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 بسمه تعالي

 «  توسعه روستاييکلیات برنامه راهبردي »  

 «بسته توسعه روستايي » 

 بخش اول

 توسعه روستايي بهتوجه  ضرورت

 مقدمه

 رفع نيازهاي اساسيمواد حياتي و  پايگاههاي توليدمهمترين يكي از وجود روستا به عنوان 

تا قبل  % توليدات کشاورزي در روستاها توليد مي گردد ( که از نظر تاريخي96هر جامعه است. ) 

از انقالب اسالمي برنامه ي مدون اجرايي براي توسعه روستاها محقق نشده تا آنكه براساس فرمان 

امام خميني)ره( و اهداف ترسيم شده براي اين مهم مبني بر تشكيل جهاد سازندگي، و بنياد مسكن 

و درمان، انقالب اسالمي اقدامات زيرساختي شامل برق رساني، آب رساني، گازرساني، بهداشت 

جاده سازي ومسكن به تدريج صورت پذيرفته و در حال انجام است. از جمله مواردي که در طول 

( توجه نكردن به توانمندي هاي بالقوه موجود الفسال هاي پس از انقالب مغفول مانده از جمله: 

 در روستاها و به کارگيري اين ظرفيت ها در راستاي شكوفايي اين مناطق؛ 

نكردن از تجربيات جهاني به منظور ايجاد شرايطي نوين در ساماندهي مدرن عوامل  ( استفادهب

 ( فقدان قوانين جامع حمايتي و برنامه مشخص براي توسعه روستايي.جتوليد در حوزه روستا؛ 

 توان به نظرات زير اشاره کرد : در خصوص توجه به روستاها مي

  گردد. اين رهگذر عايد کشور نميتوسعه روستايي صرفا هزينه است و منفعتي از 

 باشد روستا را بايستي به حال خود واگذاشت و نياز به توجه خاص به آن نمي. 

 و توسعه واقعي بدون توجه به توسعه روستايي محقق  روستا جز مهم و الينفك کشور است

نخواهد شد.) همانگونه که غالب کشورهاي توسعه يافته داراي روستاهاي توسعه يافته 

 باشند.( مي
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اين معاونت با توجه به مستندات و وظايف ذاتي خود و با  تاکيد و قبول نظر سوم در نظر دارد با  

ارايه برنامه راهبردي توسعه روستايي ضمن توجه به تحليل وضع موجود و ترسيم نقشه راه زمينه 

 تحقق توسعه روستايي را فراهم نمايد.

 اهمیتنقش و 

از قبيل کمك به رشد کشور،  روستانشين در پويايي اقتصاد ه جايگاهي که روستا ونظر ب

توليد کاالهاي اقتصادي، کنترل نرخ تورم، افزايش نرخ اشتغال و فعاليت دارد ـ به طور ويژه در 

 کشاورزي، دامي، توليداتـ مي تواند بستر مناسبي براي  نيز موثر است اساسي و استراتژيك

منيت، هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي، حراست و محيط زيست و ا حفظصنعتي و خدماتي، 

را در نظام برنامه ريزي ترسيم نقشه راهي که نقش روستاها نگهباني مرزها را فراهم نمايد. بنابراين 

ميليون نفر  13. از طرفي ظرفيت جمعيت از اهميت ويژه اي برخوردار استين نمايد تعي کشور

مناطق شكوفايي و توسعه پايدار مدبرانه زمينه  ساکن در اين مناطق با اتخاذ تدابير صحيح و

 .را به همراه خواهد داشت و به تبع آن کشور روستايي

اهميت داشتن اقتصاد قوي و سالم براي حفظ و استمرار اهداف انقالب از ديدگاه اسالم در 

ن مي کتاب: بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسالمي استاد شهيد مطهري نمايان مي باشد، آنجاکه بيا

سالم غير قابل تأمين است. اسالم كه مي خواهد غير هدف هاي اسالمي بدون اقتصاد  ››دارد: 

مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. اين هدف هنگامي ميسر است كه ملت مسلمان در 

مالزم اقتصاد نيازمند و وابسته نباشد و دستش به طرف غير مسلمان دراز نباشد و اال نيازمندي 

 . ‹‹است با اسارت و بردگي ولو اين كه اسم بردگي در كار نباشد

 رهبري درمقام معظم اقتصاد مقاومتي توسط کالن هاي  سياستابالغ با توجه به بنابراين 

در تحقق اين سياست ها به جايگاه روستا و روستانشينان ضروري است که  3191بهمن ماه سال 

  قرار گيرد.خاص و مورد توجه گردد تبيين  ويژه براي مسئولين
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قواي كشور بي درنگ و با زمان بندي مشخص اقدام  »اين پيام فرمودند: بخشي از ايشان در

به اجراي آن كنند ... و زمينه و فرصت مناسب براي نقش آفريني مردم و همه فعاالن 

 .«اقتصادي... فراهم آورند 

مردم و باورهاي آنان روشن و ارزش و جايگاه اقتصاد و نقش آن در زندگي روزمره 

اقتصاد سالم مي خواهد و اولين اصل براي سالمت اقتصاد يك  ،اجتماع سالم»مشخص است، 

اقتصاد مقاومتي نه اقتصاد لذا «.  اصل افزايش و رشد ثروت ملي و تكثير توليد است ،جامعه

ل و اقتصاد عزت حفظ استقال مبتني بر اقتصاد ،اقتصاد مقاومتي. رياضتي است نه اقتصاد جنگي

 در اقتصاد مقاومتي بايد به رفع نيازهاي اصلي، حياتي، مهم و دائمي مردم توجه شود آفرين است.

ورود بيش از هشت ميليون  است،مردم که نيازي دائمي و مستمر  نان براي رفع نياز به عنوان مثال

ميليون تن در سال مي باشد، موضوع قابل تاملي  33در حاليكه نياز جامعه حدود  تن گندم در سال

اميرالمومنين که  است جز اين رست؟ مگاميسر  عزت کشورآيا با اين نياز حفظ استقالل و  است.

محتاج هركه  «....احتج الي من شئت تكن اسيره، استغن عمن شئت نظيره»ند: فرمود )ع(علي 

 بود، بي نياز از هركه شوي با او برابر خواهي بود. شوي اسير او خواهي

در اقتصاد مقاومتي تكيه بر توليد است و توجه به توليد کننده از اين رهگذر است که   پيامبر 

 اکرم)ص( بوسه بر کف دستان پينه بسته توليد کننده زدند.

اندك آنان براي در اقتصاد مقاومتي امكان مشارکت افكار عمومي مردم و دارايي هاي ريز و 

فعال شدن اقتصاد بايد فراهم شود، همانگونه که حضور و مشارکت آنان در پيروزي انقالب موثر 

 بود.

 ،  به معناي دقيق کلمه بايد زمينه حضور مردم پرداخت ،انحصارزدايي به در اين اقتصاد بايد 

 يراحتبه يت هاي اقتصادي فعالکليه بتوانند در  آنانفراهم شود تا   -همه مردم نه عده اي خاص -

منعي نباشد. درست شبيه مشارکت مردم در جبهه هاي جنگ. آنان وارد شوند و جهت ورود آسان 

در . به صورت عملي و حقيقي باشد بايد بلكه بوده اين حضور نبايد به صورت مكتوب و تزئيني
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ايجاد  ،سعه پايداراقتصاد مقاومتي امكان رشد افكار، مشارکت مردم در تصميم گيري، ايجاد تو

مي  ، خود اتكائي، صحيح مصرف کردن، کار و تالش، نشاط و شادابي توسعه متوازن، خودباوري

 معنايي عملي داشته باشد.  بايست

 هاي موجود در روستاهاي کشور  زير ساخت

  خانوارو روستاهاي حاشيه خط برق ) جمعا بيش از  16برقرساني به کليه روستاهاي باالي
  روستا( 55،393

  روستا (  511311جمعيت روستايي کشور از تلفن خانگي ) بيش از  ٪ 99/5بهره مندي 

  روستاهاي کشور ازخدمات  شبكه خانه هاي بهداشت روستايي ٪ 91بهره مندي  

  جمعيت روستايي کشور از فضاي آموزشي مناسب در مقاطع مختلف  ٪95بهره مندي
 تحصيلي 

  هزار کيلومتر راه  361ستايي کشور از راه آسفالته ) شبكه راههاي رو ٪11بهره مندي
 آسفالته ( 

  روستاها از شبكه آب آشاميدني بهداشتي   ٪11بهره مندي 

  روستا  35،316گازرساني به بيش از 

  روستا 311566اجراي طرح هادي در 

  واحد مسكوني مقاوم.  311661666ساخت و بهره برداري از  حدود  

ها ، اجراي  انقالب اسالمي به دليل حجم گسترده محروميتپس از پيروزي شكوهمند 

نمود وليكن متناسب با نياز جامعه و رشد  هاي عمراني و نگاه کالبدي به روستاها ضروري مي  پروژه

بايست جاي  خود را به صورت عملي به  و پيشرفت کشور ديدگاه عمران و آبادي روستاها ، مي

 د.دا توسعه پايدار روستايي تغيير مي

گردد که اقدامات صرفا زيربنايي انجام شده در روستاها ،  ماندگاري و  از اين رو مالحظه مي

درصد به  16تثبيت جمعيت روستايي را در بر نداشته است. ) کاهش ميزان روستانشيني از حدود 
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گيري از  بهره.(  لذا ضروري است  به منظور درصد در چهل سال گذشته گواه اين مدعاست 16

استفاده هاي قابل توجه در روستاها به انجام رسيده است ( و  ) که با صرف هزينهانات موجود امك

گردد و توجه به  اي از کشور را شامل مي از پتانسيل و ظرفيت فراوان روستاها که بخش قابل توجه

با  اقليم کشور و استعدادهاي متنوع و ضرورت آمايش سرزمين و تهيه الگوي توسعه پايدار متناسب

نسبت به باز (  SWOTگيري از تجارب کشورها و تحليل وضعيت موجود ) نياز هر منطقه و بهره

  اقدام نماييم. تعريف روستا و توسعه روستايي

 (SWOT)تحلیل وضع موجود 

 قاط قوت:ن

  ؛انساني بالقوه سرمايهوجود  -

و منابع  مناسبها، معادن، دريا و رودخانه ها، آب، هوا و زمين  وجود مراتع، جنگل -

  عظيم انرژي به ويژه انرژي پاك و جديد؛

 باثبات؛ عالقه به حضور در روستا و حفظ فرهنگ بومي -

 ؛وجود امكانات و منابع جهت تنوع بخشي به توليدات و خدمات قابل ارائه در روستاها -

 ظرفيت بالقوه و جذاب در زمينه گردشگري؛ -

 وجود روحيه توليد محوري در روستاها؛ -

 رخ مشارکت اقتصادي باال در زنان روستايي؛ وجود ن -

 وجود شوراهاي اسالمي و دهياري ها؛ -

وجود امكانات زيربنايي از قبيل آب ، برق، راه، بهداشت، فضاي آموزشي و مخابرات در  -

 اکثر روستاها؛

 وجود اقليم چهارفصل در هر قسمت از سرزمين؛ -

 جمهوري اسالمي ايران.همراهي و همدلي روستاييان با برنامه هاي نظام مقدس  -
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 نقاط ضعف:

 برنامه اي:

 ؛استگاه توليدتعريف نامناسب روستا از منظر خ -

ضـعف در ترتيبـات مناسـب قــانوني و اجرايـي بـراي تســهيل در رشـد اقتصـادي منــاطق         -

 ؛روستايي

 در ميان مسئولين کشوري و استاني؛ در اولويت نبودن مسائل روستا -

 ؛و اجتماعي با نيازهاي جامعه روستايي تطبيق نداشتن خدمات رفاهي، فرهنگي -

 ؛مشخص نبودن سهم روستاها از سرجمع اعتبارات و تسهيالت  -

 ؛تبعيض در ارائه خدمات بين مناطق شهري و روستايي -

 ؛برنامه جامع بومي براي توسعه مناطق روستايي  مدل وفقدان  -

   ؛اجرايي ميان دستگاههاي اجرايي و خدمات رسان فعاليت هايمنسجم و کارا نبودن  -

نهادينه نشدن حضور سازمان هاي مردم نهاد در روستاها در راسـتاي تحقـق برنامـه هـاي      -

   ؛توسعه روستايي

 ؛تخريب بافت هاي با ارزش تاريخي -

 ؛کيفيت نا مناسب محيط کالبدي روستاها -

 ملك و مسكن.نا مشخص بودن دارايي روستاييان؛ به ويژه اسناد مالكيت  -

 اقتصادي:

ضعف در نحوه بهره بـرداري از منـابع مـالي خـرد و هـدايت آنهـا جهـت هـم افزايـي و           -

 ؛افزايش بهره وري در روستاها

 ؛بهره گيري از روش هاي سنتي و به روز نشدن مهارت ها در امر توليدات روستايي -

 ؛رقابتي و برنامه مدار نبودن محصوالت متنوع توليدي در روستا  -

و نبـود خـدمات پشـتيبان     فقدان نظام سالم بازاريابي و بازاررسـاني محصـوالت توليـدي    -

 ؛توليد
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و خـرد بـودن   ويژه در حريم شـهرها  ه کشاورزي ب زمين هاي تغييرات شديد در کاربري -

 .اراضي و پراکندگي آنها

 :فرهنگي  و اجتماعي

 ؛شهرها نسبت بههاي توسعه انساني روستاها  پايين بودن شاخص -

 ؛آسيب پذيري روستاها در مقابل حوادث و بالياي طبيعي -

 ؛گروهيقانوني جهت اخذ مطالبات فردي و  و آگاهي کمتر روستاييان به حقوق مدني -

 ؛هاي نامناسب توانمند سازي هاي روستايي و روش گستردگي فقر در محيط -

 وفرهنگي يارزش تاريخ تخريب بافتهاي با -

 فرصت ها:

 برنامه اي:

 متولي خاص براي توسعه روستايي؛مشخص شدن  -

 هاي موجود و  منابع آب، خاك، سرمايه و زيرساخت امكان افزايش بهره وري -

 ؛بهره برداري مناسب از امكانات

 امكان سرمايه گذاري در مناطق روستايي با وجود زيرساخت هاي ايجاد شده؛ -

 قانون برنامه پنجم و آئين نامه اجرايي آن. 394ماده  -

 اقتصادي:

بخش صنعت، معدن و خدمات  اقتصاد کشور از طريق توليد مواد اوليه بهتحرك بخشي  -

 ؛ در روستاها

مهندسي مجدد سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در جهت جلوگيري از هزينه هاي  -

 بدون درآمد)اصالح شيوه توليد، افزايش ميزان توليد در سطح و ...(

 زي به منظور توسعه تجارت و وجود منابع آبي، خاکي و معدني در مناطق مر -

 سرمايه گذاري با همسايگان؛



 ربانهم راهبردي توسعه روستايي

 00 صفحه معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور

 

 سياست هاي اقتصاد مقاومتي. -

 :فرهنگي  و اجتماعي

 وجود اقوام، آداب، رسوم و فرهنگ هاي مختلف به منظور تبادل فرهنگي داخل وخارج؛ -

 وجود ظرفيت استقرار جمعيت بيشتر در مناطق روستايي؛ -

والزام دستگاهها به تهيه پيوست فرهنگي براي طرح تهيه وابالغ طرح مهندسي فرهنگي  -

 هاي مهم

 تهديدها:

 برنامه اي:

 ناشي از تصميم گيري هاي غير اصولي.  تغييرات اقليمي -

 اقتصادي:

وابستگي به ساير کشورها در خصوص تأمين نيازهاي ضروري و در نتيجه به خطر افتادن  -

 امنيت غذايي و خروج ارز از کشور؛

 ري؛افزايش نرخ بيكا -

افزايش هزينه هاي ناشي از عدم النفع)توجه به هزينه فرصت هم در عوامل توليد و هم در  -

 توليدات(.

