویا از نظر اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و قابل  قبول از نظر کالبدی و همچنین دوست دار محیط زیست با 

تکیه  بر مدیریت محلی و مشارکت مردم تبدیل نمود.
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پيشگفتار

توسعه ي از مفاهیمي است كه تفاسیر متعدد و ابعاد گوناگوني براي آن مطرح شده كه از جمله 
مي توان به ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، نهادي، زیربنایي، كالبدي و محیطي اشاره نمود 

كه با در نظر گرفتن مالحظات زیست محیطي از آن به عنوان توسعه ي پایدار یاد مي شود. 
همچنین گفته مي شود توسعه ي زماني پایدار است كه از نظر اقتصادي ماندگار، از نظر 
اجتماعي مقبول و از نظر محیطي درست باشد و یا توسعه  اي پایدار است كه براي تأمین 

نیازهاي نسل حاضر به توانایي هاي نسل آینده آسیب نرساند. 
تمام موارد فوق الذكر مشمول كل جامعه اعم از جوامع شهري و روستایي است ولي آنچه 
در نظام برنامه ریزي كشور تاكنون كمتر مورد توجه جامع قرار گرفته توسعه ي روستایي است. 
لذا ضرورت دارد براي این جامعه كه تأمین كننده ي اصلي كالري مورد نیاز كشور بوده و عالوه 
بر امنیت غذایي به دلیل پراكندگي روستاییان در پهنه ي سرزمین امنیت مّلي را نیز تضمین 
مي كنند، برنامه ي توسعه ي روستایي در راستاي برنامه هاي توسعه ي مّلي با رعایت كلیه ي 

الزامات، سیاست ها، قوانین و آئین نامه  تدوین و ارائه نمود. 
سند حاضر با بیان مباني نظري و مفهومي، تصویري كالن از جامعه ي روستایي را ارائه 
 می نماید. با تعیین شاخص هاي توسعه ي روستایي در ابعاد مختلف و توصیف و تبیین وضع 
موجود، دالیل موفقیت و عدم موفقیت برنامه هاي توسعه  اي را احصا و ضمن تحلیل فرصت ها، 
تهدیدها و نقاط قّوت و ضعف به ارزیابي چالش ها و تنگناهاي جامعه ي روستایي پرداخته است. 
نهایتا ضمن ارائه ي چشم انداز جامعه ي روستایي، اهداف كالن، راهبردها، سیاست ها و اقدامات 
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اساسي، به تعیین الزامات و احكام پیشنهادي جهت رسیدن به چشم انداز در افق 1404 اقدام 
نموده است. 

كتاب پیش رو برآیند و نتیجه  ي مباحث كارشناسي مطرح شده در »شوراي برنامه ريزي 
توسعه ي روستايي و عشايري و توانمندسازي گروه هاي كم درآمد« از شوراهاي سي گانه ي 

نظام تهیه و تدوین برنامه ي ششم توسعه  و كارگروه هاي شش گانه ي ذیل شورا شامل: 
كارگروه اقتصادي و تولیدي 	 
كارگروه محیطي، كالبدي و زیربنایي 	 
كارگروه اجتماعي و فرهنگي 	 
كارگروه نهادي 	 
كارگروه توانمندسازي گروه هاي كم درآمد 	 
كارگروه ساماندهي عشایر 	 

مي باشد كه بعد از طرح مباحث تخصصي در كارگروه ها، نتایج جهت بررسي و مطابقت و 
جمع بندي به كمیته ي تلفیق ارائه و نهایتا موضوعات در شورا به تصویب رسیده اند.

در انتها الزم مي دانم از كلیه ي اعضا محترم شورا، كارگروه ها و كمیته ي تلفیق كه تمام 
مساعي خود را جهت تهیه ي این سند به كار برده اند تقدیر و تشكر نمایم.  

سّيد ابوالفضل رضوي      
معاون توسعه ي روستايي و مناطق محروم كشور      
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نظري،  مباني 
گذشته  عملكرد  بررسي 
و تبيين وضع موجود

بخش اول
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الف ـ 1: مباني نظري و مفهومی توسعه ي پایدار
اجتماعي  اقتصادي،  رفاه  انسان ها در جهت تحقق  به كیفیت زندگي  بهبود بخشي  رویكرد جامع 
و محیطي سكونت گاه هاي انساني، توسعه ي پایدار نامیده می شود. به عبارت دیگر توسعه ي پایدار 
فرآیندي است كه با سازماندهي و تنظیم رابطه ي انسان و محیط و مدیریت بهره برداري از منابع و 
محیط زیست، دستیابي به تولید فزاینده و مستمر، زندگي مطمئن، امنیت غذایي، عدالت و ثبات 
اجتماعي و مشاركت مردم را تسهیل مي كند. در فرآیند توسعه ي پایدار، اهداف اجتماعي، اقتصادي 
و محیطي جامعه در هر جا كه ممكن است از طریق وضع سیاست ها، انجام اقدامات الزم و عملیات 
حمایتي با هم تلفیق مي شوند. توسعه ي پایدار بر آن است تا از طریق توسعه ي اقتصادي، پیشرفت 
اجتماعي و مسئولیت پذیري محیطي جامعه ي انساني را به سوي دنیایي خوب، زیست پذیر و دوام یافتني 
رهنمون سازد. در این معنا، هسته ي مركزي مفهوم پایداري بر حفظ و نگاهداشت »ذخایر سرمایه اي« 
استوار است و در حقیقت توسعه ي پایدار چیزي جز حفظ ذخایر سرمایه اي همچون سرمایه ي انساني، 

اجتماعي، طبیعي و اقتصادي نیست.
بدین ترتیب، حفاظت و نگهداري ذخایر با رویكرد رفاه پایدار، كارآیي فرآیندهاي تغییر و برابري 
نسل هاي حاضر و آینده در جهت بهره برداري بهینه از ذخایر سرمایه اي را مي توان هسته ي مركزي 

توسعه ي پایدار به شمار آورد.
در تبیین نظري مفهوم توسعه ي پایدار كه بر تعامل ابعاد سه گانه ي توسعه ي اقتصادي، اجتماعي 
و محیطي تأكید دارد، رویكردهایي مانند: حفاظت گرایي، محیط گرایي و جامعه گرایي شكل گرفته اند. 
در توسعه ي اقتصادي هدف غایي تأمین رشد اقتصادي پایدار، به حداكثر رساندن منافع، گسترش 
بازار، حداقل ساختن هزینه ها می باشد. در توسعه ي محیطي تأمین ظرفیت تحمل منابع، حفاظت و 
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بازیافت منابع، كاهش ضایعات و در توسعه ي اجتماعي رضایتمندي از نیازها و افزایش خوداتكایي و 
توان افزایي معنا یافته اند.

توسعه ي پایدار داراي سه بعد اقتصادي، اجتماعي و محیطي است. توسعه ي زماني پایدار است كه 
داراي سه ویژگي زیر باشد:

از نظر اقتصادي ماندگارـ  از نظر اجتماعي مقبولـ  از نظر محيطي درست
زیرا هر فعالیتي كه به وسیله ي انسان ها انجام مي گیرد )اجتماعي(  غالبا به انگیزه ي سود و درآمد 

است )اقتصادي(  كه در طبیعت و با استفاده از منابع طبیعي )محیطي( صورت مي پذیرد.
از دیدگاه کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ي1، توسعه ي پایدار عبارت است از:

»توسعه  ای که احتیاجات نسل حاضر را بدون آسیب رساندن به توانایی های نسل آینده در تأمین 
نمودن نیازهای خود، برآورده می نماید.«

براساس  تازه اي  پایداري، شكل  تعریف  در  رفاه  مفهوم شاخص  توسعه ي  با  اخیر  در سال هاي 
جهت یاب پایداري، به وسیله ي آلن اتكیسون2 ترسیم شده است.

شكل 1ـ1ـ توسعه ي پايدار داراي چهار جهت اصلي است: طبيعت، اقتصاد، جامعه و رفاه.

22 
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 توسعه پايدار و عوامل چهارگانه آلن اتكیسون -3-3شكل

توسعه ي پایدار، داراي 6 اصل عمومي است. نخستین اصل بر ابعاد سه گانه ي اقتصادي و اجتماعي 

1. WCED
2. Atkisson & Hatcher,2002 , 5
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و محیطي به عنوان ستون هاي پایداري تأكید دارد. )شكل 1ـ2(

شکل 1ـ2ـ اصول عمومی توسعه ي پايدار

در اصل دوم بر پیوند ستون ها تأكید شده است. تا بر این مبنا اصل سوم و چهارم یعني عدالت 
درون نسلي و بین  نسلي با تأكید بر عدالت اجتماعي شكل یابد. اصل پنجم محوریت اصل پیشگیرانه ي 
پایداري یعني استفاده توأم با پایداري از منابع و اصل ششم نیز بر حفظ تنوع بیولوژیكي تأكید دارد.

اساسا حوزه هاي روستایي به عنوان قاعده ي نظام سكونت و فعالیت مّلی، نقش مهمي در توسعه ي 
مّلی ایفا مي كنند، چراكه توسعه ي پایدار سرزمین در گرو پایداري نظام روستایي به عنوان زیر نظام 
تشكیل دهنده ي نظام سرزمین است، و پایداري فضاهاي روستایي در ابعاد مختلف مي تواند نقش 

مؤثري در توسعه ي منطقه اي و مّلی داشته باشد. 
حال اگر به دالیلي در روند پیشرفت و توسعه ي فضاهاي روستایي وقفه اي ایجاد شود، به گونه اي 
كه نظام روستایي قادر به ایفاي نقش سازنده ي خویش در نظام مّلی و سرزمین نباشد، در آن صورت 
آثار و پیامدهاي مسائل روستایي در حوزه هاي شهري و در نهایت در سطح کشور نمایان مي شود. از 
این رو باید به این موضوع اذعان نمود كه توسعه ي پایدار و یكپارچه ي مّلی معطوف به توسعه ي پایدار 

در سطوح منطقه اي، شهري و روستایي است. 

اصل عدالت درون نسلی

اصل 
يکپارچگی

اصل 
پيشگيرانه

اصل 
سه بعد

اصل 
حفظ تنوع

اصل عدالت بين نسلی

ستون اجتماعی

پايداری
ستون 
محيطی

ستون 
اقتصادی
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فرهنگي،  اجتماعي،  اقتصادي،  توسعه ي  فرآیندهاي  در  روستاها  جایگاه  و  نقش  به  عنایت  با 
نهادي، سیاسي و محیطي در مقیاس محّلي، منطقه اي، مّلی و بین المللي از یک سو و پیامدهاي 
بیكاري،  جمعّیت،  سریع  رشد  فزاینده،  نابرابري  گسترده،  فقر  مانند:  روستایي  توسعه ي نیافتگي 
و  روستایي  مناطق  توسعه ي  به  توجه  دیگر، موجب  از سوی  و...  مهاجرت، حاشیه نشیني شهري 
حتي تقدم آن بر توسعه ي مناطق شهري مي باشد. در این مفهوم توسعه ي پایدار هم به صورت 
یك مفهوم كلي هم در ارتباط با ابعاد مختلف زندگي روستاییان و همچنین رابطه ي این ابعاد با 
محیط پیرامونی خود، داراي اهمّیت ویژه اي است. توسعه ي پایدار داراي پنج ُبعد كالبدي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادي، نهادي و زیست محیطي است. اهمّیت تحقق توسعه ي پایدار روستایي در گرو 
برنامه ریزي توسعه ي در همه ي ابعاد آن مي باشد و كم توجهي و بي توجهي به آن موجب فاصله گرفتن 

روستاها و كشور از فرآیند توسعه ي خواهد شد.
پس بر این اساس برنامه ریزي براي توسعه ي روستاها، جزئي از برنامه هاي توسعه  ای هر كشور 
كار  به  روستایي  جامعه ي  اقتصادي  و  اجتماعي  ساخت  دگرگون سازي  براي  و  مي شود  محسوب 
مي روند و به طور كلي تحقق توسعه ي مّلی، بدون توجه به مقوله ي توسعه ي روستایي امكان پذیر 

نخواهد بود.

نظریه هاي توسعه ي روستایي:
توسعه ي اكولوژیك	 
توسعه ي پایدار محلي	 
شبكه هاي فضایي )مناسبات شهر و روستا(	 
نهادگرایي	 
توانمندسازي	 
توسعه ي ظرفیتي	 
ظرفیت نهادي محلي/ منطقه اي	 
حكم روایي محلي / منطقه اي	 
تعاون گرایي جدید	 
برقراري ارتباط راهبردي براي برنامه هاي توسعه  ای	 
نهادهاي حاكمیتي فراسازماني	 
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استراتژي هاي )راهبردهای( توسعه ي روستایي:
كشورها متناسب با شرایط، اولویت ها و ویژگي هاي خود استراتژي هاي توسعه ي روستایي متفاوتي 

انتخاب مي نمایند. 
قطعا بدون در نظر گرفتن تجربیات جهاني در این زمینه و با تمركز صرف بر اشتغال زایي در روستا 
بدون در نظر گرفتن استراتژي توسعه ي روستایي نمي توان توفیق چنداني به دست آورد. چراكه 
اشتغال زایي و كارآفریني در فضایي مستعد رخ مي دهد و بدون وجود آن فضا، عماًل نمي توان موفقیت 

پایداری به دست آورد. 

رویكردها و راهبردهاي توسعه ي روستایي از گذشته تاكنون:
1. رويكردهای اقتصادي

راهبرد اصالحات اراضي
راهبرد توسعه ي كشاورزي )انقالب سبز(

راهبرد صنعتي سازي روستاها
2. رويكردهاي اجتماعي

راهبرد تأمین نیازهاي اساسي
راهبرد توسعه ي اجتماعات روستایي 

راهبرد مشاركت مردم در توسعه ي روستایي )محرك، میانجیگري، توانمندي(
3. فضاييـ  كالبدي

راهبرد مراكز رشد روستایي
راهبرد اگروپلیتن یا توسعه ي روستایي مستمري، مدل مركزـ  پیرامون 

راهبرد برنامه ریزي مراكز روستایي )تقویت سلسله مراتب روستایي(
4. رويكرد جامع

راهبرد توسعه ي یكپارچه و همه جانبه ي روستایي
راهبرد توسعه ي پایدار روستایي

راهبرد الگوي توسعه  ای روستاي نمونه
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تجربيات جهاني نظام الگوسازي توسعه ي روستایي
مدل های ايجاد الگوی روستای نمونه ي کالسيک )توسعه ي سنتي(

مدل روستاهای متمرکز . 1
مدل روستای اشتراکی . 2
مدل روستای عشایری. 3

مدل های ايجاد الگوی روستای نمونه ي نوين
مدل روستای مشارکتی مقاوم. 1
مدل روستای پایدار. 2
مدل روستای سالم. 3
مدل روستای گردشگری. 4
5 .)Echo village( مدل بوم روستا
مدل روستای مبتنی بر حکم روایی خوب. 6
مدل روستای کارآفرین. 7
مدل هر روستا یك محصول . 8

تجربيات بومی )ایرانی( نظام الگوسازي توسعه ي روستایي
طرح ایجاد روستاهای عشایری و كانون هاي اسکان عشایر: 	 
نمونه ای با رهیافت اسکان 	 
طرح هادي روستایي و بهسازي بافت هاي با ارزش: 	 
نمونه اي با رهیافت كالبدي	 
طرح سطح بندي خدمات رساني به روستاها: 	 
نمونه اي با رهیافت كالبدي 	 
طرح روستای سالم در ایران: 	 
نمونه ای با رهیافت اجتماعیـ  بهداشتی	 
 	 :)ICT الگوهاي توسعه ي با فناوري اطالعات )دفاتر
نمونه اي با رهیافت فناوري اطالعات	 
طرح توسعه ي سلسله و دلفان در لرستان: 	 
نمونه ای با رهیافت یکپارچه	 
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طرح توسعه ي ریمله در خرم آباد لرستان: 	 
نمونه ای با رهیافت اکولوژیکی	 
طرح مدیریت منابع آب و خاك حبله رود در استان هاي تهران و سمنان: 	 
نمونه ای با رهیافت اکولوژیکی	 
طرح روستاهاي نمونه ي گردشگري: 	 
نمونه اي با رهیافت اقتصادي	 
طرح توسعه ي خوشه اي واحدهاي تولیدي در ایران: 	 
نمونه اي با رهیافت اقتصادي 	 
طرح ترسیب کربن و طرح منارید: 	 
نمونه ای با رهیافت اکولوژیکی	 
طرح هر روستا یك محصول: 	 
نمونه اي با رهیافت اقتصادي	 
طرح مشاركت روستاییان در راه اندازي واحدهاي تولیدي: 	 
نمونه اي با رهیافت اقتصادي و اجتماعي	 
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الف ـ 2: ُبعد اقتصادی توسعه ي پایدار
توسعه  در لغت به معني گسترش و بهبود است. در تعاریفي كه از توسعه ي اقتصادي ارائه شده به طور 
ضمني به مفهوم بهبود وگسترش وضع اقتصادي كشورها اشاره شده است. توسعه ي اقتصادي فقط به 
رشد1 اقتصادي محدود نمي شود بلكه در ُبعد گسترده تري مسائل مربوط به فقر، نابرابري، شهرنشیني، 
مهاجرت، بیكاري، توزیع عادالنه درآمد و شاخص هاي اجتماعي را نیز در بر مي گیرد. در حال حاضر 
مسائل مربوط به بحران انرژي، كمبود مواد غذایي، بحران تراز پرداخت ها، تالش و مبارزه ي كشورهاي 
در حال گذر براي خودكفایي و خوداتكایي جمعي در مقابل جهان توسعه یافته، فروریزي تصورات 
آسیب ناپذیري كشورهاي توسعه یافته در مقابل كشورهاي در حال گذر و پیشنهاد تغییر نظام اقتصادي 
بین المللي كنوني در زمینه ي توسعه ي اقتصادي به وقوع پیوسته است. در مورد توسعه ي اقتصادي 

تعاریف متعددي وجود دارد كه به برخي از آن ها اشاره مي كنیم:
الف ـ توسعه ي اقتصادي عبارت است از حركت یك سیستم یك دست اجتماعي به سمت جلو. 
در توسعه  نه تنها روش تولید و توزیع محصوالت و حجم تولید مد نظر است بلكه تغییرات در سطح 

 .)Myrdal،1975:182( زندگي، نهادهاي جامعه و سیاست ها نیز مورد توجه است
ب ـ توسعه ي اقتصادي هم تولید بیشتر و هم پیدایش تحول در چگونگي تولید محصول است. 
مفهوم توسعه ي از رشد گسترده تر است چون شامل ایجاد تحول در چگونگي تولید و تخصیص مجدد 

منابع و نیروي كار، در تولیدات گوناگون است )كیندل برگر، 1965:8(. 
ج ـ توسعه  عبارت است از یك روند خالق و نوآور در جهت ایجاد تغییرات زیربنایي در سیستم 

اجتماعي )فریدمن، 1972:11(. 
د ـ توسعه ي اقتصادي عبارت است از دستیابي به تعدادي از هدف هاي مطلوب از قبیل افزایش 
بازدهي تولید، ایجاد برابري هاي اجتماعي و اقتصادي، كسب دانش و فن و مهارت هاي جدید، بهبود در 
وضع نهاده ها و یا به طور منطقي دستیابي به یك سیستم موزون و هماهنگ از سیاست هاي مختلف 
كه بتواند انبوه شرایط نامطلوب یك نظام اجتماعي را برطرف سازد )به نقل از موسوي جهرمي، 

 .)1382:40
هــ  توسعه ي اقتصادي عبارت است از فرآیندي كه به موجب آن درآمد واقعي سرانه در یك كشور 
در دوراني طویل المدت، افزایش مي یابد. توسعه ي اقتصادي مستلزم چیزي بیش از رشد اقتصادي 

1.  رشد ترجمه ي كلمه ي Growth به معني بزرگ شدن است مثل قد، وزن، سن و جمعیت. رشد معني كّمي و عددي 
دارد و قابل اندازه گیري است. رشد تغییر كّمي هر متغیر طي یك دوره ي زماني معین است.
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است. توسعه ي به معناي رشد به اضافه ي تغییر است. لذا در فراگرد توسعه ي ابعاد كیفي اساسي تري 
وجود دارد كه فراتر از رشد یا گسترش یك اقتصاد است توسعه ي اقتصادي هدف نیست بلكه وسیله اي 

براي نابودي فقر و ایجاد شرایط بهتر اجتماعي است )جرالد میر، 1378:37 و 35(. 
وـ  برنامه هاي توسعه  ای سازمان ملل متحد1 بر مفهوم و اندازه گیري توسعه ي بر حسب شاخص توسعه ي 
انساني2 تأكید دارد )جرالد میر، 1378:39(. این شاخص نه تنها بر پایه ي درآمد واقعي، بلكه بر اساس 
شاخص هاي اجتماعي مانند امید به زندگي، میزان باسوادي بزرگساالن و سال هاي تحصیلي مبتني است. 
زـ  تودارو توسعه ي را فرآیند بهبود بخشیدن به كیفیت زندگي تمام مردم مي داند. او به سه جنبه 

مهم توسعه ي اشاره دارد:
1 ـ ارتقا و سطح زندگي مردم:

یعني باال رفتن سطح درآمد و مصرف مواد غذایي، باال رفتن سطح خدمات پزشكي و آموزشي از 
طریق فرآیندهاي مناسب رشد اقتصادي. 

2 ـ ایجاد شرایطي كه موجب رشد عزت نفس مردم شود:
از طریق استقرار نظام ها و نهادهاي اجتماعي، سیاسي و اقتصادي كه مشوق شأن و احترام انسان باشد. 

3 ـ افزایش آزادي هاي مردم در انتخاب:
از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهاي انتخاب آن ها به عنوان مثال: افزایش در تنوع كاالها 

و خدمات مصرفي )تودارو، 1366:847(. 
ح ـ تیاسین توسعه ي را افزایش توانمندي ها و بهبود استحقاق ها مي داند. بنابراین اقداماتي كه 
توانمندي هاي انسان را در ابعاد مختلف تعمیق و گسترش مي دهد عوامل پیش برنده ي توسعه ي 

 .)Amartyasen،14:1983( اقتصادي است
ط ـ به نظر عظیمي توسعه ي اقتصادي فرآیندي است كه طي آن مباني علمي و فني تولید از 

وضعیت سنتي به وضعیت مدرن متحول مي شوند )عظیمي، 1371:178(. 
يـ  قره باغیان توسعه ي اقتصادي را به این صورت تعریف مي كند: توسعه ي اقتصادي حاوي تغییرات 
كیفي در خواسته هاي اقتصادي، نوع تولید، انگیزه ها و سازمان تولید است )قره باغیان، 1370:7(. 
كـ  موسوي جهرمي توسعه ي را افزایش مداوم ظرفیت تولید یك جامعه كه بر اساس تكنولوژي 
با رشد  اقتصادي  توسعه ي  نظر وي  به  تعریف مي كند.  است،  پي ریزي شده  پیش رونده  و  درون زا 
اقتصادي تفاوت دارد، رشد اقتصادي به افزایش مداوم در توانایي هاي اقتصاد براي تولید كاالها و 

1. UNDP:United Nations Development Programme
2. HDI:Human Development Index
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خدمات در طول زمان اطالق مي شود ولي توسعه ي اقتصادي افزایش مداوم سطح رفاه تمامي جامعه 
در طول زمان است )موسوي جهرمي، 6:1382(. 

ل ـ متوسلي توسعه ي را با اصطالح »توسعه ي پایدار« تعریف مي كند. به نظر وي اصطالح 
»توسعه« معطوف به ارتقاي سطح كیفیت زندگي افراد و بهبود رفاه جامعه است و پایداري آن 
پایدار كلیه ي  این فرآیند در طول نسل هاي بشر دارد. بدین ترتیب توسعه ي  به استمرار  اشاره 

جنبه ها و ابعاد زندگي بشر را در بر مي گیرد )متوسلي، 1382:55(. 
از تلفیق و تركیب تحوالت و تغییرات فكري و  م ـ به نظر خورشیدي توسعه  عبارت است 
اجتماعي مّلتي است كه موجب مي شود تولید واقعي و جمعي آن به طریق مداوم و متراكم افزایش 

یابد )خورشیدي، 1370:1(. 
ارائه  تا حدي  را  اقتصادي  تعاریف ذكرشده مفهوم توسعه ي  لشگري معتقد است تمام  ن ـ 

مي كنند ولي هر كدام به بخش هایي از ابعاد توسعه اشاره دارند. )لشگری:24( 
تعریف زیر كه ملهم از نظریه ي توسعه ي اقتصادي مرحوم حسین عظیمي اقتصاددان بزرگ كشور 

عزیزمان است و به تمامي ابعاد توسعه ي اشاره دارد به عنوان تعریف توسعه ي ارائه مي شود:
»توسعه ي اقتصادي عبارت است از فرآیندي كه یك جامعه ي سنتي را به یك جامعه ي صنعتي 
تبدیل مي كند و طي آن مباني فني تولید از وضعیت سنتي به وضعیت مدرن متحول مي شود.« 

منظور از فرآیند، روابط عّلت و معلولي و به هم پیوسته ي عمل نیروهاي معیني، در طول زمان 
است. بنابراین توسعه ي اقتصادي مقطعي نیست بلكه تداوم دارد و هیچ گاه متوقف نمي شود چون 
دائما شرایط تغییر مي كند و كشور باید با شرایط جدید خود را تطبیق دهد و با پیشرفت زمان 

استانداردهاي قبلي خود را تغییر دهد و به استانداردهاي جدید ارتقا یابد. 
پروفسور دادلي سیرز1مي گوید:

در مورد توسعه ي هر كشور باید به سه سؤال اساسي پاسخ دهیم:
1. فقر چه تغييري كرده است؟ 

2. بيكاري چه تغييري كرده است؟ 
3. نابرابري چه تغييري كرده است؟

وي معتقد است اگر یك یا دو مورد از مسائل اساسي فوق بدتر شده باشند حتي اگر درآمد سرانه 
دو برابر شده باشد، نمي توان گفت توسعه  اتفاق افتاده است. 

1.Dudly sears
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توسعه ي پایدار:
فرآیندي از توسعه  كه نیازهاي نسل كنوني را تأمین مي كند، بدون اینكه توانایي نسل هاي آینده را 

براي رفع نیازهایشان به مخاطره اندازد توسعه ي پایدار مي گویند )گلدین و وینترز، 1379:1(. 
ایـن تعریـف از توسـعه ي پایدار، اسـاس مسـئولیت هاي بین نسـلي سـاكنان روي زمین اسـت. 
یكـي از محدودیت هاي جدي و ثابت توسـعه  مخصوصا كشـورهاي آسـیایي، آفریقایـي و خاورمیانه 
آب اسـت. بـراي این كشـورها توسـعه ي پایدار نیازمند به كارگیري سیاسـت هاي دیگـر براي تولید 
و تخصیـص آب اسـت. سیاسـت هاي زیسـت محیطي بـدون همـكاري بین المللي به صـورت بهینه 

نخواهـد بود. 
سیاست هاي توسعه ي پایدار در سطح بین الملل به دو دلیل زیر مطرح شده اند:

1. آلودگي هاي جهاني یا برون مرزي نظیر: 
دي اكسید كربن یا سوخت هسته اي كه موجب آثار خارجي منفي مستقیم همراه با همه ي 

مشكالت معروف به سواري مجاني گرفتن در تصمیمات سیاستي مي شود. 
2. حتي اگر آلودگي ها كاماًل منطقه اي باشند، همكاري بین المللي براي حفظ محیط زیست در 

چارچوب رقابت هاي صنعتي الزم است. 

شاخص هاي اندازه گيري توسعه ي اقتصادي
درجه  براي  اندازه گیري  قابل  و  كّمي  معیارهاي  تا  نموده اند  تالش  اقتصاددانان  از  بسیاري 
توسعه  یافتگي جوامع ارائه نمایند. برخي از اقتصاددانان نیز شاخص هاي كیفي براي اندازه گیري 
درجه ي توسعه  یافتگي ارائه نموده اند. شاخص هاي توسعه  در طول زمان تكامل یافته است. برخي 
از شاخص ها مانند تولید ناخالص مّلي GNP1 نشان دهنده ي یك متغیر اقتصادي كالن است و 
برخي دیگر مانند HDI تركیبي از متغیرها را در بر مي گیرد. تركیبي از شاخص هاي توسعه  معّرف 
بهتري از وضعیت توسعه ي اقتصادي و رتبه بندي كشورها است. مهم ترین شاخص هاي اندازه گیري 

توسعه  عبارت اند از:
1. تولید ناخالص مّلی

2. تولید سرانه ي واقعي  

.1 Gross National Product
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3. توزیع درآمد 
4. فقر 

5. نرخ اشتغال 
6. ساختار اقتصادي 

7. تمركززدایي و افزایش نرخ مشاركت 
8. دسترسي به امكانات بهداشتي 
9. دسترسي به امكانات آموزشي 

10. شاخص توسعه ي انساني

)GNP( 1. توليد ناخالص مّلی
GNP ارزش تمام كاالها و خدمات  GNP است.  اقتصادي  اندازه گیري توسعه ي  اولین شاخص 
نهایي تولیدشده به قیمت جاري طي یك دوره ي مالي معّین كه معمواًل یك سال است. به نظر 
مي رسد كشوري كه GNP باالتري داشته باشد از قدرت، ثروت و امكانات بیشتري برخوردار است. 
این شاخص تا حدي گمراه كننده است زیرا متغیرهاي اساسي نظیر رشد قیمت ها، رشد جمعّیت، 
توزیع درآمد، آلودگي محیط زیست، اقتصاد زیرزمیني و تولید خودمصرفي در آن انعكاس مناسبي 
ندارند. به همین دلیل شاخص دیگري به نام تولید ناخالص واقعي سرانه تعریف شده است كه تا 

حدي بعضي از متغیرهاي اساسي را منعكس مي كند. 

2. توليد سرانه ي واقعي
دومین شاخصي كه براي اندازه گیري توسعه ي اقتصادي معرفي شده است، تولید سرانه ي واقعي سرانه 
است. تولید واقعي سرانه عبارت است از تقسیم تولید ناخالص مّلی به قیمت هاي ثابت بر كل جمعّیت  
كشور. این شاخص اثر رشد جمعّیت و رشد قیمت ها را كه در تولید ناخالص مّلیـ  اسمي وجود داشت 
تعدیل مي كند ولي اثر توزیع درآمد، تولید براي خودمصرفي، اقتصاد زیرزمیني و آلودگي محیط 
زیست را منعكس نمي كند. همان طور كه در تعریف جرالد میر گفته شد »توسعه ي اقتصادي عبارت 
است از فرآیندي كه به موجب آن درآمد واقعي سرانه در یك كشور در دوراني طویل المدت، افزایش 
مي یابد«. بنابراین اگر اقتصادي رشد داشته باشد درآمد واقعي سرانه افزایش مي یابد یعني تولید از 
جمعّیت بیشتر افزایش مي یابد. ممكن است درآمد واقعي سرانه افزایش یابد درحالي كه مصرف واقعي 
سرانه كاهش یابد یعني رفاه اقتصادي جامعه كاهش یابد بنابراین باید شاخص دیگري تعریف كنیم. 
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3. توزیع درآمد
بیشتر بودن درآمد یا تولید ناخالص واقعي سرانه الزاما موجب برخورداري بیشتر آحاد جامعه نیست. 
برخورداري و رفاه جامعه بستگي به توزیع مناسب درآمد دارد. سهم دهك هاي گوناگون درآمدي است 
كه نشان مي دهد اقشار گوناگون از درآمد مّلی چه سهمي دارند. توزیع درآمد در كشورهاي در حال 
گذر نسبت به كشورهاي توسعه یافته از شدت نابرابري بیشتري برخوردار است. براي اندازه گیري توزیع 
درآمد از ابزارهایي نظیر ضریب جیني، منحني لورنز، شاخص تایل و معیار اتكینسون استفاده مي شود. 

4. فقر
جنبه ي دیگر توزیع درآمد، وسعت فقر است. وسعت فقر به دو عامل بستگي دارد:

1. سطح متوسط درآمد مّلی
2. درجه ي نابرابري در توزیع درآمد 

در هـر سـطحي از درآمـد مّلـی سـرانه، هر چه توزیـع درآمد ناعادالنه تر باشـد، میزان فقر بیشـتر 
اسـت. متقابـاًل هـر چه سـطح متوسـط درآمد پایین تر باشـد، میزان فقر بیشـتر اسـت. آمارها نشـان 
مي دهـد كـه دسـت كـم یك سـوم جمعّیت سـاكن در كشـورهاي در حال گـذر از فقر رنـج مي برند. 

)متوسلي، 1382:22(. 

5. نرخ اشتغال
هر چه تعداد بیشتري از نیروي كار فعال جامعه به كار تمام وقت مشغول شوند و نسبت شاغالن به كل 
نیروي كار جامعه افزایش یابد، تولید ناخالص مّلی، تولید واقعي سرانه و رفاه اقتصادي جامعه افزایش 
مي یابد. افزایش نرخ اشتغال موجب كاهش برخي از مشكالت جوامع در حال گذر نظیر توزیع نامناسب 
درآمد، فقر، جرم، جنایت و اعتیاد مي شود. نرخ اشتغال شاخص مناسبي براي اندازه گیري درجه ي 

توسعه  یافتگي كشورها مي باشد. 

6. تغيير ساختار اقتصادي
اّولین اقتصادداني كه به موضوع تغییر ساختار اقتصادي پرداخته است، كولین كالرك است. تغییر 
ساختار به معني افزایش سهم نیروي كار و ارزش افزوده در بخش هاي خدمات و صنعت نسبت به 

بخش كشاورزي است كه در فرآیند طبیعي توسعه  صورت مي گیرد. 
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7. تمركز زدایي و افزایش نرخ مشاركت
واگذار كردن امور اقتصادي به مناطق، استان ها، شهرها و روستاها و كاهش حجم فّعالیت هاي 
تمركززدایي مي گویند. میزان  را  افزایش كارایي  به منظور  به مردم  اقتصادي دولت و سپردن آن 
توسعه یافتگي  مهم  شاخص  اجتماعي  برنامه ریزي هاي  و  اقتصادي  فعالّیت هاي  در   زنان  مشاركت 
محسوب مي شود. هر چه میزان تمركززدایي و نرخ مشاركت زنان بیشتر باشد، كشور توسعه  یافته تر 

تلقي مي شود. 

8. دسترسي به امكانات بهداشتي
یكي دیگر از شاخص هاي توسعه  دسترسي به امكانات بهداشتي نظیر آب آشامیدني سالم، پایین بودن 
نرخ مرگ و میر كودكان و باال بودن امید به زندگي است. اغلب مردم كشورهاي در حال گذر به آب 
آشامیدني سالم دسترسي ندارند، نرخ مرگ و میر كودكان در آن ها باالست و امید به زندگي و متوسط 

طول عمر در آن ها نسبت به كشورهاي توسعه یافته پایین است. 

9. دسترسي به امكانات آموزشي
از شاخص هایي كه مورد تأكید سازمان ملل متحد قرار دارد، گسترش امكانات آموزشي و دسترسي 
سهل و رایگان تمامي افراد به امكانات آموزشي است. هزینه ي آموزش و پرورش عمومي در كشورهاي 
در حال گذر بسیار باالست ولي كیفیت آموزش نسبت به دانش روز جهان پایین است. واضح است كه 
باال بودن نرخ ثبت نام و افزایش باسوادي به خودي خود كافي نیست بلكه فقط شرط الزم براي ارتقا 
فرهنگي و علمي است. شرط كافي آن است كه نظام آموزشي این كشورها به سطح باالترین نظام هاي 

آموزشي در جهان ارتقا یابند.

)HDI( 10.شاخص توسعه ي انساني
اگر مالك توسعه ي كشورها را توسعه ي انساني بدانیم شاخص اندازه گیري درجه ي توسعه یافتگي 
متفاوت خواهد شد و به جاي GNP واقعي سرانه از شاخص هایي مانند:امید به زندگي، تندرستي و 
بهداشت، خوراك و تغذیه، آموزش، درآمد و فقر، نرخ مرگ و میر كودكان، نرخ مشاركت زنان، امنیت 

و محیط زیست استفاده خواهیم كرد. 
شاخص توسعه ي انساني )HDI( میانگین وزني ساده از سه شاخص امید به زندگي در بدو تولد، 
نرخ باسوادي بزرگساالن و قدرت خرید واقعي افراد به دست مي آید. امید به زندگي وضعیت بهداشتي 
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كشور، نرخ باسوادي وضعیت علمي كشور و قدرت خرید واقعي وضعیت دسترسي به امكانات مادي 
الزم براي زندگي را نشان مي دهد. دامنه ي تغییر HDI بین صفر و یك است. 

اگر HDI  0/5> 0/0 باشد كشور در مرحله ي پایین توسعه ي انساني است. 
اگر HDI  0/8> 0/5 باشد كشور در مرحله ي متوسط توسعه ي انساني است. 

اگر HDI  1> 0/8 باشد كشور در مرحله ي باالي توسعه ي انساني است. 
ژاپن و آمریكا در رتبه بندي شاخص توسعه ي انساني در باالترین مرتبه قرار دارند. 

امید به زندگي در ژاپن 78 سال و در كشورهاي در حال توسعه ي به طور متوسط 62 سال است.
)امید به زندگي در ایران معادل 74 سال مي باشد.(
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الف ـ 3: ُبعد اجتماعی و فرهنگي توسعه ي پایدار
یكي از ابعاد مهم توسعه ي پایدار همانا پایداري اجتماعي است كه به دلیل ماهیت خود كمتر مورد توجه 
محققان قرار گرفته است. تاكنون دامنه ي گسترده اي از مفاهیم در خصوص پایداري اجتماعي همچون 
سرمایه ي اجتماعي، اجتماعات پایدار، تاب آوري اجتماعي، توسعه ي اجتماعي، ظرفیت اجتماعي، و رفاه 
و محرومیت اجتماعي صورت گرفته، كه حاصل تغییر نگرش به مفهوم توسعه  به معناي عام و توسعه ي 
روستایي به معناي خاص آن بوده است. پایداري اجتماعي تحت عنوان زندگي سالم و بارور و هماهنگ 
با طبیعت تعریف شده است. در این تعریف، همان طور كه در ذیل نشان داده شده است، بقا و حیات 
جامعه، همگام با حفظ كیفیت محیطي و مرتبط با نظام هاي اقتصادي در جهت دستیابي به باالترین 

سطح رضایت از زندگي است.
در تعریف پایداري اجتماعي، گروهي از محققان به چهار عنصر اصلي و تعیین كننده اشاره كرده اند:

عدالت اجتماعي، همبستگي اجتماعي، مشاركت و امنیت. در این معنا، مؤلفه هایي چون فرصت هاي 
برابر و توأم با پیشرفت براي تمامي انسان ها، زندگي همراه با تعاون و همكاري، فرصت هاي برابر براي 
تمامي افراد در جهت ایفاي نقش هاي اجتماعي به همراه امنیت امرار معاش و ایمني سكونت گاه هاي 

انساني در برابر مخاطرات طبیعي، مبناي سنجش پایداري اجتماعي قرار گرفته اند.

شکل1ـ3ـ مؤلفه هاي پايداری اجتماعی

73 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤلفه هاي پایداري اجتماعی  -3-1شکل

 جامعه  محيط 

محافظت و 
 مديريت

 انرژي و مواد خام كاالها و خدمات

 ضايعات نيروي كار

 اقتصاد 

نظامهاي  –حيات طبيعي 
 حمايتي



43

در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

به عالوه، بسترسازي به منظور ظهور و بروز خالقیت ها، بسیج آحاد مردم در جهت تأمین اهداف 
توسعه ي پایدار و نیز اطمینان از »آینده اي بهتر براي همه« با تأكید بر رفاه مردم بومي و تأكید بر 
نقش حیاتي آنان در مدیریت محیطي و توسعه ، از اركان تعریف پایداري اجتماعي است. در پایداري 
اجتماعي، منابع باید به گونه اي مورد بهره برداري قرار گیرند كه نسل هاي آتي نیز قابلیت تصمیم گیري 
براي تأمین نیازهاي خود را با بهترین سطح رضایت داشته باشند. در این تعریف سیاست برد ـ برد 
مورد تأكید تصمیم گیران با هدف دستیابي به پیشرفت هاي اقتصادي، اجتماعي و محیطي مورد نظر 
است. در رویكرد اجتماعي به توسعه ي پایدار، جایگاه مردم فقیر و نیازهاي اساسي آنان در اولویت است. 
در این رویكرد تأكید بر عدالت اجتماعي است. بدین ترتیب تأمین نیازهاي مادي مردم از اولویت هاي 

توسعه ي پایدار است. )شكل 1ـ3(
جوامعي كه در آن عدالت نباشد پایداري نیز وجود ندارد، زیرا چنین جوامعي زمینه ي بهره برداري 
گروهي خاص را از گروه هاي دیگر فراهم مي كنند. بدین ترتیب در مبحث اجتماعي توسعه ي پایدار 
تأكید بر رفع بي عدالتي و بي تعادلي در سطح جوامع مد نظر است. در توسعه ي پایدار با رویكرد 
اجتماعي دو مفهوم مشاركت و توانمندسازي جایگاه ویژه اي دارند. گروهي نیز معتقدند كه پایداري 
اجتماعي در برگیرنده ي برابري، تأمین خدمات اجتماعي نظیر آموزش و بهداشت، برابري جنسیتي، 

پاسخگویي سیاسي و مشاركت اجتماعي است.
مفهوم پایداري اجتماعي عمدتا با ابعاد كیفي همگام است و با مفاهیمی مانند: »زندگي انساني« و 
»احساس رفاه« مورد ارزیابي قرار مي گیرد. پایداري اجتماعي به معناي حفظ و بهبودبخشي سرمایه ي 
اجتماعي است، یعني شكل دهي جوامعي همگن و یكپارچه با منافع متقابل، داراي ارتباط و تعامل 
میان گروه هاي مردمي، جامعه اي داراي احساس تّرحم، صبوري، قابلیت انعطاف و تابع عشق و وفاداري 
است كه گاه با سرمایه ي اخالقي نیز همراه مي شود. سرمایه ي اجتماعي به حقوق برابر انسان ها و 
مذاهب و فرهنگ ها و همچنین حفظ ارزش هایي كه چنین شرایطي را در جوامع انساني مي پرورانند، 

اطالق مي شود.
گاه در تعریف پایداري اجتماعي بر خواست مردم به زندگي در مكاني معین اشاره مي شود و بر 
توانایي آنان در استمرار چنین رونديـ  چه در زمان حاضر و چه در آیندهـ  تأكید می شود. بررسي هاي 
انجام شده نشان مي دهند كه شناخت پایداري اجتماعي در سطح جوامع روستایي با مفهوم كیفیت 

زندگي و رفاه اجتماعي همراه است و با مؤلفه هایي مانند: 
محرومیت  میزان  و  درآمد  امنیت،  مسكن،  آموزشي،  بهداشتي،  خدمات  به  دسترسي  قابلیت 
از  سنجیده مي شود و بدین ترتیب پایداري اجتماعي در نواحي روستایي به معناي زندگي سالم 
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طریق رفع نیازهاي اساسي آحاد جامعه ي روستایي، با در نظر گرفتن كیفیت زندگي و همگام با حفظ 
كیفیت محیطي و مرتبط با نظام هاي اقتصادي در مسیر دستیابي به باالترین سطح رضایت از زندگي 
و توانمندي انجام امور تعریف مي شود. در این معنا، رفاه و پایداري اجتماعي نمي تواند بدون سالمت 
محیط و تحرك اقتصادي پایدار باشد، به طوري كه با تعامل سه گانه ي ابعاد پایداري است كه كاهش 
فقر، سرمایه گذاري اجتماعي و جامعه اي امن از ُبعد اجتماعي شكل مي گیرد. تمامي مطالعاتي كه 
درخصوص تعیین شاخص هاي پایداري اجتماعي انجام پذیرفته اند، تحت دو سرفصل شاخص هاي 
عیني و شاخص هاي ذهني طبقه بندي شده اند. در این زمینه، به دلیل ماهیت و دشواري سنجش 
شاخص هاي ذهني پایداري اجتماعي، مطالعات چنداني صورت نپذیرفته است. به طور كلي مي توان 
گفت كه پایداري اجتماعي، با شاكله ي اصلي آن یعني كیفیت زندگي مورد سنجش و ارزیابي قرار 
مي گیرد و عبارت است از تأمین شرایط بهتر زندگي كه در آن توازن، هماهنگي، مطلوبیت و برابري 
عادالنه یا زمینه هاي الزم براي زندگي همراه با سالمت، امنیت، آسایش، آرامش، نشاط، خالقیت و 

زیبایي پدید مي آید. )شكل 1ـ4(
شکل 1ـ4ـ توسعه ي پايدار
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در تبیین و ارزیابي پایداري اجتماعي شاخص هایي مانند:
احساس بهتر بودن، كیفیت ارتباطات افراد با خانواده، دوستان، همكاران و اجتماع، نشانه هاي 

رواني شامل: 
اضطراب، افسردگي، ترس و میزان محرومیت نسبي، كیفیت محیط پیراموني زندگي براي زیست، 

میزان رضایت از درآمد، نوع شغل و یا رضایت شغلي و مانند این ها مورد ارزیابي قرار مي گیرند.
در فرآیند برنامه ریزي راهبردي، جایگاه ویژه اي براي سنجش سطح پایداري اجتماعي به عنوان 
بسترساز توسعه ي اجتماعي سكونت گاه هاي روستایي در نظر گرفته شده است. در این معنا پایداري 
اجتماعي قادر است از طریق شاخص هاي تبیین كننده ي آن موجب ارتقاي ظرفیت هاي اجتماعي 
ساكنان روستایي شود و توانایي مردم روستا و سكونت گاه هاي روستایي را در جهت كاربرد منابع 
طبیعي، اجتماعي و اقتصادي متناسب با اهداف توسعه ي پایدار ارتقا دهد. در فرآیند سنجش سطح 
پایداري اجتماعي مناطق روستایي، توانایي افراد و نیز مكان ها بررسی و شناسایي می شوند و زمینه ي 

مناسبي براي حل مسائل توسعه ي آن ها فراهم مي گردد.
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الف ـ 4: ُبعد نهادی توسعه ي پایدار
هرچند که بیشتر محققان و سازمان های مرتبط با موضوع، توسعه ي پایدار را به سه ُبعد زیست محیطی، 
اقتصادی و اجتماعی تقسیم کرده اند، اما ابعاد دیگری نیز برای پایداری متصور است که از جمله می توان 
به پایداری نهادی اشاره کرد. کمیسیون توسعه ي پایدار ملل متحد1 در سال 1995 چهارمین ُبعد 
توسعه ي پایدار را ُبعد نهادی معرفی کرده است. در نشست جهانی ژوهانسبورگ در خصوص توسعه ي 
پایدار در سال 2002 نیز اظهار شد که شکست پیشبرد توسعه ي پایدار در مقایسه با چیزی که بعد 
از کنفرانس ریو 1992 از آن انتظار می رفته است، به  دلیل ضعف تمرکز بر ترتیبات نهادی و نارسایی 
ابزارهای حکمروایی بوده است )OECD،2002(. ُبعد نهادی شامل تمایالت انسانی و قوانینی است 
.)valentin & spangenberg،2000 ،382( که به وسیله ي آن ها این تمایالت راهنمایی می شوند

نهادها قوانین بازي در جامعه اند، یا به عبارتي سنجیده تر قیودي هستند وضع شده از جانب نوع 
بشر كه روابط متقابل انسان ها با یكدیگر را شكل مي دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن 
انگیزه هاي نهفته در مبادالت بشري مي شوند. چه این مبادالت سیاسي باشند، چه اقتصادي و چه 
اجتماعي. تغییرات نهادي مسیر تحول جوامع بشري در طول تاریخ را مشخص مي كند و بنابراین 
كلید فهم تغییرات تاریخي محسوب مي شوند. نهادها چارچوب هایي هستند كه كنش متقابل انسان ها 
روزمره،  زندگي  براي  ساختارهایي  گذاشتن  اختیار  در  با  نهادها  مي پذیرد.  تحقق  آن ها  درون  در 
عدم اطمینان را كاهش مي دهند. در واقع نقش عمده ي نهادها این است كه از طریق بنیان نهادن 

ساختارهایي باثبات، عدم اطمینان را كاهش مي دهند )نورث، 1385:19ـ23(.
پایداري نهادي2 شامل:

تداوم تأمین مناسب مالي، توانایي اداره و سازماندهي بلندمدت، تصویب قوانین، تعیین دستگاه و 
نظام قانوني مناسب و ارتباط و هماهنگي نهادها و سازمان ها است. پایداري نهادي، پیش نیاز و پشتیبان 
دیگر ابعاد توسعه ي مي باشد و بدین معني است كه در طول زمان كاهشي در كیفیت ترتیبات نهادي 

.)Evans et al 2005:23( به وجود نخواهد آمد
از ریشه ي لغت Institute است و در التین به معني »مستقر كردن«، »تثبیت  كردن«  نهاد 
جامعه شناسان،  اقتصاددانان،  كه  چرا  است.  فازي  مفهومي  نهاد  اصطالح  مي باشد.  »ساختن«  و 
انسان شناسان، دانشمندان علوم سیاسي و سایر حوزه هاي متفاوت علوم اجتماعي این مفهوم را در 

1. United nations commission for sustainable development
2. Institutional sustainability
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.)Goldsmith،1993:196( .ارتباط با حوزه ي كاري خود تعریف مي كنند
در نتیجه تعریفي گسترده و مورد توافق در مورد اصطالح نهاد وجود ندارد و این اصطالح به 
صورت گسترده اي براي ارجاع به دامنه اي از موضوعات و مفاهیم مختلف در حوزه ي علوم انساني و 
اجتماعي به  كار مي رود. از جمله افرادي كه به صورت گسترده در زمینه ي این اصطالح بحث كرده و 
چارچوب هاي مفهومي ارائه داده اند، مي توان به پارسونز )1951(، راولز )1971(، لیپ هارت )1984(، 
بلیث )1986(، نورث )1991(، گلدسمیت )1992(، آلیرتس و همكاران )1997( و كونر و داورس 
)2000( اشاره كرد. نورث تعریفي عمومي تر و بین  رشته اي تري از نهادها پیشنهاد داده  است. او نهادها 
را به عنوان محدودیت هاي انسان ساخت تعریف مي كند كه ساختار تعامالت سیاسي، اقتصادي و 
اجتماعي را شكل مي بخشند. به بیان دیگر جهت ایجاد نظم و كاهش عدم قطعیت در روابط اقتصادي، 
سیاسي و اجتماعي، افراد به صورت پیوسته قیود رسمي و غیر رسمي ایجاد مي كنند كه نورث آن ها 
)Connor & Dovers، 2002; Deolalikar et al،(. محدودیت هاي غیر  نامیده است  نهاد  را 
رسمي شامل فرامین، تابوها، عرف ها، سنت ها و شیوه هاي عمل مي باشند، درحالي كه قیود رسمي 
شامل قوانین، مقررات و حقوق مالكیت هستند )نورث، 1385(. به اعتقاد آپهوف نیز نهادها مجموعه اي 
پیچیده از هنجارها و رفتارهاي پایدار در طول زمان هستند كه اهداف اجتماعي را ارزش گذاري 
مي كنند. با هر تعریف و رویكردي كه به نهادها بنگریم مهم این است كه در طول دو الي سه دهه ي 
اخیر توجه به نقش نهادها در توسعه ي به  صورت روزافزوني در حال افزایش بوده  است و نهادها توجه 

محققان، سیاست گذاران و دست اندركاران توسعه ي را به خود جلب نموده است. 
امروزه نهادگرایي تبدیل به الگویي غالب در حوزه هاي مختلف توسعه ي شده  است. چنین امري ناشي از 
نقش بي بدیل نهادها در توسعه ي و در واقع ناشي از مطالعات نظري و تجربي وسیعي است كه نقش و تأثیر 
نهادها را در حوزه هاي مختلف تأیید نموده اند. نهادگرایي ایده اي قدیمي است و در طول قرن ها نهادها در 
اشكال مختلف، ساختار اجتماعي، سیاسي و اقتصادي جوامع بشري را شكل بخشیده اند. نهادگرایي صرفا 
یك ایده ي تحلیلي نیست، بلكه از زمان شكل  گرفتن نهادگرایي جدید به عنوان پارادایم غالب توسعه ي، در 
درون آن سیاست ها و ابزارهاي متعدد و متنوعي براي برخورد با مشكالت گوناگون در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطي ارائه شده  است. این مسئله آشکار است که اگر بخواهیم در توسعه ي 
پایدار پیشرفت کنیم، باید تمام جوانب و ابعاد آن اعم از جامعه، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ و همچنین 
حکومت و ساختار نهادی را در نظر بگیریم. ابعاد مختلف توسعه ي پایدار در برخی موارد با هم متقاطع و گاهی 
مکمل یکدیگرند. گاهی نایل شدن به یکی، ممکن است دیگر ابعاد را از آرمان پایداری دورکند، از این  رو در 
.)Evans et al،2005:23( حالتی ایده آل، تالش برنامه ریزان بر دستیابی به تعادل در تمام ابعاد آن است
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توسعه ي محّلي و منطقه اي از دیدگاه رویكرد نهادي
یکی از عرصه های اصلی که در دو دهه ي اخیر به شدت از رویکرد نهادگرایی تأثیر پذیرفته است، 
سطوح فضایی توسعه ي است؛ سطوحی همانند: شهر، روستا، سطح محلی و منطقه ای که مباحث 

نهادگرایی در آن ها مورد توجه جدی قرار گرفته است.
ناتوانی رویکردهای کالسیک توسعه ي محلی و منطقه ای و شکست آن ها در تبیین چرایی 	 

نابرابری های منطقه ای؛
ناتواني در ارائه ي راه کارهای مناسب برای از بین بردن این نابرابری ها؛	 

 .)Amin، 1998:6( باعث رویگردانی از چنین رویکردهایی و روی  آوردن به رویکرد نهادی شد
قالب  در  سیاست ها  اجراي  و  طراحي  محّلي،  سطوح  و  مناطق  از  خارج  در  سیاست ها  طراحي 
اقتصادي،  محتواي  و  شرایط  به  بي  توجهي  مناطق(،  تنوع  )علي رغم  استاندارد  خط مشي هاي 
سیاسي، اجتماعي، محیطي و نهادي، دوگانگي هاي فضایي، نابرابري هاي دروني، فضاهاي رهاشده، 
نتایج  جمله  از  مركزي  و  بزرگ  شهرهاي  اكولوژیكي  پاي  جاي  گسترش  و  مصرف گرایي  رشد 
دهه ي  از  تا  شد  باعث  عوامل  این  مجموعه ي  هستند.  منطقه اي  توسعه ي  سنتي  رویكردهاي 
1990، سیاست گذاران، نظریه پردازان و برنامه ریزان توسعه ي منطقه اي به بازنگري در رویكردهاي 
مرسوم پرداخته و رویكردهاي نویني را جایگزین نمایند كه رویكرد نهادي به  عنوان یكي از این 
رویكردها مورد توجه جدي قرار گرفته  است. رویكردي كه به لحاظ تجربي نشان داده است مي تواند 
باشد )كاظمیان و فرخي راد، 1391:59(.  به  دنبال داشته   بنیاني  به  صورت  را  توسعه ي منطقه اي 
در چارچوب رویكرد نهادگرا، عوامل توسعه ي منطقه اي به دو دسته عوامل بیروني و عوامل دروني 
تقسیم مي شوند. عوامل بیروني عمدتا عواملی همچون ساختارهاي كالن تصمیم گیري، سیاست گذاري 
و چارچوب هاي قانوني مّلی، شرایط اقتصادي، سیاسي و اجتماعي مّلی، تأثیرات جهاني شدن در سطح 
مّلی و منطقه اي و میزان ادغام منطقه در فرآیند هاي اقتصادي، اجتماعي و سیاسي مّلی، بین المللي و 
جهاني را شامل مي شود. درحالي كه عوامل دروني بر شرایط و واقعیات محلي مناطق تأكید دارد و عمدتا 
مشتمل بر شرایط جغرافیایي، محیط و ترتیبات نهادي، نوع نگرش به بازیگران و ذي نفعان منطقه اي، 
میزان نفوذ نخبگان، سطح سرمایه ي اجتماعي و نهادي، رهبري منطقه اي و ساختارهاي حكومت و 
حكمروایي مي باشد )كاظمیان و فرخي راد، 1391:71(. بر اساس رویكرد نهادي و مفاهیم اصلي آن، 
توسعه ي منطقه اي در شرایطي موفق بوده و به پایداري ختم خواهد شد كه قبل از هر چیز نشأت گرفته 
از شرایط دروني منطقه بوده و در چارچوب بسترهاي محیطي، سیاسي، اقتصادي و اجتماعي محلي 
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صورت گرفته باشد. چنین توسعه  اي مبتني بر سرمایه ي اجتماعي، سرمایه ي انساني، ظرفیت نهادي در 
سطح منطقه، حكمروایي منطقه اي، رهبري قوي منطقه اي، توسعه ي شبكه هاي اجتماعي، گسترش 
دانش و فرآیند هاي ابداع و یادگیري در سطح منطقه، تقویت اقتصاد اجتماعي و كارآفریني، توسعه ي 
افزایش مزیت هاي رقابتي منطقه است. از دیدگاه رویكرد نهادي، دستیابي به  اقتصاد خوشه اي و 
توسعه ي محّلي و منطقه اي مستلزم توجه به هر دو گروه از عوامل بیروني و دروني است هرچند كه قبل 
از هر چیز باید به عوامل دروني توجه شود چرا كه بدون دستیابي به درك و بینش روشن از شرایط و 
واقعیت هاي اقتصادي، اجتماعي و اكولوژیكي سطوح محلي و منطقه اي، دستیابي به توسعه ي محلي و 
منطقه اي اگر امري غیرممكن نباشد بدون شك مشكل خواهد بود )كاظمیان و فرخي راد، 1391:71(.