 :و فرهنگي  اجتماعي

 خالي شدن روستاها از جمعيت و بروز مشكالت امنيتي در مرزها و درون کشور؛ -

 بروز معضالت و ناهنجاري هاي اجتماعي وفرهنگي ؛  -

کاهش ميزان ازدواج دختران روستايي)به دليل مهاجرت مردان( و افزايش ميزان طالق به  -

 دليل تفاوت هاي فرهنگي؛ 

 حاشيه نشيني و افزايش نا امني در شهرها؛ -
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 تهديد وتضعيف نهاد خانواده در روستاها. -

دستيابي به  ،الذكر هدف از تدوين برنامه جامع مورد نظرموارد فوق با عنايت به 

متناسب با آمايش سرزمين  ،جايگاه مناسب روستا در نظام برنامه ريزي كشور

 .استو ترسيم نقشه راه براساس تعريف روستا با محوريت توليد 

 ماين موضوع مجدداً مورد تاکيد قرار مي گيرد که بدليل تنوع اقليم و وجود اقوا در پايان

يك نسخه به دنبال تهيه توسعه روستايي و مناطق محروم کشور مختلف در کشور معاونت 

 واحد توسعه روستايي در کشور و حتي در يك استان نمي باشد و اعتقاد دارد با ايجاد

و آژانس هاي توسعه روستايي بايستي به فكر پايگاه هاي آموزشي و پايگاه هاي غير دولتي 

 توسعه در روستاها بود.
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 بخش دوم

  تولید محور و روستاي پايدار

 

استانهاي کشور و برگزاري نشستهايي که با برخي اعضاي  با بررسي کوتاهي که در سفر به بعضي

شوراهاي اسالمي روستاها ، بخشداران، فرمانداران و مديران استان و استانداران محترم برگزار شد 

 در مجموع عمده مشكالت روستائيان و داليل عدم توسعه روستاهاي کشور عبارتند از:

 مشكالت اقتصادي و ماليالف: 

در ارائه انواع خدمات توسط بعضي از ارکان نظام جمهوري اسالمي بين  وجود تبعيض ب:

 شهرنشينان و روستانشينان

 نبود حمايت هاي معنوي و فرهنگي از جامعه روستايي ج:

 و با کمي تأمل ضررهاي بزرگ ناشي از وجود مشكالت فوق شامل : 

از داشتن حداقل شغل % مناطق محروم 4% روستا و حدود 16. وقتي که جمعيت قريب اقتصادي -3

پايدار محروم باشند از لحاظ روحي و رواني بر درصدد ديگري از جمعيت اثرگذار خواهند 

% جمعيت کشورضربه روحي رواني وارد مي شود و 46بود.به نظر مي رسد مجموعاً به بيش از 

اين درصد جمعيت متاسفانه به جمعيت غير فعال کشور تبديل مي گردند و مطلع هستيم که 

وقتي نيمي از پيكره اجتماع فعال نباشند ممكن نيست که بقيه جمعيت کشور بتوانند بار بر زمين 

 مانده بقيه را بدوش بكشند در نتيجه امكان رسيدن به نرخ رشد اقتصادي تعيين شده در 

برنامه هاي پنج ساله  عملي به نظر نمي رسد.پس بايد راه فعال شدن همه جمعيت کشور را 

 . انتخاب کرد

 سياسي -فرهنگي -اجتماعي -1

 امنيتي -1

 زيست محيطي -4
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ميراثي و تاريخي. روستاها زادگاه شهرها هستند، قدمت واحدهاي ساخته شده در روستاها  -5

عمدتاً بيش از قدمت واحد هاي ساخته شده  در شهرها هستندکه اينها خود سند تاريخي و 

تاريخي و ميراثي به سمت ميرايي مي ميراثي کشور مي باشند در نتيجه تخليه روستاها اين سند 

 رود.

از  مي توان بيان کرد. لذا چاره آن است که روستا را از منظر آن چه هست تعريف کرد نه روستا را

 نظر کتاب و بحث هاي آکادميك.
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 تعريف روستا:

 

 

  توسعه روستايي

 آفرين ، ، تحولفراگير  ،درونزا ، توانمندساز  ،موزون  ،مستمر  فرآيندي همه جانبه ،

و متكي بر مشارکت و خودباوري روستاييان بوده که در چارچوب آن  ،رشد دهنده  ،باورآفرين 

هاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي جوامع روستايي براي رفع نيازهاي اساسي  ها و توانايي ظرفيت

مادي و معنوي و کنترل مؤثر بر نيروهاي شكل دهنده نظام سكونت محلي ) اکولوژيكي ، 

فرصت و توسعه سرمايه انساني با بهره گيري از و سرزميني (  فرهنگي،اجتماعي ، اقتصادي ، نهادي

  يابد. در روستاها رشد و تعالي ميهاي دروني 

 اساسي توسعه روستايي با رويکرد تولید محوري: الزامات
 توليد محور بودن روستا . -

 .ييتنوع و گستردگي توليدات روستا -

توليد مواد اوليه صنايع باالدستي و تبديلي از طرق ك در اقتصاد کشور ايجاد تحرّ -

 و افزايش پايه اشتغال کشوردر روستاها 

ايجاد زمينه مشارکت روستائيان در تعيين اهداف و استراتژي ها و تقويت مديريت  -

 مشارکتي و مردمي

 جذب سرمايه هاي ملي )روستائي،بانكي،دولتي،خصوصي،وقفي (و بين المللي -

 توانمند سازي روستائيان از طريق آموزش و مشارکت در امور  -

 استفاده از توان بومي روستائيان بامستمر و مداوم بودن توليد  -

 کاهش دهنده تصدي گري دولت -

 تحول آفريني و توليد محوري در روستا پديد آورنده فرهنگ خود باوري ، -

وسعه اي توليد محور ، توسعه روستا به عنوان يكي از مباني مهم توسعه کشور ، ت -

 اشتغال آفرين ، توانمند ساز ، پايدار و فرهنگ مدار است . 

 کاهش وابستگي کشور به ساير کشورها -

 اصالح ساختار اداري مرتبط با توسعه روستايي -

فضايي است كه در هر  وروستا يک واحد توليدي ، فرهنگي ، خدماتي ، سكونتي 

 .قانوني جمعيت مشخصي را در بر مي گيردكشور طبق تعاريف 
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 توجه ويژه مراکز مهم تصميم گيري به مقوله توسعه روستايي -

 ابع موجودافزايش توليد و بهره وري با بهره برداري مناسب از من -

 کاهش هزينه عدم النفع که بدليل روشهاي سنتي توليد، بهره وري پايين و...  -

هزار ميليارد تومان    16ها بيش از )براساس برآوردمي باشد و برگشت منافع آن به روستا  -

 عدم النفعي مي باشد به روستاها بر نمي گردد(

 اقتصاد کشورحفظ تماميت اراضي و تعيين نقش و جايگاه روستا در  -

 برنامه ريزي روستايي با رويکرد تولید محوري:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روستا مواد اوليه و خام صنايع بسيار متنوعي را تامين ميكند. اين مواد موتور و پايه رشد 

 صنايع تبديلي کشور و افزايش اشتغال مي گردد.

 

 

 

 فرهنگي روستاييان وبرنامه ريزي توسعه روستايي با هدف بهبود زندگي اقتصادي ، اجتماعي 

 طراحي مي شود. اين برنامه ريزي در پي گسترش دادن منافع توسعه در بين تمام افراد جامعه  

 توسعهل امرار معاش و کسب درآمد هستند. اين است که در نواحي روستايي به دنبا

 و پاسدار ارزش ها و ميراث فرهنگي باشدمي بايست پايدار، مشاركتي، عدالت محور 
 

 توسعه روستايي ميتواند موتور محرکه توسعه بخش مهمي از اقتصاد کشور )جامعه شهري و 

 صنعتي( باشد.

 
 

 تبیین مفهوم توسعه روستايي بر مبناي تولید محوري
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توسعه شرايط زيرساختي و اقتصادي روستاهاي ايران به مرحله خيز در وضعيت موجود 

براين  .: ملتي مستقل است كه جهش اقتصادي داشته باشدميگويد نهرو  رسيده است .

توانمند ساز محور ،   ،استراتژي جديدي از توسعه )توليد و اشتغال محور اتخاذالزم است با اساس 

اقتصاد روستايي را وارد مرحله جهش توسعه پايدار مشارکتي  پايدار محور و فرهنگ مدارانه ( 

ساختي فعلي نيز بهره برداري بهينه  نمود. بدون داشتن استراتژي جهش توسعه ، از دستاوردهاي زير

  انجام نخواهد شد و توسعه به معني واقعي آن اتفاق نخواهد افتاد .

 

 با محور بودن تولید در روستا:توسعه روستايي  و اقدامات الزم در جهتاهداف 

 تقويت زير ساخت ها با هدف افزايش توليد  -3

 استفاده از سرمايه انساني روستائيان -1

افزايش توليد ،اشتغال زايي  بمنظورتوانمند سازي روستائيان با تاکيد بر خود باوري  -1

 و فقر زدايي

 با هدف توليد هاي کاربردي آموزش -4

 سرمايه گذاري با هدف افزايش توليد و اشتغال -5

 ساماندهي انواع سرمايه ها  -1

 روستاها تقويت و زيباسازي کالبد -1

 خدماتي  وگردشگري  ،صنعتي  ،تبديلي  ،توليدات کشاورزي توسعه  -8

 مديريت مردمي و کاهش تصدي گري دولت  -9

 بهبود زندگي روستائيان با افزايش شاخص هاي رفاه و آسايش  -36
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روستايي بدون افزايش سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در توسعه 

 داخل و خارج از روستا عملي نیست

 

سرمايه گذاري و طرح هاي همه  مند تهیه برنامه هاياين امر نیاز تحقق 

 جانبه تولیدي و خدماتي مي باشد

 

 

 

 

بدون توسعه پايدار روستايي توسعه عمومي كشور ممكن نيست . هيچ كشوري 

 توسعه يافته اي نداريم كه روستاهاي آن توسعه يافته نباشد . 

توسعه عمومي كشور و توسعه روستايي بايد با هم مورد توجه قرار گيرد زيرا 

 هر دو از هم تأثير پذيرفته و مكمل يكديگرند.

صدها نوع زمينه ايجاد مواد اوليه ،   توليدات كشاورزي عالوه بر تامين غذا ،

مي كند . بايد به روستا ، به عنوان فراهم فعاليت صنعتي اشتغالزا و سود آور را 

 .توسعه پايدار نگريست تامين كننده مواد خام منابع
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 دانش محور –مشاركت محور 

 عدالت محور 

 حفظ ارزش ها و ميراث فرهنگي

 اهداف توسعه روستائي                    

  

  

 

 

 

روستاي  
توليد  
 محور

تقويت 
زيرساخت ها 

با هدف 
 افزايش توليد

سرمايه 
گذاري با 

هدف افزايش 
توليد و 
 اشتغال

ساماندهي 
زنجيره 

 تامين

ارتقا نقش 
صادرات 
توليدات 

 روستا

تكنولوژي 
نوين با ايجاد 

هسته هاي 
 تحقيقاتي

بهبود زندگي 
و افزايش 

شاخص هاي 
 رفاه و آسايش 

مديريت 
مردمي و 

كاهش تصدي 
 گري دولت 

توانمند سازي 
روستائيان با 

تاكيد بر 
 خودباوري 

ساماندهي  

انواع 

 سرمايه ها

مديريت 

 مردمي 

استفاده از 

سرمايه انساني 

 روستائيان 

تقويت و 

زيباسازي  

 كالبد

آموزش 

كاربردي با 

 هدف توليد

توليدات كشاورزي 
-سالم و ارگانيک 

  -تبديلي  -فراوري
  -گردشگري-صنعتي

 خدماتي

  حفظ حقوق

 طبيعت و انسان 

پايداري  –اشتغال  –افزايش امنيت 

 جمعيت رفاه، آسايش و آرامش

 دستاوردهاي اقتصادي
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 توسعه روستاييرنامه راهبردي راحل تدوين بم

آسيب شناسي روند تاريخي و مسير حرکت در سه دهه اخير که منجر به وضع موجود  -3

 شده است . 

با توجه به محدوديت ها  امكانات و  ها، تهديدها، فرصت موجود شامل وضع تحليل -1

 رويكرد توليد محوري روستا

 -فرهنگي –باز تعريف روستا و تغيير نگرش به آن به عنوان  يك واحد توليدي  -1

 فضايي  –کالبدي -خدماتي

 بر مبناي توليد محوريتبيين مفهوم توسعه روستايي  -4

  تحليل چالشهاي اساسي توسعه روستايي در ايران -5

 تعيين رويكرد هاي اساسي توسعه روستايي  -1

 چشم انداز آينده توسعه روستايي -1

 تعيين اهداف کلي و راهبردهاي کالن توسعه روستايي   -8

 هاي توسعه روستايي  اهداف ، سياست ها و برنامه - 8-3

 سياست هاي اجرايي توسعه روستايي   -8-1

 هاي بخش توسعه روستايي تعيين شاخص-9

 تعيين شاخص هاي کيفي توسعه روستايي -9-3

 تعيين شاخص هاي کمي توسعه روستايي -9-1

 تعيين برنامه عملياتي و برش ساالنه اهداف کمي توسعه روستايي  -9-1

 عمليات و فعاليت اهداف کمي و برش ساالنه در توسعه روستاييشرح  -9-4

 منابع مالي مورد نياز اجراي برنامه عملياتي اهداف کمي توسعه روستايي -9-5
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  نتیجه گیري:

با توجه به اقدامات انجام شده طي سالهاي پس از انقالب اسالمي ايران به استناد آمار، 

شاخص هاي مرتبط با عمران روستايي از قبيل برق، تلفن، شبكه خانه هاي بهداشت، فضاي 

آموزشي، راه آسفالته، شبكه آب آشاميدني بهداشتي، گاز رساني، طرح هادي و مقاوم سازي 

ضعيت نسبتا مطلوبي برخوردار مي باشد و ليكن در خصوص بهبود وضعيت مسكن روستايي از و

اقتصادي، افزايش درآمد، بيمه هاي تامين اجتماعي در يك کالم مسايل اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي توفيق الزم حاصل نگرديده و به همين دليل روستاها به شدت در معرض کاهش جمعيت 

اوايل  16به  16طوري که نسبت جمعيت روستايي به شهري   به )و نهايتا تخليه کامل مي باشد 

که تغييرات بواسطه شهر شدن برخي روستا نيست بلكه (  تغيير يافته 96در سال  13به 19انقالب و 

  ريشه در مسايل اجتماعي، فرهنگي و بويژه اقتصادي دارد.

 از قبيل اقتصادي تبعات ناشي از خالي شدن روستاها از جمعيت و غير فعال شدن روستاها،

عدم  ، فرهنگي ) ( ، عدم تحقق رشد اقتصادي، بيكاري و...هاوابستگي کشور به ساير کشور )

افزايش طالق،  (، اجتماعي) استفاده از تحصيلكردگان روستا، از بين رفتن آداب سنن ملي و...

تخريب  يطي )(، زيست مح کاهش نرخ ازدواج، کاهش اعتماد به نفس، افزايش حاشيه نشيني و ...

از بين رفتن سند تاريخي و  ) ( ميراثي و تاريخي و از بين رفتن منابع، افزايش مخاطرات طبيعي و ...

تهديد مرزها، خالي  ( و امنيتي ) ميراثي کشور بواسطه اينكه روستاها شكل دهنده شهرها بوده اند

  ( شدن مرزها،افزايش درگيري مرزي و بروز مشكالتي در داخل کشور

زم به توضيح است بابررسي سوابق امر مالحظه مي شود در روستاها صرفا امور عمراني ال

شوراي هماهنگي عمران  13/9/3159مورد توجه بوده است بطوري که شوراي انقالب درموخ 

روستايي را مصوب مينمايد وليكن درحال حاضر توجه دولت به رويكرد توسعه روستايي معطوف 

شده اشت .لذا اين معاونت تصميم دارد با تبيين جايگاه روستا در نظام برنامه ريزي کشور و 
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ايت هاي همچنين اهميت دادن به اين حوزه گسترده، مهم و اثر گذار در اقتصاد و جلب حم

قانوني، معنوي  الزم  ، نسبت به فعال کردن جمعيت روستايي کشور در فعاليت هاي اقتصادي و 

توليدي از طريق توانمند سازي عوامل انساني و افزايش بهره وري و راندمان در امور کشاورزي و 

جه  به دامداري و ايجاد مشاغل جديد و متنوع و حرکت جهت زنجيره ارزشي توليد با رويكرد تو

بازار فروش،زمينه بهبود معيشت زندگي روستاييان را فراهم نموده و در نهايت با رفع تبعيضات 

دل و موثر در توسعه کشور مبموجود بين روستا و شهر، محيط روستا را محيطي شاداب، پويا 

 احصاء الزامات اين مهم عبارتند از تصويب کليات برنامه راهبردي توسعه روستايي،نمايد. )

نيازهاي توسعه پايدار روستايي و انعكاس آن در قالب احكام برنامه هاي توسعه و بودجه هاي 

تشكيل شوراي عالي توسعه روستايي،  سنواتي، اختصاص منابع و تسهيالت مورد نياز، تصويب

حمايت از توسعه اقتصادي روستاها با رويكرد مشارکت تصويب مشوق هاي الزم به منظور 

 روستائيان.( 
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 هاي توسعه شاخص

هاياجتماعيوفرهنگيشاخصهاياقتصادي:شخص
 ـ جمعيت روستايي 1 ـ سرانه توليد ناخالص داخلي 1
 ـ درصد جمعيت جوان روستايي 2 ـ سرانه توليد ناخالص داخلي روستايي 2
 ـ درصد جمعيت زنان روستايي 3 ـ نرخ رشد 3
 محصالن به كل جمعيتـ درصد  4 ـ نرخ رشد بخش صنعت 4
 ـ درصد دانشجويان روستايي به كل جمعيت 5 خدماتـ نرخ رشد بخش  5
 ـ درصد باسوادي 6 ـ نرخ رشد بخش كشاورزي 6
 سال 11سوادي كودكان زير  ـ درصد بي 7 ـ نرخ تورم 7
 سوادي ـ درصد بي 8 ـ نرخ تورم روستايي 8

 رشد جمعيت روستاييـ نرخ  9 (PPIـ شاخص برابري قدرت خريد ) 9

 سال ـ نرخ مرگ و مير نوزادان ـ نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج 11 ـ شاخص برابري قدرت خريد روستاييان 11
 آب آشاميدني سالم دسترسي بهـ وضعيت  11 ـ سهم معادن در اقتصاد روستا 11
شت و مراكز بهداشتي، درماني خانه بهدابه  دسترسيـ وضعيت  12 ـ سهم بخش كشاورزي در اقتصاد روستا 12

 روستايي
اموزان روستايي به مراكز آموزشي  دانش دسترسيـ وضعيت  13 ـ ضريب جيني 13

 عمومي
 به راه روستايي آسفالته دسترسي ـ وضعيت  14 ـ ضريب جيني روستايي 14
 ـ مهاجرپذيري يا مهاجر فرستي روستا 15 ـ متوسط درآمد خانوار روستايي 15
 ـ درصد دختران در سن ازدواج ـ ازدواج نكرده 16 متوسط درآمد يك خانوار شهريـ  16
 ـ درصد طالق 17 ـ متوسط هزينه يك خانوار روستايي 17
 نرخ ازدواج -18            ـ متوسط هزينه يك خانوار شهري 18
گذاري در روستا )دولتي ـ  ـ ميزان نرخ سرمايه 19

 خصوصي(
 

  ـ نرخ بيكاري 21
  ـ نرخ بيكاري روستايي 21
  ـ نرخ بيكاري جوانان روستايي 22
  ـ نرخ بيكاري زنان روستايي 23
  التحصيالن روستايي ـ نرخ بيكاري فارغ 24
  ـ خط فقر ـ درصد افراد روستايي زير خط فقر 25
  ـ نرخ فعاليت )مشاركت اقتصادي( 26
  ـ نرخ فعاليت زنان روستايي 27
  اشتغال روستاييـ ساختار  28
  وري عوامل توليد در بخش كشاورزي ـ بهره 29
ـ سهم درآمد غيركشاورزي از كل درآمد خانوار  31

 روستايي
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 انتظارات

 (؛بسته توسعه روستاييت برنامه راهبردي توسعه روستايي)تصويب کليا .3

هاي توسعه و  برنامهقالب احكام  و انعكاس آن در روستايي پايدارنيازهاي توسعه  احصاء  .1

 ؛هاي سنواتي بودجه

 اختصاص منابع و تسهيالت موردنياز؛ .1

 ؛تصويب تشكيالت شوراي عالي توسعه روستايي .4

هاي الزم جهت حمايت از توسعه اقتصادي روستا با رويكرد مشارکت  تصويب مشوق .5

 روستاييان.
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 وستايیانتوسعه اقتصادي روستا با رويکرد مشارکت رآيین نامه اجرايي 

 

 مقدمه:

الزم است قواي کشور بي درنگ و با زمانبندي مشخص، اقدام به اجراي آن کنند )سياستهاي کلي 

اقتصاد مقاومتي( و با تهيه قوانين و مقررات الزم و تدوين نقشه راه براي عرصه هاي مختلف، زمينه 

و فرصت مناسب براي نقش آفريني مردم و همه فعاالن اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم 

 آورند. )مقام معظم رهبري( 

معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور براساس دستور معاون اول محترم رئيس جمهور و 

در راستاي تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي )ابالغي از سوي مقام معظم رهبري( و بمنظور به 

و تشويق همكاري هاي  حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با تسهيل

جمعي و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط و نيز استفاده از ظرفيت اجراي 

هدفمندسازي يارانه ها در جهت افزايش توليد و اشتغال و بهره وري و ارتقاء شاخص هاي 

تصادي خاص طرح اق 5166اجتماعي و امنيت غذايي آيين نامه اجرائي نحوه مشارکت مردم در 

 مناطق روستايي و مناطق کمتر توسعه يافته را ارائه نمود.

 تعاريف و اصطالحات:

کليه فعاليتهاي توليدي، خدماتي ، بازرگاني، صنعتي، معدني و کشاورزي که  طرح اقتصادي:

متناسب با استعداد و نياز منطقه روستايي شناسائي مي گردد و داراي توجيه فني اقتصادي و مالي 

 است.

تا و يا مناطق کمتر توسعه محل اجراي طرح در محدوده دهستان ، يك روس محل اجراي طرح:

 مي باشد.يافته 

)استفاده کننده از تسهيالت(: عبارت است از اشخاص حقيقي و حقوقي که با  متقاضي يا متقاضیان

بانك عامل  تأمين سهم آورده )از محل يارانه يا ساير منابع( تسهيالت ارزان قيمت را از طريق

 مي نمايد .دريافت 
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: عبارت است از محل اجراي طرح، اموال خريداري شده از محل تسهيالت يا کارت يارانه تضامین

 نقدي)افرادي که انصراف داده اند پس از تأئيد سازمان هدفمندي يارانه ها نيز مشمول اين بند

 مي باشند ( 

 تسهيالت اين آيين نامه را عهده دار مي گردد.: بانك يا موسسه مالي که پرداخت بانك عامل

 واجدين شرايط استفاده از تسهيالت اعتباري اين آيين نامه:

 کليه داوطلبين ساکنين مناطق روستايي و کمتر توسعه يافته يا شهرنشينان داوطلب -

کليه سرمايه گذاراني که تمايل به سرمايه گذاري در مناطق روستايي و کمتر توسعه يافته  -

 صورت حقيقي و حقوقي داشته باشند.به 

 شرايط متقاضي يا متقاضیان:

 تابعين جمهوري اسالمي ايران  -3

 ايجاد شرکت )سهامي خاص يا تعاوني( -1

 مدارك مورد نیاز:

 اعالم کتبي موافقت با برداشت يارانه نقدي از حساب يارانه سرپرست خانوار  -

گران، مددجويان کميته امداد گواهي از مراجع ذيصالح براي استفاده از اولويت ايثار -

 حضرت امام خميني)ره( يا سازمان بهزيستي کشور

 ارائه مجوز شوراي برنامه ريزي استان محل اجراي طرح  -

 شرايط و ضوابط اعطاء تسهیالت اعتباري:

تسهيالت اعتبار اين آيين نامه با توجه به شرايط سرمايه گذاري و سرمايه گذار حداکثر داراي 

 د با توجه به شرايط زير خواهند بود:درصد نرخ سو31
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تسهيالت مذکور صرفاً به منظور ايجاد فعاليت اقتصادي در مناطق روستايي و کمتر توسعه  -3

 يافته اعم از توليد، خدماتي، توزيعي و ...  پرداخت مي گردد.

 اولويت در پرداخت تسهيالت به فعاليت هاي جمعي توسط ساکنان روستايي مي باشد. -1

% سرپرست خانوارهاي هر دهستان يا روستا در سرمايه گذاري شرکت 16چنانچه حداقل  1-3

برابر  1درصد و ميزان مشارکت بانك عامل نيز  1ضمانت تسهيالت  -نمايند حداکثر نرخ سود

 سهم آورده متقاضيان خواهد بود. 

ان يا روستا کم تر چنانچه فعاليت جمعي ميزان مشارکت سرپرستان خانوار در محدوده دهست 1-3

برابر سهم آورده  1درصد و ميزان مشارکت بانك عامل  8درصد باشد نرخ سود تسهيالت  16از 

 متقاضيان خواهد بود. 

در صورت عدم تمايل به فعاليت جمعي و وجود تقاضاي انفرادي به اجراي طرح در  -1

اجراي طرح  درصد  با ضمانت محل 31محدوده دهستان يا روستا نرخ تسهيالت پرداختي 

 و اموال خريداري شده از محل تسهيالت خواهد بود.

ضمانت بازپرداخت تسهيالت اعتباري بانك هاي عامل: محل اجراي طرح و کارت يارانه  -4

متقاضيان و ارائه موافقت کتبي به بانك عامل مبني بر برداشت يارانه خانوار در صورت 

 باشد. عدم بازپرداخت تسهيالت اعتباري در موعد مقرر مي

 دوران مشارکت: دوره مشارکت طرح حداکثر يك سال مي باشد. -5

مدت بازپرداخت تسهيالت: يك سال بعد از اتمام دوره مشارکت و بهره برداري طرح،  -1

دوران بازپرداخت شروع مي گردد و متناسب با طرح توجيهي، حداکثر مدت زمان 

طرح کم تر از يك سال سال مي باشد و چنانچه دوره مشارکت  1بازپرداخت تسهيالت 

 باشد مدت زمان صرفه جويي شده به دوره تنفس اضافه مي گردد.
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درصد سرمايه مورد نياز  15سهم آورده متقاضي: حداقل سهم آورده متقاضيان يا متقاضي  -1

يارانه  1/3طرح مي باشد و سهم آورده هر فرد در فعاليت هاي جمعي نبايستي کم تر از 

 سرپرست خانوار باشد.