جایگاه رویكرد نهادي در توسعه ي روستایي
مدیریت به عنوان مهم ترین عامل در حیات، رشد و بالندگي یا مرگ یك جامعه است و روند حركت از وضع 
موجود به سوي وضع مطلوب را كنترل مي كند )افتخاري و همكاران، 1386:1(. با توجه به تعریف مدیریت به 
صورت عام مي توان گفت كه مدیریت روستایي در واقع فرآیند سازماندهي، هدایت جامعه و محیط روستایي 
از طریق شكل دادن به سازمان ها و نهادها است. این سازمان ها و نهادها وسایل تأمین هدف هاي جامعه ي 
روستایي مي باشند. مدیریت روستایي فرآیند چندجانبه اي است كه شامل سه ركن مردم، دولت و نهادهاي 
عمومي است. در این فرآیند با مشاركت مردم و از طریق تشكیالت، سازمان هاي روستایي و برنامه ها و طرح هاي 
توسعه ي روستایي تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزشیابي قرار مي گیرد )رضواني، 1383:211(. 
بنابراین موفقیت و شكست هر نهاد، در دستیابي به اهداف و انجام وظایفش متكي به مدیریت 
امروزه  از آن مستثني نیست.  نیز به عنوان یك سازمان فضاي زیست ـ فعالّیت  آن است. روستا 
در فرآیند مدیریت توسعه ي روستایي جدید، به بازیگران اصلي صحنه ي مدیریت یعني سه نهاد 
با نهادسازي هاي الزم و هماهنگي ها با شیوه ي  مردم، دولت و بازار توجه مي شود و این سه نهاد 
و  مشاركت  ارزیابي(  و  نظارت  اجرا،  )تدوین،  روستایی  توسعه ي  برنامه هاي  فرآیند  در  مشاركتي 
ایجاد یک رابطه ي  این نگرش مي توان هدف مدیریت توسعه ي روستایي را  با  حضور فعال دارند. 
زندگي  به رضایت مندي و خشنودي در  براي رسیدن  و محیط  انسان  بین  تنظیم شده  و  منطقي 
آینده  برنامه ریزي  براي  نهادي  عنصري  وجود  آن  رأس  در  كه  دانست  روستایي  مناطق  مردم 
و اداره ي امور كنوني روستا بویژه در سطح راهبردي و مدیریت کالن کشور ضروري است و این 
عنصر باید از طریق همكاري متعادل و فعال نیروهاي بیروني )دولت و بازار( و دروني )مردم محّلي، 
  .)1386 همكاران،  و  )افتخاري  صورت  گیرد  محلي(  بازارهاي  و  محلي  سازمان هاي  و  تشكل ها 
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ولي به دلیل اینكه در کشورهاي در حال توسعه ي به ویژه کشور ما در طول چند دهه ي گذشته 
الگوي مدیریتي حاکم، تمرکزگرا )از باال به پایین( بوده و مشارکت روستاییان در برنامه هاي اجرایي 
توسط دولت در پایین ترین حد خود قرار داشته است كه اثرات آن در برنامه هاي توسعه  ای گذشته به 
چشم مي خورد، به همین علت است که با وجود سرازیر شدن امکانات به روستاها از اوایل انقالب تا امروز 
باز شاهد کاهش مشکالت روستاها و به تبع آن شهر نشده ایم و این برنامه ها و طرح ها به دلیل عدم توجه 
به خواسته هاي واقعي مردم و مشاركت پایین آن ها در فرآیند برنامه ریزي در بیشتر موارد با استقبال 
كم ساکنان مناطق روستایي مواجه شده است. ولي امروزه با آشكار شدن و پي بردن به اثرات منفي 
برنامه ریزي متمركز، نگرش برنامه ریزان نسبت به مدیریت و برنامه ریزي و توسعه ي روستایي تغییر یافته 
كه منجر به بروز تحول عظیمي در روند مدیریت توسعه ي روستایي شده است. پیامد این تغییر گرایش 
به استفاده از نیروي هاي مردمي در فرآیند تصمیم سازي و برنامه ریزي روستایي است كه مي توان به 
عنوان نمونه به انتخاب شوراهاي اسالمي محلي، انتخاب دهیار از ساكنین خود روستا و... اشاره نمود.

به طور کلی اهم ویژگی های مورد انتظار در مدیریت توسعه ي پایدار روستایي عبارت اند از:
داشتن حساسیت نسبت به مردم و تصمیم گیري هاي گروهي	 
داشتن سعه ی صدر، خون گرم بودن، نداشتن تكبر و غرور بي خود	 
حفظ و رعایت امانت و اسرار و حقوق مردم و منافع آن ها و ارزش ها و سنن آن ها	 
نداشتن روحیه ی جاه طلبي و سیاست بازي	 
اعتقاد به تفویض اختیار و تقسیم  كار و وظایف قانوني	 
توانا بودن در تشكیل و راه اندازي و تقویت سازمان هاي محلي و نهادهاي مدني	 
انتخاب همكاران توانا و كارآمد )اعتقاد به شایسته ساالري و اصول اكتسابي نه انتسابي(	 
انعطاف  پذیري اصولي در تطابق دادن خود با اعضاي شورا و مردم و نهادهاي مدني	 
اعتماد متقابل و تقویت وحدت مّلی از طریق تقویت همكاري هاي متقابل دولتـ  ملت	 
داشتن نگرش مبتني بر مشاركت به عنوان سبك رهبري مردمي	 
ریسك پذیري )خطرپذیري( در حد معقول و متعارف جامعه	 
داشتن نظم و انضباط و قانونمندي	 

با توجه به تعریف مدیریت توسعه ي پایدار، معیارها و ویژگي هاي مدیریت توسعه ي روستایي 
نوین این سؤال مطرح مي شود كه مسئولیت اصلي مدیریت در روستا چیست؟ در پاسخ به این 
پرسش باید گفت كه در شرایط امروزي مدیریت توسعه ي روستایي یك مدیریت از پایین به باال و 
منتخب است كه در شیوه ی خود سه اصل مهم را مبنا قرار مي دهد و بر اساس آن عمل مي كند:
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1. اصل گفتمان: یعني اگر مدیریت روستا در سطوح مختلف، بخواهد پایدار باشد باید میثاق هاي 
جمعي را در نظر گیرد.

2. اصل دست يابي به اجماع: مدیریت روستا باید خواسته ها و نیازهاي جامعه را با هم تعدیل 
كند و بكوشد كه گروه هاي ساكن در روستا با یكدیگر هم رأي شوند. البته این مشاركت مردم نباید به 
صورت توده اي باشد. مدیر روستا این مشاركت را باید به نحوي سازماندهي كند و آن را به شكل نهادهاي 
مدني درآورد و تالش كند از تجربیات و پیشینه ی سازماندهي و نهادهاي بومي نیز استفاده نماید.
3. اصل رضايتمندي: كه از برآیند دو اصل قبلي به دست مي آید و زماني كه مدیریت روستا 

بتواند رضایت مندي را ایجاد كند در آن صورت پایداري مدیریت و نهادینه شدن آن حتمي است.
بنابراین در کل، مدیریت توسعه ي روستایي بایستي در خدمت توسعه ي پایدار روستایي و به 
دنبال تحقق توسعه ي مّلی باشد. هدف مدیریت توسعه ي روستایي دست یابي به توسعه  و به دنبال آن 
توسعه ي پایدار روستایي است، پس در نتیجه داراي اشتراكاتي با اهداف توسعه ي روستایي و توسعه ي 

پایدار است. این اهداف مشترك عبارت اند از:
تأمین نیازهاي اساسي. 1
افزایش تولید و امنیت غذایي. 2
کاهش فقر . 3
افزایش درآمد . 4
حفظ محیط زیست. 5
توسعه ي فرصت هاي شغلي. 6
افزایش مشارکت و اعتماد به نفس.. 7

این اهداف مشترک، مبتني بر اصول بنیادي است که هیچ کشوري نمي تواند این اصول را نادیده 
بگیرد، یعني برآیند این اصول و اهداف بایستي منجر به عدالتـ  بویژه عدالت مکانيـ  شود )فیروزنیا 
و افتخاري، 1382:143(. بنابراین هدف كالن مدیریت توسعه ي روستایي حرکت در جهت رسیدن به 
وضعیت مطلوب با استفاده از پتانسیل ها، امکانات و توان  بالقوه و بالفعل موجود در روستا است تا همسو 
با بهبود وضعیت جامعه ی روستایي گام بردارد )طالب، 1375، 6( بنابراین افزون بر مشخص شدن 
مدیریت روستا در ارگان و ساختار اداري و تصمیم دولت در سطح کالن، استفاده از شیوه هاي مشاركتي 
و تعاملی و رقابت سالم در مدیریت نوین روستایي امروزي از اصول اساسي جهت دستیابي به اهداف 
توسعه ي روستایي است. در فرآیند تعاملی مدیریت توسعه ي روستایي باید فرهنگ رقابت را تا آنجایي 
كه به منازعه یا ستیز منجر نشده و بتواند مدیریت تخصیص منابع را در روستا بهینه كند، تشویق كرد. 
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یعني به نوعي از فرآیند انحصاري ساختن منابع و... از طریق حذف رقبا در محیط هاي روستایي جلوگیري 
شود. یكي از پیامدهاي مدیریت تعاملی، حكمراني یا مدیریت تصمیم گیري توسعه  اي در روستا است.
بسیاري  در  اداري،  ساختار  چابک سازي  و  روان سازي  در  تغییرات  رغم  علي  امروز  شرایط  در 
پا  و  دست  دیوان ساالري  روستایي،  توسعه ي  مدیریت  بویژه  برنامه ریزي  ارگان هاي  و  سازمان ها  از 
گیر حاكم است. آن ها داراي اختیارات سلسله مراتبي متمركز، دوایر مربوط به رشته هاي تخصصي و 
رویه هاي به هنجار شده هستند. در این گونه زمینه ها، نهادهاي مردمي نقش حاشیه اي و پذیرنده 
را بازي مي كنند و نقش بسیار كمي را در مراحل توسعه و پیشرفت دارند. به همین جهت امروزه 
چشم انداز  چارچوب  در  شرافتمندانه  زندگي  و  توسعه یافتگي  حق  كردن  عملیاتي  و  تحقق  براي 
روستایي نیاز به ساز و كارهاي نهادي از جمله بازنگري در اندیشه ها، شیوه هاي برنامه ریزي، قوانین، 
رویه ها، سبك ها و شیوه ی مدیریت و حكمراني و تأكید بر ایجاد و تقویت نهادهاي بومي، محلي و 
شکل1ـ5(.  1385 )افتخاري،  است.  میسر  آن ها  كردن  شبكه اي  و  خوشه اي  طریق  از  مدني 

نمودار 1ـ 5ـ  مؤلفه هاي رويكرد نهادي مشاركت
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چنین ساز و كار نهادي مستلزم توجه به چهار متغیر اصلي است كه عبارت اند از:
تغییر نگرش و اهداف سازمان گرایي و بخشي نگري در سازمان هاي دولتي به مردم و نهاد باوري مردم نهاد. 1
تغییر نگرش ها و اولویت ها و رجحان هاي سازمان هاي دولتي به نیازها، اولویت ها و رجحان هاي . 2

مردم و كاهش واگرایي بین طرح هاي مّلی، منطقه اي و محلي
توجه به اصل انطباق در فرآیند چشم انداز و برنامه ی عمل از جمله انتخاب راهبرد تطبیقي )بومي . 3

یا اصالحات( براي تناسب سازي قابلیت ها از جمله انعطاف پذیري سازمان هاي دولتي
تغییر در نظام آموزش، تحقیق، ترویج و اطالع رساني و بكارگیري روش شناختي فرا اثبات گرا، . 4

انتقادي، كیفي، چند  رشته اي و فرا رشته اي و اساس قرار دادن نقش مكان و فضا به همراه انسان 
ساكن و  فعال در این فضا و تأكید بر مطالعات محلي، منطقه اي به همراه تحقیقات مّلی، كالن و خرد.
بنابراین نهاد هاي جدید، نهادهایي هستند كه به محیط هاي باز و روش هاي مشاركتي واكنش بهتري 
نشان مي دهند و عمدتا غیر متمركز و چندرشته اي هستند كه داراي ساختار سازماني انعطاف پذیر بوده، 
پاسخگوي نیازهاي جامعه ی روستایي كنوني مي باشند. پس این گونه  نهادها، سازمان هاي یادگیرنده اي 
هستند كه جریان هاي بازخورد سریع و واقع بینانه اي براي پاسخ هاي انطباقي به تغییرات مي دهند و 
فهم، درك عمیق و واقعي از پیوندها و ارتباطات اجتماعي، اقتصادي و... در جامعه ی روستایي دارند و 
بین آن ها تعامل برقرار كرده، كاركردهاي چندگانه دارند. در نتیجه، در نهادگرایي جدید سازمان ها و 
نهادهاي مّلی، منطقه اي و محلي و سازمان یافته ی مردمي نقش اصلي و محوري را دارند )جدول 1ـ1(.

جدول 1ـ1ـ مقايسه ی نهادگرايي جديد و قديم

نهادگرايي جديد نهادگرايي قديم عناوين اقدامات

غیر متمركز و سازگار با بافت محلي متمركز و استانداردشده تصمیم گیري

طراحي متحول و وسیع طراحي ایستا و ثابت برنامه ریزي

با توجه به كشش تقاضا به طرف فشار عرضه عرضه ی خدمات

نهادهاي محلي در كانون فعالیت و عمل به 
صورت شبكه اي و خوشه اي نهادهاي محلي در انزوا پیوندها و اتحادها

چندُبعدي، كارگروهي،كّمي و كیفي گرا تك ُبعدي و كّمي گرا شیوه ی عمل
نگاه مشاركتي بر پایه ی گفت وگو و 

توانمندسازي تحت تأثیر افراد و سازمان هاي ذینفع ارتباط میان اعضا

مأخذ: )افتخاري، 1385(
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از ویژگي هاي اساسي نهادگرایي جدید مي توان به تعاملی بودن آن اشاره كرد كه در آن شبكه هاي 
روابط نقش اساسي را دارند. در این نهادسازي و شبكه سازي عواملی چون انگیزه هاي شخصي، جمعي 
)اهداف مشترك(، شرایط اقتضایي )حاصل از سوانح طبیعي مانند سیل، زلزله و... و غیر طبیعي مانند 
جنگ و...( در دستیابي به اهداف متعالي تر و ارزشمندتر توسعه ي روستایي كه همان رفاه و خوشبختي 

است، می تواند مؤثر باشد )افتخاري، 1385(. 

اصول حاکم بر بازآفرینی مدیریت توسعه ي روستایي
1. اصل راهگشا بودن: انجام وظایف حاکمیتي در زمینه ی توسعه ي روستایي که با سیاست گذاري، 
انتظام بخشي و وضع مقررات  جدید و مقررات زدایي همراه است و براي تحقق این دو وظیفه، تأمین 

حداکثر کارایي، کارآفریني، برابري، پاسخ گویي و نرمش پذیري و... مورد استفاده قرار مي گیرد.
2. اصل توان افزايي: در این ُبعد دولت که از درون جامعه برخاسته و منتخب است نظریه ی 
تقاضا )توان افزایي و تفویض اختیار( را جایگزین نظریه ی عرضه )اهدا و کمک و انجام وظیفه ی غیر 
حاکمیتي( مي کند و ادامه ی کنترل خدمات را به داخل جامعه ی روستایي مي برد و با تخصیص منابع 
بر اساس رسالت و کارکرد مکاني افزایش توان روستاها و تفویض اختیار به آن ها، افزون بر حل مسائل 

خود، موجب تعهد و مراقبت بیشتر و حل خاّلقانه تر مسائل و مشکالت روستایي مي شود.
3. اصل متحول کردن سازمان هاي مرتبط با روستا: در این ُبعد دولت با رسالتي که میثاق هاي 
مّلی از جمله قانون اساسي و... بر عهده دارد با آسیب شناسي قوانین و مقررات، تالش مي کند به 
تعریف  به روشني  را  از سازمان ها مي خواهد که مأموریت هاي خود  و  آورد  ساده سازي آن ها روي 
کنند و در این چارچوب مدیریت سازمان ها را براي پیدا کردن روش اجرا مأموریت هاي تعریف شده 
در چارچوب میثاق نامه هاي مّلی که حقوق همبستگي نامیده مي شوند، آزاد مي  گذارد و در عین 
حال آن ها را پاسخگوي برنامه اي مي کند و عملکردهاي مدیران و سازمان ها را اندازه گیري مي کند و 

سازمان هایي که به هدف خود برسند یا از آن پیشي گیرند، تشویق می کند.
4. اصل پيش گير بودن: در این ُبعد دولت تالش مي کند در قلمرو توسعه ي روستایي، از بروز 
مسائل جلوگیري کند تا مجبور نشود براي درمان آن خدمت توسعه ي روستایي را به مردم هدیه کند، 

این پیش گیري عموما از طریق برنامه ریزي راهبردي و تصویرگري آینده صورت مي پذیرد.
5. اصل تمرکززدايي: ماهیت توسعه ي روستایي با توجه به هنجاري بودن آن از یک سو و 
لذا دولت تالش مي کند در  را نمي پذیرند  الگوي واحد  از سوي دیگر، یک  بودن  مکاني و زماني 
چارچوب وظایف حاکمیتي خود ، قدرت را به سطوح پاییني سیستم در ابعاد مختلف برنامه ریزي 
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با  ارتباط نزدیک و مستقیم  را که در فاصله ی نزدیک و  انتقال داده، واحدهایي  و تصمیم گیري، 
روستاییان هستند تشویق مي کند که پیش تر تصمیمات مدیریتي مربوط به خود را اتخاذ نمایند.

6. اصل افزايش دامنه ی انتخاب مردم روستا: تجربیات توسعه ي در جهان و ایران از ابعاد 
نظریه اي و تجربي نشان مي دهد که توجه به توسعه ي روستایي در متن و چارچوب توسعه ي مّلی، 
از ابعاد مختلف انساني ـ حقوقي، مکاني، فضایي، اقتصادي، اجتماعي، مدیریتي و اکولوژیکي یک 
انتخاب گریزناپذیر است و از این رو در الگوی جدید توسعه ، این مهم با محور قرار دادن مردم و 
مکان هاي زیست آن ها به عنوان یک چالش اساسي پیش رو در قرن بیست و یکم تلقي شده است 
و در گفتمان هاي علمي و سیاست توسعه  و برنامه ریزي از جایگاه بایسته اي برخوردار شده است. در 
این الگو تقویت و گسترش دامنه ی انتخاب مردم به عنوان یکي از اجزاي اصلي و کانوني پایداري 
تلقي شده که در چارچوب رویکرد توانمندسازي و ظرفیت سازي قابل تفسیر و تحلیل است. بدین 
معني که تغییر جهت از طرف عرضه )خدمات رساني، فراهم کردن برنامه هاي توسعه ، انتقال ابتکارات 
به جامعه ی روستایي و...( به طرف تقاضا )عدم تمرکز، کمک به زبان آوري، تأکید بر تواناسازي مردم 
براي کنترل بیشتر بر زندگي و مکان زیست خویش...( به عنوان رویکرد جدید در این الگو مطرح 
است، در واقع با این رویکرد، وضعیت حقوق جامعه ی روستایي از جمله حقوق اجتماعي، اقتصادي، 
اکولوژیکي از طریق تقویت ارتباطات )مالقات ها، جلسات گفتمان( و تشکیالت و سازماندهي نهادهاي 
مردمي در روستاها و آگاه سازي روستاییان نسبت به حقوق خود و اعطاي قدرت براي مطالبه و 
درخواست حقوق از دست رفته و فراموش شده و ظرفیت سازي روشن مي گردد و روستاییان نسبت 
محیط  کنترل  و  روستا  مدیریتي  و شیوه ی  تصمیم گیري  آن  به  دسترسي  و  کیفیت خدمات  به 
خویش، اطمینان حاصل مي نمایند. نتیجه ی چنین رویکردي، افزایش بینش، دانش، شجاعت، تالش 
و دوري از تلقي صرف به عنوان کمک گیرندگان و مصرف کنندگان منفعل، خواهد بود و این باور 
تقویت خواهد شد که مردم روستایي از صالحیت مدیریت و برنامه ریزي و توانمندي فکري و تحلیلي 
برخوردار هستند. بدین سان است که زمینه ی بروز استعدادهاي بالقوه و خالقیت مردم روستایي 
در چارچوب نهادینه شدن وظیفه مندي، خوداتکایي، رشد آگاهي هاي اجتماعي، در سطوح باالتر 
مشارکت اجتماعي تجلي پیدا مي کند تا با کسب مسئولیت جمعي براي تنظیم آینده ی خود، ظرفیت 
الزم براي دسترسي و بهره مندي از حق انتخاب هایي همچون فضاي فرهنگي و معنوي، اعتبار دادن 
به دانش بومي، دست یابي به منابع درآمدي شغلي، مشارکت در تصمیم گیري براي تحقق نیازهاي 

امروز بدون محروم ساختن حق انتخاب هاي آینده را داشته باشند.
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الف ـ 5: ُبعد محيطي، كالبدي و زیربنایي توسعه ي پایدار

الف ـ اهميت ُبعد محيطی، کالبدی و زیربنایی در توسعه ي روستایي
در چارچوب رویکرد نظام وار، سکونت گاه های روستایي را می توان نظامی نامید که برخورداری از نظم 
کلی، عناصر به هم تنیده، دارای روابط متقابل، هدف و تعامل با محیط مهم ترین ویژگی های آن است. 
پایداری این نظام زمانی امکان پذیر است که هر کدام از زیرنظام ها در یک چارچوب کلی، نقش خود 
را متأثر از عوامل درونی و بیرونی به شکلی مطلوب انجام دهند. این شرایط، می تواند زمینه ساز توسعه  
شود. نکته ی کلیدی در این باره پیوستگی ساختاری و کارکردی تمام زیرنظام های فضای روستایي 
است. بدین مفهوم که، هر یک از اجزای ساختاری و کارکردی اعم از کالبدیـ  فضایی، زیست محیطی، 
اجتماعی، اقتصادی و نهادی در ارتباطی مطلوب می توانند زمینه ی پایداری توسعه ي را فراهم نمایند.

در بین ابعاد مختلف نظام روستایي کشور به جهت ویژگی بازگفته ی آن اگر چه، همه ی ابعاد برای تحقق 
توسعه  از اهمیت برخوردار هستند، لیکن ُبعد محیطی، کالبدی و زیربنایی به علت بسترسازی تحقق توسعه ي 
اجتماعی و اقتصادی، از اهمیت ویژه برخوردار است. مهم ترین جنبه های اهمیت آن به شرح زیر است:

1ـ افزايش پايداری زيست محيطی روستاها 
روستاها به علت اتکا به منابع محیطی بویژه آب، خاک و اقلیم، بیشترین ارتباط را با محیط زیست 
دارا هستند. وابستگی فعالّیت غالب روستاها یعنی کشاورزی به این منابع سبب شده تا روستاها بدون 
این منابع، موجودیت خود را از دست دهند. از این رو توجه بایسته و شایسته به پایداری این زیرنظام، 
پایداری توسعه ي روستایي را به دنبال دارد. نگاهی به ساختار فضایی نظام سکونت گاهی نشان می دهد 
که روستاها به عنوان یکی از زیرنظام های کشور، از ساختاری متعدد، کوچک و پراکنده برخوردار است. 
این ویژگی ساختاری )کالبدی(، به پراکندگی نقطه ای منابع محیطی بویژه آب و خاک بر می گردد. 
این ویژگی اگرچه از نگاه اقتصادی چندان مطلوب به نظر نمی رسد، ولی بسترساز پایداری محیطی 

عرصه های روستایي و حتی نظام سکونت گاهی است. 
2ـ افزايش سطح کيفيت محيط زندگی روستاييان

فراهم کردن مناسبات الزم و تأمین تسهیالت برای زندگی، متناسب با شرایط کنونی از عوامل مؤثر 
بر ماندگاری ساکنان در روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان است. یکی از اقدامات در این زمینه، 
بهسازی و نوسازی محیط کالبدی روستاها )جنبه های کّمی و کیفی( برای مهیا کردن محیط مناسب 
برای زندگی است. بر این اساس فراهم کردن امکانات برای تداوم سکونت و رونق بخشیدن به حیات 
اجتماعی در محدوده های کالبدی، از جمله زیرساختی )آب، برق، تلفن، فاضالب و...(، زیست محیطی 
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)جمع آوری و دفن زباله ها، دفع فاضالب، جمع آوری آب های سطحی( معابرسازی منطبق بر الگوهای 
بومی، تأمین خدمات آموزشی، بهداشتی و...  برای تشویق به ماندگاری و تقویت امید به زندگی در بافت، 

همگی ضرورت های الزم از منظر ارتقای سطح کیفی زندگی ساکنان روستا به شمار می روند. 
3ـ بسترسازی برای توسعه ي اجتماعی و اقتصادی

فعالّیت های اجتماعی و اقتصادی و توسعه ي آن در نگاهی یکپارچه به توسعه ، زمانی از پایداری برخوردار 
خواهند بود که بسترهای الزم تحقق و پیشرفت آن فراهم شود. در بین بسترهای متعدد مورد نیاز برای 
توسعه ، بستر کالبدیـ  زیرساختیـ  محیطی از اهمیت فراوانی برخوردار است. برخورداری از شبکه ی 
حمل و نقل مناسب، برخورداری از شبکه ی راه مناسب، برخوردار از آب و برق و ارتباطات، برخورداری از 
خدمات رفاهی بویژه بهداشتی و درمانی و... از جمله ی این مؤلفه ها در خصوص توسعه ي روستایي است.

4ـ بسترسازی توسعه ي گردشگری روستايي 
گردشگری روستایي بخشی از بازار گردشگری و منبعی برای اشتغال و درآمد است که می توان آن 
را ابزار مهمی برای توسعه ي اقتصادیـ  اجتماعی و اکولوژیکی روستا قلمداد کرد )رکن الدین افتخاری 
و قادری، 1381(. روستاهای ایران با دارا بودن شرایط متنوع آب و هوایی و گستردگی آداب و رسوم 
محلی، این توانمندی را دارند تا با شناسایی و ارزیابی جایگاه گردشگری و شناسایی نقاط قوت و 
ضعف توسعه ي گردشگری روستایي، فرصت هایی را از دل تهدیدهای موجود فراهم آورند تا موجب 
توسعه ي روستایي پایدار و بهره مند شدن نسل های امروز و آینده از معیشت پایدار و پتانسیل های 
موجود در ساختار اقتصادی و اقلیمی و اجتماعی شوند )شهیدی و همکاران، 1388(. اغلب روستاهایی 
که به عنوان مقاصد گردشگری مورد توجه قرار گرفته اند روستاهایی هستند که دارای بافت با ارزش 
تاریخی و معماری بوم گرا هستند. در حقیقت بهسازی روستاهای دارای بافت با ارزش، سبب بالفعل 
کردن ارزش ها و جاذبه های کالبدی معماری و بافت روستا و معرفی روستا به عنوان مقصد گردشگری 
است. از این رو، توجه به روستاهای واجد ارزش برای جذب گردشگر و توسعه ي آن ها از این طریق 

فرصت های جدیدی را برای روستاها و توسعه ي آن ها به وجود می آورد.
5ـ حفظ ارزش ها و ساماندهی محيطیـ  کالبدی روستايي

یکی از راه های تجدید حیات ارزش های گذشته، شناساندن آن ها به همگان است. ارزش های 
ذاتی در میراث فرهنگی که بافت های روستایي نمونه ای جامع برای آن ها شمرده می شود، مربوط به 
اصالت در منابع محیطی و کالبدی این بافت هاست که تبلور ارزش های فرهنگی، اجتماعی و بومی 
است. نادر بودن گونه های با ارزش روستایي، ارزش نسبی هنری و کارکردی و ارزش هویتی ـ بومی 
آن ها که ریشه در پیوند عاطفی جامعه ی روستایي با طبیعت دارد، حفاظت و صیانت از بافت های با 
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ارزش روستایي را ضروری می سازد. مهم ترین ضرورت توجه به بافت های با ارزش روستایي، توجه به 
فرسودگی روزافزون آن است که امروزه به دالیل مختلفی دچار آسیب می شوند و به همین خاطر انجام 
اقدامات مناسب برای بهسازی و حفظ ذخایر کالبدی و ثروت های فرهنگی روستا، به ویژه مناطقی که 

از نظر زیست محیطی با ارزش هستند برای تحقق توسعه ي روستایي ضرورت می یابد.
6ـ احيای فرهنگ و معماری بومی

معماری روستاهای کشور نماینده ی تفکر و تحرک فرهنگی زمان و برگردانی از عقاید و نظرهاست. 
این معماری بومی در عین حال که خالص ترین و بارزترین معرف فرهنگ های معماری است، نمود 
بهترین تعلق انسان به محیط طبیعی و عینیت یافتن سازگاری کالبد با محیط است. لذا زمینه سازی 
برای احراز هویت و فراهم کردن امکان حفظ و نگهداری بافت ها و آثار ارزشمند معماری روستایي که 
ظهور عینی فرهنگی بومی این سرزمین هستند برای انتقال ارزش های فرهنگی به نسل های آینده 
یکی از ضرورت های مهم در توسعه ي روستایي به شمار می رود )اکرمی و سامه، 1387(. با حفاظت،  
زنده سازی و استقرار حیات در بافت های با ارزش روستایي امکان بازشناسی فرهنگ های بومی و 
محلی میسر می شود و از این راه انتقال تجارب فرهنگی تحقق می یابد و امکان بازشناسی فناوری های 

ساختمانی بومی میسر می شود. )مظاهری، 1380(.
7ـ ارتقای کيفيت مسکن روستايي

با سازه های ضعیف دارای آسیب پذیری باالیی  روستاهای کشور با ساختارهای غیر متعارف و 
احداث ساختمان ها، عمدتا  تعیین کننده در  نقاط روستایي عامل  نظر می رسد در  به  لذا  هستند، 
صرفه جویی مالی و عدم نظارت بر ساخت و سازها بوده است. سیالب، زمین لرزه و سایر بالیای طبیعی 
همواره گریبان گیر ساکنان کشور بوده و آثار خود را در مقیاس وسیعی بر جای گذاشته است )میرزا 

هاشمی، 1383:18(.
در روستاهای ایران هنوز از خاک به صورت های گوناگون از جمله مصالح باربر، پرکننده، مالت و اندود 
استفاده می شود. به طوری که سرشماری سال 1385 نشان می دهد بیش از 1/5 میلیون واحد از ابنیه ی روستایي 
کشور با مصالحی از قبیل خشت، گل و چوب بنا شده است که حدود 6 میلیون نفر در آن زندگی می کردند 
به هر حال این واقعیتی است که در یکصد سال گذشته در عرصه ی ناپایدار طبیعی کشور 15 زلزله 
با قدرت بیش از 7 ریشتر به وقوع پیوسته است در چنین شرایطی زنگ خطر بیشتر متوجه مناطق 
روستایي است که به دلیل عدم رعایت ضوابط فنی در ساخت و سازها و نیز بافت کهنه و فرسوده 
در معرض بیشترین خطر قرار دارند. بهسازی و نوسازی مسکن می تواند زمینه ی ارتقای شاخص های 

توسعه  در ابعاد دیگر را به دنبال داشته باشد.
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ب:روش شناسي:
تهیـه و تدویـن برنامه ی ششـم توسـعه در سـاختاري مشـتمل بر 30 شـوراي برنامه ریـزي و یك 
شـوراي تلفیـق ذیـل سـتاد برنامـه طراحـي و صـورت پذیرفـت. شـوراي برنامه ریـزي توسـعه ي 
روسـتایي، عشـایري و توانمندسـازي گروه هـاي كـم درآمـد، وظیفـه ی تهیـه و تدویـن برنامـه ی 
ششـم را بـراي جامعـه ی روسـتایي، عشـایري و گروه هـاي كـم درآمـد جامعـه عهـده دار گردید. 
بـه منظـور تدویـن برنامه هـاي مذكور سـاختاري مشـتمل بر شـش كارگـروه تخصصي و یك 

كارگـروه تلفیق ذیل شـورا طراحـي گردید.
كارگروه هـا موظـف بـه تهیه ی برنامه هاي بخشـي با عضویت دسـتگاه هاي اجرایـي و نهادهاي 
مرتبـط گردیدنـد. برنامه هـاي تهیه شـده در كارگروه تلفیـق از نظر محتوایـي و همچنین مطابقت 
بـا چارچـوب نظـام تهیـه و تدویـن برنامـه ی بررسـي و برنامه ها بعـد از اصالحات در شـورا مطرح 

مي گردید. 
برنامه هـاي كارگروه ها مي بایسـت ضمـن گردآوري مجموعـه اي از فرضیات، عقایـد و نظریات 

تئوریـك و مقایسـه ی ارزیابي هـاي مختلـف و نقد روش هاي خاص مشـتمل بر موارد زیر باشـد:
1. شـناخت، تبییـن و تحلیـل وضـع موجـود )مـرور مبانـي قانوني و نظـري، تبییـن و تحلیل 
وضـع موجـود و بررسـي تحـوالت گذشـته از ابتداي سـند چشـم انداز تاكنون، تحلیل چشـم انداز 

مّلـی و جهانـي، تحلیـل وضـع موجود بـا توجه به محیـط درونـی و بیرونی( 
2. تعییـن خطـوط كلـي توسـعه ي )اهـداف كلـي، راهبردهـاي رسـیدن بـه اهـداف، اهـداف 

كّمـي، سیاسـت هاي اجرایـي توسـعه ي روسـتایي( 
3. الزامات تحقق اهداف )ساختاري، حقوقي، فرآیندي و...(    

4. احكام برنامه اي 
5. الزامات اجراي برنامه ها 

فرآینـد مذكـور با بررسـي اسـناد و برگـزاري نشسـت هاي كارشناسـي و اسـتفاده از نظرهای 
خبـرگان و متخصصـان بخش هـاي دولتـي و غیـر دولتي صـورت پذیرفته اسـت. 

ج: تصویر کالن جامعه ی روستایي
كشـور ایـران سـرزمینی پهنـاور بـا قدمتـي چنـد هـزار سـاله از سـاختار محیطـي، اجتماعـي، 
فرهنگـي، اقتصـادي و كالبـدي ـ فضایـي متنوعي برخوردار اسـت كه سـكونت گاه هاي روسـتایي 

تحـت تأثیـر شـرایط متنـوع مذكـور در سراسـر آن پراكنـده شـده اند.
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تحقـق توسـعه ي پایـدار كشـور در گـرو برنامه ریـزي توسـعه ي در همـه ی ابعـاد و در مناطق 
شـهري و روسـتایي ـ عشـایري اسـت كـه كم توجهـي و بي توجهي بـه آن، موجب فاصلـه گرفتن 
كشـور از فرآینـد عملـی توسـعه از طریـق افزایـش شـكاف شـهري و روسـتایي، بـروز مشـكالت 
زیسـت محیطي، اقتصـادي، اجتماعـي و فرهنگـي در مناطـق روسـتایي و نیـز مناطق شـهري به 
عنـوان كانون هـاي جـذب جمعّیـت خواهـد بـود كـه متأسـفانه طي چند دهـه ی اخیر در كشـور 

اتفـاق افتاده اسـت.
بـا نگاهـي بـه  جایـگاه روسـتا در نظـام برنامه ریزي كشـور در قبـل و بعـد از پیـروزي انقـالب 
اسـالمي، مالحظـه مي شـود كه علیرغـم اهمّیت و جایگاه مناطق روسـتایي و عشـایري در فرآیند 
توسـعه ي كشـور چـه از نظـر اسـتقرار حـدود 29 درصـد جمعّیـت كشـور در آن ها و چـه از نظر 
كاركـرد اقتصـادي ـ تولیدي مناطق روسـتایي و عشـایري، ایـن مناطق از جایگاه قابـل قبولی در 

زمینه هـاي مختلـف بهره مند نیسـتند.
در بررسـي وضعیـت مناطـق روسـتایي و عشـایري كشـور مي تـوان گفـت: ایـن مناطـق در 
مقایسـه با سرمشـق هاي توسـعه ي در سـطح مّلی، اسـتاني، ناحیه اي و شـهري با شـكاف مواجه 
هسـتند. شـكاف حاصـل موجـب كاهـش تعـداد جمعّیـت و نـرخ رشـد جمعّیـت، عـدم امـكان 
جمعّیت پذیـري و حتـي تثبیـت جمعّیـت، مهاجـرت به مناطق شـهري، عـدم رضایـت از زندگي 
در مناطـق روسـتایي و عشـایري، افزایـش سـن  و حتـي  سـالخوردگي جمعّیت فعـال بویـژه در  

بخـش بهره بـرداري  از زمیـن گردیـده اسـت. 
از ایـن  رو فرصت هـاي پیـش رو از یـك طـرف و تأكیـد مـواد 19 و 194 قانـون برنامه هـای 
چهـارم و پنجـم توسـعه ي اقتصـادي، اجتماعـي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ایـران بـا هـدف 
بسترسـازي بـراي رشـد سـریع اقتصـادي و ارتقـا شـاخص هاي توسـعه ي روسـتایي و عشـایري، 
توجـه بـه تجـارب موجـود بویژه در بعـد از پیـروزي انقالب اسـالمي، بـه كارگیـري و بهره مندي 
از قابلیت هـا و ظرفیت هـاي مناطـق روسـتایي بـا رویكرد سیاسـت گذاري و برنامه ریزي توسـعه ي 

پایـدار روسـتایي ضروري مي باشـد. 
لـذا بـرای تهیـه ی برنامه هـاي راهبـردي و توسـعه  اي، تصویـر روشـني از وضـع موجـود كـه 
ناشـي از سیاسـت هاي گذشـته مي باشـد، ضـروري اسـت. بدین لحـاظ در ادامه وضعیـت موجود 

جامعـه ی روسـتایي بـه تفكیـك بخش هـاي عمـده ارائه مي شـود.
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

ج ـ 1: سرزمين

جدول 1ـ2ـ تعداد عناصر جغرافيايي كشور به تفكيك سال

شهردهستانبخششهرستاناستانسال

133511101383---201

134513145454---271

135523161462---373

1365241955011،583496

1370242296172،093520

1375262657072،227678

1385303368892،4001،015

1390313979822،4971،139

1393314281،0582،5891،242

ـ 1335، مركز آمار ایران ـ جدول عناصر جغرافيایي در سال هاي 94  مأخذ: 
ـ وزارت كشور ـ )فروردین 1393(، دفتر تقسيمات كشوري  نشریه ی تقسيمات كشوري 
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ3ـ تعداد آبادي هاي كشور بر اساس طبقه بندي جمعّيتي به تفكيك سال

13351345135513651370137513851390عنوان

49,04082,36392,007103,920124,617125,82791,31096,549كل آبادي هاي كشور

015,92526,95238,57159,99057,70227,40634,801خالي از سكنه

آبادي هاي داراي 
سكنه

49,04066,43865,05565,34964,62768,12563,90461,748

245,26712,96611,65412,05711,24215,30413,12313,101 ـ 1 نفر

494,6887,8847,5007,1026,9667,3816,5206,118ـ 25 نفر

998,42010,5289,7588,9629,0649,0838,6368,701 ـ 50 نفر

49924,42727,35126,68025,20324,80924,13423,85322,576 ـ 100 نفر

9994,3145,3146,2447,1147,1766,9456,7476,222 ـ 500 نفر

24991,6792,0872,7353,9504,2274,1503,9823,905 ـ 1000 نفر

4999245308484767887894827916 ـ 2500 نفر

5000000194256234216209 نفر و بيشتر

مأخذ: نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1335ـ1390، مركز آمار ایران
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

ج ـ 2: جمعّيت 

جدول 1ـ4ـ تغييرات جمعّيت مناطق روستايي به تفكيك سال

سال
جمعّيت

)نفر(

شاخص افزايش دوره
تغييرات

1335 = 100

تغييرات 
نسبت

به سال پايه

متوسط
رشد ساالنه

)درصد( نسبيمطلق

134515,994,4762,993,33523/0123/023/02/1

135517,854,0641,859,58811/6134/734/71/1

136522,349,3514,495,28725/2159/859/82/3

137023,636,5911,287,2405/8165/665/61/1

137523,026,293-610,298-2/6163/063/0-0/5

138522,131,101-895,192-3/9159/159/1-0/4

139021,446,783-684,318-3/1156/056/0-0/6

ـ 1345، مركز آمار ایران مأخذ: نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال هاي 90 
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ5ـ تغييرات جمعيت مناطق شهري به تفكيك سال

سال
جمعّيت

)نفر(

شاخصافزايش دوره
تغييرات

1335 = 100

تغييرات
نسبت

به سال پايه

متوسط
رشد ساالنه

)درصد( نسبيمطلق

13355,953,563--100--

13459,794,2463,840,68364/5164/564/55/1

135515,854,6806,060,43461/9226/4126/44/9

136526,844,56110,989,88169/3295/7195/75/4

137031,836,5984,992,03718/6314/3214/33/5

137536,817,7894,981,19115/6329/9229/92/9

138548,259,96411,442,17531/1361/0261/02/7

139053,646,6615,386,69711/2372/2272/22/1

ـ 1335، مركز آمار ایران مأخذ: نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال هاي 90 
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ6ـ تغييرات جمعّيت كشور به تفكيك سال

سال
جمعّيت 

)نفر(

افزايش دوره
شاخص تغييرات

1335 = 100

تغييرات
نسبت

به سال پايه

متوسط رشد
ساالنه

)درصد( نسبيمطلق

133518,954,704--100--

134525,788,7226,834,01836/1136/136/13/1

135533,708,7447,920,02230/7166/866/82/7

136549,445,01015,736,26646/7213/4113/43/9

137055,837,1636,392,15312/9226/4126/42/5

137560,055,4884,218,3257/6233/9133/91/5

138570,495,78210,440,29417/4152/3151/31/6

139075,149,6694,653,8876/6257/9157/91/3

مأخذ: همان.
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ7ـ جمعّيت و متوسط رشد ساالنه ی جمعّيت در مناطق شهري و روستايي به تفكيك سال

سال

روستاييشهريكل كشور

خانوارجمعّيت 
ُبعد 
خانوار

خانوارجمعّيت 
ُبعد 
خانوار

خانوارجمعّيت 
بعد 
خانوار

133518,954,7043,985,6804/85,953,5631,261,3724/713,001,1412,724,3084/8

134525,788,7225,167,1925/09,794,2461,962,0235/015,994,4763,205,1695/0

135533,708,7446,711,6285/015,854,6803,265,5244/917,854,0643,446,1045/2

136549,445,0109,673,9315/126,844,5615,528,5424/922,349,3514,099,8575/5

137055,837,16310,787,2275/231,836,5986,523,8244/923,636,5914,203,7225/6

137560,055,48812,398,2354/836,817,7897,948,9254/623,026,2934,410,3705/2

138570,495,78217,501,7714/048,259,96412,405,5843/922,131,1015,074,8664/4

139075,149,66921,185,4473/553,646,66115,427,8483/521,446,7835,744,6143/7

مأخذ: همان.
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ 8ـ نسبت پراكندگي جمعّيت روستاهاي كشور به تفكيك طبقات جمعّيتي و سال

13451350136113651370137513851390كليه سنين 

018/819/019/819/015/911/78/59/4 ـ 4

517/116/815/016/416/615/58/68/5 ـ 9

1011/412/911/413/114/315/310/98/2 ـ 14

157/78/88/810/611/512/113/39/9 ـ 19

205/95/96/57/68/58/912/411/5 ـ 24

256/55/65/96/36/07/19/710/6 ـ 29

306/85/66/05/05/25/57/38/5 ـ 34

355/75/75/83/74/34/96/06/9 ـ 39

405/45/04/83/13/23/94/75/6 ـ 44

453/34/04/83/12/63/04/34/4 ـ 49

502/93/13/03/42/82/43/54/1 ـ 54

551/71/72/32/82/72/32/63/3 ـ 59

602/72/32/22/62/62/62/22/5 ـ 64

4/13/73/93/23/74/96/16/5برابر يا بيشتر از 65

ـ 1345، مركز آمار ایران مأخذ: نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال هاي 90 
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ9ـ توزيع جمعّيت در مناطق شهري و روستايي به تفكيك سال

سال
جمعّيت
كشور

روستاييشهري

جمعّيت درصد شهرنشينيجمعّيت 
درصد 

روستانشيني

133518,954,7045,953,56331/413,001,14168/6

134525,788,7229,794,2463815,994,47662

135533,708,74415,854,6804717,854,06453

136549,445,01026,844,56154/322,349,35145/7

137055,837,16331,836,5985723,636,59143

137560,055,48836,817,78961/323,026,29338/7

138570,495,78248,259,96468/522,131,10131/5

139075,149,66953,646,66171/421,446,78328/6

ـ 1335، مركز آمار ایران مأخذ: نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال هاي 90 
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ10ـ طبقه  بندي جمعّيتي آبادي هاي داراي سكنه ی كشور طي سال هاي 90ـ 1335
طبقه بندي
ي

جمعّيت

1335
1345

1355
1365

1370
1375

1385
1390

تعداد
آبادي

ت  
جمعّي

)درصد(
تعداد
آبادي

ت  
جمعّي

)درصد(
تعداد
آبادي

ت  
جمعّي

)درصد(
تعداد
آبادي

ت  
جمعّي

)درصد(
تعداد
آبادي

ت  
جمعّي

)درصد(
تعداد
آبادي

ت  
جمعّي

)درصد(
تعداد 
آبادي

ت  
جمعّي

)درصد(
تعداد
آبادي

ت  
جمعّي

)درصد(

كل 
آبادي هاي 

شور
ك

49,040
13,001,141

82,363
15,994,476

92,007
17,854,064

103,920
22,349,351

124,617
23,636,591

125,827
23,026,293

91,310
22,131,101

96,549
21,446,783

ي از 
خال

سكنه
0

0/00
15,925

0/00
26,952

0/00
38,571

0/00
59,990

0/00
57,702

0/00
27,406

0/00
34,801

0/00

آبادي هاي 
داراي سكنه

49,040
100/00

66,438
100/00

65,055
100/00

65,349
100/00

64,627
100/00

68,125
100/00

63,904
100/00

61,748
100/00

100ـ 1 نفر  
18,375

6/80
31,378

47/20
28,912

6/40
28,121

4/64
27,272

4/37
31,768

4/67
28,279

4/54
27,920

4/72

499 ـ 100 
نفر  

24,427
44/70

27,351
41/20

26,680
36/80

25,203
27/60

24,809
25/79

24,134
25/40

23,853
25/96

22,576
25/36

999 ـ 500 
نفر  

4,314
23/10

5,314
8/00

6,244
24/70

7,114
22/23

7,176
21/19

6,945
20/98

6,747
21/34

6,222
20/60

2499 ـ 1000 
نفر  

1,679
18/90

2,087
3/10

2,735
22/90

3,950
26/31

4,227
26/75

4,150
27/02

3,982
27/22

3,905
27/38

4999 ـ 
2500 نفر  

245
6/50

308
0/50

484
9/20

767
11/44

887
12/54

894
12/96

827
12/46

916
14/23

5000 نفر و 
شتر  

بي
0

0/00
0

0/00
0

0/00
194

7/78
256

9/36
234

8/96
216

8/48
209

7/71

مأخذ : همان.
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ11ـ متوسط رشد جمعّيت كشور در مناطق شهري و روستايي به تفكيك سال

سال

روستاييشهريكل كشور

جمعّيت 
متوسط

رشد ساالنه
جمعّيت 

متوسط
رشد ساالنه

جمعّيت 
متوسط 

رشد ساالنه

133518,954,704---5,953,563---13,001,141---

134525,788,7223/19,794,2465/115,994,4762/1

135533,708,7442/715,854,6804/917,854,0641/1

136549,445,0103/926,844,5615/422,349,3512/3

137055,837,1632/531,836,5983/523,636,5911/1

137560,055,4881/536,817,7892/923,026,293-0/5

138570,495,7821/648,259,9642/722,131,101-0/4

139075,149,6691/353,646,6612/121,446,783-0/6

مأخذ: همان.
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

نمودار 1ـ6ـ ميزان ُبعد خانوار در مناطق شهری و روستايي

نمودار 1ـ  7ـ طبقات جمعّيتی روستاهای کشور طی سال های 90ـ1335
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

ج ـ 3: نيروي انساني

جدول 1ـ12ـ مقايسه ی شاخص هاي نيروي كار مناطق روستايي به تفكيك سال

نرخ  اشتغالسال
نرخ

مشاركت اقتصادي
نسبت اشتغالنرخ بيكاري

133598/348/51/747/7

134588/849/511/243/9

135585/847/214/240/5

136587/139/712/934/5

137087/938/612/133/9

137590/637/69/434/1

138585/340/914/734/8

139087/439/512/634/5

مأخذ: همان.
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ13ـ مقايسه ی شاخص هاي نيروي كار مناطق مختلف كشور به تفكيك سال

مأخذ:همان.

سال

نسبت اشتغالنرخ بيكارينرخ مشاركت اقتصادينرخ اشتغال

روستاييشهريكشورروستاييشهريكشورروستاييشهريكشورروستاييشهريكشور

133597/495/598/347/545/248/52/64/51/746/243/247/7

134590/794/388/846/141/049/59/35/711/241/938/743/9

135589/894/985/542/637/947/210/25/114/238/236/040/5

136587/684/787/144/538/439/712/415/312/939/032/634/5

137088/989/687/938/137/838/611/110/412/133/933/833/9

137590/991/190/635/333/937/69/18/99/432/130/934/1

138587/388/285/339/438/840/912/711/814/734/434/234/8

139085/284/387/438/138/039/514/815/712/632/532/034/5
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ 14ـ مقايسه ی شاخص هاي نيروي كار كل كشور به تفكيك سال

نسبت اشتغالنرخ بيكارينرخ مشاركت اقتصادينرخ اشتغالسال

133597/447/52/646/2

134590/746/19/341/9

135589/842/610/238/2

136587/644/512/439/0

137088/938/111/133/9

137590/635/39/132/1

13853/8739/412/734/4

139085/238/114/832/5

مأخذ: همان.
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جدول 1ـ 15ـ مقايسه ی وضعيت فعاليت جمعّيت 10 ساله و بيشتر كل كشور به تفكيك سال

جمعّيتسال
كل

جمعّيت
10 ساله و 

بيشتر

جمعّيت
جمعّيتبيكارشاغلفعال

غير فعال

133518،954،70412،784،0006،067،0005،908،000159،0006،717،000

134525،788،72217،000،0007،842،0007،116،000726،0009،158،000

135533،708،74423،002،0009،793،0008،796،000997،00013،206،000

136549،445،01032،874،00014،639،00012،820،0001،819،00020،054،000

137055،837،16338،655،00014،737،00013،097،0001،640،00023،482،000

137560،055،48845،401،00016،028،00014،572،0001،456،00028،822،000

138570،495،78259،523،00023،468،00020،476،0002،992،00035،538،000

139075،149،66963،240،59224،106،89620،546،8743،560،02238،490،390

مأخذ: همان.
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جدول 1ـ 16ـ مقايسه ی وضعيت فعاليت جمعّيت 10 ساله و بيشتر مناطق روستايي به تفكيك سال

سال
جمعّيت

كل
جمعّيت

10 ساله و بيشتر
جمعّيت

فعال
بيكارشاغل

جمعّيت
غير فعال

133513،001،1418،597،0004،173،0004،100،00073،0004،424،000

134515،994،47610،253،0005،073،0004،505،000568،0005،180،000

135517،854،06411،575،0005،461،0004،687،000774،0006،114،000

136522،349،35114،438،0005،728،0004،988،000740،0008،711،000

137023،636،59115،934،0006،151،0005،405،000746،0009،635،000

137523،026،29316،753،0006،307،0005،711،000596،00010،257،000

138522،131،10118،344،0007،494،0006،390،0001،104،00010،675،000

139021،446،78317،601،0076،950،5956،077،882872،71310،488،960

مأخذ: همان.
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جدول 1ـ17ـ نرخ بيكاري به تفكيك مناطق شهري و روستايي و به تفکيک سال

روستاييشهریکل كشورسال

133510/25/114/2
13459/65/711/8
136514/215/312/9
13759/18/99/4
137613/112/713/7
13775/1213/111/7
137813/514/013/1
137914/214/913/4
138014/214/813/5
138112/814/310/9
138211/812/810/0
138310/312/36/8
138411/513/87/1
138511/313/47/1
138610/512/56/6
138710/412/07/2
138811/913/58/3
138913/515/39/1
139012/313/78/9
139112/113/88/2
139210/411/87/0
139310/611/67/9

مأخذ: همان.
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ج ـ 4: آموزش
جدول 1ـ 18ـ جمعّيت باسواد 6 ساله و بيشتر بر حسب دوره هاي تحصيلي به تفكيك محل سكونت

متوسطهراهنماييابتداييموقعيت
پيش 

دانشگاهي
عالي

سوادآموزي 
بزرگساالن

ساير دوره  هاي 
تحصيلي

جمع

9،461،3598،702،85613،341،848588،4009،469،661695،531788،31643،047،971شهري

5،375،8113،622،3163،316،825196،0271،034،526477،101264،12714،286،733روستایي

14،9115،5234،00325994393640326،978غیرساكن

14،852،08112،330،69516،662،676784،68610،505،1301،173،5681،052،84657،361،682کل کشور

مأخذ: بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390 مركز آمار ایران

جدول 1ـ 19ـ ميزان باسوادي در جمعّيت 6 ساله و بيشتر به تفكيك مناطق شهري و روستايي

روستاييشهريكشورسال

133515/434/66/1

134529/450/415/1

135547/565/530/5

136561/873/148/0

137579/585/769/3

138584/688/975/1

139084/888/675/1

مأخذ: همان منبع.
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ج ـ 5: اقتصادي
جدول 1ـ 20 ـ تورم ساالنه ی مناطق شهري و روستايي طي سال هاي 1394 ـ 1382

روستاييشهري

نرخسالنرخسال

------137521/5
------137616/0
------137723/7
------137823/4
------137915/5
------138011/2
------138116/2

138213/9138214/8
138314/6138313/6
138412/1138412/0
138513/7138512/4
138617/2138617/1
138725/5138726/7
13889/5138825/7
138913/9138920/0
139026/4139036/5
139128/6139132/7
139232/1139236/1
139314/8139313./7
139411/3139410/6

مأخذ: مركز آمار ایران، شهریور 94
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نمودار 1ـ8ـ ميزان تورم طی سال های 94ـ1384 به تفکيک مناطق شهری و روستايي

مأخذ: همان

جدول 1ـ21ـ تورم ساالنه ی مناطق شهري و روستايي به تفکيک سال

1382138313841385138613871388138913901391139213931394 محدوده

13/914/612/113/717/225/59/513/926/428/632/114/811/3 شهري

14/813/612/012/417/126/710/320/036/532/736/113/710/6روستايي

مأخذ: همان.
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ج ـ 6: هزینه و درآمد

جدول 1ـ22ـ درآمد كل ساالنه ی خانوار شهري و روستايي به تفکيک سال

سال

شكافروستاييشهري
درآمدي

)روستا نسبت 
به شهر(

رشددرآمد )هزارريال(
)درصد(

افزايش ساالنهدرآمد )هزارريال(
)درصد( ماهيانهكلماهيانهكل

138453،6784،473---34،4752،873---35/8

138565،5095،45922/039،1293،26113/540/3

138677،9946،50019/147،1073،92620/439/6

138788،2197،35213/148،4244،0352/845/1

138893،6037،8006/152،4384،3708/344/0

1389106،1568،84613/459،3374،94513/244/1

1390130،30110،85822/779،7276،64434/438/8

1391167،241937/133،28101،2818،44027/039/4

1392204،410034/1722/2120،95510،08019/440/8

ـ مركز آمار ایران، سال 94 مأخذ: نتایج طرح آمارگيري هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایي 
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جدول 1ـ23ـ هزينه ی كل ساالنه ی خانوار شهري و روستايي به تفکيک سال

سال

شكافروستاييشهري
هزينه اي

)روستا نسبت 
به شهر(

هزينه )هزارريال(
رشد

)درصد(

افزايش هزينه )هزارريال(
ساالنه

)درصد( ماهيانهكلماهيانهكل

138459،2424،937---37،5033،125---36/7

138567،2865،60713/641،5703،4648/1038/2

138681،2896،77420/848،8464،0715/1739/2

138794،2147،85115/953،9954،5005/1042/7

138899،1918،2665/359،2644،9398/940/3

1389113،6789،47314/668،4775،7065/1539/8

1390132،71611،06016/783،9736،9986/2236/7

1391164،28113،69023/8108،1889،0168/2834/1

1392206،03417،17025/4129،61010،8018/1937/1

مأخذ: همان.
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جدول 1ـ24ـ مقايسه ی هزينه و درآمد ساالنه ی خانوار شهري و روستايي به تفکيک سال

سال

روستاييشهري

هزينهدرآمد
كسري 
ساليانه

كسري
ماهيانه

هزينهدرآمد
كسري
ساليانه

كسري
ماهيانه

138453،67859،242- 5،564- 46434،47537،503- 3،028- 252

138565،50967،286- 1،777- 14839،12941،570- 2،441- 203

138677،99481،289- 3،295- 27547،10748،846- 1،739- 145

138488،21994،214- 5،995- 50048،42453،995- 5،571- 464

138893،60399،191- 5،588- 46652،43859،264- 6،826- 569

1389106،156113،678- 7،522- 62759،33768،477- 9،140- 762

1390130،301132،716- 2،415- 20179،72783،973- 4،246- 354

1391167،241164،2812،960247101،281108،188- 6،907- 576

1392204،410206،034- 1،624- 135120،955129،610- 8،655- 721

مأخذ: همان.
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نمودار 1ـ9ـ نسبت »درآمد به هزينه« خانوار روستايي طی سال های 92ـ1353

نمودار 1ـ10ـ ميزان »کسری درآمد هزينه ی ماهيانه« خانوار روستاهای کشور طی سال های 92ـ1353

ـ شهریور 1394 ماخذ: مرکز آمار ایران 
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ج ـ 7: زیربنایي و عمراني
جدول 1ـ25ـ اهّم اقدامات انجام شده در خدمات رسانی به روستاها

پايان سال 1394پايان سال 1357واحد شاخصعنوان

4,35054،412تعدادروستاهاي برخوردار از برق

4,70032,453تعدادروستاهاي برخوردار از آب آشامیدني

1,34017,921تعدادتعداد خانه ی بهداشت ملكي روستایي

200107,000كیلومترطول راه هاي روستایي آسفالت شده

8200132,000كیلومترطول راه هاي روستایي ساخته شده

روستاهاي برخوردار از طرح بهسازي و آسفالت 
014,282تعدادمعابر

واحد مسكوني روستایي دریافت كننده ی تسهیالت 
01,856,112تعدادمسكن روستایي

31253،123تعدادروستاهاي برخوردار از تلفن خانگي

019,200تعدادروستاهاي برخوردار از گاز

032,170تعدادتعداد روستاهای دارای دهیاری

22,24455,485تعدادتعداد واحدهای آموزشی روستایي )روزانه(

9930تعدادتعداد واحدهای آموزشی روستایي )شبانه روزی(

122,318تعدادتعداد زمین های ورزشی روستایي

5408تعدادتعداد سالن های ورزشی روستایي
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د: عناوین شاخص ها

د ـ 1: شاخص هاي اقتصادي
	 سرانه ی تولید ناخالص داخلي )به قیمت جاري و برابري قدرت خرید(

	 سرانه ی تولید ناخالص داخلي روستایي )به قیمت جاري و برابري قدرت خرید(
نرخ رشد اقتصادي

	 سهم اقتصاد روستا از تولید ناخالص داخلي
	 سهم ارزش افزوده ی بخش كشاورزي روستایي از كل ارزش افزوده ی بخش کشاورزی کشور

	 سهم ارزش افزوده ی بخش صنعت و معدن روستایي از كل ارزش افزوده ی بخش صنعت و معدن 
کشور

	 سهم ارزش افزوده ی بخش خدمات روستایي از كل ارزش افزوده ی بخش خدمات کشور
	 سهم ارزش افزوده ی بخش كشاورزي روستایي از ارزش افزوده ی بخش های اقتصادی روستا

	 سهم ارزش افزوده ی بخش صنعت و معدن روستایي از ارزش افزوده ی بخش های اقتصادی روستا
	 سهم ارزش افزوده ی بخش خدمات روستایي از ارزش افزوده ی بخش های اقتصادی روستا