 ند بررسي و تصويب طرح :فراي

طرح هاي اقتصادي بايستي جز قابليت هاي سرمايه گذاري منطقه، متناسب با اولويت هاي  -

 کميته برنامه ريزي شهرستان باشند. مسئوليت شناسايي طرح هاي اولويت دار، 

 سرمايه گذاران و جلب مشارکت مردم در شهرستان به عهده فرماندار مي باشد.

س اولويت هاي سرمايه گذاري منطقه طرح هاي داراي توجيه اقتصادي را فرمانداران براسا -

 بعد از تصويب در کميته برنامه ريزي شهرستان به شوراي برنامه ريزي استان معرفي

 مي نمايد. 

روز بررسي و تصويب طرح هاي اعالمي از  35شوراي برنامه ريزي استان حداکثر بعد از  -

طرح هاي داراي اولويت را به معاونت توسعه روستايي  سوي کميته برنامه ريزي شهرستان،

 جهت ابالغ به بانك عامل ارايه مي نمايد.

 نظارت بر نحوه اجراي اين آيين نامه دراستان به عهده استاندار مي باشد. -

استانداران موظفند گزارش عملكرد استان را به صورت فصلي به معاونت توسعه روستايي  -

 ند.رياست جمهوري اعالم نماي

معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري موظف است گزارشات فصلي طرح را به هيئت 

 دولت ارايه نمايد.
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 0393برنامه  و روش اجرا در سال 

 

 استان 30طرح در  211تعداد 

 

 سهم آورده روستايیان:

 خانوارتعداد    ×هر خانوار ماهيانه    ×سال = ماه هاي سهم آورده روستاييان 

 3666  ×تومان   161666  ×  31=    11616661666  تومان 

 

 تسهیالت اعتباري موردنیاز:

 تومان 116166166   ×  1=  1131616661666تومان 

 

 سرمايه مورد نیاز :

  1،316،666،666+    116،666،666=    1،886،666،666تومان   

 

 0393کل تسهیالت اعتباري مورد نیاز در سال 

 1131616661666   × 166=  411166616661666تومان 

 

محل تامين منابع سهم دولت از محل يارانه توليد بصورت وجوه اداره شده و يا با يارانه 

 سود تسهيالت قابل تامين است.
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 ويپست اه
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 مستندات قانوني

 

 پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه  094متن ماده 

دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري،  ـ491ماده     

ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و کيفيت  برنامه

هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و  زندگي روستائيان و کشاورزان و کاهش نابرابري

 عمل آورد : ت الزم را از اقدامات زير بهجامعه شهري، حماي

بندي  الف ـ ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت      

 اي و محلي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه

ها  ب ـ حمايت از گسترش کشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه      

ها و عوامل توليد آن در  هاي صنعتي ـ کشاورزي کوچك و متوسط که بخش اعظم نهاده يرهو زنج

جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه 

  بازارهاي محلي با اولويت مراکز دهستانهاي داراي قابليت توسعه

 اي فاقد شوراي اسالميج ـ تعيين الگوي مديريت در آباديه       

و تثبيت « از شهر به روستا» د ـ تدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس        

 نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه 

سازي ساختار کالبدي محيط و مسكن روسـتايي  هـ ـ بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن       

 ـ ايراني با مـشارکت مـردم، دولـت و نهادهاي عمومي مبتـني بر الگوي معماري اسـالمي

اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده  و ـ آموزش فني و حرفه       

 از خدمات نوين و مشارکت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود کيفيت توليدات
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غالزاي کوچك و متوسط توليد و ز ـ ساماندهي و استقرار فعاليتهاي کارآفريني و اشت       

 خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوقهاي مالي و اعتباري

رساني بهتر و  منظور خدمات هاي روستايي به ح ـ ساماندهي روستاها در قالب مجموعه       

 مؤثرتر

 سازي شبكه راههاي روستايي ط ـ احداث، ترميم و نگهداري و ايمن       

 ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارهاي ـ        

ك ـ حمايت مالي از طريق اعطاء تسهيالت، وجوه اداره شده، يارانه سود و کارمزد       

جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي و نيز تقويت 

منظور جلوگيري از خردشدن  شارکت با تشكلهاي حقوقي بهمديريت يكپارچه اراضي از طريق م

 اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد کشاورزي

ل ـ اقدام قانوني در جهت ايجاد شرکت شهرکهاي کشاورزي با اصالح اساسنامة يكي از       

( قانون 44شرکتهاي مادر تخصصي موجود در چهارچوب سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم )

هاي کشاورزي، دامي و  اساسي به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعة زيرساختهاي مجتمع

 شيالتي

%( در 49گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد ) ايهم ـ سرم      

( قانون اساسي و از طريق شرکت 44چهارچوب سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم )

» و شرکت مادرتخصصي « گذاري در بخش کشاورزي حمايت از توسعه سرمايه» مادرتخصصي 

ور و  با فناوري نوين، اقتصادي و بهره، در زمينة توسعة کشاورزي «مديريت منابع آب ايران

طرحهاي زيربنايي و نوپديد در بخشهاي کشاورزي و منابع آب و توسعة مناطق روستايي و 

 سازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري جوان
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دولت مكلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حداکثر ده سال پس از  تبصره ـ       

 برداري به بخشهاي غيردولتي واگذارنمايد. بهره

ن ـ توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت      

ي، ارتقاء بخش الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت

پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز کارگاههاي متمرکز  سازي، سفارش کيفيت توليد و روان

ها و شرکتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر کشور و نيز  و غيرمتمرکز و اتحاديه

زايش سهم وري، تثبيت و اف صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره

 هاي داخلي و خارجي صادراتي و بازاريابي

 وزارت بازرگاني مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است. تبصره ـ       

%( آن از طريق تقويت 366س ـ تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد )     

 صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير

 زشي براي جامعه روستاييبيني مكانهاي ور ع ـ پيش     

ف ـ تهيه طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر کشور با پيشنهاد      

کارشناسان فني ، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطالع دهياران و رؤساي 

سكن انقالب اسالمي اي متشكل از رئيس بنياد م  شوراي اسالمي روستاها و تصويب آن در کميته

عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان،  استان به

رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان، نماينده سازمان جهاد کشاورزي استان، نماينده معاون 

 امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسالمي روستا به عنوان ناظر

عنوان  تواند به نماينده شهرداري شهري که روستا در حريم آن واقع است مي تبصره ـ     

 کارشناس و ناظر در جلسه کميته مذکور شرکت نمايد.
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نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين مدير ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايتهاي  آئين

ت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاريف و چگونگي مديري

 رسد. پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي

 

 ل پنجم توسعهبرنامه پنج سا قانون 094آئین نامه اجرايي ماده 

 «35/1/3191هـ مورخ 48941/ت16113مصوبه شماره » 

 با صلوات بر محمد و آل محمد

 تصویب نامه هیات وزیران

 

 وزارت نفت -وزارت صنعت،معدن وتجارت  -وزارت کشور  -وزارت جهادکشاورزی 

 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی -وزارت نیرو  -وزارت امور اقتصادی ودارایی 

 وزارت ورزش و جوانان -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -وزارت راه وشهرسازی 

 راهبردی رئیس جمهورمعاونت برنامه ریزی و نظارت  -وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات 

 سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری

 نهاد ریاست جمهوری -سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 

 بنیادمسکن انقالب اسالمی -بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 8/81/8938مورخ  33899/811بنا به پیشنهاد شماره  81/8/8931هیئت وزیران در جلسه مورخ 

( قانون برنامه پنجساله 839ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد مفاد ماده ) اونت برنامهمع

نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر  ، آیین - 8913مصوب  –پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

 تصویب نمود:
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 توسعه جمهوری اسالمی ایرانقانون برنامه پنجساله پنجم  (  839نامه اجرایی ماده ) آیین

 

 روند: نامه، اصطالحات و مفاهیم زیر در معانی مشروح مربوط ، به کار می در این آیین -8ماده 

 8913مصوب سال  -قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایرانقانون:   -الف 

 رئیس جمهور    -مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مرکز توسعه روستايي: -ب 

واحدهای کسب و کار متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که با همکاری و تکمیل  خوشه صنعتي: -ج 

ها و  کنند و از چالش های یکدیگر، محصوالت و یا خدمات مشترکی را تولید و ارائه می فعالیت

 های مشترکی نیز برخوردارند.  فرصت

گروهی از واحدها که برای تولید یک محصول خاص با هم در  کشاورزي: -زنجیره صنعتي -د 

 ارتباط بوده و مکمل یکدیگر هستند.

های روستایی که تبدیل به اماکنی برای  خانه کاشانه ( : –هاي روستايي گردشگري)مسافر  خانه -ه 

ی برای مند به طبیعت و محل و مکان اقامت )اسکان( گردشگران عالقه  آشنایی با فرهنگ روستا شده

 های روستا به شمار می آیند.  ها و توانمندی اطالع رسانی به گردشگران در مورد جاذبه

 و بازدیدرای بهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی اذبهکه از جی یروستا:  روستاي هدف گردشگري -و 

نایع . فهرست این روستاها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صبرخوردار استاقامت گردشگران یا 

 رسد.  دستی و گردشگری به تصویب هیئت وزیران می

ای است متشکل از بافندگان خانگی که تحت  : مجموعه هاي غیرمتمرکز قالیبافي کارگاه -ز 

 مدیریت واحد به بافت قالی اشتغال دارند. 

قلمرو یک  دربا هم آبادی همجوار و مرتبط دچناست متشکل از  ایمجموعه :حوزه روستايي -ح 

با جمعیت  یک کانون جمعیتی برتردر همسان تقریبا جغرافیایی و فرهنگی همگن با عملکردهای 
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شورای عالی شهرسازی  91/88/8991مورخ  9391/981) موضوع مصوبه شماره پنج هزار نفر  حداکثر

  .و معماری ایران(

 

 : مجموعه ای متشکل از روستاهای واقع در محدوده یک دهستان. مجموعه روستایی -ط 

 

های توسعه و عمران در محدوده روستا، دهیار به  گیری و نظارت بر انجام فعالیتبه منظور پی -1ماده

ماده واحده قانون عنوان مدیر ارشد روستا تعیین و عالوه بر وظایف مقرر در مقررات مربوط از قبیل 

تشکیالت  ( قانون 93و ماده ) – 8999مصوب  -ی خودکفا در روستاهای کشور ها تأسیس دهیاری

و اصالحات بعدی  -8991مصوب  -،وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 

 19999/ت 19111( اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاریها موضوع تصویب نامه شماره 81آن و ماده )

 ، وظایف زیر را بر عهده دارد :  1/81/8911ه مورخ 

 اجرای سیاستها و برنامه های دولت در روستا. تسهیل -الف 

رسانی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح های خدمات پیگیری و هماهنگی فعالیت -ب 

 روستا و در صورت ضرورت ارایه گزارش به مراجع ذی ربط.

اجتماعی و فرهنگی روستا در چارچوب دستورالعمل ابالغی  –گزارش وضعیت اقتصادی -ج 

 کشور. وزارت

 های توسعه روستا.جلب مشارکت مردم در پیشبرد امور، رفع مشکالت و تحقق برنامه -د 

گذاری و توسعه اقتصاد محلی روستا، جهت انعکاس به های سرمایه شناسایی ظرفیتها و قابلیت -ه 

 دستگاه های اجرایی ذیربط.

 های اجرایی ذیربط.تگاهبرداری و نگهداری از اماکن عمومی، در صورت موافقت دسبهره -و 

 ( قانون. 893ایرانی در روستاها در چارچوب ماده ) -ترویج الگوی معماری اسالمی  -ز 
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مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه در محدوده روستا با رعایت قانون تشکیل سازمان  -ح 

 های مربوط. نامه مدیریت بحران کشور و آیین

 ( قانون برای ارائه به بخشدار؛  839) تهیه گزارش ساالنه عملکرد ماده -ط 

 اعتباری توسط روستاییان؛  -تسهیل دریافت و بازپرداخت تسهیالت مالی -ی 

شود و مسئولیت های روستایی بخش ذی ربط تعیین میبخشدار به عنوان مدیر مجموعه -9ماده 

ی بر اساس اسناد ها را در محدوده مجموعه روستای هدایت، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه

( قانون به مرکز توسعه 839مصوب مراجع قانونی ذی ربط و ارائه گزارش ساالنه عملکرد ماده )

 روستایی را بر عهده دارد. 