نرخ تورم روستایي
	 نرخ فعالیت )مشاركت اقتصادي(

	 نرخ فعالیت روستایي
	 نرخ فعالیت زنان روستایي

	 نرخ بیكاري روستایي
	 نرخ بیكاري جوانان روستایي

	 نرخ بیكاري زنان روستایي
	 نرخ بیكاري فارغ التحصیالن دانشگاهي روستایي

	 درصد شاغلین بخش خصوصي روستا به كل شاغلین روستایي  
	 درصد شاغالن روستایي در بخش صنعت

	 درصد شاغالن روستایي در بخش كشاورزي
	 درصد شاغالن روستایي در بخش خدمات

	 متوسط درآمد ساالنه ی خانوار روستایي )به قیمت جاری(
	 متوسط هزینه ی ساالنه ی خانوار روستایي )به قیمت جاری(
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	 متوسط درآمد ساالنه ی خانوار روستایي )به قیمت ثابت(
	 متوسط هزینه ی ساالنه ی خانوار روستایي )به قیمت ثابت(

	 نسبت درآمد به هزینه ی یك خانوار روستایي
	 شكاف درآمد و هزینه ی خانوارهاي روستایي به شهري 

	 سطح رفاه اجتماعي )نسبت هزینه هاي مواد خوراكي به غیر خوراكي(
	 ضریب جیني روستایي

	 نسبت مالیات دریافتي از روستاها به كل درآمد مالیاتي كشور
	 بهره وري كل عوامل تولید

	 شکاف فقر در خانوار روستایي

د ـ2:شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي
	 توسعه ي انساني )HDI( روستایي

	 امید به زندگي
	 نرخ با سوادي روستایي

	 درصد جمعّیت روستایي
	 درصد جمعّیت جوانان روستایي به جمعّیت روستایي

	 درصد جمعّیت زنان روستایي به جمعّیت روستایي
	 ضریب نفوذ بیمه ی تأمین اجتماعي روستاییان و عشایر

	 ضریب نفوذ بیمه ی سالمت
	 درصد بي سوادي كودكان زیر ده سال روستایي به تفكیك جنسیت

	 نرخ رشد جمعّیت روستایي
	 نرخ بي سوادي افراد میانسال )50 ساله و بیشتر(

	 رفاه اجتماعي
	 نسبت جمعّیت تحت پوشش سازمان هاي حمایتي به كل جمعّیت روستایي

	 تركیب جنسي
	 سرمایه ی اجتماعي

	 نرخ مرگ و میر نوزادان
	 نرخ مرگ و میر كودكان زیر پنج  سال
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	 درصد مهاجرفرستي روستا به تفكیك مناطق )استاني و مناطق 9 گانه(
	 درصد دختران در سن ازدواج ـ ازدواج نكرده
	 درصد پوشش ظاهري دانش آموزان روستایي

	 درصد خانوارهاي روستایي داراي اتومبیل شخصي
	 درصد جمعّیت بهره مند از امام جماعت راتب

	 ضریب نفوذ موبایل روستایي
	 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایي

	 ضریب نفوذ اینترنت روستایي
	 نسبت آبادي هاي باالی 20 خانوار به کل آبادی های دارای سکنه

	 نسبت جمعّیت عشایري به كل جمعّیت روستایي
	 نسبت جمعّیت عشایري اسكان یافته به كل جمعّیت عشایري

	 پوشش تحصیلي در مقطع ابتدایي
	 پوشش تحصیلي در مقطع متوسطه ی اول 
	 پوشش تحصیلي در مقطع متوسطه ی دوم

	 درصد فارغ التحصیالن روستایي به خانوار روستایي
	 درصد ازدواج هاي منجر به طالق در روستاها

	 نسبت روستاهاي داراي مسجد به كل روستاها
	 درصد جمعّیت روستایي )بر اساس تقسیمات كشوري سال 1355(

	 سهم ازدواج های روستایي به کل ازدواج ها
	 سهم طالق های روستایي به کل طالق ها

د ـ3: شاخص هاي نهادي
	 نسبت روستاهاي داراي دهیاري به كل روستاهاي باالي 20 خانوار
	 نسبت هاي داراي شوراي اسالمي به كل روستاهاي باالي 20 خانوار

	 نسبت جمعّیت روستاهاي داراي دهیاري به جمعّیت روستایي
	 نسبت جمعّیت روستاهاي داراي شوراي اسالمي به جمعّیت روستایي

	 نسبت دهیاران داراي تحصیالت دانشگاهي به كل دهیاران
	 نسبت اعضاي شوراهاي اسالمي داراي تحصیالت دانشگاهي به كل اعضا 
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	 نسبت جنسي دهیاران )درصد دهیاران زن(
	 نسبت جنسي اعضاي شوراي اسالمي )درصد زنان عضو شورای اسالمی(

دـ4: شاخص هاي محيطي، كالبدي و زیربنایي
	 نسبت طول راه روستایي آسفالته به كل راه هاي روستایي

	 نسبت جمعّیت روستاهاي باالي 50 خانوار بهره مند از جاده ی آسفالته به جمعّیت روستایي
	 نسبت جمعّیت روستاهاي باال 20 خانوار بهره مند از جاده ی آسفالته به جمعّیت روستایي

	 نسـبت روسـتاهاي بـاالي 20 خانـوار داراي طـرح هادي اجراشـده بـه كل آبادي هاي باالي 
خانوار  20

	 نسبت جمعّیت روستایي برخوردار از برق به كل جمعّیت روستایي
	 نسبت جمعّیت روستایي برخوردار از آب آشامیدني سالم به كل جمعّیت روستایي

	 نسبت جمعّیت روستایي برخوردار از سیستم فاضالب به كل جمعّیت روستایي
	 نسبت واحدهاي مسكوني روستایي مقاوم به كل واحدهاي مسكوني روستایي

	 درصد واحدهاي مسكوني روستایي داراي سند مالكیت 
	 سرانه ی فضاي ورزشي )روباز و سرپوشیده ی( روستایي

	 سرانه ی فضاي فرهنگي و هنري )كتابخانه ها و مجتمع هاي فرهنگي( روستایي
	 درصـد روسـتاهاي بـاالي 20 خانـوار بهره منـد از لوله كشـي گاز بـه كل آبادي هـاي باالي 

خانوار  20
	 نسبت خانوارهاي روستایي بهره مند از گاز لوله كشي به كل خانوار روستایي 

	 درصد جمعّیت روستایي تحت پوشش خانه ی بهداشت روستایي به كل جمعّیت روستایي
	 نسبت جمعّیت روستایي تحت پوشش شبكه هاي دیجیتال سیما به كل جمعّیت روستایي

	 نسبت واحدهاي مسكوني روستایي داراي حمام به كل واحدهاي مسكوني روستایي 
	 نسبت روستاهاي داراي بوستان به كل روستاها

	 نسبت روستاهاي داراي غسالخانه به كل روستاها
	 درصد روستاهاي بهره مند از شعبه ی بانك

	 درصد روستاهاي بهره مند از جایگاه سوخت
	 درصد روستاهاي بهره مند از داروخانه

	 درصد روستاهاي بهره مند از پایگاه آتش نشاني
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

هـ : روند تغييرات شاخص ها
جدول 1ـ26ـ عملکرد اهداف کمی و شاخص هاي توسعه ي روستاييـ  شاخص های اقتصادی

ف
عنوان شاخص/هدف كّميردي

واحد
متعارف

سال
پايه

1383
سال هاي برنامه ی چهارم

رشد 
متوسط
برنامه ی
چهارم

)درصد(

سال هاي برنامه ی پنجم

رشد
متوسط

برنامه ی 
پنجم 
)درصد(

رشد 
متوسط
چشم 
انداز

1384138513861387138813891390139113921393
پيش 
بيني 
1394

1
سرانه ی تولید ناخالص  داخلی 

)به قیمت جاري+ برابري 
قدرت خرید(

میلیون 
ریال

5/836/076/346/56/777/13/328/726/425/626/126/524/5 

2

سرانه ی تولید ناخالص
داخلی روستایي )به قیمت

جاری برابری قدرت
خرید(

میلیون 
ریال

 19/3 -1/91/21/8 -6/8-4/66/36/17/70/61/36/55/94/3درصدنرخ رشد اقتصادی3

4
سهم اقتصاد روستا از
تولید ناخالص داخلی

    26        درصد

5
سهم ارزش افزوده ی بخش

کشاورزی از کل ارزش
افزوده ی روستایي 

    93/5        درصد

6
سهم ارزش افزوده ی بخش 

صنعت از کل ارزش افزوده ی 
روستایي 

    36/3        درصد

7
سهم ارزش افزوده ی بخش

خدمات از کل ارزش
افزوده ی روستایي 

    5        درصد

8
سهم ارزش افزوده ی بخش 

كشاورزي روستایي در
اقتصاد روستا

    38        درصد

9
سهم ارزش افزوده ی بخش 
صنعت روستایي در اقتصاد 

روستا
    51/9        درصد

10
سهم ارزش افزوده بخش

خدمات روستایي در
اقتصاد روستا

    10/1        درصد
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395
ف

عنوان شاخص/هدف كّميردي
واحد

متعارف

سال
پايه

1383
سال هاي برنامه ی چهارم

رشد 
متوسط
برنامه ی
چهارم

)درصد(

سال هاي برنامه ی پنجم

رشد
متوسط

برنامه ی 
پنجم 
)درصد(

رشد 
متوسط
چشم 
انداز

 6/8 -13/61212/417/126/710/3206/626/532/736/113/713/1درصدنرخ تورم روستایي11

12
نرخ فعالّیت )مشارکت 

اقتصادی(
 0/6 -0/136/937/437/637/237 -38/64141/439/83838/938/3درصد

 0/7 -0/339/84039/739/139 -41/644/743/943/641/541/940/8درصدنرخ فعالّیت روستایي13

 5/9 -5/51515/713/812/111/6 -23/522/621/821/51817/316/7درصد نرخ فعالّیت زنان روستایي14

 3/0 -6/87/17/16/67/28/39/15/08/98/277/97/6درصدنرخ بیکاری روستایي15

16
نرخ بیکاری جوانان

روستایي
 14/413/61413/315/316/418/44/219/88/416/118/8190/5درصد

 86/35/45/176/58/51/09/89/48/69/9125/9درصدنرخ بیکاری زنان روستایي17

18
نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 

دانشگاهی
روستایي

 6/325/627/623232311/0 -18/218/28/619/220/516/512/3درصد

19
درصد شاغالن بخش

خصوصی به کل شاغالن
روستایي 

 0/1 -9393/196/293/493/594/594/50/394/194/193/893/793/7درصد

20
درصد شاغالن روستایي

در بخش صنعت
 24/724/226/425/826/725/826/81/42827/228/127/527/50/4درصد

21
درصد شاغالن روستایي

در بخش کشاورزی
 1/0 -51/157/554/75552/853/951/90/350/450/950/149/449درصد

22
درصد شاغالن روستایي

در بخش خدمات
 1/822/422/92324/124/72/2 -24/21920/219/621/121/421/7درصد

23
متوسط درآمد ساالنه ی

خانوار روستایي
)به قیمت جاري(

میلیون 
ریال

27/934/539/147/148/452/459/313/479/7101/3121121/3121/712/7 

24
متوسط هزینه ی ساالنه ی
خانوار روستایي )به قیمت

جاري(

میلیون 
ریال

33/537/541/648/85459/368/512/784108/1129/6138/5138/512/5 
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395
ف

عنوان شاخص/هدف كّميردي
واحد

متعارف

سال
پايه

1383
سال هاي برنامه ی چهارم

رشد 
متوسط
برنامه ی
چهارم

)درصد(

سال هاي برنامه ی پنجم

رشد
متوسط

برنامه ی 
پنجم 
)درصد(

رشد 
متوسط
چشم 
انداز

25
متوسط درآمد ساالنه ی خانوار 

روستایي )به قیمت ثابت(
میلیون 

ریال
 

26
متوسط هزینه ی ساالنه ی
خانوار روستایي )به قیمت

ثابت(

میلیون 
ریال

 

27
نسبت درآمد به هزینه ی یك 

خانوار روستایي
 0/830/920/940/970/90/880/870/80/950/940/93112/3درصد

28
شکاف درآمد خانوارهای 

روستایي به شهری
 0/6 -4135/84/339/645/14444/11/238/839/440/841/842/5درصد

29
شکاف هزینه خانوارهای 

روستایي به شهری
 34/836/738/239/942/740/339/82/336/734/137/13941/10/5درصد

30

سطح رفاه 
اجتماعي )نسبت

هزینه هاي مواد خوراكي به غیر 
خوراكي(

 0/5 -0/50/650/730/760/70/6 -0/640/620/60/590/630/590/62درصد

 2/6 -0/30/400/330/320/320/32 -0/390/390/400/390/380/380/38درصدضریب جینی روستایي31

32
نسبت مالیات دریافتی از 

روستاها به کل درآمد مالیاتی 
کشور

 درصد

 3/6 -4-4/6 -6/8 -1/63/449/90/8 -1/1 -0/323/14درصدبهره وری کل عوامل تولید33

34
شكاف فقر در خانوارهاي 

روستایي
 34/734/935/335/236/235/835/80/535/835/836/436/7370/6درصد

ماخذ: مرکز آمار ایران، شهریور 1394.
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ27ـ عملکرد اهداف کّمی و شاخص هاي توسعه ي روستاييـ  شاخص های اجتماعی و فرهنگی

ف
عنوان شاخص /ردي

هدف كّمي
واحد

متعارف
سال

پايه 1383

رشدسال هاي برنامه ی چهارم
متوسط 
دوره ی

برنامه ی 
چهارم 
)درصد(

رشدسال هاي برنامه ی پنجم
متوسط
دوره ی
برنامه ی
پنجم

)درصد(

رشد
متوسط
دوره ی 

چشم انداز پیش بیني 1384138513861387138813891390139113921393
1394

توسعه ي انساني1
761/8/.75/.75/.73/.73/.0/680/680/680/680/680/680/680/0درصد)HDI روستایي(

71/171/571/571/772/372/572/70/473/173/473/77474/30/4درصداُمید به زندگی2

نرخ با سوادي 3
74/274/775/175/57677/5780/878/979/58080/5810/6درصدروستایي

درصد جمعّیت 4
1/2-2/128/627/927/527/227-333231/53130/52829درصدروستایي

5
درصد جمعّیت 

جوانان روستایي به 
جمعّیت روستایي

0/8-1/726/12625/725/225-2928/528/128/127/52726/2درصد

6
درصد جمعّیت 
زنان روستایي به 
جمعّیت روستایي

4949/149/249/249/249/349/30/149/449/449/449/449/51/0درصد

7
ضریب نفوذ بیمه
تأمین اجتماعي

روستاییان و عشایر
141618202121/5227/822/72323/123/7241/5درصد

ضریب نفوذ بیمه ی 8
درصدسالمت

9

درصد بي سوادي 
كودكان زیر ده 
سال روستایي 

به كل

درصد

نرخ رشد جمعّیت10
0/90/7-0/8-0/77-0/7-0/67-0/612/2-0/55-0/4-0/44-0/44-0/35-0/3-درصدروستایي

11
بی سوادی افراد

میانسال
)50 ساله و بیشتر(

میلیون
0/8-0/36/26/16/166-6/46/46/46/46/36/36/3نفر

درصدرفاه اجتماعي12

0/2-0/3102101101101101-104103103103103102102درصدترکیب جنسیتی13



در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

94

ف
عنوان شاخص/ردي

هدف كّمي
واحد

متعارف
سال

پايه1383

رشدسال هاي برنامه ی چهارم
متوسط 
دوره ی

برنامه ی 
چهارم 
)درصد(

رشدسال هاي برنامه ی پنجم
متوسط
دوره ی
برنامه ی
پنجم

)درصد(

رشد
متوسط
دوره ی 

چشم انداز
پیش بیني 1384138513861387138813891390139113921393

1394

درصدسرمایه اجتماعي14

نرخ مرگ و میر 15
9/5-7/310/79/598/27-2019/51816/515/714/512/7درصدنوزادان

16
نرخ مرگ و میر 
کودکان زیر پنج 

سال
5/5-6/319/318/117/41716-3331/229/42827/22622/4درصد

17

درصد مهاجرفرستی 
روستا به تفکیک 
مناطق )استانی و 

مناطق 9 گانه(

درصد

18
نسبت دختران 
در سن ازدواج

ـ ازدواج نکرده ی کشور
درصد

19

درصد پوشش 
ظاهري 

دانش آموزان 
روستایي

درصد

20
درصد خانوارهای 
روستایي دارای 
اتومبیل شخصی

درصد

21
درصد جمعّیت 
بهره مند از امام 
جماعت راتب

11/511/511/511/511/511/511/50/011/711/711/711/7120/7درصد

ضریب نفوذ موبایل 22
درصدروستایي

ضریب نفوذ تلفن 23
درصدثابت روستایي

ضریب نفوذ اینترنت 24
34/41015/518/720/660/622/923/52527/4306/5½درصدروستایي

25

نسبت آبادی های 
باالي 20 خانوار 
به کل آبادي هاي 

داراي سكنه

59/86060/160/160/16161/50/5626262/563640/7درصد
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395
ف

عنوان شاخص/ردي
هدف كّمي

واحد
متعارف

سال
پايه1383

رشدسال هاي برنامه ی چهارم
متوسط 
دوره ی

برنامه ی 
چهارم 
)درصد(

رشدسال هاي برنامه ی پنجم
متوسط
دوره ی
برنامه ی
پنجم

)درصد(

رشد
متوسط
دوره ی 

چشم انداز
پیش بیني 1384138513861387138813891390139113921393

1394

26
نسبت جمعّیت 
عشایری به کل 
جمعّیت روستایي

5/25/25/25/35/35/35/30/35/35/45/45/45/40/3درصد

27

نسبت جمعّیت 
عشایری اسکان یافته 

به کل جمعّیت 
عشایری

درصد

پوشش تحصیلی در 28
87/68888/58989/59090/20/590/590/890/89598/51/5درصدمقطع ابتدایی

پوشش تحصیلی در 29
50درصدمقطع متوسط اول

پوشش تحصیلی در 30
273033/43745/5485010/851/5535455561/9درصدمقطع متوسط دوم

31
درصد 

فارغ التحصیالن 
روستایي به خانوار 

روستایي
درصد

32
درصد ازدواج های 
منجر به طالق در 

روستاها
66/26/97/17/57/57/53/87/57/57/57/87/80/7درصد

33
نسبت روستاهای 

دارای مسجد به کل 
روستا

7578808182/58484/11/984/38586/487880/8درصد

34
درصد جمعّیت 

روستایي )بر اساس 
تقسیمات کشوری 

سال 1335(
درصد

35
تعداد سهم 

ازدواج هاي روستایي 
به كل ازدواج ها

9/9-1929/128/528/428/229/230/28/027/818/214/316/116/2درصد

سهم طالق هاي 36
9/0-2/415/28/97/38/58/5-17/416/916/215/815/415/315درصدروستایي به طالق ها

ماخذ: مرکز آمار ایران، شهریور 1394
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در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ 28ـ عملکرد اهداف کّمی و شاخص هاي توسعه ي روستاييـ  شاخص های نهادی

ف
ردي

عنوان شاخص/
هدف كمي

واحد 
متعارف

سال
پايه ی
1383

رشد سال هاي برنامه ی چهارم
متوسط 
دوره ی 
برنامه ی 
چهارم 
)درصد(

رشد سال هاي برنامه ی پنجم
متوسط 
دوره ی 
برنامه ی 
پنجم 
)درصد(

رشد 
متوسط 
دوره ی 

چشم انداز 1384138513861387138813891390139113921393
پيش 
بيني 
1394

1

نسبت روستاهای 
دارای دهیاری به کل 
روستاهای باالی 20 

خانوار

 38/643/950/555/158/859/663/88/768/470/978/182/6865/1درصد

2

نسبت روستاهای 
دارای شورای 
اسالمی به کل 

روستاهای باالی 20 
خانوار

 0/2-919192/692/692/692/692/60/392/692/691/591/591/5درصد

3

نسبت جمعّیت 
روستاهای دارای 

دهیاری به جمعّیت 
روستایي 

 455265697175758/976808484862/3درصد

4

نسبت جمعّیت 
روستاهای دارای 
شورای اسالمی به 
جمعّیت روستایي 

 525253/253/253/253/253/20/453/253/256/956/956/91/1درصد

5
نسبت دهیاران داراي 
تحصیالت دانشگاهي 

به كل دهیاران
 22/9-32323239/939/939/939/93/739/939/942/142/18/4درصد

6

نسبت اعضاي 
شوراهاي اسالمي 
داراي تحصیالت 
دانشگاهي به كل 

اعضا

 10/51112/61416172011/3222526/4226/42275/1درصد

 15015030030055055080032/2880120015231523152311/3تعدادتعداد دهیاران زن 7

تعداد زنان عضو 8
 12101270134113501450160018207/0201523122428251026006/1تعدادشوراي اسالمي

ماخذ: مرکز آمار ایران، شهریور 1394
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جدول 1ـ 29ـ عملکرد اهداف کّمی و شاخص های توسعه ي روستاييـ  شاخص های زيربنايیـ  کالبدیـ  محيطی

رديف
عنوان شاخص / هدف 

كّمي
واحد 
متعارف

سال پایه ی
1383

رشد متوسط سال هاي برنامه ی چهارم
دوره ی 
برنامه ی 
چهارم 
)درصد(

رشد متوسط سال هاي برنامه ی پنجم
دوره ی 
برنامه ی 
پنجم 
)درصد(

رشدمتوسط 
دوره 

چشم انداز 13841385138613871388138913901391139213931394

1
نسبت طول راه 

روستایي آسفالته به 
كل راه هاي روستایي

___34/336/840/643/946/551/055/58/358/362/465/366/767/54/0درصد

2

نسبت جمعّیت 
روستاهاي باالي 50 
خانوار بهره مند از 
جاده ی آسفالته به 
جمعّیت روستاهاي 

باالي 50 خانوار

___78/079/581/18384/486/688/82/289/690/792/593/194/11/0درصد

3

نسبت جمعّیت 
روستاهاي باال 20 
خانوار بهره مند از 
جاده ی آسفالته به 
جمعّیت روستایي

___8384/88687/388/99091/11/692/693/194/194/6950/7درصد

4

نسبت روستاهاي باالي 
20 خانوار داراي طرح 
هادي اجراشده به كل 
روستاهاي باالي 20 

خانوار

___9/312/715/517/919/92426/118/732/534/235/637/5396/9درصد

5

نسبت جمعّیت 
روستایي برخوردار از 
برق به كل جمعّیت 

روستایي

___97/59898/59999/510010016/51001001001001000/0درصد

6

نسبت جمعّیت 
روستایي برخوردار از 
آب آشامیدني سالم به 
كل جمعّیت روستایي

___0/2-614/655/672/716/73759/753/74/767/761/747475درصد

7

نسبت جمعّیت 
روستایي برخوردار از 

سیستم فاضالب به كل 
جمعّیت روستایي

___0/0000000/25151/00/330/420/30/40/512/2درصد
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رديف
عنوان شاخص / هدف 

كّمي
واحد 
متعارف

سال پایه ی
1383

رشد متوسط سال هاي برنامه ی چهارم
دوره ی 
برنامه ی 
چهارم 
)درصد(

رشد متوسط سال هاي برنامه ی پنجم
دوره ی 
برنامه ی 
پنجم 
)درصد(

رشدمتوسط 
دوره 

چشم انداز 13841385138613871388138913901391139213931394

8

نسبت واحدهاي 
مسكوني روستایي 

مقاوم به كل واحدهاي 
مسكوني روستایي

___0/274/7913/51720/727/4116/029/431/230/630/34312/1درصد

9
درصد واحدهاي 

مسكوني روستایي 
داراي سند مالكیت 

___12/618/624/330/837/443/748/825/349/549/851/552/553/81/6درصد

سرانه ی فضاي ورزشي 10
سرپوشیده روستایي

متر 
___0/010/010/010/010/020/030/0320/10/040/050/050/050/058/9مربع

11

سرانه ی فضاي فرهنگي 
و هنري )كتابخانه ها و 
مجتمع هاي فرهنگي( 

روستایي

متر 
___0/020/030/040/040/040/040/0412/20/050/050/050/050/053/8مربع

12

درصد روستاهاي باالي 
20 خانوار بهره مند از 
لوله كشي گاز به كل 
آبادي هاي باالي 20 

خانوار

___5/3810/814/318/722/82630/43036/339/546/152/512/4درصد

13

نسبت خانوارهاي 
روستایي بهره مند از گاز 
لوله كشي به كل خانوار 

روستایي 

___9/113/317/922/729/83541/528/845/953/155/26167/38/4درصد

14

درصد جمعّیت 
روستایي تحت پوشش 

خانه ی بهداشت 
روستایي به كل 
جمعّیت روستایي

___9090/590/591/493/594/895/10/993/59596/597/51000/8درصد

15

نسبت جمعّیت 
روستایي تحت پوشش 
شبكه هاي تلویزیوني به 
كل جمعّیت روستایي

___919293/194/895/596/597/21/197/898/298/498/498/50/2درصد
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رديف
عنوان شاخص / هدف 

كّمي
واحد 
متعارف

سال پایه ی
1383

رشد متوسط سال هاي برنامه ی چهارم
دوره ی 
برنامه ی 
چهارم 
)درصد(

رشد متوسط سال هاي برنامه ی پنجم
دوره ی 
برنامه ی 
پنجم 
)درصد(

رشدمتوسط 
دوره 

چشم انداز 13841385138613871388138913901391139213931394

16

نسبت واحدهاي 
مسكوني روستایي 
داراي حمام به كل 
واحدهاي مسكوني 

روستایي 

___0/435/610/916/422/527/634/6107/837/739/438/638/438/51/8درصد

17

نسبت جمعّیت 
روستاهاي داراي 

بوستان به كل جمعّیت  
روستاها

___0/000/160/360/570/830/83108/82/294/57/712/51460/1درصد

18
نسبت روستاهاي 

داراي غسالخانه به كل 
روستاها

___0/0000001100/02/13/34/15/86/235/5درصد

19
درصد روستاهاي 

بهره مند از شعبه ی 
بانك

___666/76/76/76/76/71/9777770/7درصد

20
درصد روستاهاي 
بهره مند از جایگاه 

سوخت
___1/71/72/12/12/12/12/13/62/82/82/82/82/84/9درصد

درصد روستاهاي 21
___5/35/3666662/16/86/86/86/86/82/1درصدبهره مند از داروخانه

22

نسبت جمعّیت 
روستایي برخوردار 
از خدمات ایمني و 
آتش نشاني به كل 
جمعّیت روستایي

___0/21/523/545676/3111621262930/0درصد

ماخذ: مرکز آمار ایران، شهریور 1394.
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و: روند گذشته،  توصيف و تبيين وضع موجود

و ـ1: وضعيت اقتصادي
منظور از اقتصاد روستایی سلسله فعالّیت های اقتصادی است که در حوزه ی روستایي انجام می شود. 
بنابراین هر فعالّیت اقتصادي که در محیط روستایي انجام شود، در حیطه ی اقتصاد روستایي قرار 
خواهد گرفت. اغلب روستاها، از گذشته محل تولید محصوالت کشاورزی بوده اند، به همین دلیل و 
نیز به  علت وجوه مشترك بین اقتصاد روستایی و اقتصاد کشاورزی گاهی این دو واژه به  جای یکدیگر 
به  کار برده شده اند، درحالی که این دو مفهوم کاماًل از هم متمایز هستند. اقتصاد کشاورزی، صرفا 
شامل فعالیت های اقتصادی وابسته به بخش کشاورزی، یعني زراعت، باغداری، مرغداری و دامداری و 
تولید سایر محصوالت کشاورزی است. درحالی که اقتصاد روستایي، شامل تمامي فعالیت های اقتصادي 
است که در حوزه ی روستایي انجام مي شود، اعم از کشاورزی و یا غیر کشاورزی، نظیر فعالّیت های 
استخراج معادن، صنعت، ساختمان، بازرگاني )عمده فروشي و خرده فروشي(، تعمیر وسایل نقلیه و 
كاالهاي شخصي و خانگي، هتلداري و رستوران داري، حمل ونقل و فعالّیت هایی كه توسط دولت در 
این حوزه انجام مي شود مانند امور عمومی، دفاعی و انتظامی و یا تولید خدماتي همچون آموزش، 
بهداشت و درمان، دامپزشكي و یا سایر فعالّیت ها مانند فعالّیت های کسب  و  کار، واسطه گری های مالی، 
خدمات مذهبی، فرهنگي و تفریحی، ورزشی و خدمات عمومی و شخصی به طور کلی تمام فعالّیت
 های اقتصادي تولیدكننده كاال و خدمات که توسط خانوارهای ساکنان روستا یا غیر ساکن دارای 
فعالیت های کشاورزی و غیر کشاورزی، درحوزه ی روستایي انجام مي شود، در حیطه ی اقتصاد روستا 
قرار دارد. در ایران، به دلیل تنوع شرایط جغرافیایي و آب و هوایی و همچنین تفاوت در قابلیت ها و 
توان هاي محیطي، فعالیت هاي اقتصادي روستاها یكسان نبوده و غالبا خصوصیات اقتصادی و اجتماعی 
روستاهاي هر استان نسبت به استان دیگر متفاوت است. پیش از این اقتصاد روستایي ایران، مانند 
بسیاري از كشورهاي درحال توسعه ، بر پایه ی زراعت و دامداري استوار بود و فعالیت هاي صنعتي، 

معدنی و خدماتي، تنها در طول چند دهه ي اخیر در حوزه ی روستایي گسترش یافته  است.
یكي از مؤلفه هاي مهم و تأثیرگذار در اقتصاد روستایي، میزان روستانشینی، وضعیت و كیفیت جمعّیت 
روستایي و در كنار آن در نظر گرفتن تحوالت اقتصادی است. همچنین وضعیت اشتغال در روستاها و تحوالت 
آن، نقش مؤثر و تعیین كننده اي در كم و كیف جمعّیت روستایي دارد. عوامل متعددی مي توانند جمعّیت 
روستا و به  عبارتي مهاجرت روستاییان به شهرها را تحت تأثیر قرار دهند. برخي از این عوامل عبارت اند از:

ـ عدم توازن اقتصاد روستایي و شهری یا همان تفاوت سطح درآمد خانوارهای روستایي نسبت 
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به خانوارهای شهری 
ـ عدم برخورداری از امکانات و تسهیالت مشابه خانوارهاي شهري در خانوارهای روستایي

تفاوت سطح و میزان متغیرهاي اقتصادي همچون تولید و درآمد سرانه، اشتغال، بیکاری در روستا 
و شهر، كه خود تحت تأثیر دالیلي همچون عدم جذب فارغ التحصیالن دوره  های آموزش عالی )سطوح 

دانشگاهي( در اقتصاد روستایي است.
و  روستاست  در  اقتصادی  مختلف  بخش های  سهم  نشان دهنده ی  که  روستا  اقتصاد  ساختار 
جهت گیری برای افزایش سهم نیروی کار و ارزش افزوده در بخش های صنعت، معدن و خدمات 

نسبت به بخش کشاورزی را برای توسعه ي روستا نشان می دهد.
اولین گام به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه ی  روستایي داشتن آمار و اطالعات مربوط 
به شاخص های اقتصادی است. بر اساس نتایج طرح حساب تولید روستا در ایران در سال 1392، 
26 درصد از تولید بخش های مختلف اقتصادی، در حوزه ی روستایي و 74 درصد در حوزه ی شهری 
انجام می گیرد. شاخص تولید اقتصاد روستایي یكي از ابزارهاي مناسب برنامه ریزی و سیاست گذاری 

منطقه ای، در راستای توسعه ي روستایي ایران اسالمي می باشد.
یکی از عمده ترین شاخص های ارزیابی عملکرد مناسب ساختار اقتصادی مناطق، میزان نگهداشت 
میزان  نفوس مسکن،  نتایج سرشماری های عمومی  اساس  بر  است.  در محدوده ی عمل  جمعّیت 
روستانشینی در سال 1335، 68/7 درصد و در سال 1385 برابر 31/5 درصد بوده است و این سهم در 
سال 1390 به 28/6 درصد رسیده است که نشان دهنده ی روند کاهش سهم جمعّیت روستایي از کل 
جمعّیت کشور در طی سال های یادشده می باشد. عوامل متعددي در كاهش این سهم نقش داشته اند كه 
به عنوان یك عامل قابل سنجش و اندازه گیري مي توان به تفاوت درآمد خانوار روستایي نسبت به درآمد 
خانوارهای شهری اشاره  كرد. شکاف درآمدی مورد نظر بین خانوارهای روستایي و شهري در سال 1353 
معادل 57 درصد بوده و تا سال 1390 نیز روندي كاهشي داشته  است اما مجددًا در سال 1393 به 41 
درصد افزایش یافته  است. نرخ باالی بیکاری درجامعه ی روستایي، عدم جذب فارغ التحصیالن دوره هاي 
آموزش عالی )دانشگاهی( در فعالیت هاي روستایي یکی دیگر از معضالت جامعه ی روستایي است.

اقتصاد خانوار
طي دوره ی )1392ـ1384( متوسط هزینه ی كل خانوارهاي روستایي با رشد متوسط ساالنه 
16/2 درصد از رقم 37503 هزار ریال )ماهیانه حدود 3125 هزار ریال( در سال 1384 به 129610 
هزار ریال )ماهیانه حدود 10800 هزار ریال( در سال 1392 افزایش یافته است و اجزاي آن یعني 
هزینه هاي خوراكي و دخاني و غیر خوراكي نیز با رشد متوسط ساالنه 17/6 و 15/2 درصد به ترتیب 
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به 56103 و 73507 هزار ریال افزایش یافته است. یكي دیگر از شاخص های مهم براي تغییرات سطح 
رفاه خانوار، نسبت هزینه هاي غیر خوراكي به خوراكي مي باشد. به طور معمول باال بودن این سهم 
نشان دهنده ی افزایش سطح رفاه خانوار مي باشد. این نسبت در جامعه ی روستایي تا سال 1389 تقریبا 

ثابت مانده است اما در سال هاي 1390 تا 1392 تا سطح 1/31 كاهش یافته است )جدول 1ـ30(.
طي دوره ی )1392ـ1384( متوسط درآمد كل خانوارهاي روستایي با رشد متوسط ساالنه 17/7 
درصد از رقم 34475 هزار ریال )ماهیانه حدود 2873 هزار ریال( در سال 1384 به 120955 هزار 
ریال )ماهیانه حدود 10080 هزار ریال( در سال 1392 افزایش یافته است. همچنین سهم اجزاي 
تشكیل دهنده ی آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیري از 29 درصد به 24/9 درصد در سال 1391 
كاهش و درآمد متفرقه از 23/9 درصد به 43/3 درصد در سال 1392 افزایش یافته است و سهم درآمد 
از مشاغل آزاد از 47/1 درصد به 28/7 درصد در سال 1391 كاهش و مجددًا در سال 1392 به 29/3 

درصد افزایش یافته است )جدول 1ـ31(.
همچنین طي دوره ی مذكور خانوار روستایي با كسري درآمد مواجه بوده است به طوری که میزان 
كسري درآمد خانوار از رقم 3028 هزار ریال )ماهیانه حدود 252 هزار ریال( در سال 1384 به 9140 
هزار ریال )ماهیانه حدود 762 هزار ریال( در سال 1389 و 8665 هزار ریال )ماهیانه حدود 722 
هزار ریال( در سال 1392 افزایش یافته است و به عبارت دیگر توان اقتصادي خانوارهاي روستایي به 
شدت تحلیل رفته است و در عمل خانوارهاي ایراني توان پس انداز را از دست داده اند )جدول 1ـ34(.
اما بررسي و مقایسه ی ارقام هزینه و درآمد خانوار روستایي بر اساس قیمت هاي ثابت سال 1390 
بیانگر این واقعیت است كه سطح هزینه ی كل خانوار با كاهش ساالنه 4/9 درصدي از رقم 112961 
هزار ریال )ماهیانه حدود 9413 هزار ریال( در سال 1384 به رقم 71766 هزار ریال )ماهیانه حدود 
5981 هزار ریال( در سال 1392 كاهش یافته است و اجزاي آن یعني هزینه هاي خوراكي و دخاني 

ساالنه 3/84 و هزینه هاي غیر خوراكي 5/7 درصد ساالنه كاهش یافته است )جدول 1ـ32(.
از رقم  با كاهش ساالنه معادل 3/7 درصد  ثابت 1390  همچنین درآمد كل خانوار به قیمت 
103840 هزار ریال )ماهیانه حدود 8653 هزار ریال( به 66974 هزار ریال )ماهیانه حدود 5581 هزار 
ریال( در سال 1392 كاهش یافته است. همچنین درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیري ساالنه 5/1 

درصد، درآمد از مشاغل آزاد ساالنه 9/8 درصد كاهش یافته است )جدول 1ـ33(.
در واقع افزایش تورم طي دوره ی 1392ـ1384 به اندازه اي بوده است كه میزان درآمد خانوار طي 
ُنه سال مورد اشاره بر حسب قیمت هاي ثابت نزولي بوده و در واقع یك خانوار روستایي در سال هاي 
سبد  اندازه ی  تهیه ی  به  قدرت خریدش  ماهانه،  نقدي  یارانه ی  دریافت  علیرغم  الي 1392   1389
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هزینه ها در حد سبد خانوار سال 1384 هم نبوده است. به عبارت دیگر خانوار روستایي نتوانسته 
رفاه  سطح  نتیجه  در  و  دهد  پوشش  تورم  حد  در  را  خود  هزینه های  سطح  و  درآمد  سطح  است 
خانوار طي دوره ی فوق كاهش یافته است و همان طور كه مالحظه مي شود ارزش درآمد افراد مزد 
و حقوق بگیر ساالنه 5/1 درصد و درآمد آزاد مشاغل كشاورزي و غیر كشاورزي ساالنه 9/8 درصد 
كاهش یافته است یعني قدرت خرید درآمد افراد حقوق بگیر در سال 1392 نسبت به سال1384 
به سال  و غیر كشاورزي در سال 1392 نسبت  آزاد مشاغل كشاورزي  و درآمد  معادل 40 درصد 
1384 معادل 60 درصد كاهش قدرت خرید داشته است. )جداول 1ـ34 و 1ـ35 و نمودار 1ـ11(

جدول 1ـ 30ـ متوسط ساالنه ی هزينه ی كل به تفكيك خوراكي و غير خوراكي 
خانوار روستايي )به قيمت جاريـ  هزار ريال(

138413851386138713881389139013911392عنوان / سال
متوسط نرخ رشد 
ساالنه طي دوره ی

)1392ـ1384(

37،50341،57048،84653،99559،26468،47783،973108،187129،61016/2هزينه ی كل

هزينه ی خوراكي 
و دخاني

14،31315،51318،20320،85421،93426،13732،94045،79656،10317/6

هزينه ی غير 
خوراكي

23،19026،05730،64333،14137،33042،34051،03362،39173،50715/2

نسبت هزينه ی 
غير خوراكي به 

هزينه ی خوراكي 
و دخاني

1/621/681/681/591/701/621/551/361/31-2

سهم هزينه هاي 
خوراكي و 
دخاني)%(

38/237/337/338/63738/239/242/343/31/2

سهم هزينه هاي 
غير خوراكي )%(

61/862/762/761/46361/860/857/756/7-0/8

ماخذ: همان
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جدول 1ـ 31ـ متوسط درآمد ساالنه ی يك خانوار روستايي به تفكيك انواع منابع تأمين درآمد
)به قيمت جاريـ  هزار ريال(

مأخذ: همان

عنوان                    سال
1384

1385
1386

1387
1388

1389
1390

1391
1392

ط  نرخ 
متوس

رشد   ساالنه 
ي دوره 

ط
)1384-1392(

درآمد كل
34،475

39،129
47،107

48،424
52،438

59،337
79،727

101،281
120،955

7/17

شاغل مزد و حقوق 
درآمد از م

بگيري
9،998

11،852
14،579

16،167
17،766

19،350
21،395

25،222
33،142

16

شاغل آزاد 
درآمد از م

شاورزي
شاورزي و غير ك

ك
16،229

17،268
20،245

18،217
17،780

20،305
22،119

29،073
35،440

10/2

درآمد متفرقه
8،247

10،009
12،282

14،040
16،892

19،682
36،213

46،972
52،374

31/8

شاغل مزد و 
سهم درآمد از م

حقوق بگيري)%(
29/0

30/3
30/9

33/4
33/9

32/6
26/8

24/9
27/4

-1/5

شاغل آزاد 
سهم درآمد از م

شاورزي)%(
شاورزي و غير ك

ك
47/1

44/1
43/0

37/6
33/9

34/2
27/7

28/7
29/3

-6/4

سهم درآمد متفرقه)%(
23/9

25/6
26/1

29/0
32/2

33/2
45/4

46/4
43/3

11/9
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جدول 1ـ32ـ متوسط ساالنه ی هزينه ی كل به تفكيك خوراكي و غير خوراكيـ 
خانوار روستايي )به قيمت ثابت 1390ـ  هزار ريال(

مأخذ: همان 

عنوان         سال
1384

1385
1386

1387
1388

1389
1390

1391
1392

ط نرخ رشد 
متوس

ي دوره ی
ساالنه ط

)1392ـ1384(

هزينه ی كل
112،961

111،448
111،776

97،464
96،995

93،420
83،973

81،528
71،766

-4/9

ي و 
هزينه ی خوراك

ي
دخان

43،111
41،590

41،654
37،643

35،899
35،658

32،940
34،511

31،065
-3/8

ي
هزينه ی  غيرخوراك

69،849
69،858

70،121
59،821

61،097
57،763

51،033
47،017

40،702
-5/7



106

در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ33ـ متوسط درآمد ساالنه ی يك خانوار روستايي به تفكيك
انواع منابع تأمين درآمد )به قيمت ثابت 1390ـ  هزار ريال(

مأخذ: همان 

عنوان                   سال
1384

1385
1386

1387
1388

1389
1390

1391
1392

ط نرخ رشد 
متوس

ي دوره ی
ساالنه ط

)1392ـ1384(

درآمد كل
103،840

104،903
107،796

87،408
85،823

80،951
79،727

76،323
66،974

-3/7

شاغل
درآمد از م

مزد و حقوق بگيري
30،114

31،775
33،362

29،182
29،077

26،398
21،395

19،007
18،351

-5/1

شاغل آزاد
درآمد از م

شاورزي و غير 
ك

شاورزي
ك

48،883
46،295

46،327
32،883

29،100
27،701

22،119
21،909

19،623
-9/8

درآمد متفرقه
24،840

26،834
28،105

25،343
27،646

26،851
36،213

35،397
29،000

-7/8
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جدول 1ـ34ـ شكاف درآمد و هزينه ی خانوار روستايي

مأخذ: همان

عنوان                                سال
1384

1385
1386

1387
1388

1389
1390

1391
1392

سري درآمد خانوار
ميزان ك

ت جاريـ  هزار ريال(
)به قيم

-3،028
-2،441

-1،739
-5،571

-6،826
-9،140

-4،246
-6،906

-8،655

سري درآمد خانوار
ميزان ك

ت 1390ـ  هزار ريال(
ت ثاب

)به قيم
-9،120

-6،544
-3،979

-10،056
-11،172

-12،469
-4،246

-5،204
-4،792

ق 
ش هزينه ها از طري

سهم پوش
درآمد خانوار)%(

91/9
94/1

94/4
89/7

88/5
86/7

49/9
93/6

93/3
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نمودار 1ـ11ـ بررسي روند كسري بودجه ی خانوار روستايي طي دوره ی 1392ـ1384

تحوالت دهک هاي هزینه
بررسي و مقایسه ی ارقام هزینه ی خانوار هاي شهري و روستایي بر اساس قیمت هاي ثابت سال 1390 
بیانگر این واقعیت است كه سطح هزینه ی كل خانوار ها در تمامي دهک ها به نوعی کاهش یافته است 

که بیشترین کاهش در گروه هاي باالی درآمدي اتفاق افتاده است. )جداول 1ـ35 و 1ـ36(
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جدول 1ـ35ـ تصوير منتخب شاخص هاي رفاهي

نتيجهسال 1392سال 1384شاخص

شاخص بهاي كاال و خدمات 
مصرفي در مناطق شهري

پایان 
اسفندماه سال 
1383 معادل 

6/35

پایان 
اسفندماه سال 
1392 معادل 

8/179

5 برابر شدن قیمت ها در اسفند 1392 
نسبت به اسفند 1383 و یا به عبارتي 

كاهش 8/79 درصدي كاهش ارزش پول 
در مناطق شهري در طي دوره ی فوق

شاخص بهاي كاال و خدمات 
مصرفي در مناطق روستایي

پایان 
اسفندماه سال 
1383 معادل 

5/31

پایان 
اسفندماه سال 
1391 معادل 

4/190

6 برابر شدن قیمت ها در اسفند 1392 
نسبت به اسفند 1383 و یا به عبارتي 

كاهش 5/83 درصدي كاهش ارزش پول 
در مناطق روستایي در طي دوره ی فوق

نتيجهسال 1392سال 1389شاخص

ارزش یارانه ی نقدي 45500 
تومان به قیمت هاي ثابت دي ماه 

1389 در مناطق شهري

اسفندماه 
1389 معادل  

 43339
تومان

اسفندماه 
1392 معادل 

 21434
تومان

كاهش قدرت خرید واقعي یارانه ی نقدي 
به میزان 53 درصد در مناطق شهري

ارزش یارانه ی نقدي 45500 
تومان به قیمت هاي ثابت دي ماه 

1389 در مناطق روستایي

اسفندماه 
1389 معادل  

 43146
تومان

اسفندماه 
1392 معادل 

 20145
تومان

كاهش قدرت خرید واقعي یارانه ی نقدي 
به میزان 56 درصد در مناطق روستایي
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جدول 1ـ36ـ متوسط کل هزينه ی خانوار روستايي کشور به تفکيک دهک هاي هزينه اي به قيمت ثابت 
سال 1390 )هزار ريال(

ماخذ: همان.

ک
سالده

1384
1385

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392

ط 
متوس

نرخ رشد 
دوره 
-1392
1384

ک 1
ده

22،088
21،110

21،048
17،935

17،434
17،526

18،949
18،658

17،867
-2/6

ک  2
ده

41،273
38،984

38،641
33،628

32،773
32،920

33،853
32،989

31،170
-3/4

ک 3
ده

55،978
52،301

51،995
45،342

44،286
43،612

44،298
42،922

40،862
-3/9

ک 4
ده

69،653
64،580

64،121
56،599

54،971
53،943

54،074
51،875

49،230
-4/2

ک 5
ده

83،525
7،792

77،144
68،342

66،443
64،808

63،856
61،072

57،352
-4/6

ک 6
ده

99،950
93،947

91،647
80،991

79،472
77،327

74،838
71،084

66،536
-5

ک 7
ده

118،551
112،516

109،591
96،952

95،074
92،412

87،865
83،364

76،644
-5/3

ک 8
ده

144،817
138،375

134،681
118،073

116،488
113،488

105،086
100،616

90،409
7/5-

ک 9
ده

187،557
182،191

174،795
153،260

153،492
147،396

134،366
127،487

112،319
-6/2

ک 10
ده

338،996
338،110

319،171
281،501

278،088
269،502

213،550
219،184

188،871
-7/1
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جدول 1ـ 37ـ هزينه ی کل ناخالص ماهانه ی خانوارهاي روستايي به تفکيک سال 
به قيمت ثابت سال 1390 )هزار ريال(

ک         سال
ده

1384
1385

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392

ک 1
ده

1،841
1،759

1،754
1،495

1،453
1،461

1،579
1،555

1،489

ک2
ده

3،439
3،249

3،220
2،802

2،731
2،743

2،821
2،749

2،598

ک 3
ده

4،665
4،358

4،333
3،779

3،691
3،634

3،692
3،577

3،405

ک 4
ده

5،804
5،382

5،343
4،717

4،581
4،495

4،506
4،323

4،103

ک 5
ده

6،960
649

6،429
5،695

5،537
5،401

5،321
5،089

4،779

ک 6
ده

8،329
7،829

7،637
6،749

6،623
6،444

6،237
5،924

5،545

ک7
ده

9،879
9،376

9،133
8،079

7،923
7،701

7،322
6،947

6،387

ک 8
ده

12،068
11،531

11،223
9،839

9،707
9،457

8،757
8،385

7،534

ک9
ده

15،630
15،183

14،566
12،772

12،791
12،283

11،197
10،624

9،360

ک 10
ده

28،250
28،176

26،598
23،458

23،174
22،459

17،796
18،265

15،739

ماخذ: همان.
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ساختار اقتصاد روستا
براي  همان طور كه سیستم حساب هاي مّلي و استاني، چارچوب حسابداري جامع و منسجمي 
تنظیم و ارائه ی داده هاي اقتصادي كشور و استان ها به  دست مي دهد، حساب هاي روستایي نیز 
همین چارچوب را در حوزه ي روستایي عرضه مي كند. تهیه و در دست داشتن چنین حساب هایي 
سیاست گذاري،  انجام  و  كرده  كمك  روستاها  در  موجود  پتانسیل هاي  شناخت  و  مطالعات  به 
تصمیم گیري اقتصادي و یا برنامه ریزي در جهت توسعه ي روستایي را ممكن مي سازد. تردیدي 
وجود ندارد كه بدون آگاهي كامل از تعاریف، مفاهیم، طبقه بندي ها، اصول و روش هاي محاسبه ی 
استاندارد بین المللي در زمینه ی حساب هاي مّلي و استاني، تدوین سیستم حساب هاي اقتصادي 
روستایي امكان پذیر نخواهد بود. از نقطه نظر تئوریك، برخورد با سیستم حساب هاي روستایي باید 
بر اساس سیستم حساب هاي مّلي و استاني )منطقه اي( 1SNA صورت پذیرد. به طوري كه بدون 
آگاهي از تعاریف و مفاهیم حساب هاي مذكور، نمي توان تعاریف و مفاهیم متناظر در سطح روستا 
باید از تعاریف و مفاهیم متناظر در حساب هاي منطقه اي استفاده  ارائه نمود و حتي المقدور  را 
شود، به عبارت دیگر تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در حساب هاي روستایي جز در مورد تعریف 
روستا و مسائل ناشي از آن نباید تناقضي با حساب هاي مّلي و منطقه اي )استاني( داشته باشد. 
و روستایي صورت  مّلي، منطقه ای  بین حساب هاي  باید سازگاري الزم  نهایتا  اینكه  به  توجه  با 
گیرد، ضرورت هماهنگي در سطح مّلي و روستایي بیشتر احساس مي شود. نظر به اینكه تمامي 
ندارد، مشكالت  اقتصاد روستا وجود  عینا در سطح  مّلي  اقتصاد  مشخصه هاي موجود در سطح 
تهیه ی حساب هاي  در  بروز مي نماید كه  روستا  اقتصادي  تدوین حساب هاي  و  تهیه  در  خاصي 
مّلي مطرح نمي باشد. در واقع تفاوت عمده بین حساب هاي مّلي و روستایي در همین مشكالت 
خاص و نحوه ي برخورد و رفع آن هاست كه عمدتا ناشي از تقسیم بندي هاي جغرافیایي است. به 
همین منظور در گزارش حاضر با مروري مختصر بر تعاریف و مفاهیم سیستم حساب هاي مّلي و 

منطقه اي مي توان به موفقیت در مطالعه و تدوین حساب هاي اقتصاد روستایي امیدوار بود.

اهداف کلی حساب توليد اقتصاد روستایي 
حساب  تولید روستایي مجموعه اي از حسابداری جامع بر اساس الگوی سیستم حساب های مّلی است، 
تعاریف و مفاهیم و روش هاي محاسبه بر اساس SNA است كه به  صورت جامع و هدفمند مطالعه ی 

1. System National Accounts.
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كّمي و منظم فعالّیت هاي اقتصادي روستا را براي یك دوره ی زماني معلوم، معمواًل یك سال، امكان پذیر 
مي سازد. به عبارت دیگر نقشي را كه حساب هاي مّلي در سطح كل كشور به  عهده  دارد، حساب هاي 
روستا همان نقش، اهمّیت و كاربرد را در سطح روستایي عهده دار است. از نظر اهمّیت و كاربرد نیز، 
حساب هاي روستایي، نقش شایان توجهي را در برنامه ریزي روستایي، بررسي عملكرد اقتصاد روستایي 
برنامه ریزي  به  عهده  دارد. به طوري كه تحقق اهداف  پتانسیل هاي روستایي  امكانات و  و تحلیل 
روستایي بدون استفاده از یافته ها، شاخص ها و متغیر هاي حساب هاي روستایي امكان پذیر نیست.

مبانی نظری حساب توليد روستایي 
سیستم  بر  مبتني  منطقه ای،  و  مّلي  حساب هاي  همانند  روستایي  حساب هاي  نظري  مباني 
روستایي  به  مّلي،  جغرافیایي  سطح  تبدیل  كه  تفاوت  این  با  است،   »SNA« مّلي  حساب هاي 
مسائل ویژه اي را باعث مي شود كه مشابه چیزي است كه در مورد حساب هاي منطقه اي )حساب 
استان ها( اتفاق مي افتد. این مسائل ویژه به تفصیل در حساب هاي منطقه اي مركز آمار ایران و 
بر اساس توصیه هاي سیستم حساب هاي مّلي، به كار گرفته شده  است. علي رغم نیاز برنامه ریزان 
به نتایج حساب هاي روستایي و نیز علي رغم توسعه ي دانش نظري و عملي در حساب هاي مّلي، 
حسابداري منطقه اي )در این بحث روستا را مي توان معادل منطقه لحاظ كرد( در جهان و ایران 

از سوابق تجربي قابل توجهي برخوردار نمي باشد.

اقتصاد روستایي
انجام  روستایي  حوزه ی  در  که  است  اقتصادی  فعالیت های  سلسله  روستایی  اقتصاد  از  منظور 
اقتصاد  در حیطه ی  انجام شود،  روستایي  محیط  در  که  اقتصادي  فعالیت  هر  بنابراین  می شود، 
روستایي قرار خواهد گرفت. اغلب روستاها، از گذشته محل تولید محصوالت کشاورزی بوده اند، 
به همین دلیل و نیز به  علت وجوه مشترك بین اقتصاد روستایی و اقتصاد کشاورزی گاهی این 
دو واژه به  جای یکدیگر به  کار برده شده اند، حال اینکه دو مفهوم کاماًل متمایز هستند. اقتصاد 
کشاورزی، صرفا شامل فعالیت های اقتصادی وابسته به بخش کشاورزی، یعني زراعت، باغداری، 
مرغداری و دامداری و تولید سایر محصوالت کشاورزی است. حال اینکه اقتصاد روستایي، شامل 
و  کشاورزی  از  اعم  مي شود،  انجام  روستایي  حوزه ی  در  که  است  اقتصادي  فعالیت های  تمامي 
یا غیر کشاورزی، نظیر فعالّیت های استخراج معادن، صنعت، ساختمان، بازرگاني )عمده فروشي 
رستوران داري،  و  خانگي، هتل داري  و  كاالهاي شخصي  و  نقلیه  وسایل  تعمیر  و خرده فروشي(، 
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حمل ونقل و فعالّیت هایی كه توسط دولت در این حوزه انجام مي شود مانند امور عمومی، دفاعی 
و انتظامی و یا تولید خدماتي همچون آموزش، بهداشت و درمان، دامپزشكي و یا سایر فعالّیت ها 
مانند فعالّیت های کسب و کار، واسطه گری  های مالی، خدمات مذهبی، فرهنگي و تفریحی، ورزشی 
و خدمات عمومی و شخصی. به طور کلی تمام فعالّیت های اقتصادي تولیدكننده كاال و خدمات 
که توسط خانوارهای ساکنان روستا یا غیر ساکن دارای فعالیت های کشاورزی و غیر کشاورزی، 
درحوزه ی روستایي انجام مي شود، در حیطه ی اقتصاد روستا قرار دارد. در ایران، به دلیل تنوع 
شرایط جغرافیایي و آب و هوایی و همچنین تفاوت در قابلّیت ها و توان هاي محیطي، فعالّیت هاي 
استان  هر  روستاهاي  اجتماعی  و  اقتصادی  غالبا خصوصّیات  و  نبوده  یكسان  روستاها  اقتصادي 
از  بسیاري  همچون  ایران،  روستایي  اقتصاد  این  از  پیش  است.  متفاوت  دیگر  استان  به  نسبت 
كشورهاي درحال توسعه ي، بر پایه ی زراعت و دامداري استوار بوده و فعالیت هاي صنعتي، معدنی 

و خدماتي، تنها در طول چند دهه ي اخیر در حوزه ی روستایي گسترش یافته  است. 
یكي از مؤلفه هاي مهم و تأثیرگذار در اقتصاد روستایي، میزان روستانشینی، وضعیت و كیفیت 
جمعّیت روستایي، و در كنار آن در نظر گرفتن تحوالت اقتصادی است. همچنین وضعیت اشتغال 
در روستاها و تحوالت آن، نقش مؤثر و تعیین كننده اي در كم و كیف جمعّیت روستایي دارد.عوامل 
متعددی مي توانند میزان روستانشینی و به  عبارتي مهاجرت روستاییان به شهرها را تحت تأثیر قرار دهد.

برخي از این عوامل عبارت اند از:
	 عدم توازن اقتصاد روستایي و شهری یا همان تفاوت سطح درآمد خانوارهای روستایي نسبت به 

خانوارهای شهری، 
	 عدم برخورداری از امکانات و تسهیالت مشابه خانوارهاي شهري در خانوارهای روستایي، 

	 تفاوت سطح و میزان متغیرهاي اقتصادي همچون تولید، اشتغال، بیکاری در روستا و شهر، كه 
خود تحت تأثیر دالیلي همچون عدم جذب فارغ التحصیالن دوره  های آموزش عالی )سطوح دانشگاهي( 

در اقتصاد روستایي است.
برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه ي روستایي نیاز به داشتن آمار و اطالعات مربوط به 
شاخص های اقتصادی وجود دارد. این نتایج طرحي است که در آن سعي شده حساب تولید روستا 
در ایران به تصویر كشیده  شود. یافته  های این طرح نشان می دهد 26/6 درصد از تولید بخش های 
مختلف اقتصادی، در حوزه ی روستایي و 73/4 درصد در حوزه ی شهری انجام می گیرد. شاخص تولید 
اقتصاد روستایي یكي از ابزارهاي مناسب برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقه ای، در راستای توسعه ي 

روستایي ایران اسالمي می باشد.
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ضرورت و اهميت شاخص های اقتصاد روستایي 
ایران در سال 1335 ، میزان  بر اساس آمار رسمی سرشماری عمومی نفوس مسکن مرکز آمار 
روستانشینی، 68/7 درصد بوده و این سهم در سال 1390 به 28/6 درصد رسیده است. عوامل 
متعددي در كاهش این سهم نقش داشته اند كه به عنوان یك عامل قابل سنجش و اندازه گیري، 
مي توان به تفاوت درآمد خانوار روستایي نسبت به درآمد خانوارهای شهری اشاره  كرد. شکاف 
درآمدی مورد نظر بین خانوارهای روستایي و شهري در سال 1353 به میزان 57 درصد بوده 
و تا سال 1390 نیز روندي كاهشي داشته  است اما مجددًا در سال 1393 به 43 درصد افزایش 
یافته  است. نرخ باالی بیکاری درجامعه ی روستایي، عدم جذب فارغ التحصیالن عالی )دانشگاهی(
در فعالیت هاي روستایي یکی دیگر از معضالت جامعه ی روستایي است. دولت می تواند با تقوّیت 
صنعتی  کارگاه  های  احداث  کشاورزی،  کاالهای  تبدیلی  صنایع  گسترش  با  و  کشاورزی  بخش 
خوشبختانه  یابد.  دست   موفقّیت هایي  به  روستایي  توسعه ي  جهت  در  خدمات،  توسعه بخش  و 
توجه  موضوع  این  به  منطقه ای،  توسعه   برنامه های  در  مناسبي  قوانین  تدوین  با  نظام  مسئولین 
موضوع  اهمیت  و  ضرورت  جمله  از  توسعه ي  پنجم  برنامه ی  در  مندرج  مفاد  داشته  اند.  خاصی 
برنامه ی پنجم توسعه  ی  استناد  با  بیان مي كند.  را  اقتصاد روستایي  تولید  اندازه گیری شاخص 
فصل ششم )توسعه ي منطقه ای( و به منظور تحّقق، سیاست گذاری و ارزیابی از برنامه، به استناد 
ماده ی 194 توسعه ي روستایي، دولت مكّلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه ی 
ارتقا سطح  اجرایي،  بین دستگاه هاي  و هماهنگي  نظارت  راهبري،  برنامه ریزي،  سیاست گذاري، 
درآمد و كیفیت زندگي روستاییان و كشاورزان را بهبود بخشیده و در راستاي كاهش نابرابري هاي 

موجود بین جامعه ی روستایي، عشایري و شهري، حمایت الزم را انجام دهد.

نتایج کلی طرح 
یافته هاي تحقیق بر اساس محاسبات حساب تولید اقتصاد روستایي در سال 1391، نشان می دهد 
کل تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت هاي جاری بالغ بر 7372182 میلیارد ریال می باشد. 
و  درصد  معادل 73/4  اقتصاد شهری،  به  مربوط  ریال  میلیارد  تولید، 5414040  میزان  این  از 
نتایج  همچنین  می باشد.  درصد،   26/6 معادل  روستایي،  حوزه ی  در  ریال  میلیارد   1958142
محاسبات ارزش افزوده برحسب بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد فعالّیت كشاورزي در 
حوزه ی روستایي 93/7 درصد از ارزش  افزوده ی كل كشور در این بخش  را به  خود اختصاص داده 
و همچنین سهم ارزش افزوده ی هر یك از فعالّیت هاي انجام شده در حوزه ی روستایي عبارت است 
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از: ماهیگیری 86/3 درصد، معدن 72 درصد، صنعت 27/3 درصد، تأمین آب، برق و توزیع گاز 
طبیعی 15 درصد، ساختمان 7/2 درصد، عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه ی 5/6 
درصد، هتل و رستوران 4/2 درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 5/6 درصد، واسطه گرهای 
مالی 3/7 درصد، مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار 7/2 درصد، اداره ی امور عمومی، دفاعي 
و تأمین اجتماعی اجباري 12/9 درصد، آموزش 17/7 درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 3/9 

درصد و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی 3 درصد.

تعيين ساختار اقتصاد روستایي 
یکی دیگر از یافته های این گزارش، ساختار اقتصاد روستایي در كشور ایران است که نشان مي دهد، 
سهم ارزش  افزوده ی هر یک از بخش های اقتصادي در کل تولید ناخالص داخلي روستایي، به چه اندازه 
بوده  است. به عبارت دیگر، در تعیین ساختار اقتصاد روستایي كشور، بخش کشاورزی با 36 درصد، 
بخش معدن با 27/1 درصد و بخش صنعت با 15/7 درصد عمده ترین سهم تولید ارزش افزوده را به 
خود اختصاص داده اند. سهم ارزش  افزوده ی سایر رشته فعالیت ها در تولید ناخالص داخلي روستایي 

در جدول 1ـ40 نشان داده  شده  است.

سهم ارزش  افزوده ی رشته  فعاليت هاي اقتصادي به تفکيک بخش هاي توليدكننده ی كاال و خدمات
نتایج نشان می دهد سهم ارزش افزوده کل اقتصاد كشور در سال 1391، به میزان 41/3 درصد تولیدی 
و 58/7 درصد آن خدماتی بوده  است. سهم ارزش افزوده ی كل تولید ناخالص داخلي در اقتصاد 
شهری، 26/7 درصد به فعالیت هاي تولیدی و 73/3 درصد به فعالیت هاي خدماتی اختصاص داشته، 
درحالی که از كل تولید ناخالص داخلي در اقتصاد روستایي، 81/6 درصد توسط فعالیت هاي تولیدی و 

18/4 درصد توسط فعالیت هاي خدماتی ایجاد شده  است.
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جدول 1ـ 38ـ ارزش افزوده ی بخش های اقتصاد روستايي و شهري در سال 1391 )ارقام به ميليارد ريال(

سهم روستايي
)درصد(

اقتصاد
روستايي

اقتصاد
شهری اقتصاد شور بخش های اقتصادی

93/7 705,810 47,822 753,631 كشاورزي، شكار و جنگلداري

86/3 25,818 4,111 29,930 ماهیگیري

72/0 530,936 206,970 737,906 معدن

27/3 308,065 822,280 1,130,345 صنعت

15/0 74,684 422,696 497,380 تأمین آب، برق و توزیع گاز طبیعي

7/2 28,057 362,002 390,059 ساختمان

5/6 58,784 998,693 1,057,478 عمده فروشي، خرده فروشي، تعمیر وسایل نقلیه ی 
كاالها

4/2 2,999 68,297 71,296 هتل و رستوران

5/6 33,072 553,408 586,480 حمل و نقل، انبارداري، ارتباطات و انبارداری

3/7 7,496 197,747 205,243 واسطه گري هاي مالي

7/2 66,810 858,538 925,347 مستغالت، كرایه و خدمات كسب و كار

12/9 41,576 280,413 321,989 اداره ی امور عمومي، دفاع، انتظامی، خدمات شهری 
و تأمین اجتماعي

17/7 43,565 203,051 246,616 آموزش

3/9 8,967 219,424 228,392 بهداشت و مددكاري اجتماعي

3/0 3,691 118,179 121,870 سایر خدمات عمومي، اجتماعي، 
شخصي و خانگي

26/6 1,940,330 5,363,633 7,303,963 جمع

26/1 17812 50408 68,220 خالص مالیات بر واردات

26/6 1958142 5414040 7,372,182 تولید ناخالص داخلی

ـ شهریور 94 مأخذ: حساب اقتصاد روستا )حساب توليد( مركز آمار ایران 
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شکل 1ـ12ـ سهم توليد ناخالص داخلي به تفكيك شهری و روستايي کشور سال 1391

شهری
%73/4

روستايي
%26/6

ـ شهریور 94 مأخذ:حساب اقتصاد روستا )حساب توليد( مركز آمار ایران 
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جدول 1ـ 39ـ ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده ی بخش های اقتصاد روستايي در سال 1391
)ارقام به ميليارد ريال(

ارزش
افزوده

مصرف 
واسطه ستانده بخش های اقتصادي

705,810 469,322 1,175,131 كشاورزي، شكار و جنگلداري

25,818 17,942 43,760 ماهیگیري

530,936 53,559 584,495 معدن

308,065 411,891 719,956 صنعت

74,684 19,165 93,849 تأمین آب، برق و توزیع گاز طبیعي 

28,057 26,162 54,219 ساختمان 

58,784 16,448 75,232 عمده فروشي، خرده فروشي، تعمیر وسایل نقلیه و كاالها

2,999 3,002 6,001 هتل و رستوران 

33,072 10,495 43,567 حمل و نقل، انبارداري، ارتباطات و انبارداری

7,496 3,770 11,266 واسطه گري هاي مالي

66,810 15,512 82,321 مستغالت، كرایه و خدمات كسب و كار

41,576 13,975 55,551 اداره ی امور عمومي، دفاع، انتظامی، خدمات شهری و 
تأمین اجتماعي

43,565 4,435 47,999 آموزش

8,967 1,448 10,415 بهداشت و مددكاري اجتماعي 

3,691 1,406 5,097 سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي

1,940,330 1,068,530 3,008,860 جمع

17,812 خالص مالیات بر واردات

1,958,142 تولید ناخالص داخلی

ـ شهریور 94 مأخذ: حساب اقتصاد روستا )حساب توليد( مركز آمار ایران 
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نمودار 1ـ13ـ مقايسه ی ارزش افزوده ی بخش های اقتصاد روستايي در سال 1391
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جدول 1ـ 40ـ ارزش افزوده ی بخش های اقتصاد روستايي به قيمت جاری سال 1391 
)ارقام به ميليارد ريال(

سهم
)درصد(

ارزش
افزوده بخش های اقتصاد

36/0 705,810 كشاورزي، شكار و جنگلداري

1/3 25,818 ماهیگیري

27/1 530,936 معدن

15/7 308,065 صنعت

3/8 74,684 تأمین آب، برق و توزیع گاز طبیعي

1/4 28,057 ساختمان

3/0 58,784 عمده فروشي، خرده فروشي، تعمیر وسایل نقلیه و كاالها

0/2 2,999 هتل و رستوران

1/7 33,072 حمل و نقل، انبارداري، ارتباطات و انبارداری

0/4 7,496 واسطه گري هاي مالي

3/4 66,810 مستغالت، كرایه و خدمات كسب و كار

2/1 41,576 اداره ی امور عمومي، دفاع، انتظامی و تأمین اجتماعي

2/2 43,565 آموزش

0/5 8,967 بهداشت و مددكاري اجتماعي

0/2 3,691 سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي

99/1 1,940,330 جمع

0/9 17,812 خالص مالیات بر واردات

100/0 1,958,142 تولید ناخالص داخلی

ـ شهریور 94 مأخذ: حساب اقتصاد روستا )حساب توليد( مركز آمار ایران 
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نمودار 1ـ14ـ سهم ارزش افزوده ی بخش های اقتصادی روستايي به کل توليد روستايي
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جدول 1ـ 41ـ ارزش افزوده ی بخش های اقتصاد شهری به قيمت جاری در سال 1391 
)ارقام به ميليارد ريال(

سهم
)درصد(

ارزش
افزوده بخش های اقتصادی

0/88 47,822 كشاورزي، شكار و جنگلداري

0/08 4,111 ماهیگیري

3/82 206,970 معدن

15/19 822,280 صنعت

7/81 422,696 تأمین آب، برق و گاز طبیعي

6/69 362,002 ساختمان

18/45 998,693 عمده فروشي، خرده فروشي، تعمیر وسایل نقلیه و كاالها

1/26 68,297 هتل و رستوران

10/22 553,408 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

3/65 197,747 واسطه گري هاي مالي

15/86 858,538 مستغالت، كرایه و خدمات كسب و كار

5/18 280,413 اداره ی امور عمومي، دفاع و تأمین اجتماعي

3/75 203,051 آموزش

4/05 219,424 بهداشت و مددكاري اجتماعي

2/18 118,179 سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي

99/07 5,363,633 جمع

0/93 50,408 خالص مالیات بر واردات

100/00 5,414,040 تولید ناخالص داخلی

ـ شهریور 94 مأخذ: حساب اقتصاد روستا )حساب توليد( مركز آمار ایران 
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نمودار 1ـ15ـ سهم ارزش افزوده ی به تفكيك بخش های اقتصاد شهری

ـ شهریور 94 مأخذ: حساب اقتصاد روستا )حساب توليد( مركز آمار ایران 

جدول 1ـ 42ـ  سرانه ی توليد ناخالص داخلي به تفكيك مناطق شهری و روستايي در سال 1391
)ارقام به ميليون ريال(

توليد  سرانه شرح

97 کل کشور

99 مناطق شهری

91 مناطق روستایي

ـ شهریور 94 مأخذ: حساب اقتصاد روستا )حساب توليد( مركز آمار ایران 
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جدول 1ـ 43ـ  ارزش افزوده ی بخش هاي اقتصادی در سال 1391 به تفکيک توليدی وخدماتی در مناطق شهري و 
روستايي )ارقام به ميليارد ريال(

جمع
بخش  اقتصادي

شرح
خدماتی توليدی

7,372,182 4,330,310 3,041,872 کل کشور

5,414,040 3,970,854 1,443,186 اقتصاد شهری

1,958,142 359,456 1,598,686 اقتصاد روستايي

ـ شهریور 94 مأخذ: حساب اقتصاد  روستا )حساب توليد( مركز آمار ایران 

نمودار 1ـ16ـ سهم ارزش افزوده ی بخش های اقتصاد شهری به تفيک توليد و خدمات

خدماتی
%73

توليدی
%27
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جدول 1ـ 44ـ  سهم ارزش افزوده ی بخش هاي اقتصادی در سال 1391 به تفکيک توليدی و خدماتی 
در مناطق شهري و روستايي

نوع فعاليت
شرح

خدماتي توليدي

58,7 41/3 کل کشور

73/3 26/7 مناطق شهری

18/4 81/6 مناطق روستایي

ـ شهریور 94 مأخذ: حساب اقتصاد روستا )حساب توليد( مركز آمار ایران 

نمودار 1ـ17ـ سهم ارزش افزوده ی بخش های اقتصاد روستايي به تفکيک توليدی و خدماتی

خدماتی
%18/4

توليدی
%81/6

ـ شهریور 94 مأخذ:حساب اقتصاد روستا )حساب توليد( مركز آمار ایران 



127

در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ 45ـ  سهم ارزش افزوده ی بخش های اقتصاد روستايي و شهری 
در سال 1391 به تفکيک فعالّيت های توليدی و خدماتي

کل
رشته فعاليت ها

رشته فعاليت 
شرح

خدماتی توليدي

100 100 100 اقتصاد کشور

73 92 47 اقتصاد شهری

27 8 53 اقتصاد روستایي

نمودار 1ـ18ـ سهم ارزش افزوده ی بخش های اقتصادی توليدی به تفکيک شهری و روستايي 

شهری
%92

روستايي
%8

ـ شهریور 94 مأخذ: حساب اقتصاد روستا )حساب توليد( مركز آمار ایران 
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نمودار 1ـ19ـ سهم ارزش افزوده ی بخش های اقتصادی خدمات به تفکيک شهری و روستايي 

روستايي
%8

شهری
%92

نتایج توليد ناخالص داخلی با نفت در حوزه ی روستایي کشور:
یافته  های تحقیق نشان می دهد، تولید ناخالص داخلی با نفت اقتصاد روستایي در بین استان های 
کشور، استان خوزستان رتبه ی نخست به میزان 426,588 میلیارد ریال یعنی 21/8 درصد تولید 
کل حوزه ی روستایي به خود اختصاص داده است. تولید روستایي استان تهران به میزان 176/911 
میلیارد ریال یعنی 9/03 درصد نسبت به تولید کل حوزه ی روستایي رتبه ی دوم و استان های کرمان، 
فارس، مازندران، خراسان رضوی و بوشهر به ترتیب 5/2 درصد، 5/1 درصد، 4/9 درصد، 4/7 درصد و 
4/7 درصد رتبه ی سوم الی هفتم را دارا می باشند. همچنین استان های قم، خراسان جنوبی و شمالی، 
چهارمحال و بختیاری و سمنان به ترتیب 0/6، 0/7، 0/8، 0/9 و 1 درصد کمترین تولید ناخالص 

داخلی روستایي نسبت به تولید کل اقتصاد روستایي را دارند.

نتایج توليد ناخالص داخلی بدون نفت در حوزه ی روستایي:
نتایج نشان می دهد در بین استان های کشور استان تهران 11/71 درصد تولید روستایي رتبه ی 
نخست تولید ناخالص داخلی روستایي بدون نفت را دارا می باشد. همچنین سهم استان های کرمان 
6/81 درصد، خوزستان 6/68 درصد، مازندران 6/42 درصد، فارس 6/36 درصد و خراسان رضوی 
6/16 درصد رتبه های دوم الی ششم می باشند. همچنین استان های ایالم 0/59 درصد، کهکیلیویه و 
بویراحمد 0/72 درصد، قم 0/72 درصد و خراسان جنوبی 0/93 درصد کم سهم تولید ناخالص بدون 

نفت در بین استان های کشور می باشند.
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و ـ2:توسعه ي خدمات اجتماعي
بررسي روند شاخص توسعه ي انساني در ایران طي سال هاي 1359 تا 1392

جدول 1ـ 46 روند شاخص توسعه ي انساني در ایران را نشان مي دهد. بین سال هاي 1359 تا 1392 
در ایران، امید به زندگي در لحظه ي تولد برابر با 20/1 سال افزایش یافته، میانگین سال هاي آموزش 
5/7 سال بیشتر شده، و سال هاي قابل انتظار آموزش نیز 6/7 سال رشد داشته اند. سرانه ی درآمد 
ناخالص مّلی جمهوري اسالمي ایران بین 1359 تا 1392 نزدیك به 1/84 درصد متوسط رشد ساالنه 

داشته است.

جدول 1ـ 46ـ  مقايسه ی شاخص توسعه ي انساني طي سال هاي 59 تا 92

اندازه ی شاخص 
توسعه ي انسانی

اميد به زندگی در  
لحظه های تولد

سال های قابل 
انتظار آموزش

ميانگين سال های 
آموزش

سرانه ی درآمد 
ناخالص مّلی 
)به دالر 1390(

سال

0/49 54/1 8/7 2/1 12،133 1359

0/502 55 8/7 2/8 10،493 1364

0/552 63/4 9/2 3/8 7،869 1369

0/618 67/8 11/1 5 8،611 1374

0/652 69/6 11/8 6 9،710 1379

0/681 71/5 11/5 7 11،718 1384

0/725 73/1 13/1 7/8 10،073 1389

0/733 73/4 13/6 7/8 14،310 1390

0/749 73/7 15/2 7/8 13،854 1391

0/749 74 15/2 7/8 13،451 1392

)2014 ،UNDP( مأخذ: داده هاي برنامه عمران سازمان ملل متحد
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میانگین شاخص توسعه ي انساني ایران براي سال 1392، 0/749 است كه كشور را در گروه 
توسعه ي انساني باال و رتبه ي 75 در میان 187 كشور و سرزمین قرار مي دهد. در بین سال هاي 
یافته  افزایش   0/749 به   0/490 از  ایران  انساني  توسعه ي  شاخص  میانگین   ،1391 تا   1359
است كه رشدي 67 درصدي با میانگین افزایش ساالنه ي 16 درصدي را نشان مي دهد. براساس 
داده هاي در دسترس و روش هاي به كار گرفته شده در 1391، رتبه ی شاخص توسعه ي انساني 

ایران براي سال 1391 در میان 187 كشور جهان 73 و با میانگین 0/749 بود. 
در گـزارش توسـعه ي انسـاني سـال 1391 ایـران بیـن 187 كشـور جهـان رتبـه ي 88 را بـه 

دسـت آورد.

نمودار 1ـ20ـ روند شاخص توسعه ي انسانی جمهوری اسالمی ايران در سال های 1980 تا 2013

 

 

بررسي شاخص توسعه ي انساني به تفكيك استان در سال هاي 1381، 1385 و 1390
با توجه به جدول 1ـ 47، بررسي وضعیت شاخص توسعه ي انساني استان ها در سال 1390 نشان 
مي دهد كه بیشترین مقدار این شاخص مربوط به استان هاي تهران با 0/825، یزد 0/810، سمنان 

با 0/807، بوشهر با 0/831 و اصفهان با 0/797 مي باشد. 
همچنین استان هاي سیستان و بلوچستان با 0/807، كردستان با 0/737، ایالم 0/739 و كهکیلویه 

و بویراحمد با 0/737 در پایین ترین جایگاه از نظر میزان توسعه ي انساني در كشور قرار دارند.
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در مقایسـه ی رتبه بنـدي اسـتان ها بـه لحاظ شـاخص توسـعه ي انسـاني در سـال هاي 81، 85 
و 90 مي تـوان نتیجـه گرفـت در سـال 1381 رتبـه ی اول تـا سـوم اسـتان ها بـا رتبـه ی شـاخص 
توسـعه ي انسـاني باالتریـن سـطح بـه تهـران، اصفهـان و قزویـن بـا بـه ترتیـب میانگیـن 0/784، 
0/479 و0/734 مي باشـد و در سـال 1385 رتبه ی اول تا سـوم این شـاخص به اسـتان هاي تهران، 
اصفهان و سـمنان به ترتیب با میانگین 0/829، 0/796 و 0/794 تعلق مي گیرد و در سـال 1390 
رتبـه ی اول تـا سـوم اسـتان ها در ایـن شـاخص بـه اسـتان هاي تهـران، یزد و بوشـهر بـه ترتیب با 

میانگیـن 0/823، 0/811 و 0/806 تعلـق دارد.
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جدول 1ـ 47ـ  شاخص توسعه ي استانی استان های کشور در سال های 1381ـ 1385ـ 1390

ف
ردي

نام استان
ی

ص اميد به زندگ
شاخ

ص سرانه ی درآمد 
شاخ

ی
ص مل

ناخال
ش

ص آموز
شاخ

ص توسعه ی 
شاخ

ی
ی استان

سان
ان

1381
1385

1390
1381

1385
1390

1381
1385

1390
1381

1385
1390

1
آذربایجان شرقی

0,71
0,735

0,798
0,591

0,714
0,642

0,764
0,802

0,810
0,688

0,750
0,746

2
آذربایجان غربی

0,69
0,714

0,773
0,580

0,658
0,608

0,715
0,746

0,745
0,661

0,706
0,705

3
اردبیل

0,701
0,726

0,787
0,554

0,673
0,627

0,722
0,775

0,798
0,659

0,725
0,733

4
اصفهان

0,746
0,772

0,824
0,646

0,768
0,694

0,854
0,849

0,845
0,749

0,796
0,785

5
ایالم

0,676
0,701

0,722
0,616

0,658
0,632

0,777
0,807

0,808
0,690

0,721
0,717

6
بوشهر

0,708
0,733

0,796
0,635

0,769
0,813

0,824
0,850

0,810
0,722

0,784
0,806

7
تهران

0,753
0,776

0,833
0,705

0,818
0,761

0,889
0,893

0,880
0,784

0,829
0,823

8
چهارمحال بختیاری

0,705
0,730

0,788
0,599

0,665
0,621

0,758
0,806

0,852
0,687

0,724
0,747

9
خراسان جنوبی

0,681
0,704

0,758
0,604

0,678
0,618

0,806
0,786

0,734
0,697

0,722
0,700

10
خراسان رضوی

0,716
0,788

0,696
0,652

0,831
0,734

0,748
0,753

11
خراسان شمالی

0,709
0,777

0,682
0,606

0,758
0,734

0,716
0,686

12
خوزستان

0,716
0,742

0,805
0,617

0,749
0,676

0,807
0,815

0,824
0,712

0,768
0,765

13
زنجان

0,695
0,720

0,792
0,588

0,712
0,643

0,747
0,791

0,792
0,677

0,741
0,739

14
سمنان

0,728
0,754

0,824
0,598

0,763
0,721

0,843
0,864

0,871
0,723

0,794
0,802

15
سیستان و بلوچستان

0,638
0,665

0,718
0,513

0,571
0,561

0,578
0,657

0,732
0,576

0,630
0,665

16
س

فار
0,725

0,750
0,817

0,628
0,704

0,650
0,834

0,841
0,850

0,729
0,765

0,767
17

قزوین
0,733

0,757
0,821

0,660
0,764

0,689
0,812

0,820
0,799

0,734
0,781

0,767
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ف
ردي

نام استان
ی

ص اميد به زندگ
شاخ

ص سرانه ی درآمد 
شاخ

ی
ص مل

ناخال
ش

ص آموز
شاخ

ی 
سان

ص توسعه ی ان
شاخ

ی
استان

1381
1385

1390
1381

1385
1390

1381
1385

1390
1381

1385
1390

18
قم

0,726
0,752

0,819
0,582

0,695
0,642

0,816
0,831

0,864
0,708

0,759
0,769

19
کردستان

0,646
0,670

0,751
0,550

0,651
0,607

0,678
0,741

0,747
0,625

0,687
0,698

20
کرمان

0,696
0,721

0,781
0,590

0,735
0,653

0,796
0,796

0,73
0,694

0,751
0,720

21
کرمانشاه

0,69
0,714

0,774
0,563

0,675
0,646

0,783
0,794

0,815
0,678

0,728
0,741

22
کهکیلیویه و بویراحمد

0,668
0,692

0,749
0,563

0,661
0,605

0,765
0,821

0,851
0,665

0,725
0,728

23
گلستان

0,698
0,723

0,784
0,614

0,673
0,604

0,779
0,776

0,77
0,697

0,724
0,714

24
گیالن

0,75
0,776

0,832
0,642

0,697
0,641

0,802
0,814

0,804
0,731

0,762
0,754

25
لرستان

0,686
0,711

0,769
0,567

0,661
0,604

0,762
0,799

0,768
0,6722

0,724
0,718

26
مازندران

0,715
0,740

0,812
0,626

0,733
0,679

0,804
0,829

0,813
0,7252

0,767
0,765

27
مرکزی

0,712
0,728

0,798
0,613

0,792
0,692

0,797
0,812

0,802
0,707

0,781
0,762

28
هرمزگان

0,705
0,730

0,798
0,593

0,753
0,669

0,76
0,808

0,817
0,686

0,764
0,758

29
همدان

0,698
0,723

0,787
0,569

0,682
0,639

0,775
0,786

0,786
0,681

0,731
0,728

30
یزد

0,74
0,766

0,809
0,600

0,751
0,742

0,832
0,854

0,889
0,724

0,790
0,811

ط استان ها
متوس

0.705
0.729

0.789
0.60

0.707
0.654

0.782
0.805

0.804
0.696

0.747
0.746

مأخذ: محاسبات بر اساس گزارش تحليل یافته های سرشماری نفوس و مسکن 1390
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به  متعلق  در سال 1381  اساس جدول 1ـ47  بر  انساني  توسعه ي  پایین ترین سطح شاخص 
استان هاي سیستان و بلوچستان، كردستان و اردبیل به ترتیب با میانگین 0/576، 0/625 و 0/659 
مي باشد. در سال 1385 پایین ترین سطح توسعه ي انساني متعلق به استان هاي سیستان و بلوچستان، 
كردستان و آذربایجان غربي به ترتیب با میانگین 0/687،0/630، 0/0 و 0/706 است و در سال 1390 
پایین ترین سطح شاخص توسعه ي انساني بر اساس یافته هاي گزارش مربوط به استان هاي سیستان 
و بلوچستان، كردستان، خراسان جنوبي و آذربایجان غربي به ترتیب با میانگین 0/665، 0/7،0/698 

و 0/714 مي باشد.
به  تركیبي است خاطرنشان می شود  انساني یك شاخص  توسعه ي  اینكه شاخص  به  توجه  با 
استثناي استان تهران و استان بوشهر كه شاخص تولید ناخالص داخلي آن ها بیش از 0/750 است 
)بوشهر 0/813 و تهران 0/761( میزان ارتقا سطح شاخص توسعه ي انساني بسیاري از استان ها به طور 

عمده به دلیل باال بودن مقدار شاخص امید به زندگي و آموزش بوده است.
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جدول 1ـ 48ـ  وضعيت شاخص توسعه ي انسانی و مؤلفه های آن در رتبه ی استان ها
رتبه

ی
ص اميد به زندگ

شاخ
ص درآمدی

شاخ
ی

سان
ص توسعه ی ان

شاخ

1381
1385

1390
1381

1385
1390

1381
1385

1390

باالترين

اول
تهران 
0,75

تهران 
0,776

تهران
0,833

تهران
0,705

تهران
0,818

تهران
0,813

تهران
0,784

تهران
0,829

تهران
0,823

دوم
گیالن
0,75

گیالن
0,776

گیالن
0,832

قزوین
0,660

بوشهر
0,769

تهران
0,761

اصفهان
0,749

اصفهان 
0,796

یزد 
0,811

سوم
اصفهان
0,746

یزد
0,766

سمنان، 
اصفهان
0,824

اصفهان
0,646

اصفهان 
0,766

یزد
0,742

قزوین
0,734

سمنان
0,794

بوشهر
0,806

پايين 
ترين

اول
سیستان و 
بلوچستان
0,638

سیستان و 
بلوچستان
0,662

سیستان و 
بلوچستان
0,718

سیستان و 
بلوچستان
0,5128

سیستان و 
بلوچستان
0,571

سیستان و 
بلوچستان
0,561

سیستان و 
بلوچستان
0,5769

سیستان و 
بلوچستان
0,630

سیستان و 
بلوچستان
0,665

دوم
کردستان
0,646

کردستان
0,670

ایالم
0,722

کردستان
0,55

کردستان 
0,651

کهکیلویه و 
بویراحمد
0,605

کردستان
0,625

کردستان 
0,687

کردستان
0,698

سوم
کهکیلویه و 

بویراحمد
0,688

کهکیلویه و 
بویراحمد
0,692

کهکیلویه و 
بویراحمد
0,749

اردبیل
0,554

کهکیلویه و 
بویراحمد
لرستان
0,661

گلستان
0,604

اردبیل
0,659

آذربایجان 
غربی 
0,706

خراسان 
جنوبی
0,700

ماخذ: گزارش پژوهشكده آمار 
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یادآور می شود با توجه به عدم وجود آمار و اطالعات مستند براي محاسبه ی شاخص آموزش سال 
1390، از میانگین استاني شاخص آموزش سال 1387 و رشد آن در سال 1390 استفاده شده است.
نظر به اینكه جدول 1ـ 48 در ارتباط با شاخص امید به زندگي در استان هاي سیستان و بلوچستان، 
كردستان و ایالم در سال 1381 از 0/638، 0/646 و 0/676 به 0/718، 0/751 و 0/722 در سال 
1390 رسیده اند، همچنین تهران در سال 1381 با میانگین شاخص امید به زندگي 0/753 به 0/833 

رسیده است این موضوع نمایانگر رشد این شاخص طي دو دهه بوده است.
جدول 1ـ 48 خالصه اي از باالترین و پایین ترین استان ها به لحاظ توسعه ي انساني در سال هاي 
مختلف را نشان مي دهد. براساس این جدول استان های تهران، سمنان و اصفهان همواره باالترین و 
استان های سیستان و بلوچستان، كردستان، كهکیلویه و بویراحمد و ایالم همواره پایین ترین استان ها 

به لحاظ توسعه ي شاخص انسانی طي سال هاي 1381 تا 1390 بوده اند.

شاخص توسعه ي انساني )HDI( براي مناطق روستایي ایران در سه مقطع زماني 1365، 1375 و 1390
با توجه به چگونگي محاسبه ی شاخص توسعه ي انساني توسط سازمان ملل متحد1 شاخص توسعه ي 
انساني یك شاخص تركیبي است و از سه شاخص امید به زندگي در بدو تولد، متوسط طول دوره اي 
كه صرف آموزش مي شود )در فرد بزرگسال 25 سال به باال(، طول دوره ی مورد انتظار براي تحصیل 
كودكان در سن ورود به مدرسه و GNI سرانه محاسبه مي گردد. محاسبه ی آن مستلزم به دست 
آوردن آمار و اطالعات قابل استناد است لذا اطالعات به دست آمده از مركز آمار و بانك مركزي و بانك 
جهاني و محاسبات انجام شده با این آمار و مستندات در سه دهه ی 1365 و 1375 و 1390 در این 

کتاب آورده شده است.

1. UNDP.
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جدول 1ـ 49ـ  اندازه ی شاخص توسعه ي انسانی در مناطق روستايي ايران

شاخص توسعه ی استانرتبه
انسانی 1365

شاخص توسعه ی استان رتبه
انسانی 1375

0,579تهران0,4621تهران1
0,533گیالن0,4322گیالن2
0,520فارس0,4133اصفهان3
0,519اصفهان0,4054مازندران4
0,517بوشهر0,3995یزد5
0,517یزد0,3946فارس6
0,509مازندران0,3937سمنان7
0,507کرمان0,3918هرمزگان8
0,489سمنان0,3849چهارمحال و بختیاری9
0,489چهارمحال و بختیاری0,37510بوشهر10
0,479ایالم0,36511کرمان11
0,472خوزستان0,35512کهکیلویه و بویراحمد12
0,466لرستان0,35213خوزستان13
0,465همدان0,35114لرستان14
0,463هرمزگان0,34115همدان15
0,456مرکزی0,33816ایالم16
0,454آذربایجان شرقی0,32517زنجان17
0,450کرمانشاه0,32218سیستان و بلوچستان18
 0,450کهکیلویه و بویراحمد0,32019مرکزی19
0,446خراسان0,31420کرمانشاه 20
0,430زنجان0,34121آذربایجان شرقی21
0,409آذربایجان غربی0,30522آذربایجان غربی22
0,376کردستان0,29223خراسان23
0,368سیستان و بلوچستان0,21724کردستان24

0.469کل کشور0.357کل کشور

مأخذ: مجله ی تحقيقاتی اقتصادی شماره ی 72 ص 32ـ72 ارزیابی شاخص توسعه ی انسانی 
در مناطق روستایي، نویسندگان: عباسی نژاد حسين، رفيعی امام، علينقی
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نمودار 1ـ21ـ شاخص توسعه ي انسانی مناطق روستايي ايران 1365ـ1375

ماخذ: مرکز آمار ایران، شهریور 1394.

با توجه به مستندات به دست آمده، میانگین شاخص توسعه ي انساني براي مناطق روستایي كشور 
در سال 1365 برابر 0/357 بوده، كه در طول یك دهه با رشد متوسط ساالنه 2/8 درصد به 0/469 
در سال 1375 و با عنایت به جدول 1ـ50 در سال 1390 به 0/612 رسیده است. با توجه به جدول 
1ـ 49، شاخص توسعه ي انساني در سال 1365 چنین استنباط مي شود كه تمام مناطق روستایي 
به رشد شاخص  با توجه  پایین هستند. در سال 1375  انساني  استان هاي كشور داراي توسعه ي 
توسعه ي انساني مناطق روستایي كشور، همچنان این شاخص در شرایط پایین قرار گرفته و در ادامه 
با توجه به رشد فزاینده ی میانگین شاخص توسعه ي انساني شرایط روستاهاي كشور در سال 1390 
به سطح متوسط رسیده است. مي توان از جدول 1ـ 49 استنباط كرد كه اختالف بین مركز و حاشیه 
از جنبه ی شاخص هاي توسعه ي در مناطق روستایي ایران بسیار زیاد است. از آنجایي كه مناطق 
روستایي در استان هاي مرزي، نزدیك ترین مناطق مسكوني به كشورهاي همسایه هستند، عدم توجه 
به این مناطق توسط دولت مركزي مي تواند عاملی باشد كه هم از لحاظ اقتصادي وابسته به كشورهاي 

همسایه و هم از جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي متأثر از فرهنگ بیگانه باشند.
شاخص توسعه ي انساني روستاهاي ایران سال 1390 )جدول 1ـ50( در اینجا آورده شده است. آمار 
مربوطه ی هر كدام از شاخص هاي امید به زندگي در مناطق روستایي سال 1390 بر اساس مستندات مركز 
آمار، جهت محاسبه ی متوسط درآمد سرانه ی خانوار روستایي كشور به دالر سال 2005 هزینه ی خانوار بر 
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ُبعد خانوار محاسبه گردیده و شاخص آموزش هم با میانگین كشور مربوط به همان سال گرفته شده است.
بر اساس ارقام جدول 1ـ50 مي توان بیان نمود كه ضرورت دارد سطح توسعه ي انساني در روستاها 
با انجام مجموعه اي از اقدامات برنامه ریزي شده نظام مند و نظم در آن با اولویت مورد توجه قرار 
گیرد، آموزش و بهداشت تابع سرمایه گذاري هاي عمراني بلندمدت و كوتاه مدت در توسعه  و عمران 
روستاهاست كه بخشي از آن به فعالّیت هاي كشاورزي روستاییان مربوط مي شود )توسعه ي كشاورزي(.

جدول 1ـ 50ـ  شاخص توسعه ي انسانی کشوری و روستايي ايران در سال 1390

ارزش 
شاخص 
توسعه ی 

انسانی

سرانه ی 
درآمد 
ناخالص 

مّلی به دالر 
2005

ميانگين 
سال های 
آموزش

سال های 
قابل انتظار 

آموزش

اميد به 
زندگی در 
لحظه های 

تولد

سال

1390)2011(0/74210/9367/814/473کشوری

1390 )2011(0/6121/4197/814/468/9روستايي

مأخذ: محاسبه ی محققين بر اساس داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران

نمودار 1ـ22ـ ميانگين شاخص توسعه ي انسانی کشوری و روستايي ايران در سال 1390
 

 

مأخذ: محاسبه ی  محققين براساس داده های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی
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وضعيت فرهنگی کشور
شناخت وضعیت فرهنگی کشور با توجه به ویژگی ها و شرایط خاص آن از طریق شاخص های متعددی 
امکان پذیر است. متن ذیل مبتنی بر اطالعات و آمارهایي است كه كم و بیش در دسترس بوده. 
بنابراین تالش شده است تا با كنار هم قرار دادن این داده ها، نظم بخشي و پردازش آن ها تصویري گویا 

و معّرف وضعیت كلي حاكم بر کشور عرضه شود.

وضع سواد و تحصيالت و نرخ باسوادی
شاخص نرخ باسوادی یکی از سه شاخص توسعه ي انسانی محسوب می شود. سواد مقدمه ی آشنایی 
با علوم و مهارت های مختلف و یکی از مهم ترین عوامل  ارتقا فرهنگ جوامع محسوب می شود. سواد 
بستر را برای آموزش فرهنگ و پذیرش بیشتر و بهتر آن فراهم می کند. به همین خاطر بررسی وضعیت 

نرخ با سوادی از لحاظ فرهنگی حائز اهمیت می باشد.
بر اساس تعریفی که مرکز آمار ایران از سواد ارائه کرده است تمامی کسانی که می توانند متن 
ساده ای را به فارسی و یا هر زبان دیگری بخوانند و بنویسند، خواه مدرک رسمی داشته یا نداشته 

باشند باسواد تلقی می شوند. 
سوادآموزان  و  ابتدایی  اول  سال  نوآموزان  تمامی   1390 و   1385  ،1375 سرشماری های  در 
ذکرشده  در سرشماری های  بنابراین  شناخته شده اند.  سواد  با  نیز  سوادآموزی  نهضت  کالس های 

وضعیت سواد از افراد 6 ساله و بیشتر سؤال شده است.
در جدول 1ـ51 تعداد باسوادان کشور به تفکیک وضع سکونت و جنس براساس سرشماری های 

1335 تا 1390 نمایش داده شده است.
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جدول 1ـ 51ـ  مقايسه ی تعداد باسوادان در جمعّيت 6 ساله و بيشتر کل کشور به تفکيک وضع سکونت و جنس به 
تفکيک سال

سال
کل

شهری
ي

روستاي

مرد و زن
مرد

زن
مرد و زن

مرد
زن

مرد و زن
مرد

زن

1335
1،910،630

1،453،676
456،954

1،396،150
981،887

414،263
514،480

471،789
42،691

1345
5،532،353

3،905،725
1،626،128

3،832،559
2،442،446

1،390،113
1،699،794

1،463،279
236،515

1355
12،271،225

7،841،117
4،430،108

8،315،465
4،979،277

3،336،188
3،955،760

2،861،840
1،093،920

1365
23،913،195

14،077،896
9،835،299

15،506،666
8،764،725

6،741،941
8،406،529

5،313،171
3،093،358

1375
41،582،277

22،464،718
19،117،559

27،856،740
14،860،919

12،995،821
13،725،537

7،603،799
6،121،738

1385
54،080،486

28،834،364
25،246،122

39،095،466
20،624،285

18،471،180
14،985،020

8،210،078
6،774،942

1390
57،361،682

30،126،120
27،235،562

43،047،971
22،358،196

20،689،775
14،313،711

7،767،924
6،545،787

ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن،90ـ1335، مرکز آمار ایران
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جدول 1ـ 51  بیانگر وضعیت با سوادی جمعّیت 6 ساله و بیشتر کل کشور می باشد. به طور کلی 
از سال 1335 تا 1390 نرخ باسوادی در جمعّیت کشور حدود 6 برابر افزایش یافته و نرخ باسوادی 
جمعّیت ایران از 14/9 درصد در سال 1335 به 84/8 درصد در سال 1390 رسیده است. با استناد 
به نتایج سرشماری ها، روند با سواد شدن جمعّیت زنان و مردان کشور طی سال های مذکور پیشرفت 
مطلوبی داشته است اما این پیشرفت و افزایش در نرخ باسوادی به یکسان در میان زنان و مردان رخ 

نداده است و در تمام سال های سرشماری نرخ باسوادی مردان باالتر از نرخ باسوادی زنان می باشد.
همچنین فاصله ی قابل توجهی میان نرخ باسوادی جمعّیت 6 سال و بیشتر مناطق شهری و 
روستایي کشور به ویژه در سال های قبل از انقالب اسالمی وجود دارد. چنان که مالحظه می شود 
در سال 1335 نرخ باسوادی جمعّیت 10 ساله و بیشتر ساکن در مناطق شهری و روستایي کشور 
به ترتیب برابر با 33/3 درصد و 6 درصد می باشد. در واقع نرخ باسوادی مناطق شهری 27/4 درصد 
بیشتر از نرخ باسوادی مناطق روستایي می باشد. در سال 1345، نرخ باسوادی جمعّیت 7 ساله و 
بیشتر مناطق شهری و روستایي کشور به ترتیب برابر با 50/4 درصد و 15/1درصد بوده است. در سال 
1355، نرخ باسوادی جمعّیت 6 سال و باالتر ساکن در مناطق شهری و روستایي کشور به ترتیب 
برابر با 65/2 درصد و 29/7 درصد می باشد. در واقع باید گفت در سال های 1345 و 1355 اختالف 
نرخ باسوادی بین جمعّیت مناطق شهری و روستایي در مقایسه با سال 1335 افزایش پیدا کرده و 
به 35 درصد رسیده است. این افزایش فاصله شاید به دلیل تغییر جامعه ی آماری در سه سرشماری 

ذکر شده باشد.
اما مطابق با نتایج سرشماری های برگزارشده در سال های بعد از انقالب اسالمی، می توان اذعان 
داشت که فاصله ی نرخ باسوادی میان جمعّیت ساکن در مناطق شهری و روستایي به گونه ای قابل 
توجه روند کاهشی داشته است به نحوي که در سال 1365 نرخ باسوادی جمعّیت 6 سال و باالتر 
مناطق شهری و روستایي به ترتیب برابر با 73/5 درصد و 48/2 درصد و در سال 1375 نرخ باسوادی 
جمعّیت 6 سال و باالتر مناطق شهری و روستایي به ترتیب برابر با 85/7 درصد و 69/3 درصد می باشد 
و در سال های 1385 و 1390 نرخ باسوادی جمعّیت 6 سال و باالتر مناطق شهری و روستایي کشور 
نسبتا یکسان بوده است. نرخ باسوادی جمعّیت مناطق شهری کشور  در هر دو سرشماری حدود 89 
درصد و نرخ باسوادی مناطق روستایي نیز حدود 75 درصد است. الزم به توضیح است که فاصله ی 
نرخ باسوادی مناطق شهری و روستایي کشور در سال 1390 به 13/5 درصد رسیده است. در واقع نرخ 
باسوادی در مناطق شهری حدود 13/5درصد باالتر از نرخ باسوادی در مناطق روستایي می باشد که در 
مقایسه با سرشماری های گذشته به ویژه قبل از انقالب، این فاصله کاهش قابل توجهی داشته است.
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جدول 1ـ 52ـ  مقايسه ی نرخ باسوادی در جمعّيت 6 ساله
و بيشتر کل کشور به تفکيک وضع سکونت و جنس به تفکيک سال

سال

روستاييشهریکل

مرد و 
مرد و زنمردزن

مرد و زنمردزن
زنمردزن

133514/922/27/333/345/220/66/010/81/0

134529/440/117/950/461/538/315/125/44/8

135547/158/635/065/274/455/129/742/916/5

136561/871/052/173/580/465/448/259/636/0

137579/584/774/285/789/681/769/376/562/1

138584/688/780/388/992/285/675/181/168/9

139084/888/481/188/691/585/675/080/669/4

ماخذ: محاسبه شده براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 90ـ1335، مر کز آمار ایران.

نمودار 1ـ23ـ مقايسه ی نرخ باسوادی در جمعّيت 6 ساله و بيشتر كشور به تفکيک جنس، در سال های 90ـ1335
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جمعّيت 6 ساله و بيشتر برحسب سطح سواد
از نظر سطح سواد و میزان برخورداری جمعّیت از سطوح متفاوت آن، می توان از منظری دیگر 

تفاوت های موجود میان جمعّیت کشور را مورد بررسی قرار داد.
چنان که در جدول 1ـ 52 نمایش داده شده است در سال 1345، از کل جمعّیت 7 ساله و 
بیشتر، حدود 70 درصد بی سواد )فاقد توانایی خواندن و نوشتن( بوده اند که طی سال های بعد 
به سرعت رو به کاهش گذاشته و به استناد آخرین سرشماری رسمی کشور )سال 1390( نرخ 

بی سوادی جمعّیت به 14/4 درصد رسیده است.
بررسی تغییرات تحصیالت عمومی جمعّیت کشور نشان می دهد که به موازات کاهش نرخ 
عمومی  تحصیالت  سطح  دارای  جمعّیت  درصد  90ـ1345،  سال های  طی  جمعّیت  بی سوادی 

)ابتدایی، راهنمایی و متوسطه( افزایش یافته است.
امـا ایـن تغییـرات رونـد یکسـانی طـی نکـرده اسـت بـه گونـه ای کـه درصـد جمعّیـت دارای 
تحصیـالت عمومـی از سـال 1345 تـا 1375 پیوسـته افزایـش یافتـه )از 29/3 درصـد در سـال 
1345 بـه 74/2 درصد در سـال 1375 رسـیده اسـت(، امـا در سـال های 1385 و 1390، جمعّیت 
دارای تحصیـالت عمومـی بـه ترتیـب برابـر بـا 71/4 درصـد و 69/1 درصـد بـوده اسـت. مالحظه 
می شـود کـه در سـال های 1385 و 1390 در مقایسـه بـا سـال 1375، درصـد جمعّیـت دارای 
سـطح تحصیـالت عمومـی کاهـش یافته اسـت. این امـر می تواند به دلیـل افزایش جمعّیـت دارای 

تحصیـالت عالـی طـی 15 سـاله ی اخیر باشـد.
جمعّیت دارای تحصیالت عالی نیز طی 45 سال ذکرشده تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده 

و از کمتر از یک درصد در سال 1345 به 15/5 درصد در سال 1390 رسیده است.
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جدول 1ـ 53ـ  تعداد و درصد جمعّيت 6 ساله و بيشتر کشور
برحسب سطح سواد به تفکيک وضع سکونت به تفکيک سال

وضع 
سالسکونت

جمعاظهارنشدهعاليعموميبی سواد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

کل

134512،783،27669/85،374،53629/3109،0350/648،7820/318،315،629100

135513،773،39051/712،316،76746/3433،3921/694،9530/426،618،502100

136514،607،66838/122،311،48758/1769،6642/0687،3281/838،376،147100

137510،712،70220/538،701،47374/22،467،3674/7249،3240/552،130،866100

13859،837،97315/445،614،35071/46،895،03310/81،571،1032/563،918،459100

13909،719،71214/446،856،55269/210،505،1305/15600،4820/967،681،876100

شهری

13453،534،88948/03،692،21850/1105،5441/434،7970/57،367،448100

13554،430،18640/26،109،43355/4417،7113/872،1460/711،029،476100

13655،591،11926/614،255،70767/8712،6093/4460،6542/221،020،089100

13754،642،90914/325،364،99378/22،236،7236/9175،2150/532،419،840100

13854،867،30111/131،673،53672/06،286،17314/31،135،7572/643،962،767100

13905،138،16710/633،578،31069/19،469،66119/5423،0900/948،609،228100

روستايي

13459،248،38784/51،682،31815/43،4910/013،9850/110،948،181100

13559،343،20459/96،207،33439/815،6810/122،8070/115،589،026100

13659،016،54952/08،055،78046/457،0550/3226،6741/317،356،058100

13756،069،79330/813،336،48067/72306441/274،1090/419،711،026100

13854،970،67224/913،940،81369/96088603/1435،3462/219،955،691100

13904،581،54524/013،278،24269/610354695/4177،3920/919،072،648100

مأخذ: محاسبه شده براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن،90ـ1345، مرکز آمار ایران.
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دانشجویان در حال تحصيل برحسب مقطع تحصيلی
تربیت نیروی انسانی کارآمد از جمله وظایف اصلی دانشگاه ها محسوب می شود. دانشجویان هر دانشگاه 
سرمایه های ارزشمند کشور به شمار می روند. بنابراین توجه به تربیت دانشجویان از نظر علمی،پژوهشی 
و فرهنگی به جهت آنکه ایشان نیروی محرکه ی پیشرفت و آبادانی در هر کشور در عرصه های گوناگون 
می باشند، بسیار حائز اهمیت است. مطابق با نتایج سرشماری سال 1335، تعداد دانشجویان در حال 
تحصیل کشور برابر با 32,449 نفر می باشد که طی 55 سال به 4,138,956 نفر رسیده است. توجه به 
تغییرات تعداد دانشجویان به تفکیک مرد و زن و مناطق شهری و روستایي کشور نیز حائز اهمیت است.

جدول 1ـ 54ـ  تعداد دانشجويان در حال تحصيل کشور به تفکيک جنس و وضع سکونت و سال

سال
روستاييشهریکل

زنمردمرد و زنزنمردمرد و زنزنمردمرد و زن

133532,44929,6222,82731,14828,4092,7391,3011,21388

134534,54527,4107,13533,73226,6557,07781375555

1355150,543101,71348,830146,81999,52847,2913,7243,185539

1365181,867125,30656,561169,916114,71355,20311,95110,5931,358

1375966,891573,290393,601874,070506,383367,68792,82166,90725,914

13852,555,2831,248,2571,307,0262,313,7071,119,2821,194,425241,576128,975112,601

13904,138,9562,068,9462,070,0103,635,0181,795,5731,839,445503,938273,373230,565

مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 90ـ1335، مرکز آمار ایران.
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بـا توجـه بـه جـدول 1ـ54 می تـوان اذعـان داشـت کـه در سـال 1335 در ازای هـر هـزار فرد 
باسـواد 6 سـاله و بیشـتر، حـدودًا 3 نفـر دانشـجوی در حـال تحصیـل وجـود دارد کـه بـا رونـدی 
افزایشـی تا سـال 1365 ادامه داشـته اسـت اما در سـال 1365 در مقایسـه با دوره ی قبل از خود 
)سـال 1355( کاهشـی ناگهانـی را تجربـه کـرده و به میزان قابـل توجهی از میزان دانشـجویان در 

حال تحصیل کاسـته شـده اسـت.
امـا در دوره هـای بعـد تعـداد و میزان دانشـجویان در حال تحصیل به طور مـداوم روند صعودی 
داشـته بـه گونـه ای کـه بر اسـاس نتایـج سرشـماری سـال 1390، در برابر هر هـزار فرد باسـواد 6 

سـاله و بیشـتر، 72 نفر در دانشـگاه های کشـور مشـغول به تحصیل بوده اند.
بـه عـالوه تغییـرات تعـداد و میـزان دانشـجویان در حـال تحصیـل زن و دانشـجویان در حـال 
تحصیـل سـاکن در مناطق روسـتایي طـی دوره ی مذکور قابل توجه اسـت. همان طور که مشـاهده 
می شـود در سـال 1335، در برابـر هـر هـزار نفـر زن باسـواد 6 سـاله و باالتر حدود یک دانشـجوی 
مشـغول به تحصیل زن وجود داشـته اسـت اما با توجه به اطالعات ارائه شـده در سرشـماری سـال 
1390، میزان دانشـجویان در حال تحصیل زن بر میزان دانشـجویان در حال تحصیل مرد پیشـی 

گرفتـه و  ایـن رقم به 76 نفر رسـیده اسـت.
همچنیـن بـا توجـه به جـدول می توان اذعان داشـت که میزان دانشـجویان در حـال تحصیل 
سـاکن در مناطـق روسـتایي بـه ویـژه در سـال های قبـل از انقـالب اسـالمی بسـیار پاییـن بوده 

است. 
امـا در دوره هـای بعـد از انقالب به سـرعت پیشـرفت داشـته و در سـال 1390 بـه حدود 35 
دانشـجوی در حـال تحصیـل در برابـر هـر هزار فرد باسـواد سـاکن در مناطق روسـتایي رسـیده 

است.
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جدول 1ـ 55ـ  ميزان دانشجويان در حال تحصيل کشور 
به تفکيک جنس و وضع سکونت )در هر هزار نفر جمعّيت باسواد 6 ساله و باالتر(

سال
روستاييشهریکل

زنمردمرد و زنزنمردمرد و زنزنمردمرد و زن

13352/54/50/57/413/11/40/20/32/02

13455/96/64/18/510/64/80/40/50/2

135512/3131117/72014/20/91/10/5

13657/68/95/81113/18/21/420/4

137523/325/220/631/434/128/36/88/84/2

138547/243/351/859/254/364/716/115/716/6

139072/268/77684/480/388/935/235/235/2

ماخذ: همان.
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نمودار 1ـ24ـ مقايسه ی ميزان دانشجويان در حال تحصيل كشور به تفکيک جنس، 
در سال های 90ـ1335

مأخذ: همان

به منظور نمایش دادن وضع کشور به لحاظ شاخص تعداد و درصد دانشجویان در حال تحصیل بر 
حسب مقطع تحصیلی، جداول 1ـ 54 و 1ـ 55 ارائه شده است.

بیانگر این مهم هستند که براساس نتایج سرشماری  به طور کلی جداول 1ـ 56 و 1ـ 57 
عمومی نفوس و مسکن سال 1390، از کل دانشجویان کشور، 22 درصد در مقطع فوق دیپلم، 
65/7 درصد در مقطع لیسانس، 10/8 درصد در مقطع فوق لیسانس و دکترای حرفه ای و 1/4 

درصد نیز در مقطع دکترای تخصصی مشغول به تحصیل می باشند. 
در  دانشجویان  درصد جمعّیت  بودن  باال  بیانگر  نیز  تفکیک جنس  به  این شاخص  پردازش 
حال تحصیل در مقطع لیسانس و پایین بودن درصد دانشجویان در حال تحصیل در مقطع فوق 

لیسانس و باالتر برای هر دو جنس می باشد.
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جدول 1ـ 56ـ  تعداد دانشجويان در حال تحصيل کشور برحسب مقطع تحصيلی و به تفکيک جنس و 
وضع سکونت، در سال 1390

مقطع 
ی

تحصيل

کل
شهری

ي
روستاي

مرد و زن
مرد

زن
مرد و زن

مرد
زن

مرد و زن
مرد

زن

فوق ديپلم
910,060

541,631
368,429

783,958
460,450

323,508
126,102

81,181
44,921

س
سان

لي
2,721,176

1,255,020
1,466,156

2,373,528
1,081,366

1,292,162
347,648

173,654
173,994

س 
سان

فوق لي
و دكتراي 
حرفه اي

445,233
230,791

214,442
418,081

214,192
203,889

27,152
16,599

10,553

دكتراي 
ي

تخصص
57,693

39,223
18,470

55,547
37,724

17,823
2,146

1,499
647

شده
اظهارن

4,794
2,281

2,513
3,904

1,841
2,063

890
440

450

جمع
4,138,956

2,068,946
2,070,010

3,635,018
1,795,573

1,839,445
503,938

273,373
230,565

مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390، مرکز آمار ایران.
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جدول 1ـ 57ـ  درصد دانشجويان در حال تحصيل کشور برحسب مقطع تحصيلی و به تفکيک جنس و 
وضع سکونت، در سال 1390

مقطع
ی

 تحصيل

کل
شهری

ي
روستاي

مرد و زن
مرد

زن
مرد و زن

مرد
زن

مرد و زن
مرد

زن

فوق  ديپلم
22

2/26
8/17

6/21
6/25

6/17
25

7/29
5/19

س
سان

لي
7/65

7/60
8/70

3/65
2/60

2/70
69

5/63
5/75

س و 
سان

فوق لي
دكتراي حرفه اي

8/10
2/11

4/10
5/11

9/11
1/11

4/5
1/6

6/4

ي
دكتراي تخصص

4/1
9/1

9/0
5/1

1/2
1

4/0
5/0

3/0

شده
اظهارن

12/0
11/0

12/0
11/0

1/0
11/0

18/0
16/0

2/0

جمع
100

100
100

100
100

100
100

100
100

مأخذ: همان.
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نمودار 1ـ25ـ توزيع درصد کل دانشجويان در حال تحصيل کشور بر حسب مقطع تحصيلی در سال 1390

مأخذ: همان.

نمودار 1ـ26ـ توزيع درصد دانشجويان مرد در حال تحصيل کشور بر حسب مقطع تحصيلی، در سال 1390

مأخذ: همان.
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نمودار 1ـ27ـ توزيع درصد دانشجويان زن در حال تحصيل کشور بر حسب مقطع تحصيلی، در سال 1390

مأخذ: همان.

دانش آموختگان دانشگاهی برحسب مقطع تحصيلی
تحصیالت دانشگاهی و آموزش عالی، امروزه پاره ای از »حقوق اجتماعی« در یک جامعه ی دموکراتیک 
پیشرفته شناخته می شود. لذا وقتی از نظام آموزش عالی سخن به میان می آید، مقصود از آن وجود 
نهادهای اجتماعی الزم برای پرورش و تولید افراد دانشمند در امور مختلف علمی، فنی، پزشکی و 
اجتماعی است که هر کدام از آنان بتوانند به طور بالقوه این چرخ را بگردانند و یا به عرصه ی جامعه 
وارد شوند. با توجه به مطالب ذکرشده، دانش آموخته ی دانشگاهی فردی است که به کسب علم و 
دانش در مدت زمان معین با گذراندن تعداد واحد مشخص درس در مقطع تحصیلی خاص نایل آید 

و به واسطه ی این امر مدرک دانشگاهی مربوطه تعلق می گیرد.
در سال 1345، تعداد دانش آموختگان دانشگاهی کشور برابر با 109/035 نفر بوده است که طی 45 
سال )سال 1390( به پنجاه و هشت برابر افزایش یافته است. در واقع مطابق با نتایج آخرین سرشماری 
صورت گرفته، از کل جمعّیت ساکن در کشور 6 میلیون و 361 هزار و 291 نفر دارای تحصیالت دانشگاهی 
هستند و نسبت جنسی جمعّیت دانش آموخته ی دانشگاهی کشور در سرشماری سال 1390 نیز نشان 
می دهد که در برابر هر یکصد نفر زن دارای تحصیالت عالی، 115 نفر مرد دارای تحصیالت عالی وجود 
دارد. بنابراین باید گفت که وضعیت مردان کشور به لحاظ این شاخص مطلوب تر از زنان می باشد.