 نامه به شرح زیر است :انواع حمایتهای موضوع این آئین -9ماده 

 دار(اعطای تسهیالت ارزان قیمت )یارانه -

 گذار(هتخفیف در سهم آورده متقاضی )سرمای -

 بندی اجرا، تنفس، مشارکت و بازپرداخت تسهیالت تطویل در زمان -

 های فنی و اعتباری اعطای کمک -

 ها کمک به احداث زیرساخت -

 های بالعوض  اعطای کمک -

 

وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظفند برای گسترش کشاورزی  – 1ماده 

کشاورزی و گسترش صنایع کوچک و  -های صنعتیزنجیره ها وصنعتی با اولویت توسعه خوشه

اعتباری منظور در بودجه سنواتی و در  –متوسط و صنایع تبدیلی از محل اعتبارات کمکهای فنی

ای تمهید نمایند که تا پایان برنامه پنجم توسعه ، سهم قانون، به گونه 119چارچوب بند )ص( ماده 

( درصد 11( و )91اعتباری کشاورزی و صنعت به ترتیب به ) –روستاها از اعتبارات کمک های فنی 

 برسد.   
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های مذکور موظفند با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط نسبت به شناسایی و وزارتخانه -تبصره 

کشاورزی در جغرافیای روستایی با توجه به شرایط جغرافیایی  -های صنعتی  ها و زنجیره اعالم خوشه

 نامه اقدام نمایند.  ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیینو ظرفیت های مناطق 

گذاری در نواحی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور گسترش سرمایه -9ماده 

 صنعتی روستایی و توسعه فرش دستباف روستا اقدامات زیر را انجام دهد:

متناسب با میزان تخصیص ( درصد در قیمت مصوب اراضی واگذاری 11تخفیف تا سقف ) -الف

 اعتبارات عمرانی استانی جهت تکمیل زیربناهای نواحی صنعتی روستایی؛

های متمرکز  کارگاهتوسعه بازپرداخت ده سال به منظور مدت زمان ارزان قیمت با سهیالت تامین ت -ب

نامه اجرایی  آئینها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف در چارچوب مفاد و غیرمتمرکز قالیبافی، اتحادیه

نامه  موضوع تصویبقانون   (119( و بند )ص( ماده )818(، بند)الف( ماده )881ماده )

 .9/9/8931هـ مورخ 99111/ت899191شماره

( درصد کل مبلغ 1آورده نقدی متقاضیان استقرار در نواحی صنعتی روستایی برابر با ) - 8تبصره 

 باشد. ( سال می9برداری توسط متقاضیان حداقل )قرارداد و مدت زمان بازپرداخت اقساط حق بهره 

( و بند 818(، بند )الف( ماده )881آئین نامه اجرایی ماده )های اجرایی موضوع  دستگاه - 1تبصره

نامه یاد شده ، نسبت به تعیین سهم مناطق روستایی  قانون موظفند در چارجوب آیین (119)ص( ماده )

 عایت این سهم هستند. اقدام و موسسات عامل نیز موظف به ر

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( در برخورداری از حمایتهای موضوع  – 9تبصره

 این آیین نامه ، در اولویت قرار می گیرند.

 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است از طریق اعطای کمکهای فنی  -9ماده 

 رد ذیل اقدام نماید:  اعتباری ، نسبت به موا –
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های محلی برای ترویج و فروش صنایع و ایجاد بازارچهگردشگری ، خدمات توسعه صنایع دستی -الف

دستی و حمایت از صنعتگرانِ صنایع دستی با اولویت روستاهای هدف گردشگری از محل اعتبارات 

ای که تا پایان برنامه، نه( قانون، به گو119منظور در بودجه سنواتی و در چارچوب بند)ص( ماده )

 ( درصد برسد.  91ها در مناطق روستایی به ) سهم این فعالیت

 -های روستایی گردشگری )مسافرارزان قیمت به متقاضیان ایجاد خانهسهیالت اختصاص ت -ب

کاشانه( در هر یک از روستاهای هدف گردشگری در هر استان و آموزش خدمات گردشگری به 

 ریزی و توسعه استان؛تصویب شورای برنامهروستاییان پس از 

های گردشگری متناسب با نیازهای گردشگران در هر یک از روستاهای هدف گردشگری تا  احداث کمپ -ج

 پایان برنامه پنجم توسعه. 

احیا و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی روستاهای هدف گردشگری تا پایان حفاظت ،  -د

 برنامه پنجم توسعه. 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: - 1ماده 

مجزا تسهیالت به صورت  از سرجمع کل منابع و را درصد از تسهیالت اشتغالزایی (91حداقل ) -الف

به تا ده سال  پرداختمدت زمان بازبا  پس از تصویب شورای عالی اشتغال ومستقل و با سرفصل 

 نماید.  های عامل ابالغ بانکبه و اختصاص  روستایی مناطق

های ریزی نماید تا براساس نیازسنجی ای موظف است به نحوی برنامه سازمان آموزش فنی و حرفه -ب

-های اشتغال استانی صورت می آموزشیِ جوامع روستایی و عشایری که با استفاده از نظرات کارگروه

یم آموزشی متقاضیان شغل و یا متقاضیان ارتقای شغل دوره آموزش فنی و گیرد ، نسبت به تهیه تقو

آفرینی در بخش های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و صنعت با اولویت  ای به ویژه کارحرفه

های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات از محل  ارایه استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت

 گاههای اجرایی ذیربط در مناطق روستایی و عشایری اقدام نماید.اعتبارات خود و یا دست
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های آموزش کارآفرینی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راساً  هزینه برگزاری دوره -8تبصره 

 گردد. نماید از محل اعتبارات مربوط ، تامین و پرداخت می اقدام به برگزاری می

های صنعت، خدمات و  ای در بخشهای فنی و حرفه موزشهای اجرایی مجری آ دستگاه -1تبصره 

ای کشور  کشاورزی موظف به رعایت استانداردهای آموزشی مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه

ها و مؤسسات بخش غیردولتی نیز، جهت ارائه آموزشهای مهارتی، باید مجوز  باشند و شرکت می

 ای کشور دریافت نمایند. مان آموزش فنی و حرفهای آزاد را از سازآموزشگاههای فنی و حرفه

های اجرایی ذی با همکاری دستگاه ساماندهی و ایجاد مراکز کارآفرینی با اولویت مناطق روستایی -ج 

  ربط. 

قانون موضوع تصویب  11نامه اجرایی بندهای )الف( تا )هـ( ماده های موضوع آیین اعمال حمایت -د

 با اولویت مناطق روستایی.  11/1/8938ه مورخ  99999/ت 98989نامه 

( 11در راستای اجرای حمایتهای موضوع آیین نامه اجرایی بندهای )الف( تا )هـ( ماده ) -تبصره 

ستاها را از حمایتهای مذکور ، مشخص و نسبت قانون ، دستگاههای اجرایی ، موظفند هر ساله سهم رو

 به رعایت آن اقدام نمایند.  

انجام اقدامات الزم در زمینه تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصد آن از طریق  -و 

 تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر.  

های اجرایی و متولی صدور مجوز برای فعالیت های کارآفرینی ، تولیدی و اشتغالزایی  دستگاه - 3ماده 

روستایی را در ضوابط و مقررات مربوط ، متقاضیان فعالیت در مناطق   مکلفند در چارچوب وظایف،

  اولویت قرار دهند.

 

کنند به ویژه سازمان ملی استاندارد ایران دستگاههایی که برای اینگونه فعالیتها مجوز صادر می -تبصره 

موظفند براساس سطوح مختلف تولید )حداقل در دو سطح مقیاس تولید( ضوابط و استانداردهای 

 ای را متناسب با مقتضیات هر یک، تدوین و اعمال نمایند. ویژه
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اجرایی ذی ربط  پذیری واحدهای تولیدی در روستاها ، دستگاههایبه منظور افزایش رقابت -81ماده 

 ،یدیتولی واحدها و ها مجتمعمکلفند تامین آب، برق، تلفن، گاز و سایر خدمات زیربنایی مورد نیاز 

در مناطق روستایی را  دستباف فرش وی گردشگر ،یدست عیصناکشاورزی،  ،یصنعت وی خدماتمعدنی، 

   در اولویت قرار دهند. 

 به انجام موارد زیر اقدام نماید: وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت -88ماده 

نامه اجرایی آن با اولویت مناطق ( قانون و آئین891اعمال حمایتهای موضوع بند )الف( ماده ) -الف

 روستایی.  

وزارت یاد شده  مکلف است یارانه سود تسهیالت اعطایی برای تولید در مناطق روستایی را  –تبصره 

 فزایش دهد.  تا دو درصد نسبت به مناطق دیگر، ا

ای سالم و ارگانیک در مجتمع ای برای احداث و توسعه محصوالت گلخانه تسهیالت یارانهاعطای  -ب

 های کشاورزی روستایی غیردولتی از طریق بانکهای عامل و از محل اعتبارات مصوب مربوط.

های  یشگاهج ـ کمک به عرضه محصوالت و خدمات تولیدی مناطق روستایی در بازارهای محلی و نما

ها و شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی و اتحادیه ها و شرکتهای دائمی و فصلی با همکاری اتحادیه

 تعاونی توسعه روستایی و دهیاری ها با اولویت دهستانهای دارای قابلیت توسعه؛

زی و فهرست دهستانهای دارای قابلیت توسعه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های جهادکشاور -تبصره

 کشور و مرکز توسعه روستایی ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین نامه، تهیه می گردد. 

پوشش بیمه ای تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید در مناطق روستایی در راستای بند )ط(  -د

 ( قانون.899ماده )

خدمات زیربنایی جهت هـ ساماندهی خانوارهای عشایری و اسکان آنها در کانونهای عشایری و ارائه 

 سازی مناطق مستعد اسکان عشایر با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط.آماده
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اعمال حمایتهای الزم برای تقویت مدیریت یکپارچه اراضی و مشارکت با تشکلهای حقوقی از  -و

 جمله تعاونیهای تولید کشاورزی و شرکتهای سهامی زراعی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی در

نامه های ذیربط )آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و چارچوب آئین

و آئین نامه اجرایی قانون  83/9/8919هـ مورخ  99881/ت 13193باغها موضوع تصویب نامه شماره 

مه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی موضوع تصویب نا

 (.89/9/8911ك مورخ  91911/ت 191919شماره  

افراد ساکن در شهرها که متقاضی بازگشت و سکونت دایم در روستاها و خارج از حریم  -81ماده 

شهرها ) مهاجرت معکوس( باشند با تشخیص و تایید مدیر ارشد روستا و با رعایت ضوابط و مقررات 

سازی مسکن و  ین نامه و تسهیالت احداث و یا مقاومتوانند از حمایتهای موضوع این آی مربوط می

 زمین روستایی برخوردار شوند. 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: -89ماده 

به منظور بهسازی بافتهای باارزش روستایی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  -الف

ها و شناسایی روستاهای  با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، نسبت به احصای شاخصگردشگری و 

واجد شرایط ظرف سه ماه پس از ابالغ این تصویب نامه اقدام و پس از تهیه طرح ، پروژه های 

 اولویت دار را در این روستاها اجرا نماید.

ضمن انجام مطالعات مورد   ی،های ناشی از بروز سوانح طبیع به منظور کاهش خطرات و آسیب -ب

با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به تهیه و اجرای   نیاز،

سازی مناطق روستایی در برابر سوانح طبیعی اقدام و عملیات مربوط به بازسازی مسکن  های ایمن طرح

مشارکت مردم و نهادهای عمومی به انجام  دیده از سوانح طبیعی در روستاها را با و بافت مناطق آسیب

 رساند.

 

در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به کمک یا ارائه تسهیالت ارزان قیمت برای آواربرداری –ج

 واحدهای فرسوده اقدام نماید. 
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های باارزش روستایی و  های مصوب بهسازی بافت اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند طرح - 89ماده 

 شگری را رعایت کنند.های مصوب گرد طرح

 ها موظفند از ساخت و سازهای خالف و یا فاقد پروانه جلوگیری نمایند. تبصره: دهیاری

المنفعه به روستاییان، دستگاههای اجرایی به منظور تسهیل و ارائه خدمات عمومی و عام – 81ماده 

برداری از اراضیِ دارای کاربری عمومی مصرح در طرح موظفند با رعایت قوانین مربوط ، امکان بهره

 هادی و محدوده روستا را برای دهیاریها فراهم نمایند.  

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و  -89ماده 

ایران، با  های اجرایی ذی ربط موظفند با توجه به بُعد فرهنگی و هنری بودن فرش دستباف دستگاه

رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی سازمان ملی فرش ایران نسبت به معرفی و تبلیغ این 

 محصول در داخل و خارج از کشور، اقدام نمایند.  

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: - 89ماده 

اندازی دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات روستایی ایجاد و ضمن ا برای راهزیرساختهای الزم ر -الف 

کمک به متقاضیان تأسیس این دفاتر ، امکان دسترسی پرسرعت و پهنای باند مناسب را برای آنها فراهم 

 آورد. 

اتر به منظور تقویت دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات روستایی و کمک به استقالل مالی این دف –ب 

ئ فراهم نمودن شرایط برای امکان ارائه خدمات دستگاههای دولتی در این دفاتر به مردم و با هدف 

کاهش تردد روستاییان به شهرها کارگروهی متشکل از فرماندار مربوط ، مدیرکل ارتباطات و فنآوری 

مات دولتی به اطالعات و سایر مدیران دستگاههای ذی ربط در استانها تشکیل و زمینه واگذاری خد

 این دفاتر را فراهم نماید.

 

ها موظفند در راستای تامین راه مناسب برای روستاهای  ریزی و توسعه استانشورای برنامه -81ماده 

های  سازی شبکهباالی بیست خانوار، برنامه تفصیلی ارتقای مشخصات، احداث، نگهداری و ایمن
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مانده برنامه، تدوین و ساالنه منابع الزم را از محل اعتبارات های روستایی استان را برای سالهای باقی راه

 استانی تامین نمایند.

ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و عشایری، ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه به منظور  -83ماده 

، مرکز توسعه روستایی موظف است ای و محلی بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه اولویت

های ذی ربط ، بسته توسعه  نامه با همکاری دستگاهظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این آیین

 روستایی برای سالهای باقیمانده برنامه را تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید. 

( این آیین نامه، نسبت به 83ها موظفند با رعایت ماده) ریزی و توسعه استانشوراهای برنامه - 11ماده 

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی و تعیین تهیه بسته توسعه پایدار روستایی استان در زمینه

ریزی و توسعه استان ، مالك اولویتهای مربوطه اقدام نماید. این بسته پس از تصویب در شورای برنامه

ها و توزیع اعتبارات، هعمل دستگاههای ذی ربط استانی در ارائه خدمات و تعیین برنامه، طرح و پروژ

 باشد.  تسهیالت و منابع استانی و ملی اختصاص یافته به استان می

وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه نسبت به تهیه و  -18ماده 

 تدوین الگوی مدیریت آبادی های فاقد شورای اسالمی اقدام نماید.

در  توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایینسبت به  مکلفنددستگاههای اجرایی  - 11ماده 

 اقدام نمایند.  1/9/8919مورخ  ك99881ت /93811شمارهچارچوب تصویب نامه 

برداری مناسب از فضاهای ورزشی روستایی تبصره: وزارت ورزش و جوانان موظف است زمینه بهره

را با همکاری وزارت کشور )سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور( و مرکز توسعه روستایی، 

 فراهم آورد. 

مرکز توسعه روستایی، موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای این آیین نامه، گزارش  -19ماده 

 .و نظارت راهبردی رییس جمهور وهیئت وزیران ارایه نمایدمربوط را ساالنه به معاونت برنامه ریزی 
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 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي

بخش از نظام اقتصادي اسالم و فرصت مناسبي براي  رهبر انقالب: اقتصاد مقاومتي؛ الگويي الهام

 ت.تحقق حماسه اقتصادي اس

« اقتصاد مقاومتي»کلي  هاي اي رهبر معظم انقالب اسالمي با ابالغ سياست حضرت آيت اهلل خامنه

قانون اساسي که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام  336بر اساس بند يك اصل 

تعيين شده است، تأکيد کردند: پيروي از الگوي علمي و بومي برآمده از فرهنگ انقالبي و 

اسالمي، عامل شكست و عقب نشيني دشمن در جنگ تحميلي اقتصادي عليه ملت ايران خواهد 

هاي رو به افزايش جهاني، الگويي  شد، همچنين اقتصاد مقاومتي خواهد توانست در بحران

بخش از نظام اقتصادي اسالم را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را براي نقش آفريني  الهام

 د.در تحقق حماسه اقتصادي فراهم کن مردم و فعاالن اقتصادي

 

اي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به متن ابالغيه رهبر معظم انقالب به رؤس

 :شرح زير است

  اللّه الرحمن الرحيم بسم

هاي  ايران اسالمي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت

براي تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و کارآمد و داراي عزم راسخ  گسترده و مهم

پيشرفت، اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي که همان 

آيد و دشمن را که با  مشكالت اقتصادي فائق مي  اقتصاد مقاومتي است، پيروي کند نه تنها بر همه

آرايي کرده، به شكست و  تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف

هاي ناشي از  اطميناني دارد، بلكه خواهد توانست در جهاني که مخاطرات و بي نشيني وا مي بعق

هاي مالي، اقتصادي، سياسي و ... در آن رو به افزايش است،  تحوالت خارج از اختيار، مانند بحران
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نون ها و اصول قا هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان با حفظ دستاوردهاي کشور در زمينه

زا و  انداز بيست ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون اساسي و سند چشم

بخش از نظام اقتصادي اسالم را عينيت  گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئي الهام برون

 .بخشد

اقتصاد هاي کلي  اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست

قانون  44هاي کلي اصل  هاي گذشته، خصوصاً سياست مقاومتي که در ادامه و تكميل سياست

ين اهداف اساسي و با چنين نگاهي تدوين شده و راهبرد حرکت صحيح اقتصاد کشور به سوي ا

 د.گرد عالي است، ابالغ مي

بندي مشخص، اقدام به اجراي آن کنند و با تهيه قوانين  درنگ و با زمان الزم است قواي کشور بي

هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي  و مقررات الزم و تدوين نقشه راه براي عرصه

آفريني مردم و همه فعاالن اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي  نقش

قتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد. از ا  حماسه

 م.را در اين امر مهم خواستارخداوند متعال توفيق همگان 

 اي سيّدعلي خامنه

 3191بهمن ماه/  /29

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي

 

اي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند ه با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص
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 دي جهادي، انعطاف پذير،هاي کلي اقتصاد مقاومتي با رويكر ساله، سياست انداز بيست چشم

 :گردد گرا ابالغ مي زا، پيشرو و برون فرصت ساز، مولد، درون

کشور هاي انساني و علمي  سازي کليه امكانات و منابع مالي و سرمايه تأمين شرايط و فعال .3

هاي  به منظور توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت

آمد و نقش طبقات هاي جمعي و تأکيد بر ارتقاء در اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري

 طدرآمد و متوس کم

 سازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور و ساماندهي نظام پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده .1

ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني کشور و افزايش سهم توليد و صادرات 

 ه.بنيان در منطق ه اول اقتصاد دانشبنيان و دستيابي به رتب محصوالت و خدمات دانش

وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي کار،  محور قراردادن رشد بهره .1

اد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به کارگيري ظرفيت پذيري اقتص تقويتِ رقابت

 ورهاي مناطق کش فياي مزيتهاي متنوع در جغرا و قابليت

ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و  سازي يارانه استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند .4

 .هاي عدالت اجتماعي وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص  بهره

توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش،   النه عوامل در زنجيرهبري عاد سهم .5

وزش، مهارت، خالقيت، کارآفريني بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آم

 .تجربهو

ها و کاالهاي اساسي)بويژه در اقالم وارداتي(، و اولويت دادن به  افزايش توليد داخلي نهاده .1

ت و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين کاالهاي وارداتي با توليد محصوال

 ص.وابستگي به کشورهاي محدود و خاهدف کاهش 
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ي و کيفي تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأکيد بر افزايش کم .1

 (.توليد)مواد اوليه و کاال

اصالح الگوي مصرف و ترويج هاي کلي  مديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياست .8

مصرف کاالهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء کيفيت و رقابت پذيري در 

 .توليد

نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي،   جانبه اصالح و تقويت همه .9

 .ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي

هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با   جانبهحمايت همه   .36

 :قارزآوري مثبت از طري خالص

 .هاي الزم تسهيل مقررات و گسترش مشوق -

 .هاي مورد نياز گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت   -

 .تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات     -

دهي بازارهاي جديد، و  اسب با نيازهاي صادراتي، شكلبرنامه ريزي توليد ملي متن -

 .هاي اقتصادي با کشورها به ويژه با کشورهاي منطقه تنوع بخشي پيوند

 .استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتري براي تسهيل مبادالت در صورت نياز     -

ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم      -

 .ران در بازارهاي هدفاي

هاي پيشرفته،  توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري .33

گسترش و تسهيل توليد، صادرات کاال و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از 

 .خارج

 :افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور از طريق  .31
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ندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و توسعه پيو -

 .جهان بويژه همسايگان

 .هاي اقتصادي استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف     -

 اي المللي و منطقه هاي بين هاي سازمان استفاده از ظرفيت     -

 :مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق  .31

 .انتخاب مشتريان راهبردي -

 .هاي فروش ايجاد تنوع در روش -

 .مشارکت دادن بخش خصوصي در فروش -

 .افزايش صادرات گاز -

 .افزايش صادرات برق -

 .افزايش صادرات پتروشيمي -

 .هاي نفتي افزايش صادرات فرآورده -

افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز   .34

 .هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك و تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت

افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد   .35

کاالهاي داراي بازدهي بهينه)براساس شاخص شدت مصرف انرژي( و باال بردن صادرات 

 ع.تأکيد بر برداشت صيانتي از مناب نفتي با هاي برق، محصوالت پتروشيمي و فرآورده

هاي عمومي کشور با تأکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي  صرفه جويي در هزينه  .31

 د.هاي زاي موازي و غيرضرور و هزينههاي  سازي اندازه دولت و حذف دستگاه

 ي.اتاصالح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالي  .31
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گاز تا قطع  سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و  ساالنهافزايش   .38

 ت.وابستگي بودجه به نف

هاي  ها و زمينه سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت سازي اقتصاد و سالم شفاف  .39

 ي و ...هاي پولي، تجاري، ارز در حوزه فسادزا

وري، کارآفريني،  توليد ثروت، بهرهتقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده،   .16

داراي خدمات  سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص

 ه.برجسته در اين زمين

هاي علمي، آموزشي و  تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط  .13

 ي.تمان فراگير و رايج ملاي و تبديل آن به گف رسانه

دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج   .11

 د:ت کشور، اقدامات زيررا معمول دارپوياي همه امكانا

سي به توان هاي علمي، فني و اقتصادي براي دستر شناسايي و بكارگيري ظرفيت -

 ب.آفندي و اقدامات مناس

 ن.اي دشمي تحريم و افزايش هزينه برها رصد برنامه -

هاي واکنش هوشمند، فعال، سريع  مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح -

 ي.هاي داخلي و خارج اطرات و اختاللو به هنگام در برابر مخ

هاي نظارت بر  زآمدسازي شيوهگذاري و رو شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت  .11

 ر.بازا

 .داخلي و ترويج آنافزايش پوشش استاندارد براي کليه محصوالت   .14
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 قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستايي

 «26/19/0384م مورخ 080507/28شماره » 

 

فرهنگي  ( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و39در اجراي ماده ) -ماده واحده 

تعيين  ، دولت مكلف است تمهيد قانوني الزم جهت33/1/3181جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 متولي سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر توسعه متوازن روستايي را ظرف مدت

 :سه ماه مشخص نمايد به صورتيكه

 .اي کشور مشخص گردد هاي توسعه سهم سرانه روستا نشينان از بودجه  .3

 در شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و مناطق زيرمجموعه، نهاد برنامه ريزي  .1

 .نظارتي الزم را در اين زمينه به وجود آورداي و  منطقه

 

 شنبه مورخ پانزدهم آذر ماه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه

 به 11/9/3184يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 .تأييد شوراي نگهبان رسيد
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كشوراه تجارب
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 هند

در هند حدود دو سوم جمعيت فعال کشور در بخش کشاورزي شاغل مي باشند. اين کشور داراي 

و بيشتر اين افراد را  مردم در اين روستاها زندگي مي کنند٪ 55هزار روستا است که نزديك  166

 کارگران بدون زمين يا خرده کشاورزان تشكيل مي دهند.

هكتار به کشاورزي مشغول هستند.  1/6مساحتي کمتر از  ميليون نفر از روستائيان نيز در 141حدود 

 کشاورزي پايه اقتصاد ملي هند است.

گوشت تازه، محصوالت ليفي  شير، برنج ، سبزيجات، ميوه جات ، ادويه جات، اين کشور در توليد

مانند کنف و همچنين محصوالتي مانند پنبه، ارزن و دانه روغني کرچك و نيز  محصوالت اساسي و 

 تراتژيك گندم و برنج در جهان رتبه هاي اول يا دوم را دارا مي باشد.اس

دستيابي به اين رشد از طريق زير کشت بردن بخش بيشتري از اراضي، گسترش امكانات آبياري، 

بكارگيري اصول مهندسي کشت تا استفاده از بذور اصالح شده، استفاده از تكنيك هاي بهتر و بهره 

رزي، مديريت اصولي آب، مراقبت از گياه، افزايش قدرت حاصلخيزي خاك گيري از تحقيقات کشاو

 و برداشت صحيح محصوالت ميسر گشته است.

ميليارد دالر است که بايستي در جهت توسعه  5/31بودجه ساليانه وزارت توسعه روستايي هند 

 روستايي و از طريق اشتغال اصلي روستائيان يعني کشاورزي هزينه گردد.

وان توليد کشاورزان، نوسازي جامعه روستايي، افزايش اشتغال به ويژه در بخش غير افزايش ت

کشاورزي، افزايش درآمد روستائيان و تامين امكانات اوليه از جمله غذا، مسكن، آموزش و بهداشت از 

 برنامه هاي عمده توسعه روستايي در هند است.

به کشاورزي خدمات داده و از منابع  اين کشور همت اصلي خود را صرف ايجاد صنايعي کرد که

 عظيم کشاورزي و  دامداري تغذيه مي کنند.

کشور هند با دارا بودن شرايط اقليمي و جغرافيايي مشابه ايران و حتي با وجود کويرها، کوه ها و 

 صحراهاي  خشك تر  و کم آب تر از ايران توانسته است کشاورزي پيشرفته اي ايجاد کند.
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سياست تمرکز زدايي روستايي اجرا و اعمال گرديد که آن در واقع انتقال سياست در هند برنامه 

گذاري، امور اجرايي و اداري، مالي و محاسباتي به بدنه هاي منتخبب اجتماع به منظور کنترل و هدايت 

 کامل تر اين بخش ها است.

کشاورزي و توسعه حداقل به دو دليل مهم سياست تمرکز زدايي يك پديده جهاني در راه توسعه 

. تمرکز زدايي همان اشاعه و پراکنده نمودن هسته هاي قدرت سياسي به قدرت هاي 3روستايي است:    

. صاحب منصبان محلي و مناطق روستايي شناخت عميقتري 1محلي منتخب و سياستمدران محلي است. 

 دارند و جهت پاسخگويي به موکلين خود در دسترس مي باشند.

ش دارد با ارائه کمك هاي مالي براي راه اندازي شغل و کار، افزايش مهارتها، برپايي دولت هند تال

 موسسات مربوط به بخش دولتي و تمرکز بر آموزش و پرورش مشكل بيكاري را ازبين ببرد.

محور اساسي در تمامي اسناد و برنامه هاي توسعه اي در هند ايجاد شغل مولد و باال بردن بهره وري 

 ر براي کاهش بيكاري در کشور بوده است.نيروي کا

 برخي از مهمترين برنامه ها براي توسعه روستايي در هند به شرح زير است:

قانون مهاتما گاندي براي ضمانت اشتغال روستائيان: بزرگترين برنامه اشتغال روستايي در تاريخ  -

ردم نه کمك به مکشور هند محسوب شده و به عنوان مدرن ترين معماري تاريخ بشر در زمي

بر اساس اين قانون به دليل افزايش تورم در کشور دستمزد کارگران تا  مناطق فقير مي باشد.

سال گذشته افزايش يافته تا ميزان دريافتي کارگران به سطح شاخص هاي استاندارد  5در ٪ 55

از تورم  قدرت خريد عامه مردم برسد و به اين طريق از آنها در مقابل نابساماني هاي ناشي

 366محافظت شود. براي اجراي اين قانون پس از شناسايي گروه هاي فقير نيازمند، بيش از 

از ٪ 86ميليون حساب در ادارات پست بانك هاي روستايي براي فقرا باز شده است و حدود 

پرداخت هاي حمايتي تحت پوشش اين قانون براي ضمانت اشتغال روستائيان از اين طريق  

يرد. اين طرح توسط برخي از رهبران دولت هاي ايالتي و زير نظر مستقيم سروزير صورت مي گ

ايالت ها در سطح استانها و با حمايت کنسرسيوم ملي جوامع مدني و سازمانهاي غير دولتي حامي 

 اين قانون پشتيباني و مديريت مي شود.
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 است. آغاز شده 1666برنامه توسعه راه هاي مواصالتي روستايي که از سال  -

براي کمك به خانواده هاي زير خط فقر و حمايت پايدار از آنان براي خروج از   SGSYبرنامه  -

 چرخه فقر.