154

در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

جدول 1ـ 58ـ  تعداد دانش آموختگان دانشگاهی کشور به تفکيک جنس و وضع سکونت

سال
کل

شهری
ي

روستاي

مرد و زن
مرد

زن
مرد و زن

مرد
زن

مرد و زن
مرد

زن

1345
109,035

91,699
17,336

105,544
88,413

17,131
3,491

3,286
205

1355
433,392

310,638
122,754

417,711
297,289

120,422
15,681

13,349
2,332

1365
587,894

428,367
159,527

542,693
389,576

153,117
45,201

38,792
6,408

1375
1,500,807

1,006,236
494,571

1,362,653
894,600

468,053
137,823

111,314
26,509

1385
4,330,850

2,521,484
1,809,366

3,963,622
2,274,635

1,688,988
36,728

246,849
120,378

1390
6,361,291

3,406,093
2,955,198

5,830,055
3,087,142

2,742,913
531,236

318,951
212,285

مأخذ: محاسبه شده بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 90ـ1345، مرکز آمار ایران.
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همچنیـن بررسـی ها نشـانگر آن اسـت کـه میـزان دانش آموختگان دانشـگاهی از سـال 1345 
تـا 1365 رونـدی سینوسـی داشـته اسـت اما از سـال 1365 تا سـال 1390 به طور مـداوم افزایش 

یافتـه اسـت. همان طور که مشـاهده می شـود. 
در سـال 1345، در برابـر هر هزار فرد باسـواد 6 سـال و بیشـتر حدود 19 فـرد دانش آموخته ی 
دانشـگاهی وجود داشـته اسـت که در سـال 1390 به حدود 111 فرد دانش آموخته ی دانشـگاهی 
در برابـر هـر هـزار فـرد باسـواد 6 سـاله و باالتـر رسـیده اسـت. الزم بـه توضیح اسـت کـه در تمام 
دوره هـای ذکرشـده میـزان مـردان دارای تحصیـالت عالـی باالتر از میـزان زنـان دارای تحصیالت 
عالـی و میـزان دانش آموختگان دانشـگاهی در جمعّیت سـاکن در مناطق شـهری بیشـتر از میزان 

دانش آموختـگان دانشـگاهی در جمعّیت سـاکن در مناطق روسـتایي می باشـد.

جدول 1ـ 59ـ  ميزان دانش آموختگان دانشگاهی کشور به تفکيک جنس و وضع سکونت، در سال های 90ـ1345
)در هزار نفر فرد باسواد 6 ساله و بيشتر(

سال
روستاييشهریکل

زنمردمرد و زنزنمردمرد و زنزنمردمرد و زن

134518/522/29/926/535/111/71/820/7

135535/339/627/750/259/736/144/72/1

136524/630/416/23544/422/75/47/32/1

137536/144/825/948/960/2361014/64/3

138580/187/471/7101/4110/391/42/530/117/8

1390110/9113/1108/5135/4138/1132/637/141/132/4

مأخذ: محاسبه  ده بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 90ـ1345، مر کز آمار ایران.
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نمودار 1ـ28ـ مقايسه ی ميزان دانش آموختگان دانشگاهی كشور به تفکيک جنس، در سال های 90ـ1345

مأخذ: همان

به منظور ارزیابی مفصل تر از وضعیت فرهنگی کشور، تعداد و درصد دانش آموختگان دانشگاهی 
را برحسب مقطع تحصیلی با استناد به آخرین آمارگیری رسمی کشور )سرشماری سال 1390( در 

جداول شماره ی 1ـ60 و شماره ی 1ـ61 ارائه شده است.
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جدول 1ـ 60ـ  تعداد دانش آموختگان دانشگاهی کشور برحسب مقطع تحصيلی و به تفکيک جنس و 
وضع سکونت، در سال 1390

مقطع
ی

 تحصيل

کل
شهری

ي
روستاي

مرد و زن
مرد

زن
مرد و زن

مرد
زن

مرد و زن
مرد

زن

فوق  ديپلم
1,903,548

1,075,652
827,896

1,712,900
952,019

760,881
190,648

123,633
67,015

س
سان

لي
3,786,153

1,885,968
1,900,185

3,474,445
1,710,259

1,764,186
311,708

175,709
135,999

س و 
سان

فوق لي
دكتراي حرفه اي

577,260
377,942

199,318
552,439

360,354
192,085

24,821
17,588

7,233

ي
دكتراي تخصص

93,614
66,076

27,538
89,603

64,092
25,511

4,011
1,984

2,027

شده
اظهارن

716
455

261
668

418
250

48
37

11

جمع
6,361,291

3,406,093
2,955,198

5,830,055
3,087,142

2,742,913
531,236

318,951
212,285

ماخذ: محاسبه شده بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390، مرکز آمار ایران.
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بررسی وضعیت جمعّیت دارای تحصیالت عالی برحسب مقطع تحصیلی در سال 1390 نشان 
می دهد که دانش آموختگان دانشگاهی دارای مدرک تحصیلی لیسانس در کل کشور با 59/5 درصد 
حجم باالتری را در مقایسه با سایر مقاطع به خود اختصاص داده اند. در مرتبه ی بعد باالترین حجم 
افراد  از کل  )29/9 درصد  دیپلم می باشد  فوق  مقطع  به  متعلق  دانشگاهی  دانش آموخته ی  افراد 
دانش آموخته ی دانشگاهی فوق دیپلم می باشند(. مقاطع فوق لیسانس و دکترای حرفه ای با 9/1 

درصد و دکترای تخصصی با 1/4 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.
به طور كلي توزیع درصد دانش آموختگان دانشگاهی برحسب مقطع تحصیلی نشان می دهد که 
بیشترین حجم افراد دانش آموخته ی دانشگاهی متعلق به مقطع لیسانس و پایین ترین حجم افراد 

دانش آموخته ی دانشگاهی متعلق به مقطع دکترای تخصصی می باشد.
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جدول 1ـ 61ـ  درصد دانش آموختگان دانشگاهی کشور برحسب 
مقطع تحصيلی و به تفکيک جنس و وضع سکونت، در سال 1390

مقطع
ی

 تحصيل

کل
شهری

ي
روستاي

مرد و زن
مرد

زن
مرد و زن

مرد
زن

مرد و زن
مرد

زن

فوق  ديپلم
29/9

31/6
28

29/4
30/8

27/7
35/9

38/8
31/6

س
سان

لي
59/5

55/4
64/3

59/6
55/4

64/3
58/7

55/1
64/1

س و دكتراي حرفه اي
سان

فوق لي
9/1

11/1
6/7

9/5
11/7

7
4/7

5/5
3/4

ي
دكتراي تخصص

1/47
1/94

0/93
1/54

2/08
0/93

0/76
0/62

0/95

شده
اظهارن

0/011
0/013

0/009
0/011

0/014
0/009

0/009
0/012

0/005

جمع
100

100
100

100
100

100
100

100
100

مأخذ: همان.
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نمودار 1ـ29ـ توزيع درصد کل دانش آموختگان دانشگاهي کشور 
بر حسب مقطع تحصيلی / در سال 1390

مأخذ: همان

نمودار 1ـ30ـ توزيع درصد دانش آموختگان دانشگاهي مرد کشور 
بر حسب مقطع تحصيلی، در سال 1390

مأخذ: همان
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نمودار 1ـ31ـ توزيع درصد دانش آموختگان دانشگاهي زن کشور بر حسب مقطع تحصيلی، در سال 1390

مأخذ: همان.

وضعيت اجتماعی
توسعه  در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگ شدن 
است. به بیان روشن تر توسعه  کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق نیافته یا راه حلي است در جهت رفع 
فشارها و مشکالتی که پیوسته بین بخش های مختلف زندگی اقتصادی، اجتماعی و انسانی وجود دارد.

بروگفیلد1)1377:9( در تعریف توسعه  می گوید توسعه  را باید بر حسب پیشرفت به سوی اهداف 
رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری تعریف کرد. جوامع امروزی بسته به درجه ی تحقق اهداف 
مذکور اقدام به تدوین برنامه هایی می کنند تا با عمل به آن ها میزان دستیابی به اهداف فوق را سهل تر 
و سریع تر افزایش دهند. در ایران نیز برنامه  ریزان و مدیران با تدوین برنامه  هایي نظیر سند چشم انداز 
20 ساله به دنبال برآوردن این هدف بوده اند. در این میان، شناخت مشکالت و مسائل موجود از 
اهمیت زیادی برخوردار است. نقدها و تحلیل هایی که درباره ی شرایط اجتماعی جامعه ارائه می شود 
می تواند کمک شایان توجهی به مدیران کشور بکند تا با اتخاذ رویکردهای مناسب بر مشکالت غلبه 
کنند. گروه های اجتماعی عمده، با ارائه ی دیدگاه های خود به ترویج نگاه نقادانه کمک می کنند و سبب 

1. Brogfild.
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می گردند که بحث های جذاب و مفیدی برای تبیین شاخص ها و معیارهای جامعه ی مطلوب در بگیرد.
در ادامه با بررسي وضعیت شاخص مهاجرت، میزان رضایتمندي افراد هر جامعه از زندگي در آن 

جامعه را مي توان تخمین زد. 

مهاجرت
از دیرباز یکی از واکنش های معمولی انسان به شرایط زندگی و راه های تالش برای بهبود شرایط 
جابه جایی مکان زندگی و مهاجرت بوده است. مهاجرت در حقیقت واکنش و تصمیم فرد یا خانواده 
برای تغییر شرایط است که غالبا یکی از بزرگ ترین تجارب و تصمیم گیری های زندگی است. اگر چه 
مهاجرت در موارد نادری یک تصمیم آنی و احساسی بوده باشد، اما در شکل سنتی و یا نوین آن عموما 

تصمیمی عقالیی و با ارزیابی شرایط و مقایسه ی شرایط مبدأ و مقصد بوده است.
هر استان از نظر ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، مواصالتی و... تفاوت هایی 
فاحش با دیگر استان ها دارد که در مسئله ی مهاجرپذیری و مهاجرفرستی استان تأثیرگذار است. باید 
موضوع مهاجرت هر استان را جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار داد و چنانچه مجریان و برنامه ریزان 
در سطح منطقه ای و استانی، قصد برنامه ریزی صحیح داشته باشند، گزارش هایی که اطالعات مهاجرت 
را در کنار دیگر تحلیل ها، گزارش ها، آمار و ارقام در دسترس نشان می دهد می تواند به برنامه ریزی 

دقیق تر کمک شایانی نماید.

خالص مهاجرت
خالص مهاجرت از تفاضل مهاجرت به یک منطقه ی )مهاجرپذیری( و مهاجرت از همان منطقه ی 
)مهاجرفرستی( به دست می آید. به عبارت دیگر، میزان خالص مهاجرت بر اساس تفاوت بین آن هایی 
که به یک جمعّیت می پیوندند و آن هایی که آن جمعّیت را ترک می کنند، محاسبه می شود. محاسبه ی 
خالص مهاجرت برای کل کشور به دلیل عدم دسترسی به اطالعات مربوط به تعداد مهاجران خارج شده 
از کشور مقدور نمی باشد. بنابراین در جدول شماره 62ـ1 تعداد جابه جایی های صورت گرفته در داخل 
کشور، نرخ این جابه جایی ها نسبت به جمعّیت کل کشور و تعداد جابه جایی های صورت گرفته برحسب 

دوره های سرشماری ارائه شده است. )جدول 62ـ1(
مالحظه می شود که طی سرشماری 1355 تا 1365، تعداد جابه جایی های انجام شده در کشور 
برابر با 5 میلیون و 820 هزار و 625 نفر بوده است. به عبارت دیگر از هر 100 نفر از جمعّیت ساکن 
در کشور، حدودًا 12 نفر مکان زندگی خود را تغییر داده اند. همچنین بررسی تعداد جابه جایی های 
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صورت گرفته برحسب سال های سرشماری نیز نشان می دهد که از سال 1355 تا سال 1365، در هر 
یک سال 582/063 نفر محل سکونت خود را تغییر داده اند.

طی سال های 1365 تا 1375 بالغ بر 8 میلیون و 718 هزار و 770 نفر از جمعّیت داخل کشور 
جابه جا شده اند. به عبارتی در برابر هر صد نفر از جمعّیت کشور حدود 15 نفر محل سکونت خود 
را تغییر داده و طی ده سال مورد بررسی، به ازای هر یک سال 871877 جابه جایی رخ داده است. 
چنانچه در جدول 74ـ1 نیز مشاهده می شود تعداد جابه جایی های صورت گرفته در دوره ی 75ـ1365، 

بیشتر از دوره ی قبل می باشد.
اطال عات به دست آمده از سرشماری سال 1385 نشان می دهد که طی دوره ی 10 ساله 1375 
تا 1385 تعداد 12 میلیون و 148 هزار و 148 نفر در کشور جابه جا شده اند یا از خارج از کشور وارد 
کشور شده اند. نرخ جابه جایی های کل کشور طی دوره ی مذکور برابر با 17 نفر به ازای هر صد نفر از 
جمعّیت ساکن در کشور می باشد و تعداد جابه جایی های صورت گرفته برحسب سال های سرشماری 

نیز بیان می دارد که به ازای هر یک سال 1,214,815 نفر محل سکونت خویش را تغییر داده اند.
به عالوه نگاهی به جابه جایی های انجام شده طی پنج ساله ی 90ـ 1385 نشان می دهد که در طول این 
دوره 5،534،666 نفر از جمعّیت کشور مکان زندگی خود را تغییر داده اند. نرخ جابه جایی های کل کشور نیز 
به ازای هر صد نفر از جمعّیت برابر با 7 نفر می باشد. همچنین تعداد جابه جایی های صورت گرفته برحسب 
سال های سرشماری بیانگر آن است که در هر یک سال 553,467 نفر از محل سکونت خود کوچ کرده اند.

جدول 1ـ 62ـ  تعداد جابه جايی های صورت گرفته ی کل کشور طی سرشماری های 90ـ1355

جمعّيت کل سال
کشور

تعداد جابه جايی های 
کل کشور

نرخ جابه جايی های کل 
کشور نسبت به جمعّيت 

کل کشور

تعداد جابه جايی های 
صورت گرفته برحسب 

سال های سرشماری

1355-6549،445،0105،820،62511/8582،063

1365-7560،055،4888،718،77014/5871،877

1375-8570،495،78212،148،14817/21،214،815

1385-9075،149،6695،534،6667/4553،467

ـ شهریور 1394 مأخذ: مرکز آمار ایران 
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نمودار 1ـ32ـ نرخ جابه جايی های صورت گرفته در كل کشور، طی سرشماری های 90ـ1355

مأخذ: همان

مهاجرت بر حسب محل اقامت قبلی مهاجران
مهاجرت هاي داخلي خود به انواع مختلفي از قبیل مهاجرت هاي شهر به شهر، روستا به شهر، روستا 
به روستا، شهر به روستا، بین  استاني، داخل استاني و... قابل تقسیم  هستند كه هر كدام از منظر 
خاصي به موضوع مهاجرت مي پردازند. آگاهی از سهم مهاجرت های بین استانی و درون استانی 
باشد. داشته  منطقه  یک  مهاجرتی  و  جمعّیتی  سیاست گذاری های  در  عمده ای  نقش  می تواند 
چنان که در جدول 1ـ63 و نمودار 1ـ33 مالحظه می شود طی سال های 1365 تا 1375، 
به وقوع پیوسته  بیشترین جابه جایی های مهاجرین کشور در شهرستان محل زندگی مهاجرین 
اعالم  به شهرستان محل زندگی خویش،  را مربوط  از مهاجرین جابه جایی خود  و 36/6 درصد 
کرده اند. در مرتبه ی بعد مهاجرینی قرار دارند که مبدأ مهاجرت خود را برون استانی ذکر کرده اند 
به عبارت دیگر 33/7 درصد از مهاجران مبدأ مهاجرت خود را از شهرستان های سایر استان ها، 

اعالم نموده اند. 
مهاجرت های مربوط به سایر شهرستان های استان با سهمی معادل 26/5 درصد در مرتبه ی  
بعد قرار گرفته اند. همچنین مهاجرت های با مبدأ خارج از کشور کمترین سهم را در مقایسه با 
دیگر انواع مهاجرت ها به خود اختصاص داده است، به گونه ای که کمتر از 3 درصد از مهاجرین 
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کشور، مبدأ مهاجرت خود را خارج از کشور ذکر نموده اند. مطابق با نتایج سرشماری سال 1385 
اقامت  مبدأ  بوده،  مهاجران کل کشور، شهرستان محل سرشماری  از  اقامت 32/1 درصد  مبدأ 
از کل  و 39/3 درصد  بوده  استان  به سایر شهرستان های  مربوط  مهاجران  از کل  25/6 درصد 
جابه جایی های داخل کشور برون استانی )شهرستان های سایر استان ها( است. در مقایسه با دوره ی 
قبل )75ـ1365(، از حجم مهاجرت های درون استانی کشور کاسته شده و در مقابل به حجم 
مهاجرت های برون استانی افزوده شده است. همچنین در سال 1385 از حجم مهاجران واردشده 

از خارج از کشور در مقایسه با سرشماری سال 1375 کاسته شده است.
طی سال های 1385 تا 1390 از کل جابه جایی های صورت گرفته در کشور مبدأ اقامت 35/8 
درصد مهاجران مربوط به شهرستان محل سرشماری، 20/2 درصد مربوط به سایر شهرستان های 
استان، 35/9 درصد مربوط به شهرستان های سایر استان ها و 1/9 درصد نیز مربوط به خارج از 

کشور می باشد. 
نکته ی حائز اهمیت در سرشماری سال 1390 این است که 6/2 درصد از مهاجران مبدأ اقامت 

خود را اظهار ننموده اند که در مقایسه با سرشماری گذشته این رقم قابل توجه است.

جدول 1ـ 63ـ  تعداد و درصد مهاجران جابه جاشده ی کشور، برحسب محل اقامت قبلی و بر اساس آخرين 
جابه جايی انجام شده طی سال های 90ـ1365

شهرستان محل شرح
سرشماری

ساير 
شهرستان های 

استان

شهرستان های 
ساير استان ها

خارج از 
کشور

اظهار 
نشده

75ـ1365
3,188,7532,307,1912,939,921238,33144,574تعداد

36/626/533/72/70/51درصد

85ـ1375
3,898,0423,111,6894,774,041260,495103,881تعداد

32/125/639/32/10/86درصد

90ـ1385
1,983,8761,119,5511,985,927102,519342,793تعداد

35/820/235/91/96/2درصد
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نمودار 1ـ33ـ مقايسه ی درصد مهاجران جابه جا شده ی کشور بر حسب محل اقامت قبلی و بر اساس آخرين 
جابه جايی انجام شده، در سال های 1375، 1385 و 1390

مهاجرت برحسب محل اقامت قبلی مهاجران )شهری یا روستایي بودن مبدأ اقامت(
در  اقامت  مبدأ  بودن  روستایي  یا  شهری  برحسب  کشور  جابه جاشده ی  مهاجران  بررسي 
نسبت  بر  مذکور  زمانی  دوره ی  طول  در  که  می دهد  نشان   1390 الی   1365 سرشماری های 
مهاجران با مبدأ اقامت شهر افزوده شده و از 66/1 درصد در سال 1365 به 73/9 درصد در 
از  اقامت روستا کاسته شده و  با مبدأ  از نسبت مهاجران  بالعکس  سال 1390 رسیده است و 
33/4 درصد در سرشماری 1365 به 18/8 درصد در سرشماری سال 1390 رسیده است. به 
بیانی دیگر می توان گفت که به استناد نتایج سرشماری سال 1390، حجم مهاجرت های شهر 

به شهر بیشتر از مهاجرت های روستا به شهر می باشد. 
روستایي  و  اقامت شهری  مبدأ  با  مهاجران  نسبت  تغییر  که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  ذکر 
از تبدیل نقاط روستایي به شهر و ادغام روستاها در مناطق شهری  طی دوره ی مذکور متأثر 

نیز می باشد.
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جدول 1ـ 64ـ  درصد مهاجران جابه جاشده ی کشور برحسب محل اقامت قبلی )شهر يا آبادی بودن مبدأ اقامت( بر 
اساس آخرين جابه جايی انجام شده، طی سال های 90ـ1365

سال

درصدتعداد

مهاجران 
جابه جاشده 

با مبدأ اقامت 
شهر

مهاجران 
جابه جاشده 

با مبدأ اقامت 
آبادی

مهاجران 
واردشده با 
مبدأ اقامت 
اظهارنشده

مهاجران 
واردشده با 
مبدأ اقامت 

شهر

مهاجران 
واردشده با 
مبدأ اقامت 

آبادی

مهاجران 
واردشده با 
مبدأ اقامت 
اظهارنشده

755,602,8652,833,00044,57466/133/40/53ـ1365

858,389,6763,394,096103,88170/628/60/87ـ1375

904,014,5861,023,959393,60273/918/87/2ـ1385

مأخذ: محاسبه شده براساس نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، سال هاي 90ـ1365

مهاجرت برحسب علت
اصواًل مردم به دو علت مهاجرت می کنند، اول به دلیل دور شدن از شرایط نامساعد که به این 
عوامل رانده شدن »عوامل دافعه« در مهاجرت می گویند. دوم اینکه مردم به شرایط یا چیزهایی 
که دوست دارند جذب می شوند و به این عوامل جذب و کشش »عوامل جاذبه« در مهاجرت گفته 

می شود.
که  کرده اند  ذکر  خود  مهاجرت  برای  را  مختلفی  علت های  کشور  در  جابه جاشده  مهاجران 
تفکیک آن ها بر حسب علت ما را در شناخت بیشتر مهاجران و برنامه ریزی برای آنان یاری می دهد.
از بحث  تا 1385، جدای  آمار نشان می دهد که طی سرشماری های 1375  داده های مرکز 
مهاجرت های به علت پیروی از خانوار، مهاجرت های به علت سربازی و مهاجرت هایی که به علت 
اجباری  مهاجرت های  نوعی  به  مهاجرت ها  نوع  )این  می گیرد  صورت  تحصیل  پایان  و  تحصیل 
محسوب می شوند(، مهاجرت های به منظور جست وجوی کار باالترین حجم را به خود اختصاص 

داده است.
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سال های  که طی  داشت  اذعان  می توان  سال 1390،  نتایج سرشماری  استناد  به  همچنین 
گذشته  دوره ی  مانند  به  تحصیلی  و  خانوار(  از  )پیروی  تبعی  مهاجرت های   ،1390 تا   1385
درصد باالیی را به خود اختصاص داده اند. اما در سرشماری سال 1390، مهاجرت های به علت 
و 10/6  گرفته  پیشی  کار  علت جست وجوی  به  مهاجرت های  بر  مناسب تر  به مسکن  دستیابی 
درصد از مهاجران کشور علت جابه جایی خود را دستیابی به مسکن مناسب تر عنوان کرده اند و 

مهاجرت های به علت جست وجوی کار با 6/6 درصد در مرتبه ی بعدی قرار دارند.
باید گفت که مهاجرت های  نتایج سرشماری های 1385 و 1390  با استناد به  به طور کلی 
شغلی )جست وجوی کار، جست وجوی کار بهتر و انتقال شغلی( نقش به سزایی در جابه جایی و 

تحرک مکانی جمعّیت داخل کشور ایفا می کنند. 
به عبارت دیگر رابطه ی معنی داری بین مهاجرت های شغلی و مهاجرت های پیروی از خانوار 
به  وابسته  افراد  به دالیل شغلی،  خانوار  مهاجرت سرپرست  با  ما  در کشور  که  زیرا  دارد  وجود 
سرپرست )همسر، فرزندان و سایر خویشاوندان وابسته به آن ها( نیز مجبور می شوند که در این 

جابه جایی مکانی و جغرافیایی از وی تبعیت کنند.
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جدول 1ـ 65ـ  مقايسه ی تعداد و درصد مهاجران جابه جاشده کشور برحسب علت مهاجرت، طی سال های 
90ـ1375

شرح
ستجوي 

ج
كار

ستجوي 
ج

كار بهتر
انتقال 
ي

شغل
تحصيل

پايان 
تحصيل

انجام 
يا پايان 
ت 

خدم
وظيفه

ي 
دستياب

سكن 
به م

ب تر
مناس

پيروي از 
خانوار

ساير
شده

اظهارن
جمع

85ـ1375
تعداد

10،63،035
609,791

623,603
1,040,767

158,951
1,250,714

-
5,589,508

1,227,746
584033

12,148,148

درصد
8/8

5
5/1

8/6
1/3

10/3
-

46
10/1

4/8
100

90ـ1385
تعداد

364,696
210,341

250,088
728,807

43,838
320,845

585,992
2,558,095

345,878
126086

5,534,666

درصد
6/6

3/8
4/5

13/2
0/8

5/8
10/6

46/2
6/2

2/3
100

مأخذ: محاسبه شده براساس نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، سال هاي 90ـ1375
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نمودار 1ـ34ـ مقايسه ی درصد مهاجران جابه جاشده ی کشور برحسب علت مهاجرت، طی سال های 85ـ1375 و 90ـ1385

وضعيت بهداشت و درمان
ـ خانه های بهداشت

یکی از مهم ترین انواع مراکزی که خدمات بهداشتی وسیعی را به جمعّیت کثیری از روستاییان 
در اقصی نقاط کشور ارائه می نمایند، خانه  های بهداشت می باشند. خانه  های بهداشت واحدهایی 
مستقر در روستا هستند که مراقبت های اولیه ی بهداشتی1 را توسط بهورزان بومی و آموزش دیده 
به ساکنین روستاها ارائه می کنند که مشتمل بر آموزش بهداشت عمومی، مراقبت از زنان باردار، 
مراقبت از کودکان، تنظیم خانواده، آموزش مراقبت  های تغذیه ای، ایمن سازی، بیماریابی، بهداشت 

محیط و حرفه  ای و بسیاری از خدمات دیگر می باشد.
در سال 1365 تعداد خانه های بهداشت روستایي برابر با 5,109 خانه و سرانه ی این مراکز نیز 
برابر با حدود 23 خانه ی بهداشت در برابر هر یکصد هزار نفر از جمعّیت روستایي بوده است. تعداد 
و سرانه ی خانه ی بهداشت روستایي کشور در طول 31 ساله ی مذکور با سرعت افزایش یافته است 
به گونه ای که در سال 1391، تعداد خانه های بهداشت روستایي کشور به 17714 خانه ی بهداشت 

1. P.H.C
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افزایش یافته و سرانه ی این شاخص نیز به حدود 83 خانه ی بهداشت در برابر هر یکصد هزار نفر از 
جمعّیت روستایي افزایش یافته است. بنابراین با توجه به ارقام جدول 1ـ 66  می توان اذعان داشت 
که در طول 31 ساله ی مذکور خانه های بهداشت روستایي افزایشی سه و نیم برابری داشته است. به 
عالوه براساس آخرین آمار رسمی کشور )سال 1391(، سرانه ی خانه های بهداشت روستایي با سرانه ی 
استاندارد و تعریف شده همخوانی دارد و در برابر هر دو هزار نفر از جمعّیت ساکن در مناطق روستایي 
کشور 1/7 خانه ی بهداشت روستایي فعال می باشد. )سرانه ی استاندارد: در برابر هر دو هزار نفر از 
جمعّیت ساکن در مناطق روستایي می بایستی یک خانه ی بهداشت روستایي مستقر باشد(. براساس 
آخرین اطالعات در پایان سال 1394 تعداد خانه هاي بهداشت ملكي روستاي 17،921 واحد مي باشد.

جدول 1ـ 66ـ  مقايسه ی تعداد و ميزان خانه های بهداشت روستايي کشور، در سال های 94ـ1365
)در هر صد هزار نفر از جمعّيت(

شرح
سال

13651370137513801385139013921394

5,1099,73414,14616,28116,72517,64917,71417،921تعداد

22/640/660/971/775/282/182/782/9ميزان

مأخذ: محاسبه شده بر اساس سالنامه ی آماری / مرکز آمار ایران، سال هاي 91ـ1365
نمودار 1ـ35ـ روند تغييرات ميزان خانه های بهداشت روستايي کشور در سال های 91ـ1365

مأخذ: همان.
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مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایي
مرکز بهداشتی درمانی روستایی تنها واحد پزشکی دولتی مستقر در مناطق روستایی است که به وسیله ی 
پزشک عمومی اداره میشود. این واحد ضمن نظارت بر فعالّیت خانههاي بهداشت و هدایت آن ها، نیازهای 
درمان تخصصی و بستري جمعّیت تحت پوشش خود را از طریق ارجاع و ارتباط با بیمارستان شهرستان 
تأمین میکند. محل استقرار مرکز بهداشتی درمانی روستایی نسبت به روستاهاي محل استقرار خانههاي 
بهداشت تابعه به گونهاي است که مرکز در مسیر حرکت طبیعی جمعّیت روستاهاي مذکور قرار میگیرد.

عمدهترین وظایف مرکز بهداشتی درمانی روستایی به قرار زیر است:
جمع آوری، کنترل و دستهبندي اطالعات و آمارها، کنترل و پیگیری و اجراي برنامههاي بهداشتی، 
انجام  آموزشی،  فعالّیت های  در  مشارکت  دندان،  و  دهان  بهداشت  ارائه ی خدمات  بیماران،  پذیرش 
آزمایشات پاراکلینیکی، بازدید منظم و مستمر هفتگی از خانههاي بهداشت تحت پوشش که در این 
بازدیدها هم فعالّیت های انجام شده توسط بهورزان کنترل میشود و هم موارد نیازمند ویزیت توسط 

پزشک معاینه شده و تحت درمان قرار میگیرند.
در برخی از مراکز بهداشتی درمانی روستایی که در مسیر حرکت طبیعی چند مرکز بهداشتی درمانی 
دیگر قرار گرفته و گلوگاه عبور جمعّیتی حدود بیست هزار نفر میباشد مشروط بر اینکه فاصله ی این محل 
تا نزدیک ترین شهري که بیمارستان یا زایشگاه دارد از یک ساعت بیشتر باشد بخشی به نام تسهیالت 
زایمانی ضمیمه ی مرکز بهداشتی درمانی روستایی ایجاد میشود که وظیفه ی آن ارتباط با ماماهاي 
روستایی منطقه و آموزش آنان، انجام زایمان  های طبیعی، مراقبت بعد از زایمان، گذاردن IUD، تهیه ی 
پاپ اسمیر، تنظیم خانواده، مشارکت در برنامههاي بهداشتی و سرکشی به خانه های بهداشت تابعه میباشد.
در جدول 1ـ 67 تعداد و میزان مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایي کل کشور در سال های 
91ـ1365 نشان داده شده است. بررسی وضعیت مراکز بهداشتی و درمانی نشان می دهد که در سال 1365، 
تعداد مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور برابر با 3996 مرکز و سرانه ی این شاخص نیز برابر با 8/1 مرکز 
در برابر هر صد هزار نفر از جمعّیت کشور بوده است. در طول 31 سال مذکور )1365 الی 1391( تعداد 
مراکز بهداشتی و درمانی کشور حدود سه برابر افزایش یافته است و مطابق با آخرین آمار ارائه شده سرانه ی 
این شاخص حدود 15 مرکز بهداشتی درمانی در سراسر کشور به ازای هر صد هزار نفر از جمعّیت می باشد.
مقایسه ی تعداد و سران مراکز بهداشتی و درمانی به تفکیک مناطق شهری و روستایي در جدول 
1ـ70 نشان می دهد که تعداد و سران این شاخص هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایي در 
طول 31 سال مذکور با افزایش همراه بوده است. اما تعداد و سران این شاخص در مناطق شهری افزایش 
بیشتری نسبت به مناطق روستایي داشته است، به گونه ای که در سال 1391، سرانه ی مراکز بهداشتی 
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و درمانی مناطق شهری برابر با 15 مرکز در برابر هر صد هزار نفر از جمعّیت ساکن در مناطق شهری 
است و سرانه ی مراکز بهداشتی و درمانی مناطق روستایي برابر با حدود 14 مرکز در برابر هر صد هزار 

نفر از جمعّیت ساکن در مناطق روستایي می باشد.
جدول 1ـ 67ـ  مقايسه ی تعداد و ميزان مراکز بهداشتی و درمانی کشور به تفکيک وضع سکونت، در سال های 91ـ 

1365 )در هر صد هزار نفر از جمعّيت(

سال
روستاييشهریکل

ميزانتعدادميزانتعدادميزانتعداد

13653,9968/12,0477/61,9498/6

13704,7058/42,7228/51,9838/3

13755,7979/73,75610/22,0418/8

13807,079114,74211/32,33710/3

13858,28811/85,786122,50211/3

139010,80014/47,88614/72,91413/6

139111,19714/78,25515/12,94213/7

مأخذ: محاسبه شده بر اساس سالنامه ی آماری، مرکزآمار ایران، سال هاي 1391ـ1365
نمودار 1ـ36ـ مقايسه ی ميزان مراکز بهداشتی و درمانی كشوربه تفكيك وضع سكونت، در سال های 91ـ1365

مأخذ: همان
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وضعیـت خانه هـاي بهداشـت روسـتایي طي سـال هاي 1365 الـي 1391 مـورد توجه قرار 	 
گرفتـه اسـت. خانه هاي بهداشـت روسـتایي واحدی مسـتقر در روسـتاها هسـتند کـه غالبا 
چنـد روسـتای دیگـر )روسـتاهای قمـر( را نیـز پوشـش می دهنـد. جمعّیت تحت پوشـش 
هـر خانـه ی بهداشـت بـا 2 مجـوز )زن و مرد( حـدود 2000 نفر اسـت بهـورزان زن و مرد، 
کارکنـان خانـه ی بهداشـت هسـتند کـه بومـی بـودن آن هـا )اسـکان در روسـتای اصلی یا 
روسـتاهای قمـر( از شـرایط ضـروری اسـت. مطابـق بـا آمـار سـال 1394، در روسـتاهاي 
سراسـر كشـور 17 هـزار و 17،921 خانـه ی بهداشـت ملكي مسـتقر اسـت و سـرانه ی این 
شـاخص نیـز نشـان مي دهد كـه به ازاي هـر یكصد هـزار نفر از جمعّیت روسـتایي كشـور، 

حـدود 83 خانه ی بهداشـت فعالیـت دارد.
بررسـي وضعیـت تعـداد و سـرانه ی مراكـز بهداشـتي و درمانـي كشـور به تفكیـك مناطق 	 

شـهري و روسـتایي نشـان مي دهـد كـه در سـال 1391، در مناطـق شـهري 8255 مركـز 
بهداشـتي و درمانـي و در مناطـق روسـتایي 2942 مركـز بهداشـتي و درمانـي ملكـي و 
اسـتیجاري فعالیت دارد. سـرانه ي این شـاخص براي مناطق شـهري برابر با 15/1 مركز به 
ازاي هـر صـد هـزار نفـر از جمعّیت شـهري و براي مناطق روسـتایي برابر بـا 13/7 مركز به 

ازاي هـر صـد هـزار نفـر از جمعّیت روسـتایي مي باشـد.
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وـ3: توسعه ي نهادي )مدیریت روستا(
اساسا حوزه هاي روستایي به عنوان قاعده ی نظام سكونت و فعالیت مّلی، نقش اساسي در توسعه ي 
مّلی دارند. زیرا توسعه ي پایدار سرزمین وابسته به پایداري فضاهاي روستایي در ابعاد مختلف است 
كه مي تواند نقش مؤثري در توسعه ي منطقه اي و مّلی داشته باشد. بر این اساس و نیز بر طبق 
اقداماتي كه مي توانند در توسعه ي هماهنگ و موزون فعالیت هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي 
از طریق توزیع مناسب جمعّیت و استقرار بهینه ی خدمات در روستا و در نهایت توسعه ي روستا 
و منطقه مؤثر باشند، نیاز به حضور مدیریت محلي احساس مي شود. وجود مدیریت محلي براي 
برقراري امور و ساماندهي برنامه اي با چارچوب مشخص كه به بررسي و شناسایي مشكالت روستا و 
اتخاذ بهترین راه حل ممكن براي رفع آن ها بپردازد، ضروري به نظر مي رسد. اهداف اساسي مدیریت 
روستایي و توسعه ي روستایي با یكدیگر هم پوشاني دارند. از این رو است كه توسعه ي روستایي را 
فعالیت هاي متشكل از بخش هاي متعدد مي داند كه مهم ترین آن ها حصول عواید اقتصادي رفاه 

اجتماعي براي هر فرد روستایي است.
نیز مد نظر  نیز مدیریت روستایي  به توسعه ي روستایي توجه شد، در كنار آن  از زماني كه 
برنامه ریزان و صاحب نظران قرار گرفت. موضوع مدیریت روستایي در ایران طي چند دهه ی گذشته و 
شاید یكصد سال اخیر در ابعاد سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي یكي از مهم ترین و حساس ترین 
چالش هاي پیش روي برنامه ریزان و كارشناسان بوده است. این مسئله همان قدر كه در هر یك از 
ابعادش اهمّیت بسیاري دارد، براي روستا و روستاییان كه اساس حیات اجتماعي ایران بر آن ها استوار 
است حائز اهمّیت است. با این حال، هیچ عاملی در موفق نشدن برنامه هاي توسعه ي روستایي مهم تر 
از نبود درك صحیح از مدیریت روستایي و ویژگي هاي آن و همچنین تفاوت میان شهر و روستا و در 

نتیجه، تفاوت در نحوه ی اداره ی آن ها نیست.

ابعاد  مدیریت
در منابع علمي، تعاریف متعددي از مدیریت ارائه شده است عده اي مدیریت را هنر انجام امور به 
وسیله ی دیگران توصیف كرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوي آنان تأكید داشته اند گروهي 
مدیریت را علم هماهنگي كوشش هاي اعضاي سازمان و استفاده از منابع براي نیل به اهداف معین 
توصیف كرده اند. نقطه ی اشتراك این تعاریف فراگیر در به كارگیري مؤثر و كارآمد نیروهاي مادي 
و انساني  بر مبناي یك نظام ارزشي پذیرفته شده است كه از طریق برنامه ریزي، سازمان دهي، بسیج 
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به اهداف تعیین شده صورت مي گیرد.  امكانات، هدایت و كنترل عملیات براي دستیابي  منابع و 
این تعریف پنج نكته ی اساسي زیر را شامل مي شود كه زیربناي مفاهیم كلي مدیریت در حوزه ی 

نظریه پردازي و كاربردي به شمار مي روند:
مديريت يك فراگرد است.	 
مديريت بر هدايت تشكل هاي انساني داللت دارد.	 
مديريت مؤثر بر تصميم گيري مناسب و دست يابي به نتايج مطلوب مبتني است.	 
مديريت كارا، تضّمن تخصص و صرف مّدبرانه ی منابع است.	 
مديريت بر فعالّيت هاي هدف دار تمركز دارد.	 

تعریف مدیریت روستایي
مدیریت مهم ترین  عامل در حیات، رشد و بالندگي یا مرگ یك جامعه است و روند حركت از وضع 
با شیوه ی  مكان هایي خاص  منزلة  به  روستاها  كنترل مي كند.  را  مطلوب  به سوي وضع  موجود 
زندگي و فعالّیت هایي متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوي مدیریتي مجزا و منطبق با شرایط 
اقتصادي، اجتماعي و بوم شناختي حاكم بر روستا هستند. با عنایت به تعریف مدیریت به صورت 
عام، مي توان مدیریت روستایي را برنامه ریزي براي روستا، سازمان دهي اقدام توسعه  ای و هماهنگي و 
نظارت بر اقدامات انجام شده دانست. به عبارت دیگر، مدیریت روستایي علم )تلفیق و تنظیم( عوامل 
مختلف طبیعي، انساني، اقتصادي، و در جامعه ی روستایي است. در نتیجه، بر اساس تعریف توسعه ي 
روستایي نیز مي توان گفت که مدیریت روستایي در واقع فرآیند سازمان دهي و هدایت جامعه ی 
روستایي از طریق شکل دهي سازمان ها و نهادهاي دست اندركار در اداره ی مناطق روستایي است 
این سازمان ها و نهادها ابزارهاي طي چندین دهة گذشته، الگوي مدیریتي حاکم بر کشورهاي در 
حال توسعه به ویژه کشور ما، تمرکزگرا )از باال به پایین( بوده و دولت مشارکت روستاییان را در 
برنامه هاي اجرایي در پایین ترین حد خود قرار داده است كه اثر آن در برنامه هاي توسعه ي گذشته 
به چشم مي خورد به همین علت است که با وجود سرازیر شدن امکانات به روستاها در اوایل انقالب، 
باز شاهد کاهش مشکالت روستاها و به تبع آن شهرها نشده ایم و این طرح ها به دلیل عدم توجه 
به خواسته هاي واقعي مردم و عدم مشاركت آن ها در فرآیند برنامه ریزي در بیشتر موارد با استقبال 
ساكنان مناطق روستایي مواجه نشده است. ولي امروزه با پي بردن به اثر منفي برنامه ریزي متمركز، 
نگرش برنامه ریزان نسبت به مدیریت و برنامه ریزي و توسعه ي روستایي تغییر یافته كه منجر به بروز 
تحول عظیمي در روند مدیریت روستایي شده است پیامد این تغییر گرایش به استفاده از نیروهاي 
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انتخاب  به  مثال  براي  مي توان  كه  است  روستایي  برنامه ریزي  و  تصمیم سازي  فرآیند  در  مردمي 
شوراهاي اسالمي محلي، انتخاب دهیار از ساكنان روستا اشاره كرد.

مدیریت روستایي )سند زیر بخش مدیریت روستایي برنامه ی چهارم 1383(
در سند زیر بخش مدیریت روستایي در برنامه ی چهارم توسعه ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوري اسالمی »مدیریت روستایي« چنین تعریف شده است:
مدیریت روستایي را می توان فرایند تقویت توسعه ي پایدار روستایي تعریف کرد به نحوي که در 
سطح متفاوت جامعه زمینه و محیط مناسبی براي زندگی راحت تر و کارامد روستاییان به تناسب 
ویژگی هاي اجتماعی و اقتصادي فراهم شود. در قالب این تعریف کلی می توان اهداف ُخرد زیر را 

براي مدیریت روستایي در نظر گرفت:
نوسازي و بهسازي محيط فيزيکی روستايي	 
هدايت و نظارت بر فرايند عمران روستايي	 
ارتقا شرايط کار و زندگی 	 

با عنایت به تعریف مدیریت به صورت عام، می توان مدیریت روستایي را علم تلفیق و تنظیم عوامل 
مختلف طبیعی، انسانی، اقتصادي و... در جامعه ی روستایي دانست. همچنین مدیریت توسعه ي 

روستایي فرآیند چند جانبه اي است که شامل سه رکن مردم، دولت و نهادهاي عمومی است.

اهداف مدیریت روستایي
هدف مدیریت روستایي دستیابي به توسعه ي و به دنبال آن توسعه ي پایدار روستایي است. پس 

مدیریت روستایي داراي نقاط مشتركي با اهداف توسعه ي روستایي و توسعه ي پایدار است.
این اهداف مشترك عبارت اند از:

تأمين نيازهاي اساسي	 
حفظ محيط زيست	 
افزايش توليد و امنيت غذايي	 
توسعه ي فرصت هاي شغلي	 
کاهش فقر	 
افزايش مشارکت و اعتماد به نفس	 
افزايش درآمد	 

این اهداف مشترک مبتني بر اصول بنیادیني است که هیچ کشوري نمي تواند آن ها را نادیده 
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بگیرد. یعني برآیند این اصول و اهداف باید منجر به عدالت ـ به ویژه عدالت مكاني ـ شود. بنابراین، 
هدف كالن مدیریت روستایي، حرکت براي رسیدن به وضعیت مطلوب با استفاده از توان هاي بالقوه 
و بالفعل موجود در روستا، هم سو با بهبود وضعیت جامعه ی روستایي است. در نتیجه، یکي از اهداف 
پایه اي مدیریت روستایي بر طرف کردن نیازهاي اولیه ی روستاییان است. از آنجا که انسان ها براساس 
جامعه اي كه در آن زندگي مي کنند و محیطي که از آن تأثیر مي پذیرند داراي نیازهاي متفاوتي اند، 
مدیریت روستایي در روستاهاي مختلف به شکل متفاوتي عمل مي كند و الگوي مدیریتي ثابتي براي 

تمام روستاها استفاده نمي شود.

مدیریت توسعه ي روستایي در ایران
در طول تاریخ، همواره مدیریت روستایي انواع مختلفي داشته است و در دوره هاي مختلف با عناوین 
متفاوت نمود روشني در جامعه ی روستایي داشته است. چنانچه در دوره ی اسالمي و احتمااًل از قرن 
سوم به بعد به تدریج، رئیس ده كه دهگان نام داشت، به كدخدا تغییر نام یافت. در روستاهاي ایران 
از گذشته ی دور رابطه ی مالك و زارع از نوع رابطه ی مالك و مستأجر یا كارفرما و كارگر نبوده است. 
بلكه این رابطه، ابعاد اجتماعي، سیاسي و فرهنگي داشته است. طوري كه مالك، خود را به دخالت 
در امور تولیدي ـ اجتماعي ده )تأمین عوامل تولید، نگهداري از منابع آب و تعیین زمان برنامه ی 
كشت(، مي دانست. او حتي در مواردي از طریق عوامل خود، بر زندگي خصوصي رعایا نیز نظارت و 
رسیدگي داشت. در چنین شرایطي مدیریت ده در همه ی ابعاد بر عهده ی مالك بود. به طور كلي، تا 
قبل از اصالحات ارضي در ایران، مالكان، مدیران و صاحبان اصلي روستا محسوب مي شدند و عهده دار 
اداره ی امور روستا بودند. در دوران حكومت پهلوي، با وجود اینكه دولت تالش مي كرد تا در مدیریت 
روستاها نقش داشته باشد، ولي مالكان همچنان قدرت اصلي در روستاها به شمار مي آمدند. با اجراي 
اصالحات ارضي در سال 1340 كه طي سه مرحله اجرا شد، از اقتدار مالكان كاسته شد و نیروهاي 
دولتي در قالب سپاه ترویج، سپاه دانش، انجمن ده، خانه ی اصناف و خانه ی فرهنگ روستایي در 
روستاها حضور یافتند. عالوه بر این، شركت هاي تعاوني روستایي نیز براي پر كردن نبود مدیریت 
مالي كه با كوتاه كردن دست مالكان به وجود آمده بود، شكل گرفتند. اما متأسفانه این نهادها به 
دالیل متعدد نتوانستند خأل به وجود آمده ی ناشي از حضور نداشتن مالك را جبران كنند. پس از 
پیروزي انقالب اسالمي نیز شوراهاي روستایي به عنوان بازوي اجرایي تشكیل شدند و براي حل 
مشكالتي كه به علت حضور نداشتن مدیر اجرایي در روستاها وجود داشتند، خانه ی همیار و دفتر 
عمران روستایي به وجود آمدند. این نیز توفیق چنداني حاصل نكرد و به دنبال آن، قانون تأسیس 
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دهیاري خودكفا در سال 1377 به تصویب رسید تا بتواند به مثابه تشكیالتي اجرایي در روستاها، 
نقش ایفا كند. ولي به دالیل مختلف از جمله پیش بیني نكردن قوانین استخدامي، مالي و تشكیالت و 
سازمان مناسب دهیاري و نبود منابع درآمدي پایدار در روستاها، در عمل دهیاري هاي اكثر روستاها 

تشكیل گردید ولي از كارآیي الزم برخوردار نبودند.

شوراي اسالمي روستایي
شوراهای شهر و روستا به  عنوان نهاد های مشارکت مردمی، از اولویت های حقوقی مردم هر جامعه 
است که اساسا بدون آن امکان حل مشکالت به صورت کامل و اساسی وجود ندارد. شورا بخشی 
از مدیریت اجتماعی شهر و روستا را در دست می گیرد و به  دلیل ذات مردمی اش و همچنین دارا 
بودن ارتباطات نزدیک با مردم و مشکالت آنان بسیار راحت تر و سریع تر قادر به ریشه یابی معضالت 
و مشکالت اساسی مردم خواهد بود. رسیدگی به حجم عظیم و گسترده مسائل و مشکالت مختلف 
در شهرها و روستاها در ابعاد کمی و کیفی خصوصا در کالنشهرها مستلزم تمرکز زدایی در مدیریت و 
بهره گیری از نظرات و دیدگاه های آحاد مردم و مشارکت واقعی، پایدار، دائمی و نهادینه ی انجمن ها، 

سازمان ها و نهادهای مدنی مردمی است.
شوراها در ایران سابقه ای 50 ساله دارد. نخستین  بار در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران در سال 
1331 دکتر مصدق نخست وزیر وقت با استفاده از اختیارات خاص خود پیشنهاد تأسیس شوراهای 
با  ابتدایی  گام های  وقت،  تصویب مجلس  با  و  را مطرح  ایران  روستایي  مدیریت  در عرصه ی  ده، 
شکل گیری اولین شوراهای ده برداشته شد. اولین شوراهای ده با ترکیبی 5 نفره )یک نفر نماینده ی 
مالکان، کدخدا، 3 نفر از معتمدان به انتخاب کشاورزان ( در برخی مناطق ایران شکل گرفت که البته 
به  دلیل قدرت مالکان و کدخدا در نظام روستایي ایران در دهه ی 30 شمسی شوراها از ماهیت اصلی 
و فلسفه ی وجودی خویش به  عنوان نهادی در خدمت مردم فاصله گرفت و دیری نپایید که به  دالیل 
گوناگون از جمله کودتای 1332 و خفقان پس از آن عماًل غیر فعال شدند و تا سال 1340 شمسی 

این وضعیت ادامه یافت.
بعد از انقالب سفید ) انقالب شاه و مردم( درکشورمان که حاصل آن فروپاشی نظام مالک و 
رعیتی در روستاها و کاهش قدرت مالکان و کدخداها بود، تشکیل انجمن های شهر و روستا با 
جدیت بیشتر دنبال شد تا اینکه در سال 1355 شمسی قانون دهبانی در مجلس شورای مّلی آن 
زمان تصویب شد. بر طبق این مصوبه برای اداره ی روستا ها یک نفر دهبان با انتخاب شورای روستا 
و تصویب فرماندار محل در نظر گرفته شد که فراتر از کدخدا در همه ی ابعاد سیاسی، فرهنگی و 
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اجتماعی در روستاها انجام وظیفه می کرد. انقالب اسالمی و تحوالت ناشی از آن، با فروپاشی نظام 
شاهنشاهی در ایران و وقوع تغییرات چشمگیر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران در سال 
1357 شمسی شوراهای شهر و روستا نیز همپای دیگر بخش های مدیریتی کشور از موج تحوالت 
در امان نماند و دچار تحول بنیادی شد و در ابتدا برای مدتی هرچند کوتاه دوران رکود دیگری 

در عرصه ی فعالّیت شوراها پدید آمد.
احیای حکومت مردم بر مردم و قرار گرفتن سرنوشت مردم به  دست خودشان از اساسی ترین و 
اصلی ترین دالیل وقوع انقالب و ایجاد حکومت اسالمی سال 57 در ایران بود و قانون ایجاد شوراهای 
شهر و روستای برخاسته از متن مردم، در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصول 6 و 7 و 
100 و 101 و 103 و 105 و 106 به  منظور تحقق همین آرمان بلند گنجانده شده است. جایگاه 
شوراها در نظام مردم ساالری دینی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران با پشتوانه ی عظیم مردمی 
در جهت گام برداشتن در راه ایجاد نظامی مردم ساالر با رویکرد دینی و با هدف برقراری حکومتی 
مردمی برخاسته از دل مردم و برای مردم شکل گرفت و در راستای اجرای این آرمان بلند در کمتر 
از 3 ماه پس از پیروزی انقالب در تاریخ 58/2/9 رهبر کبیر انقالب طی فرمانی به شورای انقالب 
توصیه کردند که آئین نامه ی اجرایی شوراهای اسالمی را تدوین و زمینه را برای تحقق اصل حضور و 

مشارکت مردم در عرصه ی تصمیم گیری به دور از هیاهوهای سیاسی مرسوم فراهم کنند.
پس از صدور این فرمان تاریخی به فاصله ی 8 ماه پس از شکل گیری نظام جمهوری اسالمی 
در تاریخ 58/7/20 پس از فراهم شدن مقدمات امر، اولین دوره ی انتخابات فراگیر شوراهای شهر 
و روستا در بسیاری از مناطق کشور با حضور چشمگیر مردم برگزار شد و اولین نمایندگان مردم با 
رویکرد اسالمی زمام امور اداره ی شهر ها و روستاها را بر عهده گرفتند. از این پس بود که سنگ بنای 
مدیریت یکپارچه ی شهری و روستایي گذارده شد. هرچند که به  دلیل نقص قوانین موجود و عدم 
تجربه ی الزم نزد دولتمردان، این شوراها نیز نتوانستند جایگاهی درخور و قانونی به  دست آورند و نه 
تنها از رونق افتادند، بلکه برگزاری دوره های پس از آن نیز در پس امور جاری کشور در حاشیه قرار 
گرفت و اجرای سیاست واگذاری امور اجرایی الیه های پایین کشور در سطح شهرها و روستاها باز 
معلق ماند. مجلس با اصالح قانون شوراها، قانونی مشتمل بر 94 ماده و 51 تبصره در 5 فصل تصویب 
و برای اجرا، آن را به دولت وقت ابالغ کرد. گرچه با ابالغ این قانون زمینه برای احیای مجدد شوراها 

فراهم شد اما تا اجرایی شدن آن 20 سال زمان برد.
از مجموع 38/114 روستاي  ایجاد شوراهاي اسالمي شهر و روستا تاكنون  با توجه به قانون 
باالي 20 خانوار 35142 روستاداراي شوراي اسالمي مي باشند. بر اساس آمار و اطالعات موجود در 
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چهارمین دوره ی انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا در سال 1392، از مجموع 214683 نفر 
داوطلب، 109686 نفر عضو اصلي و 59102 نفر عضو علي البدل انتخاب شدند. از كل اعضاي اصلي 
منتخب، 107258 نفر شوراي مرد و 2438 نفر شوراي زن مي باشند. همچنین از مجموع 59102 
عضو علي البدل انتخاب شده براي شوراهاي اسالمي روستا در 35142 روستاي كشور، 56235 نفر 

مرد معادل 95 درصد منتخبین و 2867 نفر زن معادل 5 درصد منتخبین را تشكیل مي دهند.
تحصيالت شوراهاي اسالمي روستا

از مجموع 109536 نفر عضو اصلي در سومین دوره ی انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا، 
12968 نفر داراي تحصیالت دانشگاهي )باالي دیپلم( و از مجموع 109686 شورا در دوره ی چهارم، 

28986 نفر داراي تحصیالت دانشگاهي بودند.

دهياري 
با توجه به جایگاه روستا و عشایر در نظام برنامه ریزي كشور در قبل و بعد از پیروزي انقالب اسالمي 
مالحظه مي شود كه علیرغم اهمّیت و جایگاه مناطق روستایي و عشایري در فرآیند توسعه ي كشور 
و  اقتصادي  كاركرد  نظر  از  چه  و  آن ها  در  كشور  جمعّیت  درصد  حدود 28  استقرار  نظر  از  چه 
تولیدي با رویكرد مدیریت منابع از نظر تأمین نیازهاي راهبردي جمعّیت مصرف كننده ی شهري، 
تولید مواد  اخیر كشور،  ابالغي  به ویژه در راستاي سیاست هاي جمعّیتي  و  روستایي و عشایري 
غذایي، مواد اولیه ی مورد نیاز بخش صنایع، تولید ناخالص مّلی، اشتغال و كاهش فقر، سهم اقتصادي 
بخش روستایي و عشایري در سرمایه گذاري هاي عمراني و ارزش افزوده ی مّلی، منطقه اي، در نظام 

برنامه ریزي كشور جایگاه قابل قبولي ندارد.
مناطق روستایي و عشایري كشور در مقایسه با سرمشق هاي توسعه  در سطوح مّلی، استاني، 
نرخ  و  تعداد جمعّیت  با شكاف مواجه هستند، شكاف حاصل، موجب كاهش  ناحیه اي و شهري 
رشد جمعّیت، عدم اسكان جمعّیت پذیري و حتي تثبیت جمعّیت، مهاجرت به مناطق شهري، عدم 
رضایت از زندگي در مناطق روستایي و عشایري به لحاظ شكاف عمیق با مناطق شهري، افزایش 
سن و حتي سالخوردگي جمعّیت فعال و بویژه در بخش بهره كشي از زمین گردیده است همچنین 
علیرغم وجود مشكالت فراوان در مناطق روستایي و عشایري به جهت مشكالت زندگي در شهرها و 
بویژه شهرهاي بزرگ در دهه ی اخیر، رویكرد محیط گرایي )ارتباط با محیط طبیعي( موجب گرایش 
شهرنشینان به روستاها و به ویژه در نیمه ی شمالي كشور و روستاهاي نزدیك به شهرها شده است و 
نیز رویكرد مهاجرت معكوس به صورت فصلي و دائمي براساس موارد مذكور كه حضور شهرنشینان 
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بر  تأكید  با  استقرار  از شرایط  برخوردار  بویژه در روستاهاي  را  با منشأ روستایي و غیر روستایي 
توانایی های گردشگري ساحلي، جنگلي، كوهپایه اي و كوهستاني مي تواند به ارتقا جایگاه مناطق 

روستایي و عشایري كشور منجر گردد )موالئي هشجین، 1393(.
مطابق با سرشماري سال 1390 مركز آمار ایران، جمعّیت روستایي كشور برابر با 21/366/914 
نفر مي باشند كه از این تعداد 20/744/269 نفر در روستاهاي باالي 20 خانوار ساكن هستند. به 
موجب قانون تأسیس دهیاري هاي خودكفا در روستاهاي كشور )مصوب 14 تیرماه سال 1377( 
وزارت كشور اجازه یافت تا نهاد عمومي و غیر دولتي دهیاري را با شخصیت حقوقي مستقل در 
مناطق روستایي كشور راه اندازي نماید. بنا به عدم پیش بیني هاي مالي و حقوقي الزم این قانون در 
سال 1382 اجرایي شد و تاكنون تعداد 32170 دهیاري در روستاهاي باالي 20 خانوار راه اندازي 
شده و 85 درصد جامعه ی روستایي از خدمات این نهاد بهره مند شده اند. كه از این تعداد دهیاري 

1523 نفر دهیاران زن مي باشند.
دهياري هاي داراي درجه در كشور: همچنین به استناد ماده ی 48 مكرر آیین نامه ی اجرایي 
تا 6  بین درجه هاي 1  براساس سه شاخص، جمعّیت، وسعت و درآمد  قانون شوراها، دهیاري ها 
درجه بندي مي شوند. بر همین اساس تاكنون درجه ی مربوط به 16269 دهیاري تعیین و ابالغ شده 
است كه از این تعداد، 44،45% دهیاري هاي درجه 1، 09/34% دهیاري درجه 2، 86/15% دهیاري 
درجه 3، 22/4% دهیاري درجه 4، 18/1% دهیاري درجه 5 و 2/0% دهیاري درجه 6 مي باشند. 
از 94 درصد دهیاري هاي كشور داراي درجه هاي 1، 2و3 مي باشند كه گویاي  در مجموع بیش 

كم جمعّیتي، پراكندگي و كم درآمد بودن اغلب دهیاري هاي كشور مي باشد.
مجموع  از   ،1393 سال  اطالعات  و  آمار  با  مطابق  دهياري ها:  در  شاغل  انساني  نيروي 
دهیار   29000 تمام وقت،  دهیار  نفر   3000 دهیاري ها،  در  شاغل  انساني  نیروي  نفر   40300
امور مالي، 1100 نفر كارشناس فني و 4000 نفر در تعاوني هاي  پاره وقت، 3200 نفر مسئول 

دهیاري مشغول به  كار هستند.
از مجموع 32170 دهیاري، 39/9  با آمار و اطالعات موجود  مطابق  تحصيالت دهياري ها: 
درصد در دوره ی سوم و 1/42 درصد در دوره ی چهارم داراي تحصیالت دانشگاهي )باالي دیپلم( 
مي باشند. در زمینه ی تحصیالت 1523 دهیاري زن نیز مي توان گفت كه از این تعداد، 4/15 درصد 
فوق دیپلم، 28/2 درصد لیسانس و 2 درصد فوق  لیسانس و باالتر و در مجموع 45/6 درصد از كل 

دهیاران زن داراي تحصیالت دانشگاهي هستند.



183

در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

و ـ 4:توسعه ي محيطي،  كالبدي و زیربنایي
تأمین زیرساخت ها از قبیل بهره مندي از انرژي برق، آب آشامیدني، راه مناسب، فضاي آموزشي و 
بهداشت جزء نیازهاي اولیه ی مناطق و مردم بوده و اساسا به عنوان گام اّول توسعه محسوب مي گردد. 
بر همین اساس عمران روستایي یعني بهبود زیرساخت هاي روستایي )بهبود فیزیكي ـ كالبدي( به 

عنوان یكي از استراتژي هاي توسعه  قلمداد مي گردد.
در واقع ایجاد زیرساخت هاي روستایي به عنوان سرمایه هاي عمومي و اجتماعي موجب بهبود 
شرایط و كیفیت زندگي و معیشت مردم محلي و ارتقاي كارایي زندگي اجتماعي و اقتصادي گردیده 
و در افزایش ظرفیت و توانمندي هاي جامعه در جهت افزایش تولید، بهبود و توسعه ي بهره وري از 

سرمایه و فرآیندهاي تولید، بویژه در تولید كشاورزي نقش بسیار مؤثري دارد.
مناطق  در  عمومي  و خدمات  زیربنایي  شاخص هاي  بودن سطح  پایین  و  زیرساخت ها  فقدان 
دورافتاده كه نیازمند توجه ویژه بودند عبارت مناطق محروم و كمتر توسعه  یافته را در نظام برنامه ریزي 
روستایي وارد نمود. جامعه ی عشایري نیز علیرغم دارا بودن ساختار اقتصادي و معیشتي مبتني بر دام 
و مرتع، به دلیل پایین بودن سطح شاخص هاي زیربنایي و ارتباط كم با مراكز جمعّیتي و بهره مندي 
ناچیز از امكانات اولیه موجب گردید تا ضمن توجه به این مناطق حركت در جهت عمران روستایي 

مورد توجه جدي قرار گیرد.
این امر موجب گردید فعالیت دستگاه هاي اجرایي طي سال هاي برنامه ی اول، دوم و سوم بیشتر 
به توسعه ي خدمات در امور زیربنایي معطوف گردد ) جدول 1ـ 68( و شاخص هاي مربوطه نیز در این 

بخش از رشد قابل مالحظه اي برخوردار گردید.
نتایج سرشماري هاي نفوس و مسكن در سال هاي 75، 85 و 90 نشان مي دهد علیرغم حجم 
سرمایه گذاري انجام شده در ارتقا شاخص هاي زیربنایي، كاهش روستانشیني و روند مهاجرت از روستا 
به شهر كماكان ادامه داشته و این امر تأثیر چنداني بر سایر شاخص ها به ویژه شاخص هاي اقتصادي 

و بهبود معیشت روستاییان نداشته است.
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جدول 1ـ 68ـ  وضعيت خدمات عمراني انجام شده در روستا بعد از پيروزي انقالب اسالمي تا سال 1394

سال 1394 سال 1384 سال 
1357

واحد 
شاخص عنوان

107،000 56،424 200 كیلومتر طول راه هاي روستايي آسفالت شده

132،000 100،316 8،200 كیلومتر طول راه هاي روستايي ساخته شده

14،282 4،889 0 تعداد روستاهاي برخوردار از طرح بهسازي و آسفالت معابر

1،856،000 197،000 0 تعداد واحد مسكوني روستايي دريافت كننده ی تسهيالت مسكن روستايي

19،200 3 0 تعداد روستاهاي برخوردار از گاز

54،142 49،880 4،350 تعداد آبادي هاي برخوردار از برق شبكه

53،123 47،955 312 تعداد آبادي هاي برخوردار از ارتباط مخابراتی

9،600 963 0 تعداد ICT تعداد روستاهای دارای دفاتر

32،453 28،806 4،700 تعداد روستاهاي برخوردار از آب آشاميدني

17،921 16،725 1،340 تعداد تعداد خانه ی بهداشت ملكي روستايي

2،483 2،315 518 تعداد تعداد مراکز بهداشتی درمانی ملكي روستايي

1،668 1،426 37 تعداد تعداد آزمايشگاه های پزشکی روستايي

32،170 14،034 0 تعداد تعداد روستاهای دارای دهياری

531 8 0 تعداد تعداد روستای دارای پايگاه آتش نشانی

7000 1،200 0 تعداد تعداد روستای دارای سامانه ی مديريت پسماند

55،485 49،021 22،244 تعداد تعداد واحدهای آموزشی روستايي)روزانه(

930 1،287 9 تعداد تعداد واحدهای آموزشی روستايي)شبانه روزی(

2،318 248 12 تعداد تعداد زمين های ورزشی روستايي

408 160 5 تعداد تعداد سالن های ورزشی روستايي

ـ شهریور 1394. مأخذ: مرکز آمار ایران 
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ساختار زیربنایي، كالبدي و محيطي روستاها: 
تأمين انرژي برق و برق رساني: 

از مجموع 61748 روستا و آبادي كشور 54412 روستا و آبادي از نعمت برق برخوردار مي باشند 
در  و  درصد  روستاها 100  در  برخورداري  میزان  كشور(.  روستایي  درصد جمعّیت  )معادل 99/8 
آبادي هاي زیر 20 خانوار حدود 68 درصد مي باشد به نحوي كه هم اكنون تقریبا اكثر آبادي هاي باالي 
10 خانوار نیز برق دار مي باشند. برق رساني به سایر آبادي ها از طریق شبكه ی سراسري به دلیل ُبعد 
مسافت و صعب العبور بودن مسیر با صرف هزینه هاي گزاف همراه بوده ولي با این وجود برق رساني به 
این مناطق با با رویكرد كاهش هزینه ها از طریق انرژي هاي نو در دست اقدام مي باشد. )مأخذ: شركت 
توانیر، سال 1394(. نسبت جمعّیت روستایي بهره مند از پوشش برق شبكه ی سراسري در سال 1383 
معادل 97/5 درصد بوده که در پایان سال 1388 به 100 درصد ارتقا یافته و جشن پایان محرومیت 

برق در آن سال برگزار گردید.

آب آشاميدني بهداشتي:
اجراي عملیات آب رساني تقریبا در اكثر روستاهاي كشور انجام شده است ولي به دلیل قدمت و 
فرسودگي تأسیسات موجود و همچنین كاهش منابع آبي شاخص بهره مندي جمعّیت روستایي از 
آب آشامیدني حدود 75 درصد مي باشد كه به دلیل بروز پدیده ی خشكسالي در سال هاي اخیر این 
میزان حتي با كاهش نیز مواجه گردیده است. 6200 روستا )معادل 16 درصد( توسط تانكر سّیار 
آبرساني گردیده و تقریبا به همین میزان نیز با كارایي كمتر از 30 درصد در حال بهره برداي مي باشد. 
همچنین تأسیسات آبرساني حدود 12000 روستا تحت پوشش شركت هاي خدمات رسان نمي باشد. 
كیفیت نامناسب آب از نظر آلودگي شیمیایي و میكروبي و همچنین وجود امالح از مشكالت آب 
این روستاهاست. )مأخذ: شركت مهندسي آب و فاضالب كشور، سال 1394(. نسبت  آشامیدني 
از آب آشامیدني بهداشتي در سال 1383 معادل 61 درصد بوده که  جمعّیت روستایي بهره مند 
پیش بیني مي گردد در پایان سال 1394 به 75 درصد ارتقا یابد. علیرغم اقدامات انجام شده به دلیل 

مشكالت فوق این شاخص طي سال هاي اخیر با كاهش مواجه گردیده است.

راه مناسب روستایي:
راه هاي روستایي كشور حدود 132,000 كیلومتر  از مجموع حدود 155,800 كیلومتر شبكه ی 
راه آسفالته و شوسه )معادل 85 درصد شبكه( مي باشد كه از این میزان تاكنون بیش از 107000 



186

در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

كیلومتر آسفالت گردیده است )معادل 67 درصد شبكه(. براساس اطالعات موجود حدود 94 درصد 
جمعّیت روستاهاي باالي 50 خانوار از راه آسفالته برخوردار مي باشند. )با اجراي عملیات آسفالت 
به طول حدود 15000 كیلومتر كلیه ی روستاهاي باالي 50 خانوار از راه آسفالته بهره مند خواهند 
گردید.)مأخذ: معاونت راه روستایي وزارت راه و شهرسازي، سال 1394(. نسبت جمعّیت روستایي 
بهره مند از راه آسفالته در سال 1383 معادل 83 درصد بوده که پیش بیني مي گردد در پایان سال 

1394 به 91 درصد ارتقا یابد.

تهيه و اجراي طرح هادي:
از مجموع روستاهاي كشور نسبت طرح هاي هادي مصوب به كل روستاها تا پایان سال 1393 
تهیه ی طرح  براي 4923 روستا  تاكنون  میزان آن 86/2 درصد مي باشد. همچنین در مجموع 
بازنگري به انجام رسیده است. در خصوص اجراي طرح هادي تاكنون در 14282 روستا، طرح 
هادي به مرحله ی اجرا رسیده است. بر این اساس نسبت روستاهاي داراي طرح هادي اجراشده 
به كل روستاها تا پایان سال 1393 به میزان 37/5 درصد مي باشد )مأخذ: بنیاد مسكن انقالب 
اسالمي سال 1394(. البته طرح هاي فوق قریب به اتفاق در قالب اجراي فاز یك طرح بوده كه 
به تدریج طي سنوات آینده از منابع استاني، مّلی و دهیاري ها تكمیل مي شود. نسبت جمعّیت 
روستایي بهره مند از طرح هادي اجراشده در سال 1383 معادل 9/3 درصد بوده که پیش بیني 

مي شود در پایان سال 1394 به 39 درصد ارتقا یابد.

بهسازي مسكن روستایي:
از مجموع حدود 5،380،000 واحد مسكوني روستایي تاكنون حدود 1،856،000 واحد مسكوني 
روستایي با مدیریت و نظارت بنیاد مسكن انقالب اسالمي از محل تسهیالت بانكي یارانه دار طرح 
مقاوم سازي مسكن روستایي به صورت مقاوم احداث گردیده است )معادل31 درصد از كل واحدهاي 
مسكوني روستایي( همچنین از محل سایر منابع و یا توسط روستاییان از منابع مالي  خود حدود 
700،000 واحد  مسكوني بازسازي، نوسازي و مقاوم سازي گردیده كه در مجموع2،400،000 واحد 
مسكوني با مصالح مقاوم و مشخصات فني در روستاها احداث گردیده است. )معادل 44/6 درصد 

واحدهاي مسكوني روستایي( )مأخذ: بنیاد مسكن انقالب اسالمي، سال 1394(.
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صدور اسناد مالكيت روستایي:
اسناد مالکیت امالک روستایي نقش تعیین كننده اي در معرفي بخش مهمي از دارایي هاي روستاییان 
دارد كه به دلیل وجود برخي مشکالت مربوط به عدم هماهنگی بین دستگاه های مجری از پیشرفت 
قابل مالحظه ای برخوردار نیست. براساس تالش های صورت گرفته مجموعا از برنامه ی دوم تا پایان 
اسفند 1393 تعداد 2،808،289 جلد سند روستایي در سطح کشور با پیگیري بنیاد مسكن انقالب 
اسالمي صادر گردیده است. )مأخذ بنیاد مسكن انقالب اسالمي سال 1394( نسبت واحدهاي مسكوني 
داراي سند مالكیت در سال 1383 معادل 12/6 درصد بوده كه برآورد مي گردد تا پایان سال 1394 

به 53/8 درصد ارتقا یابد.

گازرساني:
از مجموع روستاهاي كشور تاكنون حدود 19،200 روستا از گاز لوله كشي بهره مند گردیده اند. )بیش 
اختصاص  به خود  را  از روستاها 64 درصد خانوارهاي روستایي  تعداد  این  از50 درصد روستاها(. 
مي دهد. اولویت گازرساني با روستاهاي مناطق سردسیر و مجاور خط لوله مي باشد. )مأخذ: شركت 
مّلی گاز ایران سال 1394(. نسبت جمعّیت روستاهاي بهره مند از گاز لوله كشي در سال 1383 معادل 

9/1 درصد بوده كه برآورد مي گردد تا پایان سال 1394 به 54/2 درصد ارتقا یابد.

خانه ی بهداشت:
بر اساس شبكه ی طراحي شده جهت بهره مندي روستاها از خدمات بهداشتي تعداد 18،380 خانه 
در شبكه طراحي گردیده كه مابقي  روستاها از خدمات مربوط در قالب قمر بهره مند مي گردند. از 
این تعداد تا پایان سال 1393 تعداد 17950 خانه ی بهداشت احداث و به بهره برداري رسیده است. 
جمعّیت  روستایي بهره مند از خدمات خانه ی بهداشت در سال 1383 معادل 90 درصد بوده كه 
از خدمات  تقریبا تمامي جمعّیت روستایي كشور  اول سال 1395  نیمه ی  تا  پیش بیني مي گردد 

خانه هاي بهداشت بهره مند گردیده و جشن پایان محرومیت برگزار مي گردد.

پوشش شبكه هاي تلویزیوني:
درصد جمعّیت روستایي تحت پوشش شبكه هاي آنالوگ سیما در روستاها )از مبدل هاي 1 كاناله 
تا 5 كاناله( معادل 98/4 درصد مي باشد. البته به دلیل تغییر سیستم هاي پخش برنامه ها از آنالوگ 
به دیجیتال گسترش مبدل های آنالوک متوقف گردیده و در حال تغییر به مبدل دیجیتال می باشد.
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)مأخذ: سازمان صدا و سیما، مركز توسعه ي شبكه، سال 1394(. نسبت جمعّیت روستایي بهره مند از 
پوشش شبکه های تلویزیونی در سال 1383 معادل 91 درصد بوده که برآورد می گردد تا پایان سال 

1394 به حدود 98/5 درصد ارتقا یابد )حدود 7/5 درصد رشد(.

فضای ورزشی روستایي:
فضای ورزشی در سطح روستاها در قالب 2285 زمین ورزشی و 1201 سالن های ورزشی سرپوشیده 
در حال بهره برداری می باشد. مساحت سالن های احداث شده حدود 1072000 مترمربع بوده که 
سرانه ی هر نفر روستایي معادل 5 سانتی متر می باشد )مأخذ: وزارت ورزش و جوانان، سال 1394(.

سرانه ی فضای سرپوشیده ی ورزشی در سال 1383 حدود 1 سانتی متر بوده که طی این سال ها با 
احداث سالن های ورزشی در روستاها به 5 سانتی متر ارتقا یافته است. البته به دلیل تبدیل برخي 

روستاها به شهر سرانه ی فضای ورزشی سرپوشیده ی روستایي رشد چندانی نداشته است.
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ز: دالیل موفقيت و عدم موفقيت و تحليل آن ها

ز ـ1ـ اقتصادي:
دالیل موفقيت:

ارزش افزوده ی فعاليت ها:
سهم 26 درصد ارزش افزوده ی فعالیت ها در روستا ناشي از استفاده ی بي رویه از منابع طبیعي 	 

بویژه آب در بخش كشاورزي و پتانسیل هاي معدني 
اشتغال خصوصي:

دولتي نشدن اقتصاد روستا به طوري كه حدود 93 درصد شاغالن روستایي در بخش خصوصي 	 
فعال اند.

ضريب جينی:
بهبود ضریب جیني روستایي از 0/3883 در ابتداي برنامه ی چهارم به 0/3243 در سال 1392 	 

كه مي تواند ناشي از اجراي طرح هدفمندي یارانه ها باشد.
ساير:

وجود تشكل ها و نظام هاي بهره برداري در بخش كشاورزي	 
اهتمام نظام به رونق بخشي كشاورزي	 
وجود تعاوني هاي متعدد در مناطق روستایي	 
رونق گردشگري روستایي و طبیعي	 

دالیل عدم موفقيت:
درآمد روستاييان:

شكاف حدود 40 درصدي درآمدي بین خانوارهاي روستایي و شهري 	 
بهره وري عوامل توليد:

نزدیك به صفر یا منفي بودن بهره وري عوامل تولید 	 
ساختار اقتصاد روستا:

غالب بودن سهم بخش كشاورزي از نظر اشتغال و ارزش افزوده در روستا و پایین بودن سهم 	 
اشتغال بخش صنعت و معدن و خدمات
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اشتغال زنان:
كاهش نرخ فعالیت زنان از 22 درصد به 12 درصد 	 

درآمد سرانه:
پایین بودن درآمد سرانه ی روستاییان و غلبه ی هزینه ها به درآمد در كلیه ی سال ها و تأمین 	 

90 درصد هزینه ها توسط درآمد خانوار 
بيكاري جوانان:

علیرغم افزایش تعداد فارغ التحصیالن روستایي نرخ بیكاري جوانان به صورت متوالي افزایش 	 
یافته و از 13/6 درصد در ابتداي برنامه ی چهارم به 18/8 درصد در سال 92 رسیده است.

اشتغال فصلي:
به دلیل اشتغال حدود 50 درصد روستاییان به فعالیت هاي كشاورزي و فصلي بودن اشتغال 	 

در این بخش، تقریبا در 40 درصد روزهاي سال جمعّیت فعال كشاورزي درآمدي از محل 
فعالیت هاي مرتبط ندارد.

تورم روستايي:
باال بودن نرخ تورم و افزایش روند صعودي آن به طوري كه در سال 1384 نرخ تورم 12 درصد 	 

و این نرخ در سال 92 به 36/1 درصد رسیده است.
کاهش سرمايه گذاري:

افزایش سهم هزینه هاي خوراكي خانوار در سبد هزینه اي خانوار قدرت پس انداز و به طبع آن 	 
سرمایه گذاري روستاییان را كاهش داده است.

سهم سرمايه گذاری دولتی:
طی بررسی انجام شده سهم مناطق روستایي از اعتبارات عمرانی در طول برنامه ی پنجم حدود 	 

15 درصد بوده است.
ساير:

نامشحص بودن استراتژي توسعه ي روستایي در مناطق روستایي	 
عدم ساختارسازي و ایجاد نهادهاي مدیریتي مناسب براي توسعه ي اقتصادي روستاها	 
پایین بودن نرخ بهره وري و بازگشت سرمایه در اقتصاد روستایي	 
عدم حمایت هاي قانوني الزم از سرمایه گذاري در مناطق روستایي	 
جذابیت پایین مناطق روستایي براي سرمایه گذاران	 
شكاف درآمدي مناطق شهري، روستایي و عشایري	 
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فقدان مدیریت مناسب اراضي در مناطق روستایي به منظور جلوگیري از خرد شدن و تغییر 	 
كاربري اراضي كشاورزي در مناطق روستایي

پایین بودن تخصص نیروي انساني در مناطق روستایي	 

ز ـ2: اجتماعي و فرهنگي
ـ دالیل موفقيت:

ـ حضور 1500 نفر دهیار زن در عرصه ی مدیریت روستایي
ـ وجود دانش بومي غني و تجربیات گسترده ی مدیریت روستایي و عشایري

ـ وجود پیشینه ی مدیریت فرهنگي در زمینه ی همكاري، مشاركت و تعاون روستاییان و عشایر
ـ تمایل زنان و جوانان به فعالیت در عرصه ی مدیریت روستایي

ـ وجود نیروي تحصیل كرده و جوان در مناطق روستایي و عشایري

دالیل عدم موفقيت:
ـ پایین بودن تحصیالت و تخصص در شوراها و دهیاري ها
ـ ضعف در آموزش عمومي و همگاني روستاییان و عشایر

ـ كاهش میل به مشاركت جامعه ی روستایي و عشایري در اجراي طرح ها و پروژه هاي توسعه  اي
ـ مهاجرت بي رویه ی نیروي انساني جوان و تحصیل كرده ی روستاها و پیري جمعّیت در مناطق روستایي

ـ شكاف كیفیت زندگي در مناطق شهري و روستایي 
ـ عدم پوشش كامل نظام تأمین اجتماعي و پوشش هاي بیمه اي در مناطق روستایي

ـ كمرنگ شدن فرهنگ كار و تولید در مناطق روستایي و عشایري و رونق مصرف گرایي
ـ كمرنگ شدن هوّیت روستایي

ز ـ3:نهادي
دالیل موفقيت:

ـ اهتمام نظام در كوچك سازي دولت و واگذاري امور محلي به نهاد هاي محلي
ـ شکل گیري 35000 شوراي اسالمي روستا

ـ شكل گیري 32000 دهیاري در كشور
ـ وجود سازمان هاي مردم نهاد متعدد در زمینه هاي مرتبط با مدیریت روستا
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دالیل عدم موفقيت:
ـ عدم تحقق مدیریت یكپارچه ی روستایي

ـ نگاه بخشي نگر و تمایل به تمركزگرایي
ـ نامشخص بودن الگوي توسعه ي پایدار روستایي و سند مّلی توسعه ي روستایي و عشایري

ـ نامشخص بودن جایگاه دهیاري ها در سلسله مراتب نظام مدیریت اجرایي كشور
ـ تعدد دستگاه ها و سازمان هاي متولي توسعه ي روستایي

ـ تداخل، تعارض و ابهامات قانوني در راستاي توسعه ي نهادي
ـ ضعف در سیستم نظارت و ارزیابي نهادهاي محلي

زـ4:زیربنایي و كالبدي و محيطي
دالیل موفقيت:

ـ وظایف مشخص دستگاه هاي اجرایي در حوزه ی زیربنایي و عمراني در روستاها 
ـ پیش بیني منابع مالي و بودجه از منابع استاني و مّلی توسط دولت و مسئولین استاني 

ـ وجود بانك اطالعاتي و مشخص بودن مسائل و مشكالت روستاها
ـ وجود دستگاه هاي تخصصي در حوزه ی روستایي مانند بنیاد مسكن، شركت آب و فاضالب 

روستایي،  
ـ معاونت راه روستایي وزارت راه و شهرسازي

كاهش  جهت  در  روستایي  توسعه ي  معاونت  و  كشور  محروم  مناطق  امور  دفتر  تمركز  ـ 
تلفن  بهداشت،  خانه ی  روستایي،  راه  آشامیدني،  آب  برق رساني،  حوزه هاي  در  محرومیت ها 

روستایي و فضاي آموزشي.
ـ توجه مجلس شوراي اسالمي به موضوع روستاها در بودجه هاي سنواتي و طرح هاي پیشنهادي

ـ وجود نخبگان روستایي در دستگاه هاي اجرایي و پیگیري جهت رفع مشكالت روستاها 
ـ تهیه ی طرح هادي براي اغلب مناطق روستایي كشور

ـ تجربه ی نظام در اجراي طرح هادي روستایي
ـ وجود سازمان یا نهاد متولي در راستاي توسعه ي كالبدي روستاها

ـ اهتمام نظام در ارتقاي مطلوبیت و استانداردسازي شاخص هاي سكونت در مناطق روستایي
ـ وظیفه مندي دهیاري ها در زمینه ی اجراي طرح هاي عمراني و توجه به وضعیت كالبدي روستاها

دالیل عدم موفقيت:
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ـ فقدان سند مّلی توسعه ي روستایي و عشایری.
ـ آسیب پذیری مناطق روستایي و عشایری در مقابل مخاطرات طبیعی.

ـ سهم اندك روستاها از منابع و اعتبارات مّلی در بودجه
ـ فقدان جایگاه مّلی هماهنگ كننده بین دستگاه هاي اجرایي در برنامه ریزي 

ـ ضعف در نقش و جایگاه نهادهاي محلي در فرآیند تهیه و تصویب طرح هاي هادي روستایي
ـ كاهش مشاركت مردمي در فرآیند اجراي طرح هادي

ـ عدم اهتمام روستاییان به اخذ پروانه ی ساختماني و رعایت ضوابط فني و ایمني
ـ ضعف برنامه ی مدیریتي شبكه ی حمل و نقل روستایي

ـ عدم توان مالي نهادهاي محلي در حفظ و نگهداري پروژه هاي اجراشده
ـ ضعف در تعیین كاربري و مكان یابي مناسب فعالیت ها در مناطق روستایي

ـ عدم اهتمام دستگاه ها و نهادها در اجراي طرح هادي روستا
ـ گسترش بي ضابطه ی تقاضاي احداث خانه هاي ویالیي و خانه هاي دوم
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جدول 1ـ 69ـ  جدول داليل موفقيت و عدم موفيت مديريت هاي 4 گانه
داليل عدم موفقيتداليل موفقيتموضوع 

مديريت 
اقتصادي

ـ وجود تشكل ها و نظام هاي 
بهره برداري در بخش كشاورزي
ـ اهتمام نظام به رونق بخشي 

كشاورزي
ـ وجود تعاوني هاي متعدد در مناطق 

روستایي
ـ رونق گردشگري روستایي و 

طبیعي

ـ نامشخص بودن استراتژي توسعه ی روستایي در 
مناطق روستایي

ـ عدم ساختارسازي و ایجاد نهادهاي مدیریتي 
مناسب براي توسعه ی اقتصادي روستاها

ـ پایین بودن نرخ بهره وري و بازگشت سرمایه در 
اقتصاد روستایي

ـ عدم حمایت هاي قانوني الزم از سرمایه گذاري در 
مناطق روستایي

ـ جذابیت پایین مناطق روستایي براي 
سرمایه گذاران

ـ شكاف درآمدي مناطق شهري و روستایي و 
عشایري

ـ فقدان مدیریت مناسب اراضي در مناطق روستایي 
به منظور جلوگیري از خرد شدن و تغییر كاربري 

اراضي كشاورزي در مناطق روستایي
ـ پایین بودن تخصص نیروي انساني در مناطق 

روستایي

مديريت 
اجتماعي و 

فرهنگي

ـ حضور 1500 نفر دهیار زن در 
عرصه ی مدیریت روستایي

ـ وجود دانش بومي غني و تجربیات 
گسترده ی مدیریت روستایي و 

عشایري
ـ وجود پیشینه ی مدیریت فرهنگي 

در زمینه ی همكاري، مشاركت و 
تعاون روستاییان و عشایر

ـ تمایل زنان و جوانان به فعالیت در 
عرصه ی مدیریت روستایي

ـ وجود نیروي تحصیل كرده و جوان 
در مناطق روستایي و عشایري

ـ پایین بودن تحصیالت و تخصص در شوراها و 
دهیاري ها

ـ ضعف در آموزش عمومي و همگاني روستاییان و 
عشایر

ـ كاهش میل به مشاركت جامعه ی روستایي و 
عشایري در اجراي طرح ها و پروژه هاي توسعه اي

 مهاجرت بي رویه ی نیروي انساني جوان و 
تحصیل كرده ی روستاها و پیري جمعّیت در مناطق 

روستایي
ـ شكاف كیفیت زندگي در مناطق شهري و روستایي

ـ عدم پوشش كامل نظام تأمین اجتماعي و 
پوشش هاي بیمه اي در مناطق روستایي

ـ كمرنگ شدن فرهنگ كار و تولید در مناطق 
روستایي و عشایري و رونق مصرف گرایي

ـ كمرنگ شدن هوّیت روستایي
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داليل عدم موفقيتداليل موفقيتموضوع

مديريت 
نهادي

ـ اهتمام نظام در كوچك سازي 
دولت و واگذاري امور محلي به 

نهاد هاي محلي
ـ شکل گیري 35000 شوراي 

اسالمي روستا
ـ شكل گیري 32000 دهیاري در 

كشور
ـ وجود سازمان هاي مردم نهاد متعدد 

در زمینه هاي مرتبط با مدیریت 
روستا

ـ عدم تحقق مدیریت یكپارچه ی روستایي
ـ نگاه بخشي نگر و تمایل به تمركزگرایي

ـ نامشخص بودن الگوي توسعه ی پایدار روستایي و 
سند مّلی توسعه ی روستایي و عشایري
ـ نامشخص بودن جایگاه دهیاري ها در 

سلسله مراتب نظام مدیریت اجرایي كشور
ـ تعدد دستگاه ها و سازمان هاي متولي توسعه ی 

روستایي
ـ تداخل، تعارض و ابهامات قانوني در راستاي 

توسعه ی نهادي
ـ ضعف در سیستم نظارت و ارزیابي نهادهاي محلي

مديريت 
محيطي

ـ تجربه مدیریت روستایي در زمینه 
مدیریت پسماندهاي عادي در 

مناطق روستایي
ـ عدم گسترش صنایع آالینده و 
مخرب محیط زیست در مناطق 

روستایي
ـ ظرفیت مدیریتي بالقوه منابع 

عظیم انرژي هاي پاك و تجدید پذیر 
در مناطق روستایي و عشایري

ـ وجود سازمان هاي غیردولتي 
زیست محیطي

ـ وجود قوانین و مقررات زیست 
محیطي

وجود مطالعات مكان یابي مدیریت 
پسماند در طرح هاي هادي روستایي

ـ ضعف مدیریت منابع تولید )آب و خاك( در 
مناطق روستایي و عشایري

ـ آسیب پذیري مناطق روستایي و عشایري در 
مقابل بالیاي طبیعي

ـ ضعف مدیریتي در بهداشت محیط و مدیریت 
پسماندهاي روستایي و عشایري

ـ ضعف آموزش عمومي و همگاني در زمینه ی 
حفظ و نگهداري محیط زیست

عدم اهتمام گردشگران روستایي و طبیعي در حفظ 
و نگهداري محیط زیست روستایي
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داليل عدم موفقيتداليل موفقيتموضوع

 مديريت
کالبدی

ـ وظایف مشخص دستگاه هاي اجرایي 
در حوزه ی زیربنایي و عمراني در 

روستاها
ـ پیش بیني منابع مالي و بودجه از 
منابع استاني و مّلی توسط دولت و 

مسئولین استاني
ـ وجود بانك اطالعاتي و مشخص 

بودن مسائل و مشكالت روستاها
ـ وجود دستگاه هاي تخصصي در حوزه   

روستایي مانند بنیاد مسكن، شركت 
آب و فاضالب روستایي،  معاونت راه 

روستایي وزارت راه و شهرسازي
ـ تمركز دفتر امور مناطق محروم 

كشور و معاونت توسعه ي روستایي 
در جهت كاهش محرومیت ها در 

حوزه هاي برق رساني، آب آشامیدني، 
راه روستایي، خانه ی بهداشت و تلفن 

روستایي
ـ توجه مجلس شوراي اسالمي به 

موضوع روستاها در بودجه هاي سنواتي 
و طرح هاي پیشنهادي

ـ تشكیل نهاد دهیاري در جهت 
پیگیري امور روستاها

ـ وجود نخبگان روستایي در 
دستگاه هاي اجرایي و پیگیري جهت 

رفع مشكالت روستاها
ـ وجود قوانین و مقررات

ـ تهیه ی طرح هادي براي اغلب مناطق 
روستایي كشور

ـ تجربه نظام در اجراي طرح هادي 
روستایي

ـ وجود سازمان یا نهاد متولي در 
راستاي توسعه ي كالبدي روستاها

ـ اهتمام نظام در ارتقاي مطلوبیت و 
استانداردسازي شاخص هاي سكونت 

در مناطق روستایي
ـ وظیفه مندي دهیاري ها در زمینه ی 

اجراي طرح هاي عمراني و توجه به 
وضعیت كالبدي روستاها

ـ فقدان سند مّلی توسعه ي روستایي و عشایری.
ـ آسیب پذیری مناطق روستایي و عشایری در مقابل 

مخاطرات طبیعی و تخریب زیرساخت ها.
ـ عدم تناسب بین نیاز طرح هاي عمران روستایي و 

سهم اندك روستاها از منابع و اعتبارات مّلی در بودجه
ـ فقدان جایگاه مّلی جهت هماهنگ كننده بین 

دستگاه هاي اجرایي در برنامه ریزي
ـ ضعف در نقش و جایگاه نهادهاي محلي در فرآیند 

تهیه و تصویب طرح هاي هادي روستایي
ـ كاهش مشاركت مردمي در فرآیند اجراي طرح هادي
ـ عدم اهتمام روستاییان به اخذ پروانه ی ساختماني و 

رعایت ضوابط فني و ایمني
ـ ضعف برنامه ی مدیریتي شبكه ی حمل و نقل 

روستایي
ـ عدم توان مالي نهادهاي محلي در حفظ و نگهداري 

پروژه هاي اجراشده
ـ ضعف در تعیین كاربري و مكان یابي مناسب فعالیت ها 

در مناطق روستایي
ـ عدم اهتمام دستگاه ها و نهادها در اجراي طرح هادي 

روستا
ـ گسترش بي ضابطه ی تقاضاي احداث خانه هاي 

ویالیي و خانه هاي دوم
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جدول 1-70- ساختار، ظرفيت ها و محدوديت هاي حقوقي و قانوني

قوانين و مقرراتساختارشرح

وضع موجود

ـ وجود بیش از 61 هزار روستا 
و آبادي

ـ وجود بیش از 38 هزار روستا
ـ بیش از 21/5 میلیون نفر 

جمعّیت روستایي ) 29 درصد 
جمعّیت كشور(

ـ وضعیت مناسب شاخص هاي 
زیربنایي

ـ ماده ی 19 قانون برنامه ی 
چهارم توسعه  

ـ ماده ی 194 قانون برنامه ی 
پنجم توسعه 

ـ آیین نامه ی اجرایي ماده ی 
 194

ـ قانون الزام دولت به توسعه ي 
متوازن  روستایي

ـ بند 19 و 20 سیاست هاي 
كلي برنامه ی ششم

ـ قانون تولید و عرضه ی مسكن 
و آئین نامه ی اجرایي آن 

ظرفيت ها
ـ ارتقا شاخص هاي توسعه ي 

روستایي

محدوديت ها

ـ فقدان ساختار كالن 
تصمیم گیري و تصمیم سازي 
براي امور توسعه ي روستایي

ـ نامشخص بودن سهم روستاها 
از اعتبارات و منابع

ـ توجه بیشتر به مراكز شهري
ـ فقدان برنامه ی جامع توسعه ي 

روستایي
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پيش بيني  
 آيندە، ظرفيت ها و 
چالش هاي پيش رو

بخش دوم





201

در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

الف: پيش بيني وضعيت جامعه ی روستایي در صورت ادامه ی وضع موجود

جمعّيت: 
چنانچه روند موجود ادامه پیدا كند وضعیت جمعّیت روستایي و سهم آن به شرح جدول ذیل خواهد شد: 

جدول 2ـ1ـ جدول پيش بيني تغييرات جمعّيت روستايي تا سال 1399 

سال
جمعّيت 

سهم جمعّيت روستاييروستايي )نفر(كل )نفر(

139580،170،69821،285،31926/55

139681،204،76721،275،65726/2

139782،243،52921،257،62525/85

139883،255،44721،230،14025/5

139984،264،56621،192،53925/15

همان طور كه در برآورد و ادامه ی روند موجود نشان مي دهد نه تنها سهم جمعّیتي كاهش مي یابد 
بلكه مطلق جمعّیت روستایي نیز رو به كاهش مي باشد.
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اقتصاد خانوار: 
ارقام درآمد و هزینه ی خانوارهاي روستایي به قیمت ثابت بیانگر این واقعیت است كه ادامه ی روند 
موجود سطح هزینه ی خانوارهاي روستایي را ساالنه 4/9 درصد و سطح درآمد خانوار روستایي را 
ساالنه 3/7 درصد كاهش مي دهد و این روند نه تنها قدرت پس انداز را از خانوارهاي روستایي مي گیرد 
بلكه به دلیل روند كاهش درآمد موجب تشدید در روند كاهشي هزینه ها و كاهش رفاه خانوارهاي 

روستایي خواهد شد.
از طرف دیگر با توجه به اینكه 93 درصد شاغالن روستایي در بخش خصوصي فعال اند و طي 
سال هاي 92ـ  84 قدرت خرید درآمد آن ها 60 درصد كاهش یافته است. ادامه ی این روند طي دوره ی 
زماني بعدي یعني سال هاي 99 ـ 93 كه برابر دوره ی قبلي است موجب گسترش فقر در جامعه ی 

روستایي خواهد شد.

اقتصاد روستا: 
روند كاهش درآمد و افزایش نسبت هزینه هاي خوراكي به غیرخوراكي در سبد هزینه ی خانوارهاي 
روستایي قدرت پس انداز را از این خانوارها سلب و در نتیجه امكان سرمایه گذاري روستاییان را تقریبا 

غیرممكن کرده كه خود موجب تشدید فقر، بیكاري و... خواهد شد.
همچنین كاهش نرخ فعالیت زنان طي دوره ی 92 ـ 84 از 22/6 درصد به 12/1 درصد و ادامه ی 
از سطح  از جمعّیت جامعه ی روستایي كه مرتبا  این روند عمدتا منجر به غیر فعال شدن نیمي 
تحصیالت دانشگاهي بهتري نیز برخوردار مي گردند خواهد شد و به عبارتي پایین بودن نرخ بیكاري 
در جامعه ی روستایي ناشي از ایجاد اشتغال و افزایش تعداد شاغالن نمي باشد بلكه ناشي از كاهش و 
یا خارج شدن جمع كثیري از جمعّیت فعال از گردونه ی كار و فعالیت مي باشد كه به طور مستقیم 

موجب كاهش درآمد خانوارها و ضعف اقتصاد روستایي گردد.
تفاوت در شاخص هاي رفاه بین مناطق شهري و روستایي از یك طرف و شكاف درآمدي بین 
مناطق شهري و روستایي از طرف دیگر و همچنین وابسته بودن درآمد 50 درصد از شاغالن روستایي 
به اقتصاد كشاورزي با وجود بحران هاي آبي در این بخش منجر به تشدید مهاجرت و خالي از سكنه 

شدن تعداد بیشتري از روستاها و پهنه ی سرزمین خواهد شد.
با توجه به روند وضع موجود وضعیت تغییرات شاخص هاي توسعه ی روستایي در زمینه هاي مورد 

نظر در سال 1399 و فاصله آن با وضع مطلوب به شرح زیر خواهد بود:
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الف ـ1: اقتصادي
جدول 2ـ2ـ وضع موجود و پيش بينی شاخص های اقتصادی در افق 1399 در صورت ادامه ی وضع موجود يا وضع مطلوب

عنوان شاخص
واحد 
متعارف

پيش بيني
پايان سال 94

پيش بيني ادامه ی
وضع موجود 1399

وضع مطلوب 
1399

شكاف

سرانه ی توليد ناخالص داخلی )به قيمت 
جاري + برابري قدرت خريد(

26/532/2درصد

سرانه ی توليد ناخالص داخلی روستايي 
)به قيمت جاری برابری قدرت خريد(

0/0درصد

1/8385درصدنرخ رشد اقتصادی

2528/66/3درصدسهم اقتصاد روستا از توليد ناخالص داخلی

سهم ارزش افزوده ی بخش کشاورزی از 
کل ارزش افزوده ی روستايي

28-3810درصد

سهم ارزش افزوده ی بخش صنعت از کل 
ارزش افزوده ی روستايي

1/9-51/950درصد

سهم ارزش افزوده ی بخش خدمات از کل 
ارزش افزوده ی روستايي

1/10409/29درصد

سهم ارزش افزوده ی بخش كشاورزي 
روستايي در اقتصاد روستا

93/593/50درصد

سهم ارزش افزوده ی بخش صنعت 
روستايي در اقتصاد روستا

36/3403/7درصد

سهم ارزش افزوده ی بخش خدمات 
روستايي در اقتصاد روستا

52015درصد

5-13/1105درصدنرخ تورم روستايي
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عنوان شاخص
واحد 
متعارف

پيش بيني
پايان سال 94

پيش بيني ادامه ی
وضع موجود 1399

وضع مطلوب 
1399

شكاف

37355015درصدنرخ فعالّيت )مشارکت اقتصادی(

39376023درصدنرخ فعالّيت روستايي

11/6104030درصدنرخ فعالّيت زنان روستايي

2-7/675درصدنرخ بيکاری روستايي

10-192010درصدنرخ بيکاری جوانان روستايي

4-12117درصدنرخ بيکاری زنان روستايي

نرخ بيکاری فارغ التحصيالن دانشگاهی 
روستايي

13-232310درصد

درصد شاغالن بخش خصوصی به کل 
شاغالن روستايي

93/794940درصد

27/527303درصددرصد شاغالن روستايي در بخش صنعت

درصد شاغالن روستايي در بخش 
کشاورزی

30-495020درصد

درصد شاغالن روستايي در بخش 
خدمات

24/7235027درصد

متوسط درآمد ساالنه ی خانوار روستايي 
)به قيمت جاري(

میلیون 
ریال

121/719025060

متوسط هزينه ی ساالنه ی خانوار 
روستايي )به قيمت جاري(

میلیون 
ریال 

138/519020010
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الف ـ 2: اجتماعي و فرهنگي
جدول2ـ3ـ وضع موجود و پيش بينی شاخص های اجتماعی و فرهنگی در افق 1399 در صورت ادامه ی وضع موجود 

يا وضع مطلوب

واحد عنوان شاخص
متعارف

پيش بيني
پايان سال 

1394

پيش بيني 
ادامه ی

وضع موجود 
1399

وضع 
مطلوب 

1399
شكاف

76/09/0درصدتوسعه ی انساني)HDI( روستايي

74/373807درصداميد به زندگی

8178/99011/1درصدنرخ با سوادي روستايي

272528/63/6درصددرصد جمعّيت روستايي

درصد جمعّيت جوانان روستايي به جمعّيت 
2526/126/10درصدروستايي

49/549/449/40درصددرصد جمعّيت زنان روستايي به جمعّيت روستايي

ضريب نفوذ بيمه ی تأمين اجتماعي روستاييان 
242/29درصدو عشاير

درصدضريب نفوذ بيمه ی سالمت

درصددرصد بي سوادي كودكان زير ده سال روستايي به كل

1/1 -0/9-درصدنرخ رشد جمعّيت روستايي

نسبت بی سوادی افراد ميانسال )50 ساله و 
67/3درصدبيشتر(

رفاه اجتماعي

نسبت جمعّيت تحت پوشش سازمان هاي 
درصدحمايتي به كل جمعّيت روستايي

1011011021درصدنسبت جنسي

درصدسرمايه اجتماعي
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واحد عنوان شاخص
متعارف

پيش بيني
پايان سال 

1394

پيش بيني 
ادامه ی

وضع موجود 
1399

وضع 
مطلوب 

1399
شكاف

3/5-78/55درصدنرخ مرگ و مير نوزادان در هزار تولد

نرخ مرگ و مير کودکان زير پنج سال در هزار 
4/5-1619/515درصدتولد

درصد مهاجرفرستی روستا به تفکيک مناطق 
درصد)استانی و مناطق 9 گانه(

نسبت دختران در سن ازدواجـ  ازدواج نکرده ی 
درصدکشور

درصددرصد پوشش ظاهري دانش آموزان روستايي

درصددرصد خانوارهای روستايي دارای اتومبيل شخصی

1214/67055/4درصددرصد جمعّيت بهره مند از امام جماعت راتب

درصدضريب نفوذ موبايل روستايي

درصدضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي

305/36درصدضريب نفوذ اينترنت روستايي

نسبت آبادی های باالي 20 خانوار به کل 
645861/33/3درصدآبادي هاي داراي سكنه 

نسبت جمعّيت عشايری به کل جمعّيت 
5/45/55/50درصدروستايي

نسبت جمعّيت عشايری اسکان يافته به کل 
درصدجمعّيت عشايری

98/588/598/510درصدپوشش تحصيلی در مقطع ابتدايی

درصدپوشش تحصيلی در مقطع متوسط اول

5668/1درصدپوشش تحصيلی در مقطع متوسط دوم
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واحد عنوان شاخص
متعارف

پيش بيني
پايان سال 

1394

پيش بيني 
ادامه ی

وضع موجود 
1399

وضع 
مطلوب 

1399
شكاف

درصد فارغ التحصيالن روستايي به خانوار 
درصدروستايي

7/89/5درصددرصد ازدواج های منجر به طالق در روستاها 

8884/3درصدنسبت روستاهای دارای مسجد به کل روستا

درصد جمعّيت روستايي )بر اساس تقسيمات 
درصدکشوری سال 1335(

19/219/7درصدتعداد سهم ازدواج هاي روستايي به كل ازدواج

8/510/3درصدسهم طالق هاي روستايي به طالق ها
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الف ـ 3: نهادي:
جدول 2ـ4ـ وضع موجود و پيش بينی شاخص های نهادی در افق 1399 در صورت ادامه ی 

وضع موجود يا وضع مطلوب

عنوان شاخص
واحد 
متعارف

پيش بيني
پايان سال 

1394

پيش بيني 
ادامه ی

وضع موجود 
1399

وضع 
مطلوب 

1399
شكاف

نسبت روستاهای دارای دهياری به کل 
روستاهای باالی 20 خانوار

86951005درصد

نسبت روستاهای دارای شورای 
اسالمی به کل روستاهای باالی 20 

خانوار
91/5981002درصد

نسبت جمعّيت روستاهای دارای 
دهياری به جمعّيت روستايي

861001000درصد

نسبت جمعّيت روستاهای دارای 
شورای اسالمی به جمعّيت روستايي

56/91001000درصد

نسبت دهياران داراي تحصيالت 
دانشگاهي به كل دهياران

8/42/10408/29درصد

نسبت اعضاي شوراهاي اسالمي داراي 
تحصيالت دانشگاهي به كل اعضا

27325018درصد

1523185350003147نفرتعداد دهياران زن

2600316370003837نفرتعداد زنان عضو شوراي اسالمي
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الف ـ 4: زیربنایي و كالبدي و محيطي
جدول 2ـ5ـ وضع موجود و پيش بينی شاخص های محيطی، کالبدی و زيربنايی و در افق 1399 در صورت ادامه ی 

وضع موجود يا وضع مطلوب

عنوان شاخص
واحد 
متعارف

پيش بيني
پايان سال 

1394

پيش بيني 
ادامه ی

وضع موجود 
1399

وضع 
مطلوب 

1399
شكاف

نسبت طول راه روستايي آسفالته به كل راه هاي 
روستايي

67/582/110017/9درصد

نسبت جمعّيت روستاهاي باالي 50 خانوار 
بهره مند از جاده ی آسفالته به جمعّيت روستاهاي 

باالي 50 خانوار
94/1971003درصد

نسبت جمعّيت روستاهاي باال 20 خانوار بهره مند 
از جاده ی آسفالته به جمعّيت روستايي

95951005درصد

نسبت روستاهاي باالي 20 خانوار داراي طرح 
هادي اجراشده به كل روستاهاي باالي 20 خانوار

3947/48032/6درصد

نسبت جمعّيت روستايي برخوردار از برق به كل 
جمعّيت روستايي

1001001000درصد

نسبت جمعّيت روستايي برخوردار از آب 
آشاميدني سالم به كل جمعّيت روستايي

7591/21008/8درصد

نسبت جمعّيت روستايي برخوردار از سيستم 
فاضالب به كل جمعّيت روستايي

0/50/6109/4درصد
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عنوان شاخص
واحد 
متعارف

پيش بيني
پايان سال 

1394

پيش بيني 
ادامه ی

وضع موجود 
1399

وضع 
مطلوب 

1399
شكاف

نسبت واحدهاي مسكوني روستايي مقاوم به كل 
واحدهاي مسكوني روستايي

3137/710062/3درصد

درصد واحدهاي مسكوني روستايي داراي سند 
مالكيت 

53/865/510034/5درصد

سرانه ی فضاي ورزشي سرپوشيده ی روستايي
متر 
0/050/110/9مربع

سرانه ی فضاي فرهنگي و هنري )كتابخانه ها و 
مجتمع هاي فرهنگي( روستايي

متر 
0/050/050/50/45مربع

درصد روستاهاي باالي 20 خانوار بهره مند از 
لوله كشي گاز به كل آبادي هاي باالي 20 خانوار

52/563/99026/1درصد

نسبت خانوارهاي روستايي بهره مند از گاز 
لوله كشي به كل خانوار روستايي 

67/381/9908/1درصد

درصد جمعّيت روستايي تحت پوشش خانه ی 
بهداشت روستايي به كل جمعّيت روستايي

1001001000درصد

نسبت جمعّيت روستايي تحت پوشش شبكه هاي 
تلويزيوني به كل جمعّيت روستايي

98/51001000درصد
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عنوان شاخص
واحد 
متعارف

پيش بيني
پايان سال 

1394

پيش بيني 
ادامه ی

وضع موجود 
1399

وضع 
مطلوب 

1399
شكاف

نسبت واحدهاي مسكوني روستايي داراي حمام 
به كل واحدهاي مسكوني روستايي 

38/546/810053/2درصد

نسبت جمعّيت روستاهاي داراي بوستان به كل 
جمعّيت روستاها

14175841درصد

نسبت روستاهاي داراي غسالخانه به كل 
روستاها

6/27/53022/5درصد

78/53021/5درصددرصد روستاهاي بهره مند از شعبه ی بانك

2/83/43026/6درصددرصد روستاهاي بهره مند از جايگاه سوخت

6/88/33021/7درصددرصد روستاهاي بهره مند از داروخانه

نسبت جمعّيت روستايي برخوردار از خدمات 
ايمني و آتش نشاني به كل جمعّيت روستايي

2953/37723/7درصد
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ب: ارزیابي نقاط قوت و ضعف در مواجهه با فرصت ها و تهدیدهای آتي

علیرغم اجراي برنامه هاي توسعه در گذشته و برنامه ی در دست اجرا )برنامه ی پنجم توسعه( 
ساختار اقتصادی جامعه ی روستایي كشور هنوز با مشكالت زیادي روبه رو است به طوري كه این 
ضعف ها سبب شده اند عملكردها و نقش هاي سكونت گاه هاي روستایي )در بخش تولید( از پویایي الزم 
برخوردار نباشند. جامعه ی روستایي كشور در ابعاد مختلف از امكانات و محدودیت هایي برخوردار است 

كه اهم آن ها به شرح ذیل هستند: 

ـ امكانات و قابليت ها 
ـ وجود ظرفیت هاي مناسب و امكانات بالقوه ی محیطي در عرصه هاي روستایي جهت بسط و 

گسترش فعالیت هاي اقتصادي و عمراني
ـ برخورداري از نیروي جمعّیت جوان و فعال

ـ برخورداري تعداد قابل توجه نقاط روستایي كشور از امكانات زیربنایي نظیر آب، برق، راه، تلفن و گاز 
ـ فراهم شدن زمینه هاي قانوني و عملی مشاركت روستاییان در اداره ی امور روستاها با تشكیل 

شوراهاي اسالمي و دهیاري ها
ـ بهره مندي از دانش بومي گسترده ی روستاییان و عشایر در حفـاظـت، توسـعه و بهره برداري 

بهینه و پایدار از منابع طبیعي و تولید محصول
ـ امكان توسعه ی فرصت هاي شغلي به طور مستقیم و غیر مستقیم در زیر بخش كشاورزي، صنایع 
غذایي، صنایع دستي، تكمیلي و تبدیلي با توجه به پایین بودن هزینه ی  ایجاد فرصت هاي شغلي در این بخش
ـ توجه به توسعه ی روستایي در سند چشم انداز بلندمدت توسعه ی مّلی و سیاست هاي كلي 

برنامه ی ششم

ـ محدودیت ها و تنگناها 
ـ آسیب پذیري شدید روستاها در مقابل سوانح طبیعي و پایین بودن ضریب ایمني آن ها

ـ عدم وجود انگیزه هاي الزم براي سرمایه گذاري در زمینه هاي عمراني و تولیدي در روستاها
ـ ناچیز بودن سهم تسهیالت بانكي و سرمایه گذاري بخش خصوصي در ارتقا كیفیت سكونت و 

فعالیت در جوامع مذكور
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ـ ضعف مشاركت، یا عدم امكان مشاركت روستاییان در برنامه ریزي و تصمیم گیري براي فعالیت هاي 
عمراني و اقتصادي در روستاها

ـ ناكافي بودن زیربناهاي الزم براي توسعه ی فعالیت هاي صنعتي در روستاها
ـ كاهش روزافزون جذابیت هاي اقتصادي و سكونتي روستاها و به تبع آن افول كیفیت زیست و 
ناپایداري آن ها در ابعاد مختلف و گسترش روند مهاجرت )به ویژه جوانان و پسران( و تخلیه ی روستاها
ـ عدم وجود و یا ناچیز بودن زمینه هاي تأمین فرصت هاي شغلي در مناطق روستایي به خصوص 

در بخش هاي غیر كشاورزي و فقدان برنامه هاي كاربردي براي تنوع بخشي به فعالیت هاي اقتصادي
ـ عدم تعادل و افزایش شكاف بین روستاها و شهرها از نظر شاخص هاي توسعه ی اقتصادي، 
اجتماعي و انساني به ویژه در زمینه ی بهره وري نیروي كار، سطح مهارت ها و تخصص ها، نازل بودن 

سطح سواد و باال بودن نرخ رشد جمعّیت 
ـ عدم ارتباط حلقه هاي تولید و توزیع تولیدات مناطق روستایي و بازگشت ارزش افزوده ی آن به 

مناطق مذكور.
ـ كیفیت نامناسب محیط كالبدي روستاها

ـ پراكندگي و تعدد بسیار زیاد سكونتگاه هاي روستایي و ناپایداري بسیاري از آن ها
ـ ضعف منابع مالي، فني، اجرایي، مدیریتي و نیروي انساني در روستاها به ویژه در روستاهاي 

متوسط و كوچك براي تهیه و اجراي طرح ها و برنامه هاي توسعه اي
ـ عدم وجود نظام بهره برداري مناسب از منابع موجود در روستاها، به هم ریختگي نظام مدیریت 

سنتي و عدم شكل گیري مناسب نظام مدیریتي جایگزین
ـ عدم تمایل دستگاه هاي اجرایي و دولتي در واگذار كردن وظایف محلي به نهادهاي غیر دولتي 

و تشكل هاي مردمي
ـ محدودیت منابع آب و خاك براي استقرار و اسكان عشایر

ـ عدم كفایت قوانین و مقررات موجود براي تسریع در امر اسكان عشایر
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ب ـ 1: نقاط قوت و ضعف
جدول 2ـ6ـ بررسي نقاط قوت و ضعف در جامعه ی روستايي  

نقاط ضعفنقاط قوت

شیوه ی  دیرینه ی  فرهنگی  و  تاریخی  پیشینه ی  ـ 
زندگی روستایي.

ـ بهبود نسبی شاخص های سواد، بهداشت و درمان، 
فرهنگي و ورزشی.

اقتصادي،  محیطي،  منابع  و  ظرفیت ها  وجود  ـ 
كالبدي و انسانی.

ـ برخورداري تعداد قابل توجهی از روستاها از امكانات 
زیربنایي نظیر آب، برق، راه، ارتباطات، گاز و...

ـ تنوع و میزان محصوالت زراعي و باغي چهارفصل.
در  آبزیان  و  طیور  و  دام  محصوالت  باالی  سهم  ـ 

روستاها از تولید
ـ تنوع صنایع دستي و سنتی با ماهیت فرهنگی و هنری

توسـعه ی  و  جـذب  متعـدد  زمینه هـاي  وجـود  ـ 
گردشـگری 

ـ وجود ظرفیت ایجاد صندوق هاي تأمین مالي خرد 
و ضمانت محصوالت

ـ وجود واحدهاي صنعتي كوچك، متوسط و صنایع 
تبدیلي كشاورزي

ـ باال بودن نرخ فعالیت، پایین بودن نرخ بیكاري و 
وجود نیروی کار ارزان در روستا نسبت به شهر.

ـ اشتغال حدود 93 درصد روستاییان در بخش خصوصی
ـ پایبندی به اهداف و آرمان های نظام و مشارکت 

اجتماعی، سیاسی باال.
دانش آموختگان  تعداد  و  سواد  سطح  افزایش  ـ 

تحصیالت عالی.
ـ افزایش سطح سواد جوانان روستایي بویژه دختران

ـ باال بودن سهم اشتغال بخش غیر دولتی 
ـ وجود قومیت ها، آداب، رسوم و فرهنگ هاي مختلف 

و نظام ریش سفیدی 
ـ ضریب امنیتی نسبتا باالی مناطق روستایي و عشایری 
ـ احترام، توجه و رعایت ارزش هاي دیني و مذهبي 

ـ تغییرات غیر اصولی كاربري اراضي در مناطق روستایي 
ـ نرخ پایین برخورداری آبادی های زیر 20 خانوار از 

خدمات زیربنایی 
نامناسب بودن محیط كالبدي روستاها به دلیل  ـ 

تأخیر در اجرای طرح هادی 
ـ تخریب و انهدام بافت هاي با ارزش روستایي.

توسعه ی  براي  الزم  زیربناهاي  بودن  ناكافي  ـ 
فعالیت هاي اقتصادي 

ـ فقدان اسناد مالكیت امالک، مستغالت و اراضی 
روستایي و عشایری 

ـ پایین بودن بهره وری عوامل تولید بخش كشاورزي
ـ كامل نبودن زنجیره ی تأمین، تولید و توزیع كشاورزي
ـ كم توجهي به سالیق مشتری در تولید صنایع دستي 
ـ کم توجهي به ظرفیت های گردشگری و پایین بودن 

سهم گردشگری در اقتصاد روستایي 
ـ پایین بودن درآمد سرانه ی روستاییان و عشایر

ـ پایین بودن سرانه ی  سرمایه گذاري در روستا
تأمین  در  روستاییان  مالی  توان  بودن  پایین  ـ 

هزینه های تولید )سرمایه  در گردش( 
ـ پایین بودن سهم اشتغال بخش های صنعت، معدن 

و خدمات در روستا 
ـ فقدان آمار و اطالعات از ظرفیت و پتانسیل روستاها 

و مناطق عشایری
ـ پایین بودن سطح سواد و مهارت جمعّیت فعال روستایي

ـ سالخوردگي جمعّیت روستایي به دلیل مهاجرت 
جوانان روستا.

مناطق  در  زندگي  به  امید  شاخص  بودن  پایین  ـ 
روستایي و عشایری 

ـ كاهش و منفي شدن نرخ رشد جمعّیت 
ـ کاهش نرخ فعالیت زنان روستایي 

ـ پایین بودن مشارکت تحصیل کردگان جهت
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نقاط ضعفنقاط قوت

در روستاها 
ـ اهمیت به حفظ و تحكیم بنیان خانواده

ـ وجود نهادهای محلی )شوراهای اسالمی و دهیار( 
ـ افزایش تعداد و نقش تشکل های مردم نهاد 

ـ انتخاب دهیار از طریق مردم )با واسطه شورا(
ـ افزایش حضور و نقش زنان در مدیریت روستا   

ـ وجود روحیه ی مشارکت جویی و کار جمعی در 
جوامع روستایي و عشایری.