براي کمك به ساخت خانه هاي روستايي: بر  اساس اين برنامه دولت در مناطق   IAYبرنامه  -

 هزار روپيه و براي تعمير منازل  48هزار روپيه و در مناطق کوهستاني  45پست مبلغ 

 هزار روپيه هزينه مي نمايد. 35مبلغ 

ادن براي کمك به رفاه افراد سالمند و تحت پوشش قرار د 3995مصوب سال   NSAPبرنامه  -

. پرداخت 3آنها با پرداخت يارانه هاي نقدي پس از بازنشستگي که شامل سه بخش مي شود:

هزار  36هزار تا  5. پرداخت غرامت ماهيانه 1سال.  15کمك هزينه به افراد بي بضاعت باالي 

. پرداخت کمك 1روپيه به بازماندگان در صورت فوت يكي از اعضا در اثر بالياي طبيعي. 

 روپيه براي تولد دو فرزند. 166نان بي بضاعت در دوران بارداري ماهيانه تا هزينه به ز

با هدف کمك به سرمايه گذاري در مناطق روستايي و با   1633که از سال   NRLMبرنامه  -

 حمايت مالي بانك جهاني آغاز شده است.

محصوالت ء خشكسالي بر توليد که هدف از آن به حداقل رساندن اثرات سو  DPAPبرنامه  -

 کشاورزي و دام و بهره وري از زمين، آب و منابع انساني است.

که هدف اساسي از اجراي آن به حداقل رساندن عوارض جانبي ناشي از   DDPبرنامه  -

 خشكسالي و کنترل بيابان زايي از طريق دوباره جوان سازي منابع طبيعي مناطق بياباني است.

نمند سازي جوامع کوچك و خودگردان محلي براي با هدف افزايش توا panchayatبرنامه  -

 توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در بين روستائيان.

براي توسعه کشاورزي در هند برنامه هاي مختلفي به اجرا درآمده است که از آنها به انقالب در 

يكي از سه  بخش کشاورزي و توسعه روستايي ياد مي شود که در نتيجه اين انقالب ها هند به عنوان

 کشور برتر در زمينه توسعه کشاورزي و روستايي شناخته شد.
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 توسعه محصوالت کشاورزي

ميليون تن گندم توليد نموده است و  5/91ميليون تن برنج و  361بيش از  1631اين کشور در سال 

و  1631مجموع توليد محصوالت سبز اين کشور) ارقم پربازده و نهاده هاي کشاورزي( در سالهاي 

انتقال تكنولوژي هاي  3981ميليون تن گذشت. براي رسيدن به اين هدف از سال  116از مرز  1634

 بهينه سازي شده و روز آمد به کشاورزان به مرحله اجرا درآمده است.

 توسعه شبكه هاي آبياري

ون هكتار ميلي 85سال گذشته طرح آبياري اصولي  46براي ارتقاء پتانسيل آبياري در اين کشورطي 

 566از اراضي کشاورزي به انجام رسيده و پيش بيني هاي الزم در مقابله با بروز سيل انجام و بالغ بر 

 466ايستگاه هيدرولوژي جهت جمع آوري و هدايت و انتقال آب تاسيس شده است. همچنين 

ربوط به ايستگاه هواشناسي اطالعات م 5666سايت اطالعاتي به همراه  351ايستگاه راديويي و 

 منتشر و در اختيار کشاورزان قرار مي دهند.٪ 94تغييرات جوي را با دقتي بالغ بر 

 توسعه و توليد انواع کودها

مرکز کنترل کيفيت  11امروزه انواع کودهاي پتاسه و فسفاته در اين کشور توليد مي شود و بالغ بر 

زمينه استفاده از کودهاي غير  کود در اين کشور فعال هستند و همچنين دولت يك پروژه ملي در

شيميايي در دست انجام دارد. دولت برنامه يكسان سازي و ارزان نمودن نرخ کود از يك طرف و 

توسعه کارخانه ها با هدف رساندن توليد در حد تكاپوي نياز مصرف کنندگان به همراه پرداخت 

 يارانه را از طرف ديگر دنبال مي کند.

 يتوسعه شيالت و آبزي پرور

در مسير ارتقاء توليد و استحصال آبزيان دولت برنامه هاي ملي توسعه ماهيگيري، پرورش ماهي و 

 گسترش نمايندگي هاي پرورش ماهي در آبهاي شور را به انجام رسانده و پيگيري مي نمايد.
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 پردازش و عمل آوري مواد غذايي

ه ها، گلها، دانه هاي روغني به سياست استفاده از بذرهاي اصالح شده در زمينه سبزيجات، ميو

صورت قرنطينه از جمله ابتكاراتي است که موجب افزايش رغبت بخش خصوصي به سرمايه گذاري 

 در بخش کشاورزي و صنايع مكمل شده است.

 توسعه تحقيقات کشاورزي

در راس هرم تحقيقات کشاورزي در هند انجمن تحقيقات کشاورزي قرار دارد به گونه اي که 

ي هند از شرايط کمبود مواد غذايي به افزايش آن تا مرز صادرات، ناشي از فعاليت هاي اين دگرگون

 انجمن است که بطور روان و سريع تكنولوژي کشاورزي را از آزمايشگاه به مزرعه منتقل مي نمايد.

 توسعه دانه هاي روغني

آفتابگردان و ... کشت مي  دانه روغني شامل سويا، خردل،بادام زميني، تخم 9در اين کشور حدوداً 

 شود. تكنولوژي استحصال دانه هاي روغني موجب شد اين کشور در اين زمينه به خودکفايي برسد.

 توسعه آب آشاميدني

با استفاده از تكنولوژي هاي بومي و صنعتي و بر اساس افزايش بهره وري و  توسعه آب آشاميدني

ايج آن دسترسي روستائيان به آب شرب در هر روز مديريت بهتر آب آشاميدني انجام شده که از نت

ليتر براي احشام است. همچنين اين کشور موفق  16ليتر در مناطق خشك و صحرايي و  16به ميزان 

 کشور جهان صادر مي شود. 46به توليد پمپ هايي براي انتقال آب شده که به 

به دليل عدم  1631شاورز در سال هزار ک 315تنها نكته منفي در باب توسعه روستايي هند خودکشي 

هزار روپيه بوده  56تمكن مالي در بازپرداخت وام هاي کشاورزي خود که نهايتاً براي هر کشاورز 

 است، مي باشد.
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 اتريش

روستا آغاز شد و درحال  4حرکت نوسازي و توسعه روستا در استان اتريش سفلي با آزمايش در 

 حاضر تبديل به جنبش کشوري شده است.

 قدم براي نوسازي و توسعه يك روستاي موفق 8

 گردهمايي و پايه گذاري يك گروه فعال -

 ايجاد توافق کاري -

 کارکردن روي شيوه کار -

پايه گذاري انجمن نوسازي و توسعه روستا) اين انجمن نماينده روستائيان بوده و عاليق آنان در  -

با متخصصين توسعه روستا مبادله مي جهت توسعه روستا را مدنظر قرار داده و اين اطالعات را 

 کند.(

 تصويب شيوه کار -

 پذيرش نيرو -

 نقشه و پروژه کار -

 تخمين و ارزيابي -

 نكات مهم در امر بازسازي و توسعه روستا

 بازسازي، نوسازي و توسعه اجتماعي -

 آموزش، اوقات فراغت و فرهنگ، ايجاد ثبات در اقتصاد روستا -

. 1هم پيوسته و شبكه اي شدن کشاورزي،صنعت و پيشه   . به3تقويت اقتصاد روستا از طريق:  -

 ساخت شبكه اقتصادي محلي و منطقه اي

 ساخت مسكن -

آب و هوا و محيط زيست با در نظر گرفتن تقليل حمل و نقل انفرادي موتوري و گسترش حمل  -

 و نقل عمومي

 ارائه خدمات اوليه بهداشتي -
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 ارائه خدمات درماني -

 ايجاد اشتغال -

 جذب درآمد از آن.جذب توريست و  -

براي حفظ روستا بايد انتظارات روستائيان برآورده شود که اين امر با ايجاد دهداري و انجمن 

 حمايت از روستائيان تضمين مي شود.

حمايت از نوسازي و توسعه روستاها به عنوان قسمتي از چارچوب سياست کالن کشور بايد باشد. اين 

را توانمند ساخته تا ارزش هاي اجتماعي، اقتصادي، ساختاري، حمايت بايد دهداري ها و شهروندان 

ها تبديل به فضايي براي زندگي، و از اين طريق روستا زيست محيطي و فرهنگي بيشتر تقويت شوند

 کار، اجتماع و فرهنگ مناسب باشد.

دهداري  ز است کهسعه روستا هزينه انساني و مال نيابديهي است براي به حقيقت پيوستن نوسازي و تو

به تنهايي از پس آنها بر نمي آيد بدين منظور انجمن نوسازي و توسعه روستا با حمايت دولتمردان 

 مي کند. کمك به تحقق اين امر

 تاتارستان

 هزار نفر است. 931هزار نفر و جمعيت روستايي  818ميليون و  1جمعيت جمهوري تاتارستان 

از مهمترين برنامه هاي توسعه روستايي در تاتارستان عبارتند از: استفاده از تكنيك هاي روز دنيا در 

کشاورزي، حفظ، بازسازي و باروري خاك، استفاده مطلوب از زمين هاي باير، تجهيز و به روز 

کود و ماشين آالت به صورت عرضه با قيمت  –شدن ماشين آالت، پرداخت تسهيالت سوخت 

 ين تر از بازارو يا وام خريد از بودجه .پاي

 ترکیه )ارز روم(

شناسايي قابليت ها و استعدادهاي کشاورزي، صنعتي، گردشگري)خوشه هاي صنعتي،کشاورزي( و 

سرمايه گذاري هاي محدود وکوچك و مساعدت و تشويق براي به فعليت رساندن ظرفيت هاي شناسايي 

 .شده
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 بهره وري بهينهکشاورزي در جهت افزايش توليد و  يزه کردنکمك دولت به تجميع اراضي و مكان

تفكيك بودجه روستا از شهر در بودجه استانداريها و ملزم کردن استانداريها به هزينه کرد تمامي بودجه 

 روستا در محل هاي اختصاص داده شده 

هدف صادرات که در آموزش روستائيان اعم از باغداران، کشاورزان و دامداران براي توليد محصول با 

اين زمينه آموزش هاي الزم در جهت و دسته بندي و بسته بندي محصوالت با هدف گذاري مشخص 

 انجام مي شود.

.)بازاريابي و بازارسازي براي محصوالت منطقه اي با تاکيد بر ويژگي خاص محصول هر برندينگ

 منطقه(

 ترکیه )ترابوزان(

يده که توسعه روستايي، راهبردي براي بهبود زندگي اجتماعي و بانك  جهاني هم اکنون به اين باور رس

 اقتصادي روستائيان فقير با افزايش توليد و ارتقاء بهره وري در محيط روستايي ميسر مي گردد.

چون: تأمين زيرساختها، توزيع جمعيت،  يبر عواملمبتني استراتژي جديد طرحهاي توسعه اي ترکيه 

منطقه اي از طريق سرمايه گذاري در تصميم به کاهش نابرابري هاي و  کشف پتانسيل اقتصادي منطقه

 توسعه، مي باشد. روت در ديگر بخش هاي موثر در بخش هاي غني هر منطقه و توزيع ث

در تنظيمات اوليه طرحهاي توسعه اي بر نقش عوامل اجتماعي، سياسي، تاريخي و نابرابرهاي منطقه اي 

 اشاره شده است.

ي زماني به درجه بااليي از موفقيت نزديك مي شود که هم زمان توسعه کالن شهري نيز توسعه روستاي

اجرا شود و بخش هايي از سرمايه هاي کالن ملي نيز در امر اجرايي برنامه هاي توسعه روستايي هزينه 

 شود.

ز بايد در کنار طرحهاي توسعه روستايي به بخش توسعه راههاي داخلي و بين المللي و حمل و نقل ني

 توجه جدي نمود.
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اقتصادي هر استان  غذا و دامپروري براي تقويت زيربنايوزارت توسعه و همچنين وزارت کشاورزي؛ 

ا قرار دادن گزارش آژانس هاي توسعه هر استان سياست هاي حمايتي خود را اعمال و در صورت بنبا م

به کشاورزان وام هاي وقوع حوادث طبيعي مثل سرمازدگي محصوالت کشاورزي و خشكسالي، 

 .بالعوض مي دهند

رساندن پتانسيل  به فعليتدولت معتقد است که توسعه روستايي جز با توسعه کشاورزي، دامپروري و 

 مزاياي طبيعي هر منطقه عملي نخواهد شد. 

 مالزي

کاهش  ٪ 1/45به  3995جمعيت را روستا نشينان تشكيل مي دادند که اين رقم ٪ 5/11، 3951در سال 

 است.يافته 

 استراتژي عمده برنامه هاي توسعه روستايي در مالزي عبارتند از: چهار

 توسعه کشاورزي -3

 توسعه يكپارچه روستايي -1

 صنعتي نمودن روستاها -1

 توسعه مراکز رشد روستايي -4

 توسعه کشاورزي -5

مورد ژي در توسعه روستايي مالزي تکليدي ترين استرابه عنوان اصالحات کشاورزي  3916از دهه 

 تأکيد قرار گرفته است.

با توجه به اثبات نارکارآمدي بخش خصوصي در پياده سازي استراتژي هاي توسعه، دولت  3916از دهه 

 تصميم گرفت نقش موثرتري در توسعه اقتصادي ايفاد کند.
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ه عالوه بر توليد مواد غذايي، توليد محصوالت صنعتي نيز مورد توجه قرار گرفت. بدين اين بره رد

ي، انبار، حمل مناسب محصوالت کشاورزي قبل از صدور، با انجام فرآيندهايي همچون فرآورترتيب 

 ارزش افزوده بيشتري از محصوالت بدست آمد.