تولید  منابع  به  دسترسی  در  نسبی  مزیت  ـ 
و  گردشگری  )کشاورزی،  روستایي  محصوالت 

منابع طبیعی(
سرزمین  پهنه ی  در  روستاها  حضور  پراکندگی  ـ 
بویژه در مناطق مرزی و دورافتاده به عنوان پدافند 

غیر عامل 
از تهیه ی طرح  ـ ضابطه مند شدن غالب روستاها 

هادی.
برق  شبکه ی  از  روستایي  نقاط  برخورداری  ـ 

سراسری.
از مسکن  روستایي  نسبی جامعه ی  برخورداری  ـ 

مقاوم.
ـ احساس تعلق روستاییان به محل زیست خود و 
عالقه مندی به حفاظت، توسعه و بهره برداري بهینه 

از آن.

عضویت در شوراي اسالمي و سمت دهیاری بویژه زنان 
ـ ضعف بنیه ی مالی روستاییان در تأمین هزینه های 

مدیریت محلی 
ـ اتكا و توجه بیش از حد روستاییان به منابع دولتي

ـ افزایش بهره برداری های غیر اصولی از منابع طبیعي 
از قبیل مراتع، جنگل ها و...

از  استفاده  و  آب  منابع  از  نامناسب  بهره برداری  ـ 
روش هاي سنتی آبیاري.

ـ ضعف مدیریت پسماند و سیستم دفع بهداشتی 
فاضالب و پسماند 

ـ استفاده ی بی رویه از سموم و کود و آثار مخرب آن 
در منابع آب و خاک.

ـ خرد شدن اراضي كشاورزي.
ـ ضعف ناوگان حمل و نقل بار و مسافر روستایي و 

عشایری کارآمد.
بهره برداری  و  نگهداری  و  ـ ضعف نسبی در حفظ 

پروژه های روستایي و عشایری.
 )HDI( ـ پایین بودن شاخص هاي توسعه ی انساني

روستاها نسبت به شهرها.
ـ آسیب پذیري روستاییان در مقابل آسیب هاي اجتماعي 
و  به حقوق مدني  آگاهي روستاییان نسبت  ضعف 

قانوني جهت اخذ مطالبات فردي و گروهي.
افزایش روند بروز معضالت و ناهنجاري هاي اجتماعي 

و فرهنگی ناشی از مهاجرت روستاییان و عشایر 
دلیل  به  روستایي  دختران  ازدواج  میزان  كاهش 

مهاجرت مردان.
افزایش میزان طالق به دلیل تفاوت هاي فرهنگي.

روند رو به رشد افزایش شكاف نسلي.
کاهش توان و کیفیت تولید جامعه ی روستایي به 

دلیل مهاجرت های بی رویه
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ب ـ2: فرصت ها و تهدیدها
جدول 2ـ7ـ بررسي فرصت ها و تهديدها در جامعه ی روستايي

تهديدهافرصت ها

ـ وجود بسـتر قانونی مناسـب برای مشارکت عملی 
روسـتاییان در توسعه و مدیریت روستا.

ـ وجـود برنامه هـا و طرح هـاي توسـعه و عمـران 
روسـتایي.

سـند  در  روسـتایی  توسـعه ی  بـه  توجـه  ـ 
چشـم انداز، سیاسـت هاي ابالغی اقتصـاد مقاومتی، 
سیاسـت های کلـی برنامه ی ششـم و مسـئولین به 
روسـتا بـه عنـوان کانـون تولیـد و ارزش آفرینـی.
ـ بهره منـدی از نظـام مدیریـت محلـی در قالـب 

دهیاری هـا. و  اسـالمی  شـوراهای 
ـ وجـود مراکز آموزشـی ترویجـی، علمی تحقیقاتی 
و فنـی و حرفـه ای در جهـت توسـعه ی آمـوزش و 

ترویج روسـتایي و عشـایری.
تشـکل های  اتحادیه هـا،  صنفـی،  نظـام  وجـود  ـ 
و  روسـتایي  مناطـق  در  تعاونی هـا  و  مردم نهـاد 

عشـایری.
ـ گرایش گردشـگران داخلـی و خارجی برای بازدید 

از مناطق روستایي و عشایری.
ـ امـكان بهره گیری از فناوری هـای نوین در آموزش 

مجازي در روسـتاها و مناطق عشایری.
ـ پرداخـت فوق العـاده ویـژه ی کارکنـان دولـت در 

مناطـق کمتـر توسـعه یافته ی روسـتایي 
ـ اجـرای طـرح پزشـک خانـواده و بیمه ی سـالمت 

روستاها  در 
ـ تشـکیل معاونـت توسـعه ی روسـتایي بـه عنـوان 
متولـی توسـعه ی روسـتایي در سـاختار حاکمیتـی 
ـ تشکیل فراکسیون روستایي در مجلس شورای اسالمی 
ـ شـکل گیری سـاختارهای اداری و اجرایـی جدیـد 

در دسـتگاه های اجرایـی
ـ تشـکیل کارگروه توسـعه ی روسـتایي و عشـایری 

ذیـل شـورای برنامه ریزی اسـتان 

ـ آسیب پذیري روستاها در مقابل سوانح، حوادث و 
بالیای طبیعي و پایین بودن ضرایب ایمني آن ها

ـ بروز ساختار كالبدي دوگانه )ساختار كالبدي جدید 
و قدیم( در سكونت گاه هاي روستایي كشور بویژه در 

روستاهاي حریم شهرها.
ـ تسلط نگرش کالبدی طرح های هادی و کم توجهی 

به نظام فعالّیت، معیشت و اقتصاد روستاها
مالی،  منابع  از  روستاها  سهم  بودن  نامشخص  ـ 

تسهیالت بانکی و اعتبارات بودجه ی عمومی دولت
براي  نیاز  مورد  جاذبه ی  و  مشوق ها  کمبود  ـ 

سرمایه گذاري در روستاها و مناطق عشایری.
پیوندهای شهر و روستا  به زنجیره ی  ـ کم توجهی 

برای توسعه ی پایدار
سیاست گذاری،  در  یكپارچه  ساختار  ضعف  ـ 
برنامه ریزی، نظارت و راهبری توسعه ی روستایي در 

سطوح مّلی و منطقه اي 
ـ وجود موانع ساختاري در نظام اجرایي در خصوص 
تسهیل در انجام فعالیت ها و مشاركت مناسب روستاییان.

ـ تغییر شتابان روستا به شهر.
ـ ضعف سازوكار موجود در حفظ، نگهداري و تحویل 

پروژه هاي عمرانی به روستاییان 
ـ كم توجهي به اجراي مصوبات طرح هاي توسعه و 

عمران روستایي و سازوكارهاي مورد نیاز آن.
دولتي  براي  و  مّلی  اراضي  تملك  طوالني  روند  ـ 

 ساخت  مسكن  روستایي.
ـ ضعف قوانین حمایتی و اجرایی و وجود تعارض 
با  مرتبط  دستورالعمل هاي  و  مقررات  قوانین،  در 

توسعه ی روستایي و عشایری.
ـ فقدان برنامه ی جامع توسعه ی روستایي و عشایری.
با  ترویجی  و  آموزشی  برنامه های  تناسب  عدم  ـ 

نیازهای جامعه ی روستایي و عشایری
ـ ضعف باور و تمایل دستگاه های اجرایی به مشارکت 

روستاییان و عشایر در برنامه ریزی و اجرا.
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تهديدهافرصت ها

ـ امکان جذب سرمایه گذار در مناطق روستایي
ـ امکان استفاده از ظرفیت های مبادالت مرزی 

ـ تشکیل شورای برنامه ریزی توسعه ی روستایي و 
عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد 

ـ طرح مشارکت در راه اندازی تولیدی مستقر در 
روستا 

ـ حضور نخبگان روستایي در مجامع تصمیم گیری 
و تصمیم سازی 

وجود  برنامه ی ترویجی، آموزشی و اطالع رسانی در 
صدا و سیما

ـ پایین بودن اثربخشی برخی از پروژه های عمران روستایي 
ـ تخریب روزافزون منابع زیست محیطی روستایي.

ـ عدم توثیق اسناد روستایي توسط سیستم بانکی در 
ارائه ی تسهیالت.

برای  اسنادی  اعتبار  تأمین  فرآیند  تعریف  عدم  ـ 
تولیدات روستایي

وضعیت  به  توسعه  مدیریت  نظام  کم توجهی  ـ 
محیطی، زیربنایی و کالبدی آبادی های کوچک )زیر 

بیست خانوار(.
ـ کم توجهی به هویت تاریخی، معماری بومی و بافت 

روستایي.
میزان  كاهش  زیرزمیني،  آب هاي  سطح  بافت  ـ 

بارندگي و بروز خشکسالی 
نقاط  به  یکسان  نگرش  و  متمرکز  برنامه ریزی  ـ 
مرزی،  )روستاهای  تنوع  به  بی توجهی  و  روستایي 

گردشگری، روستاهای واقع در حریم شهرها و...(.
و شهرهای  مجاور کالن شهرها  روستاهای  تبدیل  ـ 

بزرگ به سکونت گاه های حاشیه نشیني.
ـ تخلیه ی روستاهاي مرزي و مشكالت امنیتي ناشي 

از آن.
و  مذهبي  قومیتي،  عوامل  به  كافي  توجه  عدم  ـ 

فرهنگي در برنامه ریزي هاي مرتبط با روستا.
 عدم تعادل و افزایش شكاف بین روستاها و شهرها از 
نظر شاخص هاي توسعه ی اقتصادي، اجتماعي و انساني.

ـ عدم تعادل فضایي بین سكونت گاه هاي شهري و 
روستایي.

سكونت گاه هاي  بي برنامه ی  و  بي رویه  گسترش  ـ 
و  )بویژه كالن شهر  در حریم شهرها  واقع  روستایي 

شهرهاي بزرگ(.
ـ كم توجهي به تولیدات دانش بنیان در روستا

ـ كم توجهي به بخش خدمات در روستا
ـ فقدان سامانه ی یکپارچه ی جامع آمار و اطالعات روستایي

ـ عدم تهیه ی ساالنه ی حساب اقتصادي روستا
ـ ضعف مدیریت شبکه ی حمل و نقل )بار و مسافر( 

روستایي و عشایری کارآمد.
 عدم توسعه و تنوع خدمات در دفاتر ICT روستایي. 
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ج: ارزیابي چالش ها و تنگناهاي جامعه ی روستایي
بـا توجـه بـه نقاط قـوت و ضعف، فرصت هـا و تهدیدها در حوزه ی روسـتایي، مهم تریـن چالش های 
اقتصـادي، اجتماعـي، فرهنگـي، نهـادي، محیطـي، كالبـدي و زیربنایي پیـش روی ایـن جامعه به 

شـرح ذیل است:

برنامه ریزی: 
فقـدان الگـو و برنامه ی یكپارچه ی توسـعه ی روسـتایي مبتني بر قابلیت هـا و ویژگي هاي 	 

منطقه اي و محلي 
غلبـه ی نگاه نقطه اي و نسـخه اي و بخشـي به روسـتاها و عـدم نگاه حـوزه اي، پهنه اي یا 	 

ناحیـه اي بـه مناطق روسـتایي در نظـام برنامه ریزي و برنامه هاي توسـعه
ضعف نگرش فضایي و رویكرد آمایشي در برنامه ریزي توسعه ی روستایي 	 

اقتصادي: 
فقـدان مشـوق هاي مؤثـر در جلـب و جذب سـرمایه گذاري )از قبیل مالیـات صفر درصد، 	 

تسـهیالت ارزان قیمت، كاهش سـهم بیمه ی كارفرما(
عـدم تناسـب سـهم بخش هـاي عمـده ی اقتصـادي از نظـر ارزش افـزوده و اشـتغال در 	 

روسـتا اقتصاد 
بهـره وري پاییـن عوامـل تولیـد و كامـل نبـودن زنجیـره ی تأمیـن )تولیـد و توزیـع( 	 

محصـوالت 
تأثیر ناچیز ارزش افزوده ی بخش هاي عمده ی اقتصادي روستایي بر اقتصاد روستا 	 
پایین بودن سرانه ی سرمایه گذاري دولت در فعالیت هاي اقتصادي روستایي 	 
پیوند ضعیف و یا ناچیز اقتصاد روستایي با اقتصاد جهاني 	 
نفـوذ پاییـن فناوري هـاي نویـن و اقتصـاد دانـش بنیـان در تولیـد و خدمـات مناطـق 	 

روسـتایي 
عـدم تناسـب هاي )درآمدي، اشـتغال، سـواد، بهداشـت و درمـان( اجتماعـي، اقتصادي و 	 

فضایـي بیـن مناطق روسـتایي و همچنین مناطق روسـتایي و شـهري
پایین بودن سهم و میزان تسهیالت اعتباري براي طرح هاي سرمایه گذاري روستایي 	 
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عـدم انسـجام و تدویـن سیاسـت ها، برنامه هـا و دسـتورالعمل هاي مرتبط با روسـتا بویژه 	 
در حوزه ی سـرمایه گذاري 

عدم گسترش خدمات بانکی و مالي در حوزه ی روستایي 	 
وجود اشتغال ناقص و فصلي در روستاها 	 
عدم ساختار و تسهیل كننده در امور اقتصادي و سرمایه گذاري در روستاها  	 

اجتماعی ـ فرهنگی:
روند منفی نرخ رشد و كاهش جمعّیت روستایي و تشدید مهاجرت 	 
پایین بودن شاخص HDI روستایي بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته 	 
شـیوع و گسـترش مسـائل، ناهنجاری هـا و آسـیب های اجتماعـی از جمله طـالق، تجرد 	 

قطعـی دختران روسـتایي، زنـان بی سرپرسـت خانوار، فقـر و اعتیاد
كاهش نسبی کیفیت نیروی کار و ضعف مهارت ها 	 
ضعف نظام حمایت هاي اجتماعی کارآمد روستایي و عشایری1	 
فقدان راهبرد یکپارچه و منسجم اجتماعي ـ فرهنگي روستایي	 

نهادی:
وجود تعارض، تداخل و خأل در قوانین و مقررات و ضعف در نحوه ی اجراي قوانین	 
سنددار نبودن عمده ی امالک، مستغالت و اراضی روستایي و عشایری 	 
ضعـف سـاختار یکپارچـه در سیاسـت گذاری، برنامه ریـزی، هدایـت، نظـارت و راهبردی 	 

توسـعه ی روسـتایي در سـطوح مّلـی و منطقـه ای و ناهماهنگـي در دسـتگاه هاي فعال و 
گاهـی دوگانگـي در حوزه ی روسـتا و عشـایر 

ضعف مشارکت های مردمی در مدیریت روستا و کمبود تشكل هاي مردم نهاد فعال	 
ناپایداري منابع مالی در دسترس مدیریت محلي 	 

كالبدي، محيطي: 
پراكندگـي و توزیـع نامتعادل جمعّیت مناطق روسـتایي و عشـایري در پهنه ی سـرزمین 	 

بویـژه مناطق مرزي 

1. SPI
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تغییرات غیر اصولي كاربري اراضي در مناطق روستایي 	 
تخریب محیط زیست و بهره برداري نامتناسب از قابلیت هاي محیطي روستاها	 
خرد شدن اراضي كشاورزي 	 
تاب آوري پایین و آسیب پذیري سكونت گاه هاي روستایي در مقابل مخاطرات طبیعي 	 
اجتماعـي، 	  بـه جنبه هـاي  و كم توجهـي  هـادي  در طرح هـاي  كالبـدي  نـگاه  غلبـه ی 

اقتصـادي، فرهنگـي، تاریخـي، میراثـي و طبیعـي روسـتا
كاهش شدید منابع آبي نواحي روستایي بویژه منابع آب زیرزمیني	 
توزیع نابرابر زیرساخت ها و خدمات رفاهي در مناطق روستایي 	 
ضعف برخورداري از برخي خدمات زیربنایي و كالبدي مورد نیاز در مناطق روستایي 	 



 سند 
راهبردي توسعه ی روستايي

بخش سوم
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الف: اركان جهت ساز سند راهبردي توسعه ی روستایي 

الف ـ 1: چشم انداز جامعه ی روستایي:
بـا توجـه به سـند چشـم انداز 1404 و سیاسـت هاي كلـي ابالغي )برنامه ی ششـم توسـعه، اقتصاد 
مقاومتـی، تشـویق سـرمایه گذاری، سـالمت، شهرسـازی، مسـکن، امنیـت فضایـی، تولیـد و تبادل 
اطالعـات و ارتباطـات )افتـا(، کشـاورزی، اشـتغال، جمعّیـت و اصـل 44(، آزمایـش، تولیـد مّلـی 
حمایـت از کار و سـرمایه ی ایرانـی، سـند تحـول بنیادیـن نظام آمـوزش و پرورش، نقشـه ی جامع 
علمـی کشـور، نقشـه ی تحّول نظام سـالمت بایسـتي بـراي حوزه ی روسـتا و توسـعه ی روسـتایي 
اصـول، ارزش هـا و جهت گیري هـاي حاكم بر توسـعه ی روسـتایي در راسـتاي آرمان ها و رسـالت ها 
بـراي حوزه هـاي مختلـف اعـم از اقتصادي، اجتماعـي، فرهنگي را مشـخص و چشـم انداز جامعه ی 
روسـتایي در افقـي تعریف شـده تبییـن گـردد. بـه منظـور تبییـن چشـم انداز، ضـروري اسـت بـا 
ارزیابـي الگوهاي پیشـرفته، روندهاي آتي شناسـایي شـده تا بتـوان جایگاه صحیحي بـراي مقاصد 

آرمانـي مـورد انتظار مشـخص نمود. 
بدیـن منظـور بایسـتي ضمـن بررسـي اسـناد باالدسـتي و روندهـاي جهانـي در حوزه ی روسـتا، 
بـا آن هـا مؤلفه هـاي  و متناسـب  اسـتخراج  تبییـن چشـم انداز،  بـراي  اصلـي  واژه هـاي  كلیـد 
شناسایي شـده بـا كلیـد واژه هـاي چشـم انداز تطبیـق داده شـود  مراحـل تدویـن چشـم انداز بـه 

شـرح زیـر مي باشـد:



224

در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

شکل 3ـ1ـ مراحل تدوين چشم انداز 
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بررسي ارزش ها ، اصول و 
نظام و سياست هاي كلي 

 تجربيات جهاني

 

مرور روند 
  كليدي آتي

 تعيين محدوده چشم انداز

 

استخراج مؤلفه هاي چشم 
 انداز

 

 تبيين بيانيه چشم انداز

ارزيابي و  نهايي سازي 
 چشم انداز

تدوین بيانيه ی چشم انداز:
ـ استخراج ارزش ها، اصول و جهت گيري هاي كليدي مبتني بر توسعه ی روستایي: 

با مرور اسناد باالدستي مجموعه اي از مؤلفه هاي راهبردي و جهت ساز شناسایی شده و به تفکیک 
بخش هاي مختلف گروه بندي و سازماندهی مي شوند. این مؤلفه ها به شرح جدول زیر مي باشد:  
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جدول 3ـ1ـ مؤلفه هاي جهت ساز در تدوين چشم انداز 

ارزش ها، اصول و جهت گيري هاي كليديبخش، زيربخش

اقتصادي

جایگاه نخست اقتصادي در منطقه ی آسیاي جنوب غربی )چشم انداز( 
توزیع متناسب درآمد )چشم انداز(

دور از فقر )چشم انداز(
تأمین امنیت غذایی)چشم انداز( )اقتصاد مقاومتی( )سیاست های بخش کشاورزی( 

)سیاست های کلی سالمت( 
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي )چشم انداز( )سیاست های ابالغی(

ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه )چشم انداز( 
رسیدن به اشتغال کامل )چشم انداز(

محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد )اقتصاد مقاومتی( 
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد )اقتصاد مقاومتی( 

تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها )سیاست های ابالغی( )اقتصاد مقاومتی( 
كانون تولید و ارزش آفریني )سیاست های ابالغی( 

تقسیم كار و تعیین نقش مّلی براي مناطق )سیاست های ابالغی(
ایجاد فرصت های جدید اقتصادی )سیاست های ابالغی(

حمایت های ویژه از فعالّیت های کارآفرینی و اشتغال زایی مزیت دار بومی )سیاست های 
ابالغی(

بهبود مستمر فضای کسب و کار )سیاست های ابالغی(
توسعه و پیوند های اقتصادی و تجاری و متقابل و شبکه ای کشور یا کشورهای منطقه 

)سیاست های ابالغی(
تقویت زیرساخت ها با هدف افزایش تولید محصوالت روستایي )سیاست های کشاورزی(

رفع فقر )سیاست های کشاورزی(
ارتقا سطح درآمد روستاییان )سیاست های کشاورزی(

تنوع بخشی و گسترش فعالّیت های مکمل اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایي و 
خدمات نوین )سیاست های کشاورزی(

رشد بهره وري اقتصاد روستایي )سیاست های کشاورزی(
جهت دادن چرخه ی علم و فناوري و نوآوري به ایفاي نقش مؤثرتر در اقتصاد )نقشه ی 

جامع علمی کشور(
تنوع بخشی به فعالّیت ها و افزایش سرمایه گذاري در بخش هاي غیر کشاورزي )اقتصاد 

مقاومتی(
ساماندهی زنجیره ی تأمین روستایي )سیاست های کشاورزی(

تولیدات کشاورزي سالم و ارگانیک، فراوري، تبدیلي، صنعتي، گردشگري، خدماتي 
)سیاست های کشاورزی(
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اجتماعی
و فرهنگي

جایگاه نخست علمی و فناوري در منطقه ی آسیاي جنوب غربی )چشم انداز(  
توانمندسازی سرمایه ی انسانی با تأکید بر کارآفرینی، خودباوری، خالقیت، نوآوری و 

توانا در تولید علم و فناوري )نقشه ی جامع علمی کشور(
افزایش سهم آموزش مهارتي در نظام آموزشي )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(

توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم و روستا )سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش(

دانش آموزان روستایي کارآمد، اثربخش، یادگیرنده و مشارکت جو )سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش(

گسترش و تأمین همه جانبه ی عدالت آموزشی و تربیتی )سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش(

توسعه ی آموزشی مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسالمی ایران )سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش(

ایجاد فرصت هاي آموزشی متنوع و با کیفیت براي دانش آموزان روستایي )سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش(

بهره مندي هوشمندانه از فناوري هاي نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی )سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش(

ریشه کن کردن بی سوادی )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(
بهره برداري از آموزش هاي غیر حضوري و مجازي در برنامه هاي آموزشی و تربیتی 

)سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(
آموزش کاربردي با هدف تولید )نقشه ی جامع علمی کشور(

توسعه یافتگی، توانایی تولید دانش پیشرفته و علم و فناوري )نقشه ی جامع علمی کشور(
جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري به سمت حل مشکالت و رفع 

نیازمندي هاي واقعی )نقشه ی جامع علمی کشور(
جامعه ی روستایي آگاه و توانمند در حوزه ی مراقبت هاي بهداشتی و پزشکی و درماني 

)سیاست های کلی سالمت(
توسعه ی خدمات الکترونیک در نظام سالمت )نقشه ی تحول نظام سالمت(  

عدالت بهداشتی و درمانی در دسترسی روستاییان در بهره مندي از خدمات حوزه ی 
سالمت )سیاست های کلی سالمت(

تحقق رویکرد سالمت همه جانبه )جسمی، روحی، معنوی و اجتماعی( و انسان سالم 
)نقشه ی تحول نظام سالمت(  

دسترسی سریع، ارزان، پایدار و امن به حداکثر سوابق سالمت کلیه ی افراد جامعه 
)سیاست های کلی سالمت(

ارتقای کیفیت زندگی مرتبط با سالمت همه جانبه )نقشه ی تحول نظام سالمت(  
دسترسی عادالنه به منابع و خدمات بخش سالمت )سیاست های کلی سالمت(

ارتقای شاخص های سالمت جسمی و روانی )سیاست های کلی سالمت(
ارتقای سطح سالمت مواد غذایی )سیاست های کشاورزی(
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كالبدي و 
زيربنايي

مقاوم سازی تأسیسات و زیرساخت ها در روستاها )سیاست های ابالغی(
هویت بخشی به سیماي روستاها )سیاست های ابالغی(

استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطالعات )سیاست های ابالغی(
تقویت زیرساخت های تولید )سیاست های کشاورزی(

احیای بافت های فرسوده ی روستایي )سیاست های کلی مسکن(
برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایي )سیاست های کلی مسکن(

رفع محرومیت در زیرساخت ها، خصوصا در مناطق روستایي کشور )سیاست های کلی 
مسکن(

توسعه ی ضریب نفوذ شبکه ی مّلی، اطالعات و ارتباطات )اینترانت( )سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش(

چند منظوره کردن مستحدثات و تأسیسات )سیاست های پدافند غیر عامل(
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مرور روند هاي كليدي آتي:
در تبیین چشم انداز ضروري است تا با ترازیابی برخی الگوهاي پیشرفته تر، روندهاي آتی شناسایی 
شده تا بتوان به جایگاه آرمانی نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه دست یافت. رویكرد ها و 

روندهاي كلیدي به شرح زیر مي باشد: 
رشد اقتصادي شتابان و پایدار و اشتغال زا

ارتقا سطح نسبي درآمد سرانه 
کانون تولید و ارزش آفرینی

توان افزایي روستاییان 
رشد بهره وري اقتصادي روستایي

تنوع بخشي به فعالیت ها و افزایش سرمایه گذاري در بخش هاي غیر كشاورزي
تبدیل روستا به سكونت گاهي مطلوب براي حفظ و توان افزایي روستاییان 

ارتقا آموزش هاي تحصیلي و مهارتي 
توسعه ی دسترسي به خدمات زیربنایي

ایجاد بسترهاي الزم جهت استفاده از خدمات الكترونیك 
تنوع بخشی و گسترش فعالّیت های اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روشنایی وحدت نوین

هویت بخشی به سیمای روستا 
حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور

ارائه و ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی 

بيانيه ی چشم انداز
با جمع بندي کلید واژه هاي شناسایی شده، بیانیه ی چشم انداز در برنامه ی جامع توسعه ی روستایي به 

شرح ذیل تبیین شده است.
» در افق چشم انداز 1404، جامعه ی روستایي به عنوان کانون تولید و ارزش آفرینی، توانمند در 
حوزه هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگي، مؤثر در دست یابی کشور به جایگاه نخست اقتصادي، علمی 
و فناوري در منطقه با اقتصادي متنوع، مولد و دانش بنیان، حافظ آثار تاریخي، فرهنگي و طبیعي با 
هویت اسالمی ایرانی، سکونت گا هي مطلوب براي زندگی و  پرورش انسان هاي سالم، دانا و خاّلق و 

بستر رشد اقتصادي پایدار، اشتغال زا و کارآفرین می باشد.« 
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ب ـ اهداف كالن:
با توجه به رویكرد جامع مد نظر براي توسعه ی روستایي و نگاه به روستا به عنوان كانون تولید و 
ارزش آفریني، اهداف این توسعه بایستي در جهت افزایش تولید و بهره وری، توزیع عادالنه ی منافع 
توسعه، ایجاد اشتغال مولد، مفید و سودمند با مشارکت مؤثر مردم در تصمیم گیری، حفظ توازن 
محیط زیستی و طبیعی، حفظ و احیا هویت اسالمی ـ ایرانی و ایجاد محیطی مطلوب برای سکونت 

در جهت حفظ و تثبیت جمعّیت باشد.
این اهداف عبارت اند از: 

ارتقا و توسعه ی خدمات و زیرساخت های روستایي )حداقل 90 درصد مناطق شهری( 	 
ارتقا شاخص توسعه ی انسانی و اجتماعی تا سطح مناطق شهری 	 
توسعه و بهبود مدیریت روستایي 	 
توسعه و تثبیت اشتغال روستایي	 
انتظام بخشی به روابط شهر و روستا و ارتقا  هویت روستایي	 

ج: راهبردهاي توسعه ی روستایي:
1ـ ارتقا و توسعه ی خدمات و زیرساخت های روستایي )حداقل 90 درصد مناطق شهری( 

1ـ1ـ توسعه ی خدمات روستایي در پهنه ی سرزمیني با نگاه آمایشي 
2ـ1ـ تقویت بنیه ی اقتصادی مناطق روستایي

3ـ1ـ اصالح ساختار اقتصاد روستا
4ـ1ـ بهبود شاخص هاي بهره وري

5ـ1ـ ارتقا نقش و جایگاه روستا و روستایي در نظام برنامه ریزي كشور )مّلی، منطقه اي، محّلي(
6ـ1ـ ارتقا جایگاه اقتصادي، فرهنگي و منزلت اجتماعي روستاییان و عشایر

2 ـ ارتقا شاخص توسعه ی انسانی و اجتماعی تا سطح مناطق شهری
1ـ2ـ ارتقا شاخص توسعه ی انساني و اجتماعی مناطق روستایي و عشایري و كاهش فاصله ی آن 

با مناطق شهري
2ـ2ـ تقویت پایدار سرمایه ی اجتماعي و توانمندسازي اجتماع محور در جامعه ی روستایي
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3 ـ توسعه و بهبود مدیریت روستایي
1ـ3ـ توسعه ی پوشش خدمات نوین در مناطق روستایي و عشایري

2ـ3ـ گسترش جامعه ی برخوردار از خدمات نوین 
3ـ3ـ تقویت مدیریت یكپارچه ی روستایي 

4ـ3ـ توسعه ی پوشش مدیریت روستایي

4 ـ ارتقا شاخص هاي كيفيت زندگي در مناطق روستایي و عشایري
1ـ4ـ بهبود و توسعه ی فضای کسب و کار

2ـ4ـ ارتقای قابلیت و سرمایه ی انسانی
3ـ4ـ گسترش دسترسی به تسهیالت و منابع مالی

4ـ4ـ توسعه ی خوشه ها و زنجیره های ارزش

5ـ انتظام بخشی به روابط شهر و روستا و ارتقا  هویت روستایي
1ـ5ـ ارتقا كیفیت محیطيـ  كالبدي سكونت گاه روستایي

2ـ5ـ توسعه ی مسكن معیشت محور در روستاها
3ـ5ـ توجه به نگهداشت هوّیت تاریخي و فرهنگي روستا

4ـ5ـ انتظام فضایي مناطق و سكونت گاه هاي روستایي

دـ  سياست هاي توسعه ی روستایي:
1 ـ 1: توسعه ی خدمات روستایي در پهنه ی سرزميني با نگاه آمایشي

1ـ1ـ1ـ استقرار نظام سلسله مراتب خدمات در چارچوب طرح هاي منظومه اي روستایي  
2ـ1ـ1ـ استقرار نظام پایش و ارزیابي منظم شاخص هاي برخورداري مناطق روستایي و عشایري

3ـ1ـ1ـ همسویي نظام سلسله مراتب خدمات با نظام مدیریت مناطق روستایي
4ـ1ـ1ـ ارائـه ی خدمـات از طریـق شـبكه هاي مجـازي بـا تأكیـد بر روسـتاهاي پراكنـده و زیر 

خانوار  20
5ـ1ـ1ـ توسعه و ارتقا خدمات و زیرساخت هاي روستایي
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2ـ1: تقویت بنيه ی اقتصادي مناطق روستایي:
1ـ2ـ1ـ تعیین ظرفیت ها و اولویت هاي سرمایه گذاري

2ـ2ـ1ـ حمایت از شركت هاي حقیقي و حقوقي دانش بنیان و كارآفرین اقتصادي و اجتماعي روستایي
3ـ2ـ1ـ افزایش سهم سرمایه گذاري دولت در فعالیت زیرساخت هاي اقتصادي روستایي

4ـ2ـ1ـ اعمال سیاست هاي تعرفه اي مناسب در جهت حمایت از تولیدات روستایي 
5ـ2ـ1ـ افزایش سیاست سرمایه گذاري در مناطق مختلف بویژه مناطق مرزي و ساحلي با اتكا به 

قابلیت هاي مناطق 
6ـ2ـ1ـ سنددار كردن امالك و مستغالت و اراضي روستایي 

7ـ2ـ1ـ تأمین پایدار آب مورد نیاز آحاد جامعه براي مصارف شرب شهرها و روستاها 
8ـ2ـ1ـ تسهیل بهره گیري از انرژي هاي نوین براي برق رساني به روستاهاي فاقد برق 

3ـ1: اصالح ساختار اقتصاد روستا 
1ـ3ـ1ـ تحول نسبت بخش هاي صنعت و معدن و خدمات در اقتصاد روستا

2ـ3ـ1ـ اقتصادي كردن فعالیت هاي تولیدي و خدماتي روستایي
3ـ3ـ1ـ اعمال سیاست هاي الزم جهت افزایش سهم ارزش افزوده در بخش هاي عمده ی اقتصادي 

و جذب در اقتصاد روستا
4ـ3ـ1ـ ایجاد زمینه ی سرمایه گذاري در بخش هاي غیر كشاورزي با اولویت گردشگري، صنایع 

دستي، تبدیلي و تكمیلي

4ـ1: بهبود شاخص هاي بهره وري 
1ـ4ـ1ـ تحول در ارزش افزوده ی بخش كشاورزي 

2ـ4ـ1ـ افزایش بهره وري نیروي انساني در كلیه ی بخش هاي اقتصادي بویژه بخش كشاورزي
 

5ـ1: ارتقا نقش و جایگاه روستا و روستایي در نظام برنامه ریزي كشور )مّلی، منطقه اي و محّلي(
1ـ5ـ1ـ تقویت جایگاه توسعه ی روستایي در شوراها و كمیسیون هاي مّلی مرتبط

2ـ5ـ1ـ تقویت بخش مختص روستا در كلیه ی برنامه ها اعم از سالیانه، پنج ساله یا سیاست هاي كلي
3ـ5ـ1ـ تمركز سیاست گذاري، برنامه ریزي، راهبري و نظارت بر امور روستا در معاونت توسعه ی 

روستایي و مناطق محروم كشور به عنوان متولي امور روستایي
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6ـ1: ارتقا جایگاه اقتصادي، فرهنگي و منزلت اجتماعي روستایيان و عشایر 
1ـ6ـ1ـ ایجاد زمینه ی الزم جهت معرفي پیشینه و فرهنگ روستاییان و عشایر 

2ـ6ـ1ـ هماهنگي دستگاه هاي فعال حوزه ی روستایي با دستگاه هاي فرهنگي و رسانه اي جهت 
معرفي جامعه ی روستایي به عنوان خواستگاه و بستر رشد و اعتالي جامعه 

3ـ6ـ1ـ گسترش فرهنگ روستا و ارج نهادن به روستایي و روستاییان و تبدیل نمودن زندگي در 
روستا به عنوان یك ارزش 

1ـ2: ارتقا شاخص توسعه ی انساني مناطق روستایي و عشایري و كاهش فاصله ی آن بامناطق شهري 
1ـ1ـ2ـ ظرفیت سازي جهت افزایش درآمد سرانه ی خانوارهاي روستایي

2ـ1ـ2ـ ظرفیت سازي جهت افزایش امید به زندگي روستاییان
3ـ1ـ2ـ زمینه سازي جهت بهبود كیفیت و كّمیت آموزش هاي عمومي و مهارتي  

4ـ1ـ2ـ متناسب سازي استانداردهاي تراكم دانش آموز در كالس با ویژگي هاي مناطق روستایي 
5ـ1ـ2ـ متناسب سازي محتوي آموزش عمومي در مدارس روستایي با نیازهاي جامعه ی روستایي 

و عشایري  
6ـ1ـ2ـ بسترسازي جهت توسعه ی روش هاي آموزش مجازي در مناطق روستایي و عشایري

7ـ1ـ2ـ تعدیل استانداردها و سرانه هاي آموزشي 
8ـ1ـ2ـ تسهیل دسترسي برابر به فرصت هاي حقوقي

9ـ1ـ2ـ حفظ و توسعه ی پایدار سكونت گاه هاي روستایي در نواحي مرزي 
10ـ1ـ2ـ توسعه ی شاخص بهره مندي از حمل و نقل عمومي بار و مسافر

11ـ1ـ2ـ توسعه ی زیرساخت هاي اجتماعي، فرهنگي و افزایش ضریب نفوذ اینترنت، تلفن همراه 
و شبكه هاي صدا و سیما

2ـ2: تقویت پایدار سرمایه ی اجتماعي  و توانمندسازي اجتماع محور جامعه ی روستایي 
1ـ2ـ2ـ توسعه ی تشكل هاي مردمي در مناطق روستایي

2ـ2ـ2ـ ظرفیت سازي براي مدیریت مشاركتي 
3ـ2ـ2ـ ارتقا نقش و جایگاه شوراهاي اسالمي و دهیاران

4ــ2ـ2ـ تقویت نظام صنفي روستایي 
5ـ2ـ2ـ تكمیل سلسله مراتب نظام مدیریت محّلي 
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6ـ2ـ2ـ توسعه ی مشارکت مردمی در فعالّیت های بخش )خصوصی و تعاونی(

1ـ3: توسعه ی پوشش خدمات نوین در مناطق روستایي و عشایري
1ـ1ـ3ـ توسعه ی پوشش اینترنت در مناطق روستایي

2ـ1ـ3ـ توسعه ی شبکه ی تلفن همراه در مناطق روستایي
3ـ1ـ3ـ ظرفیت سازی و توسعه ی شبکه ی بانکداری الکترونیک در مناطق روستایي

4ـ1ـ3ـ ظرفیت سازی و توسعه ی خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایي
5ـ1ـ3ـ به بهره برداری رساندن مراکز خدمات فناوری و کسب و کار

2ـ3: گسترش جامعه ی برخوردار از خدمات نوین
1ـ2ـ3ـ توجه خاص به روستاهای مرزی و محروم در برخورداری از خدمات نوین

2ـ2ـ3ـ حمایت از خانواده های فقیر و محروم در دسترسی و برخورداری
3ـ2ـ3ـ تسهیل دسترسی برابر روستاییان به خدمات نوین

4ـ2ـ3ـ برخورداري از فضاي ورزشي و فضاي فرهنگي و هنري

3ـ3: تقویت مدیریت یكپارچه ی روستایي
1ـ3ـ3ـ اصالح نهادها و ساختارها )قوانین، مقررات و نهادسازی و...(

2ـ3ـ3ـ ارتقا ظرفیت های سیاست گذاری و مدیریتی در بخش
3ـ3ـ3ـ تكمیل سلسله مراتب نظام مدیریت محّلي

4ـ3: توسعه ی پوشش مدیریت روستایي
1ـ4ـ3ـ افزایش برخورداری مناطق روستایي از مدیریت محّلی 

2ـ4ـ3ـ توسعه کانون ها و تشکل های محلی 
3ـ4ـ3ـ احیا و تقویت اشکال سنتی و نظام های غیر رسمی مدیریت روستایي

1ـ4ـ بهبود و توسعه ی فضای کسب و کار
1ـ1ـ4ـ انسجام بخشی و تدوین دستورالعمل هاي مرتبط در حوزه ی سرمایه گذاري روستایي 
2ـ1ـ4ـ بهره گیري از فناوري هاي نوین، دانش بنیان و نوآوري در تولید و خدمات روستایي 

3ـ1ـ4ـ ارائه ی مشّوق هاي مؤثر در جلب و جذب سرمایه گذاري )از قبیل اعمال مالیات صفر درصد و غیره(
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4ـ1ـ4ـ حمایت از كارآفریني ) اقتصادي و اجتماعي(

2ـ4ـ ارتقای قابليت و سرمایه ی انسانی
1ـ2ـ4ـ آموزش مهارت های حرفه ای و تخصصی

2ـ2ـ4ـ بهنگام سازي و انطباق آموزش هاي مهارتي با ظرفیت ها و نیازهاي مناطق روستایي و 
افزایش سهم روستاییان از آموزش هاي 2 مهارتي حداقل به میزان سهم جمعّیت فعال

3ـ4ـ گسترش دسترسی به تسهيالت و منابع مالی
1ـ3ـ4ـ تسهیل دسترسي روستاییان به تسهیالت اعتباري و منابع مالي

2ـ3ـ4ـ افزایش سهم و میزان تسهیالت اعتباري

4ـ4ـ توسعه ی خوشه ها و زنجيره های ارزش
1ـ4ـ 4ـ تكمیل زنجیره ی تأمین، تولید و توزیع محصوالت

2ـ4ـ4ـ توسعه ی خوشه های کسب و کار

1ـ5: ارتقا كيفيت محيطي ـ كالبدي سكونت گاه روستایي
1ـ1ـ5ـ ساماندهي بافت هاي فرسوده ی روستایي 

2ـ1ـ5ـ زمینه سازي جهت ایمن سازي بافت و مسكن روستایي در برابر سوانح  
3ـ1ـ5ـ توسعه ی كالبدي محیط روستاهاي ویژه )شامل مرزي و حریم شهرها(

4ـ1ـ5ـ بهسازي محیط و افزایش كیفیت كالبدي روستاها 
5ـ1ـ5ـ ارتقای سطح پایداری نقاط روستایي در مقابل مخاطرات محیطی

6ـ1ـ5ـ حفاظت و ارتقا کیفی کالبدی و سیمای نظارت بر ساخت و ساز بناها و بافت های تاریخی 
ـ فرهنگی

2ـ5: توسعه ی مسكن معيشت محور در روستاها
1ـ2ـ5ـ بازنگري طرح هاي هادي روستایي به منظور فراهم نمودن امكان ساخت مسكن معیشت 

 محور
2ـ2ـ5ـ حفظ بافت سنتي روستاییان به منظور كاهش هزینه هاي فعالّیت هاي اقتصادي در روستا

3ـ2ـ5ـ بازسازي و مقاوم سازي واحدهاي مسكوني روستایي  
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4ـ2ـ5ـ ایجاد زمینه ی ساخت مسكن معیشت محور در روستاها 
5ـ2ـ5ـ تأمین مسکن روستایي مناسب و بهسازی فضای زیست و معیشت

3ـ5:توجه به نگهداشت هویّت تاریخي و فرهنگي روستا 
1ـ3ـ5ـ بهسازي و احیا بافت تاریخي و فرهنگي روستا

2ـ3ـ5ـ هماهنگي دستگاه هاي فعال در امور روستا در جهت حفظ هوّیت روستا
3ـ3ـ5ـ ایجاد زمینه ی سرمایه گذاري در بخش گردشگري با حفظ هوّیت تاریخي، فرهنگي و 

طبیعي مناطق روستایي
4ـ3ـ5ـ تقویت مدیریت و برنامه ریزي براي حفاظت از بافت هاي تاریخي و فرهنگي روستا 

5ـ3ـ5ـ حفظ هویت اسالمیـ  ایرانی بافت کالبدی روستاها به عنوان میراث فرهنگی کشور

4ـ5: انتظام فضایي مناطق و سكونت گاه هاي روستایي 
1ـ4ـ5ـ استقرار نظام پایش جریان هاي مهاجرتي روستاـ  شهري در پهنه ی سرزمین

2ـ4ـ5ـ ایجاد بسترهاي امن و زیست پذیر براي سكونت و سرمایه گذاري بخش خصوصي
3ـ4ـ5ـ تقویت پیوندهاي روستایيـ  شهري در چارچوب شبكه هاي محّلي

4ـ4ـ5ـ تنوع بخشي به فعالیت هاي اقتصادي مناطق با استفاده از پتانسیل هاي محیطي
5ـ4ـ5ـ گسترش تعامالت و پیوندهای پویا و سازنده ی روستایيـ  شهری شبکه ی سکونت گاهی

هـ: اقدامات اساسي:
تدوین الگوی توسعه ی روستایي با تمرکز بر مالحظات آمایشی 	 
تدوین الگوي سطح بندي افزایش دسترسي به خدمات در مناطق روستایي	 
تدوین سند توسعه ی پایدار مناطق روستایي مرزي با رویکرد آمایشی	 
تدوین سند آموزش های مهارتي و فنی و حرفه ای 	 
تدوین سند راهبردي توسعه ی خدمات الكترونیك روستایي 	 
تدوین سند ارتقا سرمایه ی اجتماعی در راستای کاهش آسیب پذیری اجتماعی و فرهنگی در 	 

مناطق روستایي  
تدوین سند بهره وری نیروی انسانی در مناطق روستایي	 
ایجاد پایگاه رصد شاخص هاي توسعه ی روستایي 	 
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حذف 	  و  هماهنگی  افزایش  منظور  به  روستایي  توسعه ی  یکپارچه ی  مدیریت  پایگاه  ایجاد 
فعالّیت های موازی بین دستگاه های اجرایی

تهیه و انتشار ساالنه ی حساب اقتصادي روستا	 
تدوین اطلس سرمایه گذاري گردشگري در مناطق روستایي 	 
انجام و تکمیل مطالعات آزمایشی طرح منظومه ی پایدار روستایي و جمع بندی درس های آموخته 	 

در سال اول برنامه 
تهیه و اجرای طرح های هادی روستاهای هدف گردشگری	 
تصویب شرح خدمات یكسان توسعه ی پایدار منظومه هاي روستایي توسط سازمان مدیریت و 	 

برنامه ریزي با همكاري دستگاه هاي ذیربط  
انجام و تكمیل مطالعات آزمایشي طرح منظومه ی پایدار روستایي و جمع بندي درس هاي آموخته 	 

در سال اول برنامه  براي تدوین شرح خدمات یكسان 
تفكیك سهم روستا از منابع در لوایح بودجه ی سنواتي	 
ارتقا جایگاه مطالعات روستایي در نظام فنی و اجرای کشور در راستای  بهبود کیفیت  طرح های 	 

توسعه
اجرای طرح مشارکت اقتصادی روستاییان براساس یافته های طرح شناسایی ظرفیت های اقتصادی 	 

روستاها
تشکیل بانک تخصصی توسعه  ی روستایي 	 
تبیین طرح های نوین  بازاریابی در مناطق روستایي	 
ایجاد صنایع کوچک و متوسط و زنجیره ی مکمل تولیدات کشاورزی 	 
ایجاد شرکت های سرمایه گذاری مشترک توسعه ی مناطق روستایي	 
الزام بانك هاي عامل به تعیین سهم روستاها از منابع تسهیالتي و پرداخت آن به طرح هاي روستایي 	 
اعطا تسهیالت ارزان قیمت )با نرخ سود و كارمزد حداكثر برابر نصف نرخ تورم ساالنه(	 
ساماندهي و ایجاد صندوق هاي تأمین مالي خرد روستایي و تسهیل سرمایه گذاري در مناطق روستایي	 
طرح تسهیل مشارکت تحصیل کردگان دانشگاهی روستایي در فعالّیت های اقتصادی روستا	 
كاهش سهم بیمه ی كارفرما از بیست و سه )23( درصد به ده )10( درصد	 
اعمال سیاست هاي تعرفه اي مناسب	 
واگذاري رایگان زمین به طرح هاي تولیدي )به استثناي روستاهاي واقع در حریم كالنشهر ها و 	 

شهرهاي بزرگ(
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تشكیل شوراي عالي توسعه ی روستایي و عشایري	 
تهیه ی الیحه ی بازنگری قانون تقسیمات کشوری در مورد تعاریف و مالک های روستا و شهر در 	 

راستاي جلوگیري از تبدیل به رویه ی روستا به شهر
اصالح الیحه ی دهیاری ها و ضوابط تأسیس دهیاری	 
اصالح قانون شوراهای اسالمی روستایي )پایه و فرادست( برای پوشش آبادی های زیر بیست 	 

خانوار با تأکید بر پرهیز از توسعه ی کّمی مدیریت محلی
تهیه ی الیحه ی احیای شورای دهستان به عنوان کانون برنامه ریزی ناحیه ی محور مناطق روستایي	 
تدوین الیحه ی حمایت از سرمایه گذاري در مناطق روستایي	 
تهیه و اجرای طرح شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری در مناطق روستایي کشور با تأکید بر 	 

تکمیل زنجیره ی تولید و ارزش )بر اساس طرح های پایلوت انجام شده در استان قزوین(
شناسایی ظرفیت هاي سرمایه گذاری و اشتغال روستایي با مشارکت جامعه ی محّلی	 
ترویج و تبلیغ جاذبه های گردشگری روستایي از طریق رسانه های جمعی	 
تهیه و اجرای طرح توسعه ی گردشگری و بوم گردی در مناطق روستایي با رویکرد مشارکتی و 	 

تسهیل گری
اجرای برنامه های آموزشیـ  مهارتی و اعتباری برای توسعه ی مشاغل خانگی در مناطق روستایي 	 

با تأکید تقویت زنجیره ی کسب و کار
تکمیل طرح نیازسنجی آموزشی و مهارتی مناطق روستایي 	 
تهیه ی طرح توانمندسازی اجتماع محور زنان روستایي و عشایری 	 
تهیه ی طرح توسعه ی تعاونی های اجتماع محور در مناطق روستایي	 
گسترش عضویت بهره برداران روستایي در صنوف کشاورزی 	 
تسهیل مشارکت مردمی در برنامه ریزی روستایي 	 
برندسازی زندگی روستایي از طریق رسانه های جمعی	 
برگزاری نمایشگاه های دائمی سالیانه معرفی ظرفیت های جامعه ی روستایي	 
سنددار کردن دارایی های فیزیکی و ارتقای آن ها به دارایی های مولد 	 
استفاده از روش هاي نوین تأمین آب )آب شیرین كن( براي روستاهاي واقع در مناطق داراي آب شور 	 
عضویت اداره ی كل امور روستایي و شوراهاي استانداري ها در شوراي برنامه ریزي و توسعه ی 	 

استان ها 
هم افزایی پیوندهای روستایيـ  شهری 	 
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ساماندهی و بهسازی روستاهای مرزی	 
توسعه ی انرژی های نو در مناطق  روستایي مستعد	 
اجرای  طرح  تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایي 	 
اجرای فراگیر طرح ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر در مناطق روستایي 	 
بهسازي بافت هاي با ارزش روستایي 	 
و 	  روستاییان  مشاركت  راستاي  در  مسكن،  بنیاد  توسط  هادي  در طرح هاي  اساسي  بازنگري 

نهادهاي محّلي در تهیه و اجراي طرح ها و حفظ بافت سنتي مناطق روستایي  
برقراري اینترنت پرسرعت براي روستاها 	 

و: الزامات
1ـ دولـت موظـف اسـت به منظور تمركز بر امور توسـعه ی روسـتایي »شـوراي عالي توسـعه ی 
روسـتایي و عشـایري« را به ریاسـت معاون اول رئیس جمهور و دبیري معاون توسـعه ی روسـتایي 
و مناطـق محـروم كشـور تشـكیل دهـد. آئین نامـه ی اجرایـي مربوطه به پیشـنهاد معاونت توسـعه ِ 
روسـتایي و مناطـق محـروم كشـور با همـكاري سـازمان مدیریـت و برنامه ریزي كشـور به تصویب 

هیـأت وزیران مي رسـد.
2ـ الزام سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور به تدقیق و تفكیك سهم روستاها در یك جدول 
مجزا در لوایح بودجه ی سنواتي از كلیه ی منابع اعتباري )اعم از تملك دارایي هاي سرمایه اي، هزینه اي، 

وجوه اداره شده، كمك هاي فني و اعتباري، تسهیالت اعتباري و...(
3ـ الزام دستگاه هاي اجرایي مرتبط به احصا شاخص هاي توسعه ی روستایي حوزه ی فعالیت خود 
و پایش مستمر آن ها و ارائه ی گزارش ساالنه به معاونت توسعه ی روستایي و مناطق محروم كشور و 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور. 
4ـ الزام سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور به تأمین اعتبار مورد نیاز جهت ارتقا شاخص هاي 
توسعه ی روستایي به طوري كه میزان شاخص هاي مربوطه تا پایان برنامه ی ششم حداقل به میزان 

نود )90( درصد این شاخص ها در نقاط شهري برسد.
دستگاه هاي  همكاري  با  است  موظف  كشور  محروم  مناطق  و  روستایي  توسعه ی  معاونت  5ـ 
ذیربط در سال اول برنامه نسبت به تهیه ی الگوي سطح بندي خدمات رساني به روستاها اقدام نماید. 
دستگاه هاي اجرایي مربوطه مؤظف اند در چارچوب و اختیارات نسبت به رعایت سلسله مراتب خدمات 

در طرح هاي توسعه اي اقدام نمایند.



239

در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  1399- 1395

6ـ مركز آمار ایران موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد: 
ـ تهیه ی آمار و اطالعات بهنگام و بروز جامعه ی روستایي از طریق استقرار سامانه ی جامع آمار و 

اطالعات آبادي هاي كشور 
ـ تهیه و انتشار ساالنه ی حساب اقتصادي روستا

7ـ دولت موظف است با اصالح قوانین و مقررات به منظور حمایت از تنوع بخشي به اقتصاد 
خدمات  و  دستي  و  تبدیلي  صنایع  روستایي  صنایع  صنعتي،  كشاورزي  گسترش  روستایي، 
روستایي،  توزیع محصوالت  و  تولید  تأمین،  زنجیره ی  توسعه ی  درماني،  گردشگري، گردشگري 
آحاد  حداكثري  مشاركت  و  جمعي  همكاري  تحریك  با  مسافر،  و  بار  نقل  و  حمل  سامان دهي 
جمعّیت  نگهداشت  و  تثبیت  و  سرمایه گذاري  افزایش  جهت  در  عشایري  و  روستایي  جامعه ی 
در مناطق روستایي و اصالح و بهبود و تنوع بخشي به ساختار اقتصادي روستا نسبت به اعمال 

مشّوق ها و الزامات زیر از قبیل موارد زیر اقدام نماید: 
ـ اعطا تسهیالت ارزان قیمت )با نرخ سود و كارمزد حداكثر برابر نصف نرخ تورم ساالنه(

ـ اعمال مالیات با نرخ صفر )0( درصد به مدت ده )10( سال
ـ كاهش سهم بیمه ی كارفرما از بیست و سه )23( درصد به ده )10( درصد

ـ اعمال سیاست هاي تعرفه اي مناسب
ـ تعیین سهم و میزان مشخص تسهیالت اعتباري و اعتبارات عمومي متناسب با جمعّیت روستایي 

و عشایري
ـ واگذاري رایگان زمین به طرح هاي تولیدي )به استثناي روستاهاي واقع در حریم كالنشهر ها و 

شهرهاي بزرگ(
ـ ایجاد بانك تخصصي روستا

ـ سـاماندهي و ایجـاد صندوق هـاي تأمیـن مالـي خـرد روسـتایي و تسـهیل سـرمایه گذاري در 
روسـتایي مناطق 

و  فرهنگي  اجتماعي،  امور  به  معادن  دولتي وصولي  از حقوق  )15( درصد  پانزده  اختصاص  ـ 
اقتصادي روستایي

8ـ الزام دستگاه هاي اجرایي به فراهم نمودن مقدمات و الزامات صدور اسناد مالكیت امالك، 
مستغالت و اراضي روستاییان به نحوي كه كلیه ی اسناد مربوطه تا پایان برنامه ی ششم صادر گردد 

اعتبار مورد نیاز توسط دولت در لوایح بودجه ی سنواتي پیش بیني مي گردد.
9ـ به منظور برقراري عدالت آموزشي و كاهش اُفت تحصیلي و بازماندگي از تحصیل دانش آموزان 
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روستایي بویژه دختران در مقاطع باالتر وزارت آموزش و پرورش موظف است از طریق توسعه ی 
آموزش هاي مجازي، تأمین هزینه هاي ایاب و ذهاب، تحصیل در مدارس شبانه روزي، ارائه ی خدمات 
آموزشي از طریق بخش خصوصي،  تنوع رشته هاي تحصیلي و... به گونه اي اقدام نماید كه تا پایان 

برنامه ی ششم بازماندگي از تحصیل روستاییان به 50 درصد كاهش یابد.
10ـ به منظور حفظ، نگهداشت و استقرار جمعّیت در مناطق مرزي،  كمتر توسعه یافته و كم تراكم 
دولت موظف است نسبت به تهیه ی سند توسعه ی این مناطق حداكثر تا پایان سال اول برنامه اقدام 

و منابع مورد نیاز را در لوایح بودجه ی سنواتي منظور نماید.
توسعه ی  معاونت  به  را  انجام شده  فعالیت هاي  گزارش  موظف اند  اجرایي  دستگاه هاي  كلیه ی 

روستایي و مناطق محروم كشور ارائه نمایند.
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احكام پيشنهادي:
تبصره ی توسعه ی روستایي و عشایری

در راستای تحقق بندهای 2 )بهبود مستمر فضای کسب و کار(، 19 )تقسیم کار و تعیین نقش مّلی 
در مناطق( و 20 )تثبیت جمعّیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایي و عشایری( سیاست های 
کلی برنامه ی ششم توسعه و بندهای سوم )تقویت رقابت پذیری اقتصادی و توانمندسازی نیروی کار( 
و چهارم )ارتقا شاخص های عدالت اجتماعی( سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به دولت اجازه داده 
می شود برای توسعه ی پایدار و بهبود وضعیت روستاها و جوامع عشایری، ارتقا سطح درآمد و کیفیت 
زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری ها و رفع تبعیض موجود بین جوامع روستایي، عشایری 

و شهری اقدامات زیر را به  عمل آورد:
1ـ تشكیل »شورای عالی توسعه ی روستایي و عشایری« به ریاست معاون اول رئیس جمهور 
راهبری،  سیاست گذاری،  هدف  با  کشور  محروم  مناطق  و  روستایي  توسعه ی  معاون  دبیری  و 
یکپارچه ی  مدیریت  اعمال  و  روستایي  توسعه ی  برنامه های  پایش  و  رصد  هدایت،  برنامه ریزی، 
فرابخشی در چارچوب ضوابط مّلی آمایش سرزمین و طرح هاي منطقه اي، تحکیم و تقویت تعامالت 
و  برنامه ها، سیاست ها  در چارچوب  روستایي،  پایدار  توسعه ی  برای  بخشی  بین  و همکاری های 
خط مشی های كالن كشور. تركیب اعضا تشكیالت و وظایف شورا در آئین نامه ی مربوطه تعیین و 

به تصویب هیئت وزیران مي رسد.
اقتصاد روستایي، گسترش  به  تنوع بخشي  از  به منظور حمایت  مناسب  اعمال مشّوق هاي  2ـ 
كشاورزي صنعتي، صنایع روستایي صنایع تبدیلي و دستي و خدمات گردشگري، گردشگري درماني، 
توسعه ی زنجیره ی تأمین، تولید و توزیع محصوالت روستایي با تحریك همكاري جمعي و مشاركت 
به ساختار  بهبود و تنوع بخشي  به منظور اصالح و  حداكثري آحاد جامعه ی روستایي و عشایري 

اقتصادي روستا از قبیل:
اعطا تسهیالت ارزان قیمت )با نرخ سود و كارمزد حداكثر برابر نصف نرخ تورم ساالنه(	 
اعمال مالیات با نرخ صفر )0( درصد به مدت ده )10( سال	 
كاهش سهم بیمه ی كارفرما از بیست و سه )23( درصد به ده )10( درصد	 
اعمال سیاست هاي تعرفه اي مناسب	 
تعیین سهم و میزان مشخص تسهیالت اعتباري و اعتبارات عمومي متناسب با جمعّیت روستایي 	 

و عشایري
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واگذاري رایگان زمین به طرح هاي تولیدي )به استثناي روستاهاي واقع در حریم كالنشهر ها و 	 
شهرهاي بزرگ(

ایجاد بانك تخصصي روستا	 
ساماندهي و ایجاد صندوق هاي تأمین مالي ُخرد روستایي و تسهیل سرمایه گذاري در مناطق 	 

روستایي
اختصاص پانزده )15( درصد از حقوق دولتي وصولي معادن به امور اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 	 

روستایي
3ـ  صدور كلیه ی اسناد مالكیت امالك، مستغالت و اراضي روستایي توسط سازمان ثبت اسناد و 

امالك كشور تا پایان سال سوم برنامه ی ششم توسعه
4ـ اعمال مدیریت در حداقل چهل )40( درصد مراتع و اجرای طرح های مرتعداری به منظور 
پایداری منابع طبیعی، تأمین و تثبیت حقوق قانونی و عرفی عشایر، تنظیم مدیریت چرای مراتع و 

حفظ ذخایر ژنتیکی دام عشایر، ازطریق عشایر ذی حق.
آیین نامه هاي اجرایي این تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد 
معاونت توسعه ی روستایي و مناطق محروم كشور با همكاري سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور و 

سایر دستگاه هاي ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران مي رسد.
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ضمائم

امور توسعه ی روستایي در قوانين و مقررات مرتبط
قانون اساسی جمهوری اسالمی	 
سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی	 
ماده ی 19 قانون برنامه ی چهارم توسعه مورخ 1383/6/11	 
قانون الزام دولت به توسعه ی متوازن روستایي مورخ 1384/9/26	 
ماده ی 194 قانون برنامه ی پنجم توسعه 1389/10/15	 
آیین نامه ی اجرایي ماده ی 194 قانون برنامه ی پنجم توسعه 1392/2/15 	 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورخ 1384/3/1	 
سیاست های کلی نظام اداری مورخ 1/14 1389	 
سیاست های کلی آمایش سرزمین مورخ 1390/9/21	 
سیاست های کلی نظام در خصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی مورخ 1391/9/29	 
سیاست های کلی نظام در بخش  صنعت مورخ 1391/9/29	 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورخ 1392/11/29	 
سیاست های کلی سالمت 1393/1/18	 
سیاست های کلی جمعّیت 1393/2/3 	 
سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه مورخ 1394/4/9	 

قانون الزام دولت به توسعه ی متوازن روستایي مورخ 1384/9/26
ماده ی واحدهـ  در اجراي ماده ی 19 قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ایران، دولت مكلف است تمهیدات قانوني الزم جهت تعیین متولي سیاست گذاري، 
برنامه ریزي و نظارت بر توسعه ی متوازن روستایي را ظرف مدت سه ماه مشخص نماید به صورتي كه: 

1. سهم سرانه ی روستانشينان از بودجه ی توسعه اي كشور مشخص گردد.
2. در شوراي برنامه ريزي و توسعه ی استان ها نهاد برنامه ريزي منطقه اي و نظارتي الزم 

در اين زمينه به وجود آورد.
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قانون برنامه ی پنج ساله ی چهارم توسعه
ماده  19ـ  به منظور ارتقا شاخص هاي  توسعه  ی روستایي  و عشایري ، دولت  مكلف   است  ترتیبي  اتخاذ 

نماید:
الف ـ  سیاست گذاري ، برنامه ریزي ، راهبري  و نظارت  در امور توسعه  ی روستایي  زیر نظر رئیس جمهور 

انجام  گیرد.
ب  ـ شـاخص هاي  مذكـور نسـبت  بـه  پایـان  برنامـه ی  سـوم  توسـعه ی  اقتصـادي ، اجتماعـي  و 
فرهنگـي  جمهـوري  اسـالمي  ایران  حداقل  بیسـت  و پنج  درصـد )25%( افزایش  یافته  و سـاماندهي  
اسـكان  عشـایر با حفظ  ارتقـا توانمندي هاي  اقتصـادي  در حد پنجاه  درصد )50%(  جمعّیت  عشـایر 

كشـور صورت  پذیرد.
ج  ـ اعتبارات  روستایي  و عشایري  در طول  برنامه  به  میزان  ارقام  بودجه ی  مصوبه ی  ساالنه  صد 

درصد )100%( تخصیص  و پرداخت  گردد.

قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه 
ماده  194ـ دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه ی سیاست گذاری، برنامه ریزی، 
راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، ارتقا سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان 
و کشاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه ی روستایي، عشایری و جامعه شهری، حمایت 

الزم را از اقدامات زیر به  عمل آورد:
الفـ  ارتقا شاخص های توسعه ی روستایي و ارائه ی خدمات نوین و تهیه ی برنامه ی اولویت بندی 

خدمات روستایي با توجه به شرایط منطقه ای و محّلی
با اولویت توسعه ی خوشه ها و  ب ـ حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایي 
زنجیره های صنعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده ها و عوامل تولید آن در 
جغرافیای روستایي وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه ی 

بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان های دارای قابلیت توسعه 
جـ  تعیین الگوی مدیریت در آبادی های فاقد شورای اسالمی

د ـ تدوین سیاست های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس »از شهر به روستا« و تثبیت  نسبی 
جمعّیت روستایي تا آخر سال اول برنامه

هــ  بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایي مبتـنی 
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بر الگوی معماری اسـالمیـ  ایرانی با مـشارکت مـردم، دولـت و نهادهای عمومی
وـ  آموزش فنی و حرفه ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات 

نوین و مشارکت در فعالّیت های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات
ز ـ ساماندهی و استقرار فعالّیت های کارآفرینی و اشتغال زای کوچک و متوسط تولید و خدماتی 

در مناطق روستایي از طریق ارائه ی مشوق های مالی و اعتباری
حـ  ساماندهی روستاها در قالب مجموعه های روستایي به  منظور خدمات رسانی بهتر و مؤثرتر

طـ  احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن سازی شبکه ی راه های روستایي
یـ  ارتقا شاخص های توسعه ی عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها

کـ  حمایت مالی از طریق اعطا تسهیالت، وجوه اداره شده، یارانه ی سود و کارمزد جهت توسعه ی 
نیز تقویت مدیریت  اولویت روش های محلی و بومی و  با  اشتغال خانوارهای روستایي و عشایری 
یکپارچه ی اراضی از طریق مشارکت با تشکل های حقوقی به  منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و 

تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی
از  یکی  اساسنامة  اصالح  با  کشاورزی  شهرک های  شرکت  ایجاد  جهت  در  قانونی  اقدام  ل ـ 
شرکت های مادرتخصصی موجود در چارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون 
اساسی به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعة زیرساخت های مجتمع های کشاورزی، دامی و 

شیالتی
مـ  سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیر دولتی تا سقف چهل و نه درصد )49%( در چارچوب 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی »حمایت 
از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی« و شرکت مادرتخصصی »مدیریت منابع آب ایران«، 
در زمینه ی توسعه ی کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره ور و طرح های زیربنایی و نوپدید در 
بخش های کشاورزی و منابع آب و توسعه ی مناطق روستایي و جوان سازی بافت جمعّیتی مناطق 

روستایي و عشایری
تبصرهـ  دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداری به 

بخش های غیر دولتی واگذار نماید.
ن ـ توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه ی تجارت 
الکترونیک فرش و ایجاد خانه ی فرش در بازارهای هدف و مورد نظر برای هویت بخشی، ارتقا کیفیت 
تولید و روان سازی، سفارش پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه های متمرکز و غیر 
متمرکز و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایي و شهری سراسر کشور و نیز صنایع 
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و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقا و بهبود بهره وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و 
بازاریابی های داخلی و خارجی

تبصرهـ  وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است.
سـ  تعمیم و گسترش بیمه ی روستایي و پوشش صد درصد )100%( آن از طریق تقویت صندوق 

بیمه ی اجتماعی روستاییان و عشایر
عـ  پیش بینی مکان های ورزشی برای جامعه ی روستایي

فـ  تهیـه ی طرح هـای هـادی روسـتایي و تعییـن محـدوده ی روسـتاها در سراسـر کشـور بـا 
پیشـنهاد کارشناسـان فنـی، زیـر نظـر بنیـاد مسـکن و تأییـد بخشـداری هـر بخـش و بـا اطـالع 
دهیـاران و رؤسـای شـورای اسـالمی روسـتاها و تصویـب آن در کمیتـه  ای متشـکل از رئیس بنیاد 
مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان به  عنـوان رئیس، فرماندار شهرسـتان، بخشـدار بخـش، نماینده ی 
سـازمان مسـکن و شهرسـازی اسـتان، رئیس بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی شهرسـتان، نماینده ی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان، نماینـده ی معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری و رئیـس شـورای 

اسـالمی روسـتا به عنـوان ناظر
تبصرهـ  نماینده ی شهرداری شهری که روستا در حریم آن واقع است می تواند به  عنوان کارشناس 

و ناظر در جلسه ی کمیته ی مذکور شرکت نماید.
آئین نامه ی اجرایی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایت های 
ذکرشده، نحوه ی مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه ی روستایي در سال اول برنامه با 

پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

آیين نامــه ی اجرایــي مــاده ی 194 قانــون برنامــه ی پنج ســاله ی 
ــعه ــم توس پنج

ماده 1ـ در این آیین نامه، اصطالحات و مفاهیم زیر در معاني مشروح مربوط، به كار مي روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه ی جمهوري اسالمي ایران ـ مصوب سال 

1389
بـ  مركز توسعه ی روستایي: مركز توسعه ی روستایي و مناطق محروم كشورـ رئیس جمهور   

جـ  خوشه ی صنعتي: واحدهاي كسب و كار متمركز در یك منطقه ی جغرافیایي كه با همكاري 
و تكمیل فعالّیت هاي یكدیگر، محصوالت و یا خدمات مشتركي را تولید و ارائه مي كنند و از چالش ها 

و فرصت هاي مشتركي نیز برخوردارند. 
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دـ  زنجیره ی صنعتيـ  كشاورزي: گروهي از واحدها كه براي تولید یك محصول خاص با هم در 
ارتباط بوده و مکمل یكدیگر هستند.

هـ ـ خانه هاي روستایي گردشگري )مسافر ـ کاشانه(: خانه هاي روستایي که تبدیل به اماکني 
براي آشنایي با فرهنگ روستا شده  و مكان اقامت )اسكان( گردشگران عالقه مند به طبیعت و محلي 

براي اطالع رساني به گردشگران در مورد جاذبه ها و توانمندي هاي روستا به شمار می آیند. 
وـ  روستاي هدف گردشگري: روستایي که از جاذبه  هاي تاریخي، طبیعي و فرهنگي براي بازدید و 
یا اقامت گردشگران برخوردار است. فهرست این روستاها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگي، صنایع 

دستي و گردشگري به تصویب هیئت وزیران مي  رسد.  
ز ـ كارگاه هاي غیر متمركز قالیبافي: مجموعه اي است متشكل از بافندگان خانگي كه تحت 

مدیریت واحد به بافت قالي اشتغال دارند. 
ح ـ حوزه ی روستایي: مجموعه  ای است متشکل از چند آبادي هم جوار و مرتبط با هم در یک 
قلمرو جغرافیایي و فرهنگي همگن با عملكردهاي تقریبا همسان در یك كانون جمعیتي برتر با 
جمعّیت حداکثر پنج هزار نفر )موضوع مصوبه ی شماره ی 310/3932    مورخ 1378/11/30 شورای 

عالی شهرسازی و معماری ایران(. 
طـ  مجموعه ی روستایي: مجموعه ای متشکل از روستاهای واقع در محدوده ی یك دهستان. 

مـاده2ـ بـه منظـور پی گیـری و نظارت بر انجـام فعالّیت های توسـعه و عمـران در محدوده ی 
روسـتا، دهیـار بـه عنـوان مدیر ارشـد روسـتا تعیین و عـالوه بر وظایـف مقرر در مقـررات مربوط 
از قبیـل مـاده واحـده ی قانـون تأسـیس دهیاري هـاي خودکفـا در روسـتاهاي کشـور ـ مصـوب 
1377ـ  و مـاده ی )69( قانـون  تشـکیالت، وظایف و انتخاب شـوراهای اسـالمی کشـور و انتخاب 
شـهردارانـ  مصوب 1375ـ و اصالحات بعدی آن و ماده )10( اساسـنامه ی تشـکیالت و سـازمان 
دهیاری هـا موضـوع تصویب نامـه شـماره ی 56020/ت 23674 هــ مـورخ 1380/12/8، وظایـف 

زیـر را بر عهـده دارد: 
الفـ  تسهیل اجرای سیاست ها و برنامه های دولت در روستا.

بـ  پیگیری و هماهنگی فعالّیت های خدمات  رسانی دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح 
روستا و در صورت ضرورت ارائه گزارش به مراجع ذی ربط.

ج ـ گزارش وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی روستا در چارچوب دستورالعمل ابالغی 
وزارت کشور.

دـ  جلب مشارکت مردم در پیشبرد امور، رفع مشکالت و تحقق برنامه  های توسعه ی روستا.
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هـ ـ شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های سرمایه  گذاری و توسعه ی اقتصاد محلی روستا، جهت 
انعکاس به دستگاه های اجرایی ذیربط.

و ـ بهره  بـرداری و نگهـداری از اماکـن عمومـی، در صـورت موافقـت دسـتگاه  های اجرایـی 
ذیربط.

ز ـ ترویج الگوی معماری اسالمی ـ ایرانی در روستاها در چارچوب ماده ی )169( قانون. 
تشکیل  قانون  رعایت  با  روستا  محدوده ی  در  مترقبه  غیر  حوادث  در  بحران  مدیریت  ح ـ 

سازمان مدیریت بحران کشور و آیین نامه های مربوط.
ط ـ تهیه ی گزارش ساالنه ی عملکرد ماده )194( قانون برای ارائه به بخشدار  
ی ـ تسهیل دریافت و بازپرداخت تسهیالت مالی ـ اعتباري توسط روستاییان 

و  مي  شود  تعیین  ذی ربط  بخش  روستایي  مجموعه  هاي  مدیر  عنوان  به  بخشدار  3ـ  ماده 
مسئولیت هدایت، هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاه ها را در محدوده ی مجموعه ی روستایي 
بر اساس اسناد مصوب مراجع قانوني ذي ربط و ارائه ی گزارش ساالنه ی عملكرد ماده ی )194( 

قانون به مركز توسعه ی روستایي را بر عهده دارد. 
ماده 4ـ انواع حمایت هاي موضوع این آئین  نامه به شرح زیر است:

اعطاي تسهیالت ارزان قیمت )یارانه  دار(
تخفیف در سهم آورده متقاضي )سرمایه  گذار(

طوالنی تر شدن در زمان بندي اجرا، تنفس، مشاركت و بازپرداخت تسهیالت 
اعطاي كمك هاي فني و اعتباري

كمك به احداث زیرساخت ها
اعطاي كمك هاي بالعوض 

ماده 5 ـ وزارتخانه های جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت موظف اند براي گسترش 
کشاورزی صنعتی با اولویت توسعه ی خوشه  ها و زنجیره  هاي صنعتيـ  كشاورزي و گسترش صنایع 
كوچك و متوسط و صنایع تبدیلي از محل اعتبارات كمك هاي فني ـ اعتباري منظور در بودجه ی 
سنواتي و در چارچوب بند )ص( ماده 224 قانون، به گونه  اي تمهید نمایند كه تا پایان برنامه ی 
پنجم توسعه، سهم روستاها از اعتبارات کمک های فنی ـ اعتباری کشاورزی و صنعت به ترتیب 

به )40( و )20( درصد برسد.   
به  نسبت  ذی ربط  دستگاه های  سایر  همکاری  با  موظف اند  مذكور  وزارتخانه  هاي  ـ  تبصره 
شناسایي و اعالم خوشه ها و زنجیره هاي صنعتي ـ كشاورزي در جغرافیاي روستایي با توجه به 
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شرایط جغرافیایي و ظرفیت های مناطق ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین نامه اقدام نمایند. 
ماده 6ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور گسترش سرمایه  گذاري در 

نواحي صنعتي روستایي و توسعه ی فرش دستباف روستا اقدامات زیر را انجام دهد:
میزان  با  متناسب  واگذاري  اراضي  مصوب  قیمت  در  درصد(   50( سقف  تا  تخفیف  ـ  الف 

تخصیص اعتبارات عمراني استاني جهت تكمیل زیربناهاي نواحي صنعتي روستایي.
توسعه ی  منظور  به  سال  ده  بازپرداخت  زمان  مدت  با  ارزان قیمت  تسهیالت  تأمین  ـ  ب 
در  تعاوني فرش دستباف  و شركت هاي  اتحادیه  ها  قالیبافي،  متمركز  غیر  و  متمركز  كارگاه هاي 
چارچوب مفاد آئین نامه ی اجرایی ماده )118(، بند )الف( ماده )151( و بند )ص( ماده )224( 

قانون موضوع تصویب نامه ی شماره 134878/ت47220هـ مورخ 1390/7/6.
تبصره 1 ـ آورده ی نقدي متقاضیان استقرار در نواحي صنعتي روستایي برابر با )5( درصد 
كل مبلغ قرارداد و مدت زمان بازپرداخت اقساط حق بهره برداري توسط متقاضیان حداقل )3( 

سال مي باشد.
تبصره2ـ  دستگاه هاي اجرایي موضوع آئین نامه ی اجرایی ماده )118(، بند )الف( ماده )151( 
و بند )ص( ماده )224( قانون موظف اند در چارجوب آیین نامه ی یاد شده، نسبت به تعیین سهم 

مناطق روستایي اقدام و مؤسسات عامل نیز موظف به رعایت این سهم هستند. 
از  برخورداری  در  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته ی  پوشش  تحت  مددجویان  ـ  تبصره3 

حمایت های موضوع این آیین نامه، در اولویت قرار می گیرند.
ماده 7ـ سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري موظف است از طریق اعطاي 

كمك هاي فني ـ اعتباري، نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:  
الف ـ توسعه ی صنایع دستي، خدمات گردشگري و ایجاد بازارچه  هاي محلي براي ترویج و 
فروش صنایع دستي و حمایت از صنعتگراِن صنایع دستي با اولویت روستاهاي هدف گردشگري از 
محل اعتبارات منظور در بودجه ی سنواتي و در چارچوب بند)ص( ماده )224( قانون، به گونه  اي 

كه تا پایان برنامه، سهم این فعالیت ها در مناطق روستایي به )40( درصد برسد.  
بـ  اختصاص تسهیالت ارزان قیمت به متقاضیان ایجاد خانه  هاي روستایي گردشگري )مسافرـ 
كاشانه( در هر یك از روستاهاي هدف گردشگري در هر استان و آموزش خدمات گردشگري به 

روستاییان پس از تصویب شوراي برنامه ریزي و توسعه ی استان؛
از روستاهاي  نیازهاي گردشگران در هر یك  با  ج ـ احداث كمپ های گردشگري متناسب 

هدف گردشگري تا پایان برنامه ی پنجم توسعه. 
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دـ حفاظت، احیا و بازسازي آثار تاریخي، فرهنگي و مذهبي روستاهاي هدف گردشگري تا 
پایان برنامه ی پنجم توسعه. 

ماده 8ـ  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ حداقل )30 درصد( از تسهیالت اشتغال زایي را از سرجمع كل منابع و تسهیالت به 
صورت مجزا و با سرفصل مستقل پس از تصویب شوراي عالي اشتغال و با مدت زمان بازپرداخت 

تا ده سال به مناطق روستایي اختصاص و به بانك هاي عامل ابالغ نماید.
براساس  تا  نماید  برنامه ریزي  نحوي  به  است  موظف  و حرفه اي  فني  آموزش  سازمان  ب ـ 
نیازسنجي هاي آموزشِي جوامع روستایي و عشایري كه با استفاده از نظرات كارگروه هاي اشتغال 
استاني صورت مي  گیرد، نسبت به تهیه ی تقویم آموزشي متقاضیان شغل و یا متقاضیان ارتقای 
شغل دوره ی آموزش فني و حرفه  اي به ویژه كار آفریني در بخش های كشاورزي، صنایع دستی، 
گردشگری و صنعت با اولویت ارائه ی استفاده از خدمات نوین و مشاركت در فعالیت هاي صنعتي و 
بهبود كیفیت تولیدات از محل اعتبارات خود و یا دستگاه هاي اجرایي ذیربط در مناطق روستایي 

و عشایري اقدام نماید.
تبصره 1ـ هزینه ی برگزاري دوره هاي آموزش كارآفریني كه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

رأسا اقدام به برگزاري مي نماید از محل اعتبارات مربوط، تأمین و پرداخت مي  گردد. 
صنعت،  بخش هاي  در  حرفه  اي  و  فني  آموزش هاي  مجري  اجرایي  دستگاه هاي  2ـ  تبصره 
خدمات و كشاورزي موظف به رعایت استانداردهاي آموزشي مورد تأیید سازمان آموزش فني و 
حرفه اي کشور مي باشند و شركت ها و مؤسسات بخش غیر دولتي نیز، جهت ارائه ی آموزش هاي 
مهارتي، باید مجوز آموزشگاه هاي فني و حرفه  اي آزاد را از سازمان آموزش فني و حرفه  اي کشور 

دریافت نمایند. 
ج ـ ساماندهی و ایجاد مراكز كارآفریني با اولویت مناطق روستایي با همکاری دستگاه  های 

اجرایی ذی ربط.  
دـ اعمال حمایت هاي موضوع آیین  نامه ی اجرایي بندهاي )الف( تا )هـ( ماده 80 قانون موضوع 

تصویب نامه 31616/ت 47436 هـ مورخ 1391/2/20 با اولویت مناطق روستایي. 
)هـ(  تا  )الف(  بندهای  اجرایی  آیین نامه ی  موضوع  حمایت هاي  اجراي  راستاي  در  ـ  تبصره 
ماده )80( قانون، دستگاه هاي اجرایي، موظف اند هر ساله سهم روستاها را از حمایت هاي مذكور، 

مشخص و نسبت به رعایت آن اقدام نمایند.  
وـ انجـام اقدامـات الزم در زمینـه ی تعمیـم و گسـترش بیمـه ی روسـتایي و پوشـش صـد 
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درصـد آن از طریـق تقویـت صنـدوق بیمـه ی اجتماعـي کشـاورزان، روسـتاییان و عشـایر.  
ماده 9 ـ دستگاه هاي اجرایي و متولی صدور مجوز برای فعالّیت های كارآفریني، تولیدی و 
اشتغالزایي مكلف اند در چارچوب وظایف،  ضوابط و مقررات مربوط، متقاضیان فعالیت در مناطق 

روستایي را در اولویت قرار دهند. 
تبصره ـ دستگاه هایي كه براي این گونه فعالیت ها مجوز صادر مي  كنند به ویژه سازمان مّلی 
استاندارد ایران موظف اند براساس سطوح مختلف تولید )حداقل در دو سطح مقیاس تولید( ضوابط 

و استانداردهاي ویژه  اي را متناسب با مقتضیات هر یك، تدوین و اعمال نمایند. 
ماده 10ـ به منظور افزایش رقابت  پذیري واحدهاي تولیدي در روستاها، دستگاه هاي اجرایي 
و  مجتمع ها  نیاز  مورد  زیربنایي  خدمات  سایر  و  گاز  تلفن،  برق،  آب،  تأمین  مكلف اند  ذي ربط 
فرش  و  گردشگري  دستي،  صنایع  کشاورزی،  صنعتي،  و  خدماتي  معدني،  تولیدي،  واحدهاي 

دستباف در مناطق روستایي را در اولویت قرار دهند.   
ماده 11ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

با  الف ـ اعمال حمایت هاي موضوع بند )الف( ماده )145( قانون و آئین  نامه ی اجرایي آن 
اولویت مناطق روستایي.  

تبصره ـ وزارت یادشده مكلف است یارانه ی سود تسهیالت اعطایي براي تولید در مناطق 
روستایي را تا دو درصد نسبت به مناطق دیگر، افزایش دهد.  

ب ـ اعطـاي تسـهیالت یارانـه اي بـراي احـداث و توسـعه ی محصـوالت گلخانـه  اي سـالم و 
ارگانیـك در مجتمع هـاي كشـاورزي روسـتایي غیـر دولتـي از طریـق بانک های عامـل و از محل 

اعتبـارات مصـوب مربوط.
ج ـ كمـك بـه عرضه ی محصوالت و خدمـات تولیدي مناطق روسـتایي در بازارهاي محلي و 
نمایشـگاه هاي دائمـي و فصلـي با همكاري اتحادیه  ها و شـركت هاي تعاوني روسـتایي، كشـاورزي 
و اتحادیه هـا و شـركت هاي تعاوني توسـعه روسـتایي و دهیاري هـا با اولویت دهسـتان هاي داراي 

توسعه. قابلیت 
تبصـرهـ  فهرسـت دهسـتان هاي داراي قابلیت توسـعه به پیشـنهاد مشـترك وزارتخانه های 
جهاد کشـاورزی و كشـور و مركز توسـعه ی روسـتایي ظرف سـه ماه پـس از ابالغ ایـن آیین نامه، 

تهیـه می گردد. 
دـ پوشش بیمه ای تولیدات بخش كشاورزي و عوامل تولید در مناطق روستایي در راستاي 

بند )ط( ماده )143( قانون.
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ه ـ ساماندهي خانوارهاي عشایري و اسكان آن ها در كانون هاي عشایري و ارائه ی خدمات 
زیربنایي جهت آماده  سازي مناطق مستعد اسكان عشایر با همكاري دستگاه هاي اجرایي ذي ربط.

وـ اعمـال حمایت هـاي الزم براي تقویت مدیریت یكپارچه ی اراضي و مشـاركت با تشـكل هاي 
حقوقـي از جملـه تعاوني هـاي تولیـد كشـاورزي و شـركت هاي سـهامي زراعـي بـراي جلوگیري از 
خـرد شـدن اراضـي در چارچـوب آئین  نامه هـاي ذیربـط )آیین نامـه ی اجرایـي قانون اصـالح قانون 
حفـظ كاربـري اراضـي زراعي و باغ هـا موضوع تصویب نامـه شـماره ی 59879/ت 37110 هـ مورخ 
1386/4/19 و آئین نامـه ی اجرایـي قانـون جلوگیـري از خـرد شـدن اراضـي كشـاورزي و ایجـاد 
قطعـات مناسـب فنـي و اقتصـادي موضـوع تصویب نامـه ی شـماره 840723/ت 40780 ك مورخ 

.)1388/7/14
ماده 12ـ افراد ساكن در شهرها كه متقاضي بازگشت و سكونت دایم در روستاها و خارج از 
حریم شهرها )مهاجرت معكوس( باشند با تشخیص و تأیید مدیر ارشد روستا و با رعایت ضوابط و 
مقررات مربوط مي توانند از حمایت هاي موضوع این آیین نامه و تسهیالت احداث و یا مقاوم سازي 

مسكن و زمین روستایي برخوردار شوند. 
ماده 13ـ بنیاد مسكن انقالب اسالمي موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ به منظور بهسازي بافت هاي با ارزش روستایي با هماهنگي سازمان میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشگري و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به احصای شاخص ها و 
شناسایي روستاهاي واجد شرایط ظرف سه ماه پس از ابالغ این تصویب نامه اقدام و پس از تهیه ی 

طرح، پروژه های اولویت دار را در این روستاها اجرا نماید.
ب ـ به منظور كاهش خطرات و آسیب هاي ناشي از بروز سوانح طبیعي،  ضمن انجام مطالعات 
به تهیه و  اعتبارات مصوب نسبت  با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب  نیاز،   مورد 
اجراي طرح هاي ایمن سازي مناطق روستایي در برابر سوانح طبیعي اقدام و عملیات مربوط به 
بازسازي مسكن و بافت مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعي در روستاها را با مشاركت مردم و 

نهادهاي عمومي به انجام رساند.
براي  ارزان قیمت  تسهیالت  ارائه ی  یا  كمك  به  نسبت  مصوب  اعتبارات  چارچوب  در  ـ  ج 

آواربرداري واحدهاي فرسوده اقدام نماید. 
ماده 14 ـ اشخاص حقیقي و حقوقي موظف اند طرح هاي مصوب بهسازي بافت هاي با ارزش 

روستایي و طرح هاي مصوب گردشگري را رعایت كنند.
تبصره: دهیاري ها موظف اند از ساخت و سازهاي خالف و یا فاقد پروانه جلوگیري نمایند.
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ماده 15ـ  به منظور تسهیل و ارائه ی خدمات عمومي و عام المنفعه به روستاییان، دستگاه هاي 
عمومي  كاربري  داراي  اراضِي  از  بهره  برداري  امكان  مربوط،  قوانین  رعایت  با  موظف اند  اجرایي 

ُمصرح در طرح هادي و محدوده روستا را براي دهیاري ها فراهم نمایند.  
ماده 16ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و 
دستگاه هاي اجرایی ذي ربط موظف اند با توجه به ُبعد فرهنگي و هنري بودن فرش دستباف ایران، 
با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگي سازمان مّلي فرش ایران نسبت به معرفي و تبلیغ 

این محصول در داخل و خارج از کشور، اقدام نمایند.  
ماده 17 ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام 

نماید:
الف ـ زیرساخت هاي الزم را براي راه  اندازي دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات روستایي ایجاد 
و ضمن كمك به متقاضیان تأسیس این دفاتر، امكان دسترسي پرسرعت و پهناي باند مناسب را 

براي آن ها فراهم آورد. 
ب ـ به منظور تقویت دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات روستایي و کمک به استقالل مالی 
این دفاتر و فراهم نمودن شرایط برای امکان ارائه ی خدمات دستگاه های دولتی در این دفاتر به 
مردم و با هدف کاهش تردد روستاییان به شهرها کارگروهی متشکل از فرماندار مربوط، مدیرکل 
ارتباطات و فناوری اطالعات و سایر مدیران دستگاه های ذی ربط در استان ها تشکیل و زمینه ی 

واگذاری خدمات دولتی به این دفاتر را فراهم نماید.
ماده 18ـ شورای برنامه  ریزی و توسعه ی استان ها موظف اند در راستاي تأمین راه مناسب براي 
روستاهاي باالي بیست خانوار، برنامه ی تفصیلی ارتقای مشخصات، احداث، نگهداري و ایمن  سازي 
شبكه هاي راه هاي روستایي استان را برای سال های باقیمانده برنامه، تدوین و ساالنه منابع الزم را 

از محل اعتبارات استانی تأمین نمایند.
نوین  ارائه ی خدمات  و عشایري،  روستایي  توسعه ی  ارتقا شاخص هاي  منظور  به  ماده 19ـ 
مركز  محّلي،  و  منطقه اي  شرایط  به  توجه  با  روستایي  خدمات  اولویت بندي  برنامه ی  تهیه ی  و 
همكاري  با  آیین  نامه  این  ابالغ  تاریخ  از  ماه  مدت شش  ظرف  است  موظف  روستایي  توسعه ی 
دستگاه هاي ذي ربط، بسته ی  توسعه ی روستایي براي سال هاي باقیمانده برنامه را تهیه و به هیئت 

وزیران ارائه نماید. 
این   )19( ماده  رعایت  با  موظف اند  استان ها  توسعه ی  و  برنامه  ریزي  شوراهاي  ـ   20 ماده 
اقتصادي،  زمینه  هاي  در  استان  روستایي  پایدار  توسعه ی  بسته ی  تهیه ی  به  نسبت  آیین نامه، 
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اجتماعي، فرهنگي و زیربنایي و تعیین اولویت هاي مربوطه اقدام نماید. این بسته پس از تصویب 
ارائه ی  در  استاني  ذي ربط  دستگاه هاي  عمل  مالك  استان،  توسعه ی  و  برنامه  ریزي  شوراي  در 
مّلي  و  استاني  منابع  و  تسهیالت  اعتبارات،  توزیع  و  پروژه ها  و  طرح  برنامه،  تعیین  و  خدمات 

اختصاص یافته به استان مي  باشد.  
ماده 21ـ وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه نسبت به تهیه 

و تدوین الگوی مدیریت آبادی های فاقد شورای اسالمی اقدام نماید.
مناطق  در  ورزشی  فضاهای  توسعه ی  به  نسبت  مكلف اند  اجرایي  دستگاه هاي  ـ   22 ماده 
روستایي در چارچوب تصویب نامه ی شماره49120/ ت36115ک مورخ 1387/4/5 اقدام نمایند. 
تبصره: وزارت ورزش و جوانان موظف است زمینه ی بهره  برداري مناسب از فضاهاي ورزشي 
روستایي را با همكاري وزارت كشور )سازمان شهرداری ها و دهیاري های کشور( و مركز توسعه ی 

روستایي، فراهم آورد. 
ماده 23ـ مركز توسعه ی روستایي، موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجراي این آیین نامه، 
گزارش مربوط را ساالنه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و هیئت وزیران 

ارائه نماید. 

ــورخ  ــعه م ــم توس ــاله ی شش ــه ی پنج س ــی برنام ــت های کل سياس
1394/4/9

بند 19ـ تقسیم کار و تعیین نقش مّلی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور 
با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست های کلی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت مّلی و 

حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایي
بند20ـ اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه ی روستایي کشور برای تثبیت جمعّیت 
و تشویق مهاجرت به مناطق روستایي و عشایری )کانون تولید و ارزش آفرینی( با برنامه ریزی و 
مدیریت بهینه در سطح مّلی، منطقه ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاشان و 
منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و حمایت های ویژه از فعالّیت های کارآفرینی 
و اشتغال زایی مزیت دار بومی و مقاوم سازی تأسیسات و زیرساخت ها و اماکن روستایي با تأکید بر 

بند 9 سیاست کلی کشاورزی
بنـد 9 سياسـت کلی کشـاورزی ـ ارتقا سـطح درآمـد و زندگی روسـتاییان، کشـاورزان 
و عشـایر، توسـعه ی پایـدار روسـتاها و مناطـق کشـاورزی و رفـع فقـر بـا تقویت زیرسـاخت های 
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مناسـب تولیـد و تنوع بخشـی و  گسـترش فعالّیت های مکمـل و اقتصادی به ویـژه صنایع تبدیلی 
و روسـتایي و خدماتـی نوین

سياست های کلی نظام اداری مورخ 1389/1/14
زمينه سازی جذب و نگهداری نيروهای متخصص در استان های کمتر توسعه يافته و 

مناطق محروم

سياست های کلی آمایش سرزمين مورخ 1390/9/21
الف ـ ارتقا سطح آموزش، پژوهش و بهره وری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی 

در ترکیب عوامل مؤثر در تولید ثروت مّلی
1ـ ب ـ استفاده ی مؤثر از موقعیت، میراث تاریخی و جاذبه های فرهنگی و طبیعی کشور در 

مسیر اهداف توسعه، تقویت گردشگری و حفاظت از سوابق تاریخی
ـ ج ـ هم افزایـی مزیت هـای کشـور، نوسـازی بخـش کشـاورزی متناسـب بـا منابـع تولید و 
پهنه بنـدی اقلیمـی، اصـالح و تکمیـل زنجیره هـای تولیـد صنعتی، سـازمان دهی بخـش خدمات 

نویـن و تولیـد کاال و خدمـات دانـش پایه
دـ فراهم آوردن زمینه های مناسب برای افزایش سهم جمعّیت و فعالّیت در مناطق کم تراکم 

با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور
وـ ارتقـا فعالّیت هـای توسـعه ای مّلـی و اسـتانی در مناطـق مـرزی بـا اعطـای مشـوق های 
اقتصـادی و تقویـت زیربناهـا و اسـتقرار مناسـب جمعّیـت و تقویـت نیروهـای نظامـی و انتظامـی 

متناسـب بـا تهدیدات
به مدیریت سوانح  با توجه  3ـ و ـ ساماندهی سطوح خدمت و استقرار جمعّیت در کشور 
طبیعی، حوادث و منابع آب و رعایت شرایط زمین شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تأسیسات 

زیربنایی و حیاتی و ابنیه ی مراکز جمعّیتی و شهرها و روستاها
سطح  ارتقا  با  اجتماعی  پیوندهای  و  وحدت  مّلی،  یکپارچگی  همگرایی،  تقویت  ـ  و  4ـ 

توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور و ایجاد قطب ها و کانون های توسعه
5ـ و ـ پیشگیری از مهاجرت بی رویه به مراکز استان ها با تدابیر الزم 
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سياست های کلی نظام در بخش صنعت مورخ 1391/9/29
گسترش صنايع دستی به ويژه صنايع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گيری 

از صنعت گردشگری
ايجاد خوشه های صنعتی از طريق: تقويت صنايع کوچک و متوسط و برقراری پيوند 

آن ها با صنايع بزرگ به منظور هم افزايی صنعت و ارتقا توان رقابتی 

سياست های کلی سالمت 1393/1/18
با  سالمت  یکپارچه ی  و  جامع  مراقبت های  و  خدمات  ایمنی  و  کیفیت  بهبود  و  افزایش  ـ 
محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطالع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره وری در قالب 

شبکه ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع از طریق:
9ـ توسعه ی کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با هدف:

1ـ9ـ همگانی ساختن بیمه ی پایه ی درمان
2ـ9ـ پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم 

از هزینه درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
10ـ تأمین منابع مالی پایدار در بخش سالمت با تأکید بر:

با هدف  و درمان  بهداشت  یارانه های  و هدفمندسازی  یارانه بخش سالمت  پرداخت  4ـ10ـ 
تأمین عدالت و ارتقا سالمت به ویژه در مناطق غیر برخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند 

و دهک های پایین درآمدی.
11ـ افزایـش آگاهـی، مسـئولیت پذیری، توانمنـدی و مشـارکت سـاختارمند و فعاالنه ی فرد، 
خانـواده و جامعـه در تأمیـن، حفـظ و ارتقـا سـالمت بـا اسـتفاده از ظرفیـت نهادهـا و سـازمان 
فرهنگی، آموزشـی و رسـانه ای کشـور تحت نظارت وزارت بهداشـت و درمان و آموزش پزشـکی.

سياست های کلی جمعّيت مورخ 1393/2/30
حفـظ و جذب جمعّيت در روسـتاهای و مناطق مـرزی و کم تراکم و ايجـاد مراکز جديد 
جمعّيتـی بـه ويـژه در جزايـر و سـواحل خليـج فـارس و دريای عمـان از طريق توسـعه 
شـبکه های زيربنايـی، حمايـت و تشـويق سـرمايه گذاری و ايجـاد فضای کسـب و کار با 

کافی درآمد 
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اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  برنامه ی ششم توسعه ی  باال دستي تدوین  به اسناد  با توجه 
جمهوري اسالمي ایران كه شامل سند چشم انداز جمهوري اسالمي ایران در افق 1404 هجري 
شمسي و سیاست هاي كلي برنامه ی چهارم،  پنجم و ششم توسعه ی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
)ابالغیه ی مقام معظم رهبري( مي باشد، موارد زیر در زمینه ی توسعه ی روستایي مي تواند بیانگر 

اهمیت چشم انداز این جامعه در كشور باشد:
سياست هاي كلي برنامه ی چهارم:

43ـ توسعه ی روستاها 
ارتقا سطح درآمد و زندگي روستاییان و كشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساخت هاي مناسب 

تولید و تنوع بخشي و گسترش فعالیت هاي مكمل، به ویژه صنایع تبدیلي و كوچك 
سياست هاي كلي برنامه ی پنجم:

1ـ35ـ ارتقا سطح درآمد و زندگي روستاییان و كشاورزان با تهیه ی طرح هاي توسعه ی روستایي، 
گسترش كشاورزي صنعتي، صنایع روستایي و خدمات نوین و اصالح نظام قیمت گذاري محصوالت 

كشاورزي 

سياست هاي كلي برنامه ی ششم:
19ـ تقسیم کار و تعیین نقش مّلی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت 
الزامات آن در چارچوب سیاست های کلِی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت مّلی و حمایت دولت 

از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایي.
20ـ اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه ی روستایي کشور برای تثبیت جمعّیت 
و تشویق مهاجرت به مناطق روستایي و عشایری )کانون تولید و ارزش آفرینی( با برنامه ریزی و 
مدیریت بهینه در سطح مّلی، منطقه ای و محّلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاشأن و 
منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و حمایت های ویژه از فعالّیت های کارآفرینی 
و اشتغال زایی مزیت دار بومی و مقاوم سازی تأسیسات و زیرساخت ها و اماکن روستایي با تأکید بر 

بند 9 سیاست های کلی کشاورزی
48ـ هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسالمیـ  ایراني

سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي: مورخ 1392/11/29
بند 1: تأمین شرایط و فعال سازي كلیه ی امكانات و منابع مالي و سرمایه ی انساني و علمي كشور 
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به منظور توسعه ی كارآفریني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت هاي اقتصادي 
با تسهیل و تشویق همكاري هاي جمعي و تأكید بر ارتقا درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط

بند 3: محور قرار دادن رشد و بهره وري در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازي نیروي 
كار، تقویت رقابت پذیري اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و بكارگیري ظرفیت و 

قابلیت هاي متنوع در جغرافیاي مزیت هاي مناطق كشور
و  اشتغال  تولید،  افزایش  یارانه ها در جهت  اجراي هدفمندسازي  از ظرفیت  استفاده  بند 4: 

بهره وري، كاهش شدت انرژي و ارتقا شاخص هاي عدالت اجتماعي
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شـوراي برنامه ریزي توسـعه ی روسـتایي، عشـایري و توانمند سـازي 
گروه هـاي كـم درآمد

اعضاي شورا: 
رئیس شورا:  سید ابوالفضل رضوي ـ معاون توسعه ی روستایي و مناطق محروم كشور 	 
و 	  آمایش سرزمین  برنامه ریزي،  امور  توسعه ی روستایي  معاون  ـ  دبیر شورا: حبیب جباري 

محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
پژوهش هاي 	  موسسه ی  رئیس  ـ  كاظمي  حسن  سید  كشاورزي:   جهاد  وزیر  نماینده ی 

برنامه ریزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه ی روستایي وزارت جهاد كشاورزي  
نماینده ی وزیر كشور: محسن كوشش تبارـ  معاون دهیاري ها سازمان شهرداري ها و دهیاري ها	 
نمایندگان وزیر صنعت، معدن و تجارت: علي یزدانيـ  معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع 	 

كوچك و شهرك هاي صنعتي و حسن ایوبي مهریزي ـ معاون طرح و برنامه ی وزیر
نماینده ی وزیر راه و شهرسازي: سید حسین میر شفیع ـ معاون راه روستایي وزیر 	 
نماینده ی رئیس بنیاد مسكن انقالب اسالمي: محمدرضا شاملو معاون عمران روستایي بنیاد 	 
رئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري ها: هوشنگ خندان دل معاون عمراني و توسعه ی شهري 	 

و روستایي وزیر كشور و رئیس سازمان  
رئیس سازمان امور عشایر ایران: كرمعلي قندالي ـ رئیس سازمان امور عشایر ایران 	 
نماینده ی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي:  سید حمید كالنتري ـ معاون امور تعاون وزیر 	 
رئیس انجمن جغرافیا و برنامه ریزي روستایي: محمدرضا رضواني 	 
نماینده ی رئیس كمیته ی امداد امام خمیني: محمد امید ـ معاون اشتغال كمیته ی امداد  	 
ـ 	  رحماني موحد  مرتضي  گردشگري:  و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث  سازمان  نمایندگان 

معاون گردشگري سازمان و سعید شیركوند معاون سرمایه گذاري و برنامه ریزي سازمان
نماینده ی انجمن خبرگان برنامه ریزي: محمدرضا كردستانچي	 
راه و 	  امور  اكبر رحماني قهرودي ـ رئیس  برنامه ریزي كشور:  و  نماینده ی سازمان مدیریت 

ترابري، مدیریت عمران شهري و روستایي سازمان 
نماینده ی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ها: مالكيـ  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي 	 

ایالم  استان  برنامه ریزي  و  مدیریت  رئیس سازمان  و صیدایي  بلوچستان  و  استان سیستان 
نماینده ی اتاق تعاون ایران: بهاروند 	 
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نماینده ی سازمان تأمین اجتماعي: ظفرزاده 	 
رئیس كمیته ی تلفیق: حبیب جباري ـ معاون توسعه ی روستایي امور برنامه ریزي، آمایش 	 

سرزمین و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
دبیر كمیته ی تلفیق: نعمت اهلل رضایي ـ معاون برنامه ریزي و امور زیربنایي معاونت توسعه ی 	 

روستایي و مناطق محروم كشور

رئوسا و دبيران كارگروه هاي شش گانه:
رئیس كارگروه اقتصادي و اشتغال:  سید حمید كالنتري ـ معاون امور تعاون وزیر تعاون،  كار 	 

و رفاه اجتماعي 
دبیر كارگروه: سكینه اشرفي: سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور 	 
رئیس كارگروه اجتماعي، فرهنگي: ناصر زرگر ـ معاون سرمایه گذاري،  اجتماعي و فرهنگي 	 

معاونت توسعه و مناطق محروم كشور  
دبیر كارگروه اجتماعي و فرهنگي: منوچهر رضایي ـ مدیركل سرمایه گذاري و اشتغال معاونت 	 

توسعه ی روستایي و مناطق محروم كشور 
رئیس كارگروه محیطي، كالبدي و زیربنایي: محمدرضا شاملو ـ معاون عمران روستایي بنیاد 	 

مسكن انقالب اسالمي 
معاونت 	  برنامه ریزي  مدیركل  ـ  معراجي  كاوه  زیربنایي:  و  كالبدي  محیطي،  كارگروه  دبیر 

توسعه ی روستایي و مناطق محروم كشور 
رئیس كارگروه نهادي: محسن كوشش تبارـ  معاون دهیاري ها سازمان شهرداري ها و دهیاري ها	 
توسعه ی 	  معاونت  زیربنایي  مدیركل  ـ  خرمي  مهدوي  محمدصادق  نهادي:  كارگروه  دبیر 

روستایي و مناطق محروم كشور 
رئیس كارگروه ساماندهي عشایر: كرمعلي قندالي ـ رئیس سازمان امور عشایر ایران	 
توسعه ی 	  معاونت  برنامه ریزي  كل  مدیر  ـ  معراجي  كاوه  عشایر:  ساماندهي  كارگروه  دبیر 

روستایي و مناطق محروم كشور 
و 	  راه  وزیر  معاون  ـ  ایزدي  محمدسعید  درآمد:  كم  گروه هاي  توانمندسازي  كارگروه  رئیس 

شهرسازي و مدیرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ایران 
دبیر كارگروه توانمندسازي گروه هاي كم درآمد: زهرا اسكندري ـ مدیركل دفتر طرح و برنامه 	 

و بودجه ی شركت عمران و بهسازي شهري ایران وزارت راه و شهرسازي 
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اعضاي مؤثركارگروه ها و دبيرخانه ی شورا: 
كارگروه اقتصادي و اشتغال: البرز محمدي ـ مدیركل دفتر تعاوني هاي تولیدي وزارت تعاون، 	 

كار و رفاه اجتماعي 
كارگروه اجتماعي و فرهنگي: رضا برزگرـ  معاون اداره ی كل امور اجتماعي و فرهنگي معاونت 	 

توسعه ی روستایي و مناطق محروم كشور 
كارگروه محیطي، كالبدي و زیربنایي: غالمرضا مجیديـ  مدیركل دفتر برنامه ریزي هماهنگي 	 

طرح و عسكري مدیركل دفتر فني بنیاد مسكن انقالب اسالمي 
توسعه 	  مدیریت  و  برنامه ریزي  دفتر  مدیركل  نصرآبادي  زیارتي  اسمعیل  نهادي:  كارگروه 

معاونت  روستایي  خدمات  و  عمراني  هماهنگي  دفتر  مدیركل  عبدالّلهي  مجید  و  روستایي 
دهیاري ها سازمان شهرداري ها و دهیاري ها 

كارگروه ساماندهي عشایر: میر ولي صفرزاده ـ قائم مقام رئیس سازمان امور عشایر ایران و 	 
مهدي میزبان ـ مدیركل دفتر مطالعات جامع عشایر سازمان امور عشایر ایران 

دبیرخانه ی شورا: علیرضا نخعي ـ معاون اداره ی كل زیربنایي معاونت توسعه ی روستایي و 	 
مناطق محروم كشور و رضا ویسي ـ كارشناس امور برنامه ریزي، آمایش سرزمین و محیط 
زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور ـ مهدی قربانعلی زادگان معاون دفتر برنامه ریزی 
کارشناس  آشتیانی  عطائی  امیرعلی  ـ  كشور  محروم  مناطق  و  روستایي  توسعه ی  معاونت 

معاونت برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه ی روستایي و مناطق محروم كشور



اعضا كارگروه هاي شش گانه ی شوراي برنامه ريزي توسعه ی روستايي و عشايري و توانمندسازي گروه هاي كم درآمد

شوراي برنامه ريزي توسعه ی روستايي و عشايري و توانمندسازي 
گروه هاي كم درآمد

رئيس شورا: آقاي دكتر رضوي
دبير شورا: آقاي دكتر جباري

كميته تلفيق
رئيس كميته: آقاي دكتر جباري

)سازمان مديريت و برنامه ريزي( 
دبيركميته :  آقاي دكتر رضايي

)معاونت توسعه روستايي(

مباحث كليدي: 
- الگوي توسعه ی روستايي عشايري 

- اقتصـاد مقاومتي )ارتقاء تاب آوري ـ 
ناطق روستايي در مقابل مخاطرات( 
- چالش ها و چشم انداز توسعه ی 

روستايي و عشايري و گروه هاي كم 
درآمد

- اعضاء كميته : دبير شورا،
رؤسا و دبيران كارگروه هاي 6 گانه زير

ساختار اجرايي شورا و 
كارگروه هاي برنامه ريزي 

توسعه روستايي و عشايري 
و توانمند سازي گروه هاي 

كم درآمد

كار گروه :
اقتصادي، توليدي و اشتغال

رئيس: آقاي مهندس كالنتري
وزارت تعاون،

كار و رفاه اجتماعي     
دبير: سركار خانم اشرفي 

سازمان مديريت و برنامه ريزی

كارگروه :
محيطي، كالبدي و زيربنايي

رئيس: آقاي مهندس شاملو  
بنياد مسكن انقالب اسالمي      
دبير: آقاي مهندس معراجي 

معاونت توسعه روستايي 

كار گروه :
نهادي

رئيس : آقاي مهندس 
خنداندل   وزارت كشور

دبير :  آقاي مهندس مهدوي 
معاونت توسعه روستايي 

كار گروه :
توانمندسازي گروه هاي كم درآمد
رئيس : آقاي دكتر ايزدي  

وزارت راه و شهرسازي
دبير : سركارخانم كشاورز 

سازمان مديريت و برنامه ريزي  

كار گروه :
ساماندهي عشاير

رئيس :آقاي قندالي 
سازمان امور عشاير ايران

دبير : آقاي مهندس معراجي  
معاونت توسعه روستايي 

كار گروه :
اجتماعي و فرهنگي

رئيس:  آقاي مهندس زرگر             
معاونت توسعه روستايي          
دبير: آقاي مهندس رضايي  

معاونت توسعه روستايي 

مباحث اصلي: 
- تنوع بخشي به اقتصاد 

روستايي 
-ارتقاء شاخص هاي اقتصادي

- معيشت و درآمد خانوار
- بهره وري كار و سرمايه 

- توزيع مناسب درآمد
- بهبود فضاي كسب و كار 

- بهره گيري از زنجيره ارزش و 
شبكه سازي در اقتصاد روستا
-تلفيق فن آوري هاي نوين با 

اقتصاد روستا 

مباحث اصلي: 
- مديريت جامع حوضه آبخيز

- سطح بندي خدمات 
- توسعه امور زيربنايي 

- بهبود محيط زندگي
- توزيع متناسب فضايي 

فعاليت ها و سكونت
- حفظ هويت و فضاي طبيعي 

مباحث اصلي: 
- مديريت مخاطرات و 

آسيب هاي اجتماعي 
- هويت هاي اجتماعي و 

فرهنگي
- حفظ و تثبيت جمعيت 

- كيفيت جمعيت
-  ارتقاء سرمايه اجتماعي

- آموزش و مهارت هاي 
اجتماعي

- بهداشت و سالمت

مباحث اصلي: 
- مديريت جامع حوضه آبخيز 
)تقويت طرح هاي منطقه اي و 
ناحيه اي با آمايش حوضه اي(

- مديريت روستايي )دهياري ها 
و شوراهاي اسالمي(

- زنجيره روابط شهر و روستا
- تعامالت نهادهاي مّلي

-تقويت ارتباط نهادهاي بومي 
و غيررسمي با نهادهاي رسمي

مباحث اصلي: 
- سطح بندي درآمدي 

- شناسائي گروه هاي هدف 
)درآمدي، اجتماعي و 

جغرافيايي(
- ارتقاء توانمندي هاي 

فردي ، اجتماعي و اقتصادي 
گروه هاي هدف 

- روستاهاي متصل به شهر
- سكونتگاه هاي غير رسمي 

مباحث اصلي: 
- ساماندهي كوچ و اسكان

- ارتقاء شاخص هاي توسعه 
- ساماندهي فضايي و نظام 

سكونتگاهي
- رفع محروميت و نابرابري ها

- تنوع بخشي و ارتقاء 
بهره وري فعاليت ها، توليدات 

و مشاغل
- ارتقاء كيفيت زندگي

- توسعه اجتماعي وتقويت 
ميراث  فرهنگي و معنوي 

عشاير

كارگروه اقتصادي،
توليدي و اشتغال 

كارگروه محيطي،
كالبدي و زیربنایي

كارگروه اجتماعي 
و فرهنگي

كارگروه 
نهادي

كارگروه توانمندسازي 
گروه هاي كم درآمد

كارگروه 
ساماندهي عشایر

اعضاء اصلي  :
- معاونت توسعه روستايي و 

مناطق محروم كشور 
- وزارت جهاد كشاورزي )مؤسسه 

پژوهشهاي برنامه ريزي و توسعه 
روستايي( 

- وزارت صنعت، معدن و تجارت 
- سازمان امور عشاير ايران

- وزارت تعاون،كار و رفاه 
اجتماعي)معاونت توسعه 

كارآفريني و اشتغال و معاونت 
تعاون(

- سازمان مديريت و برنامه ريزي 
- وزارت امور اقتصادي و دارائي 

- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري 

- وزارت نيرو )معاونت برنامه ريزي 
و امور اقتصادي(

- بنياد مسكن انقالب اسالمي
- اتاق تعاون

- اتاق بازرگاني، صنايع و معادن 
ايران

- بيمه مركزي
- بانك كشاورزي

- پست بانك 
- صندوق كارآفرين اميد
- بنياد كارآفريني زنان 

اعضاء اصلي  :
- بنيادمسكن انقالب اسالمي
- معاونت توسعه روستايي و 

مناطق محروم كشور 
- وزارت كشور

- وزارت جهادكشاورزي
- وزارت نيرو )شركت منابع آب،  
شركت توانير و شركت مهندسي 

آب و فاضالب(
- وزارت راه و شهرسازي )معاونت 

راه روستايي(
- سازمان مديريت و برنامه ريزي

)امور زيربنايي و امور آمايش و 
توسعه منطقه اي(

- وزارت صنعت، معدن و تجارت  
)سازمان صنايع كوچك و 

شهركهاي صنعتي(
- وزارت جهاد كشاورزي )سازمان 

امور اراضي و سازمان جنگلها، 
مراتع و آبخيزداري(

- وزارت ارتباطات و فنآوري 
اطالعات )سازمان تنظيم مقررات 

راديويي (
- سازمان امور عشاير ايران

- انجمن جغرافيا و برنامه ريزي 
روستايي ايران )آقاي دكتر 

سعيدي(
- سازمان حفاظت محيط زيست

- سازمان ميراث فرهنگي و 
گردشگري 

اعضاء  اصلي :
- وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي

- معاونت توسعه روستايي و 
مناطق محروم كشور 

- وزارت جهاد كشاورزي 
- سازمان امور عشاير ايران

- سازمان مديريت و برنامه ريزي 
)امور اجتماعي(

- كميته امداد امام خميني )ره(
- سازمان بهزيستي

- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
- وزارت كشور

- وزارت آموزش و پرورش
- وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي
- سازمان شهرداري ها و دهياريها

- معاونت امور زنان و خانواده
- بنياد مسكن انقالب اسالمي

- وزارت ورزش و جوانان
- صندوق بيمه روستاييان و 

عشاير
- ميراث فرهنگي، صنايع دستي 

و گردشگري
- مؤسسه مطالعات تحقيقات 

اجتماعي)آقاي دكتر فيروزآبادي( 

اعضاء  اصلي :
- وزارت كشور

- معاونت توسعه روستايي و 
مناطق محروم كشور 

- وزارت راه و شهرسازي )شوراي 
عالي معماري و شهرسازي(
- سازمان امورعشاير ايران 

- سازمان مديريت و برنامه ريزي
- وزارت جهاد كشاورزي )سازمان 

جنگل ها، مراتع  و آبخيزداري(
- بنياد مسكن انقالب اسالمي 

- وزارت جهاد كشاورزي )سازمان 
تعاون روستايي(

- شوراي عالي استانها
- مؤسسه مطالعات و تحقيقات 
اجتماعي دانشگاه تهران)آقاي 

دكتر ايماني جاجرمي(
- انجمن جغرافيا و برنامه ريزي 

روستايي ايران )آقاي دكتر 
افتخاري(

- موسسه توسعه روستايي

اعضاء اصلي :
- سازمان مديريت و برنامه ريزي

- وزارت راه و شهرسازي )شركت 
مادر تخصصي عمران و بهسازي 

شهري(
- معاونت توسعه روستايي و 

مناطق محروم كشور 
- كميته امداد امام خميني )ره(

- سازمان بهزيستي
- وزارت جهاد كشاورزي)سازمان 

جنگل ها و مراتع(
- بنياد مسكن انقالب اسالمي

- سازمان امور عشاير ايران 
- وزارت جهاد كشاورزي )سازمان 

تعاون روستايي(
- وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي )معاونت رفاه اجتماعي، 
سازمان فني و حرفه اي و صندوق 

بيمه روستاييان و عشاير(
- صندوق كارآفرين اميد 

- بانك كشاورزي
- موسسه توانمندسازی فرهيخته 

- بنيادكارآفرينی زنان 
- شركت بهسازی و توانمندسازی 

نقش سرزمين 
- قوه قضائيه )معاونت حقوقی، 

قضايی- آقای دكتر كاظمی(
- سازمان هدفمندي يارانه ها

اعضاء اصلي :
- سازمان امور عشاير ايران 
- معاونت توسعه روستايي و 

مناطق محروم كشور 
- سازمان مديريت و برنامه ريزي

- وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي
- وزارت كشور 

- وزارت راه و شهرسازي
- وزارت نيرو

- بنياد مسكن انقالب اسالمي
- كميته امداد امام خميني )ره(

- سازمان بهزيستي
- وزارت جهاد كشاورزي )سازمان 

تعاون روستايي(
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

- وزارت آموزش و پرورش
- وزارت بهداشت،درمان و آموزش 

پزشكي
- سازمان ميراث فرهنگي و 

گردشگري
- صندوق بيمه روستاييان و 

عشاير
- انجمن جغرافيا

- موسسه مطالعات و تحقيقات 
اجتماعی دانشكاه تهران

- انجمن جغرافيا و برنامه ريزی 
روستايي ايران

-  انجمن انسان شناسی ايران 