ي در حال اجرا است. تعدادي از اين برنامه ها برنامه توسعه يكپارچه کشاورزي در مالز 31در حال حاضر 

با هدف بهبود شيوه هاي آبياري محصوالت کشاورزي به ويژه برنج و برنامه هايي براي کشت ساير 

محصوالت مانند کائوچو، نارگيل، آناناس که در اثر اجراي اين برنامه ها صادرات کشاورزي افزايش 

 اي گياهي و قهوه بيش مي رود.هن غچون رو يافته و به سمت توليد محصوالت سودآورتري

 ياز جمله اهداف برنامه هاي توسعه کشاورزي درمالزي، احيا و تقويت زمين هاي کشاورزي در مناطق 

است که از توسعه کمتري برخورد دارند. از ديگر راهكارهاي پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه 

 کارخانه هاي صنعتي است.کشاورزي مالزي، ايجاد ارزش افزوده با ساخت 

تدوين يك استراتژي بلند مدت براي توسعه، همراه با تأمين مواد اوليه و زيرساخت هاي اساسي از 

 مهمترين مولف هاي توسعه يكپارچه روستايي است.

در استراتژي جامع توسعه روستايي بر اجراي پروژه هايي تأکيد مي شود که تأثير بيشتر و سريع تري  

نامه هاي توسعه روستايي در سطح خرد را با برنامه ريزي و هدف گذاري به هم پيوند مي دارند و بر

 دهند.

 اهداف عمده اين برنامه ها عبارتند از:

 يزه کردن بخش روستايي از طريق توسعه روش هاي جديد توليدنحمايت از مندر -3

 ارائه خدمات حمايتي، تأمين اعتبار و بازاريابي -1

 ارکت مستقيم يا غيرمستقيم در بخش کشاورزيتشويق روستائيان به مش -1

 تشويق روستائيان به راه اندازي صنايع روستايي، اجراي پروژه هاي تجاري و توسعه خدمات  -4

 صنعتي سازي روستاها با چهار محور اصلي در نظر گرفته شد:

 الف( تهيه فرآورده هاي اوليه از محصوالت خام کشاورزي
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 ايع دستيب( توسعه فعاليت هاي سنتي و صن

 ج( توليد محصول براي بازارهاي محلي

 د( تعمير خودرو و لوازم الكتريكي در منزل

 برنامه هاي صنعتي سازي بر حوزه هاي زير تأکيد دارد:

 انتقال فناوري پايين و متوسط -3

 تأکيد بر صنايع مبتني بر منابع -1

 توجه به بازارهاي محلي -1

 تأکيد بر فعاليت هاي مرتبط با گردشگري -4

اين مراکز شامل تعدادي از روستاهاي محلي است که در اطراف يك  ،مراکز رشد روستاييتوسعه 

مي دهند. اين مراکز از يك واحد اقتصادي مستقل را تشكيل روستاي مرکزي قرار گرفته و جمعاً 

تسهيالت ضروري و زيرساخت هايي همچون مدرسه، بازار، مراکز درماني و امكانات رفاهي تشكيل 

 شده است.

 ين مراکز چند هدف اصلي را دنبال مي کنند:ا

 ريشه کن سازي فقر -3

 حصول اطمينان از توسعه متوازن ميان شهر  و روستا -1

 بهبود کيفيت زندگي روستائيان -1

 ارتباط موثر ميان مناطق روستايي و شهرهاي مجاور -4

 چین

% جامعه چين را مردم روستايي تشكيل مي دادند برآورد نشان مي دهد که تا 88بيش از 3996در سال 

 خواهند بود. هاچين در شهرجمعيت % 16بيش از  1616سال 
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برخوردار است و دولت در تالش  ت غذايي در چين که از اهميت زياديدر استراتژي دستيابي به امني

ديگر فرآورده ها و محصوالت روستايي و اتخاذ سياست هاي حمايتي  است با باال بردن بازده زمين و

 .د بين مناطق روستايي و شهري بكاهدنظير بخشودگي مالياتي از ميزان سطح اختالف توسعه و درآم

% مردم دنيا را تأمين 15را در اختيار دارد در حاليكه بايد غذاي  % از زمين هاي قابل کاشت جهان33 چين

سعي شده تا با بهبود فنآوري در عرصه کشاورزي، افزايش قيمت محصوالت و پايين  کند از اين رو

 آوردن ماليات، وضع زندگي کشاورزان بهبود يافته و برانگيزه آنان براي ماندن در روستاها افزوده شود.

وسط مالكيت زمين به ازاي واحد بهره بردار از جمله مشكالت در باب کشاورزي چين کوچك بودن مت

 فراوان از تنوع  که در عين حال مي باشدچيني تنها نيم هكتار شد که به طور متوسط مساحت مزارع با

 اقليمي برخوردار است.

منابع آبي کشاورزان چين هم روز به روز محدودتر شده و سفره هاي آبي زيرزمين در برخي مناطق 

 متر پايين تر مي رود. 1ساالنه 

 ورهاي زير تغيير مسير داد:تأکيد اصلي توسعه کشاورزي به مح

 تأمين امنيت پايدار غذايي ملي در بلند مدت -

 منظور بهبود سطح زندگيه افزايش درآمد کشاورزان ب -

 آزادسازي تدريجي تجارت کشاورزي به منظور الحاق به سازمان تجارت جهاني -

 توجه بيشتر به مالحظات زيست محيطي -

 توسعه فراگير و متعادل روستايي -

سال  حمايت هاي خود از بخش کشاورزي را به صورت سيستمانيك اصالح نموده و در دهدولت چين 

سياست هاي حمايتي همچون ع نموده است. اين کمك ها در قالب گذشته روند حمايتي خود را تسري

 است.اعتباري و سرمايه اي، نهاده اي، بيمه اي، قيمتي و بازاريابي و توسعه صنايع تبديلي 

فزايش افزايش کشت غالت در راستاي اد و افزايش انگيزه کشاورزان براي وسعه توليپكن به منظور ت

مين امنيت غذايي، حمايت هاي مالي خود را در قالب پرداخت يارانه در نظر گرفته است. خودکفايي و تا
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 واريته هاي اصالح شده بازده منجمله بكارگيري به طوري که براي تكنولوژيهاي نوين و نهاده هاي پر

يارانه پرداخت مي کند. حجم اين کمكها و روند شتاب آن در ده سال گذشته بسيار چشمگير بوده است، 

ت و حمايت صادراتي آنها را خدما ت چين به سرعت يارانه بخش صنعت و اين در حاليست که دول

 کاهش داده است.

 قالب تأمين نهاده هاي پربازده کشاورزي است.  دربخش اصلي اين يارانه ها 

مين دليل دولت بهره وري در منابع آبي کشاورزي از طريق اجراي آبياري آب اندوز و شكل گيري ه به

ي خود قرار داده است و حامي کليه تشكلهاي مربوطه در بين کشاورزان را يكي از سياست هاي اصل

مكانيكي،خاك ورزي( به عنوان رهيافت حاکم در توسعه  آب اندوز)بيولوژيك، شيميايي، فنآوريهاي

 کشاورزي چين مي باشد.

دولت از طريق اعمال سياستهاي حمايتي به توسعه و ترويج بيمه در بين کشاورزان پرداخته است. شرکت 

مين هاي کشاورزي را تحت پوشش مليون هكتار از ز 11ميالدي حدود  1631هاي بيمه در چين در سال 

% از کل زمين هاي زارعي چين را تاکنون تحت 45ه اند و مي توان گفت که اين شرکت ها قرار داد

 پوشش قرار داده اند.
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 خارجي در توسعه روستاييكشورهاي چكيده تجارب 

 

 .کشاورزي پايه اقتصاد ملي هند است 

 141  کشاورزي مي کنند. هكتار به 1/6ميليون نفر از روستائيان نيز در مساحتي کمتر از 

 .اين کشور در توليد گندم، برنج،نهاده هاي کشاورزي و دانه هاي عمده روغني رتبه اول يا دوم را دارد 

  ساختار عمده برنامه هاي توسعه در هند بر تمرکز زدايي و واگذاري قدرت به روستائيان و معتمدان

 روستا است.

  و باال بردن بهره وري نيروي کار ايجاد شغل مولدمحور اساسي در اسناد توسعه هند 

  سال گذشته افزايش يافته 5در ٪ 55به دليل افزايش تورم در کشور دستمزد کارگران تا 

 برنامه توسعه راه هاي مواصالتي روستايي 

 کمك به خانواده هاي زير خط فقر و حمايت پايدار از آنان براي خروج از چرخه فقر 

 کمك به ساخت خانه هاي روستايي 

  به رفاه افراد سالمند و تحت پوشش قرار دادن آنها با پرداخت يارانه هاي نقدي پس از کمك

 بازنشستگي

  به حداقل رساندن عوارض جانبي ناشي از خشكسالي و کنترل بيابان زايي از طريق دوباره جوان

 سازي منابع طبيعي

 توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات 

 و روز آمد به کشاورزان انتقال تكنولوژي هاي بهينه سازي شده 

 احداث ايستگاه هيدرولوژي جهت جمع آوري و هدايت و انتقال آب 

 توليد انواع کودهاي شيميايي و غير شيميايي و پرداخت يارانه بابت آن 

 توسعه ماهيگيري، پرورش ماهي و گسترش نمايندگي هاي پرورش ماهي در آبهاي شور 

 استفاده از بذرهاي اصالح شده 

 ات کشاورزي و انتقال سريع تكنولوژي و نتايج تحقيقات از آزمايشگاه به مزرعهتوسعه تحقيق 

  تكنولوژي استحصال دانه هاي روغنيبهبود 

 هند
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 اتريش

 تاتارستان

  توسعه آب آشاميدني با استفاده از تكنولوژي هاي بومي و صنعتي و بر اساس افزايش بهره وري و

 مديريت بهتر آب

  عدم توانايي بازپرداخت وام هاي کشاورزيخودکشي تعدادي از کشاورزان به دليل 

 روستا آغاز شد و در حال  حاضر تبديل  4حرکت نوسازي و توسعه روستا با آزمايش در     

 به جنبش کشوري شده است.       

 تمرکززدايي و تاکيد بر نقش دهداران 

 تاکيد بر توسعه اجتماعي 

 توسعه آموزش و پرورش 

 ايجاد ثبات در اقتصاد 

  شبكه اقتصادي محلي و منطقه ايساخت 

 ارائه خدمات اوليه بهداشتي و درماني 

 .جذب توريست و جذب درآمد از آن 

  انتظارات روستائيانحفظ روستا از طريق برآورده کردن. 

 استفاده از تكنيك هاي روز دنيا در کشاورزي  

 حفظ، بازسازي و باروري خاك 

   بايراستفاده مطلوب از زمين هاي 

  تجهيز و به روز شدن ماشين آالت 

   کود و ماشين آالت به صورت عرضه با قيمت پايين تر از بازار و  –پرداخت تسهيالت سوخت

 يا وام خريد از محل بودجه

  شناسايي قابليت ها و استعداد هاي هرمنطقه و تشويق و مساعدت براي سرمايه گذاري هاي کوچك و

 محدود.

 .تجميع اراضي و افزايش بهره وري زمين 

 .آموزش روستائيان اعم از باغداران و کشاورزان و دامداران براي توليد محصول صادراتي 

 .دسته بندي و بسته بندي محصول صادراتي از مبدا 

 .بازاريابي و بازارسازي براي محصوالت منطقه اي با تاکيد بر ويژگي خاص محصول هر منطقه 

 تركيهارزروم
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  سرمايه گذاري در بخش هاي غني هرمنطقه و توزيع ثروت ناشي از آن در ديگر بخش هاي موثر در

 توسعه.

 .توسعه راه هاي داخلي و بين المللي در جهت تسهيل حمل و نقل 

 .پرداخت تسهيالت بال عوض در صورت وقوع حوادث طبيعي 

  راه نيافتن بخش خصوصي به آن.راهبري سياست هاي توسعه روستايي توسط دولت و 

 .اصالحات کشاورزي به عنوان کليدي ترين استراتژي توسعه روستا 

  تاکيد بر افزايش ارزش افزوده محصوالت روستايي با انجام فرآيندهايي مانند فرآوري، انبار و حمل

 مناسب.

 .احيا و تقويت زمين 

 .توسعه روش هاي توليد و حمايت از مندرنيزاسيون آن 

 رآورده از محصوالت خام کشاورزي و جلوگيري از خام فروشي.تهيه ف 

 .توليد محصول براي بازارهاي محلي 

 .انتقال فناوريهاي پائين و متوسط از شهر به روستا 

 .تاکيد بر فعاليت هاي مرتبط با گردشگري 

  ،افزايش قيمت بهبود بخشي و حمايت از زندگي کشاورزان از طريق، بهبود فناوري توليد در روستا

 محصوالت و پائين آوردن ماليات.

  ،بكارگيري انواع روش هاي حمايتي دولتي از کشاورزي: اعتباري و سرمايه اي، نهاده اي، بيمه اي

 قيمتي، بازاريابي و صنايع تبديلي.

 .)استفاده از روش هاي مختلف آب اندوز)بيولوژيك، شيميايي، مكانيكي، خاك ورزي 

 يي و کشاورزي .توسعه بيمه هاي روستا 

 

 

 

 

 وزانتركيهتراب

 مالزي

 چين
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 :منابع و مآخذ

 مباني نظري توسعه 

 ) ... ، مطالعات تطبيقي ) کشورهاي اتريش ، هند ، ترکيه ، چين 

 هاي اجرايي مرتبط با توسعه روستايي ، جناب  نظريات متخصصين ) مسؤولين دستگاه

زاده ، دکترناييني ،  دکتر قاسمي ، دکترصفدر حسيني ، دکتر عبدالعلي  آقايان  دکتر نجفي ،

دکتر پاپلي يزدي ، دکتر صحراييان ، دکتر رضواني ، مهندس اسالمي ، مهندس مرعشي ، 

 (ؤذن زاده و ... مهندس خوشرو ، مهندس م

  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و آيين نامه هاي آن ،  قانون الزام دولت به توسعه متوازن

 روستايي. 
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