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 بیان مسئله و اهمیت مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی:

نقش و اهمیت جايگاه روستا در پويايي اقتصاد کشور، از قبیل کمك به رشد اقتصادي و تولید،کنترل نرخ تورم، 

در فضاسازي چرخه تولید هاي اقتصادي با محوريت فعالافزايش نرخ  فعالیت و اشتغال، ضرورت توجه به بنیان

سازد، از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و هاي روستايي و ايجاد اشتغال و کارآفريني را دو چندان مي

فناوري در جهان، عقب ماندگي مناطق روستايي بیشتر عیان گرديده است. از آنجايي که عموماً روستايیان نسبت 

تري برخوردارند، اقشار روستايي فقیرتر اجتماعي پايینباشند و از خدمات به شهرنشینان داراي درآمد کمتري مي

شوند و بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز شده است. علت اين امر پذيرتر محسوب ميو آسیب

اي و تخصصي نبودن کار پراکندگي جغرافیايي روستاها، نبود صرفه اقتصادي براي ارائه خدمات اجتماعي، حرفه

وري(، محدوديت منابع اراضي مطلوب و عدم مديريت صحیح بوده است. به همین جهت ودن بهرهکشاورزي )کم ب

وري آنان، براي رفع فقر مناطق روستايي، ارتقاء سطح و کیفیت زندگي روستايیان، ايجاد اشتغال و افزايش بهره

دنظر دولت قرار گرفته ( قانون برنامه ششم توسعه م27( بند )الف( ماده )1هايي همچون موضوع جزء)سیاست

هاي وري از ظرفیتهاي کلي اقتصاد مقاومتي، شناسايي و بهرهاست. براساس اين سیاست و به منظور تحقق سیاست

موجود در نواحي روستايي و ارتقاي منزلت اجتماعي روستايیان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر 

اي و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه ريزي منطقهور، در راستاي برنامهالزم براي شکوفايي و پیشرفت عدالت مح

ريزي استانها اقتصاد صادرات محور، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي را توسط سازمان مديريت و برنامه

سال از برنامه ششم روستا در هر  5000تهیه نمايد. بدين منظور تهیه و تنظیم سند توسعه اقتصادي و اشتغالزايي 

 باشد. روستا مي 119توسعه در دستور کار قرار گرفته که سهمیه استان گلستان در هر سال 

اهداف تهیه برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي، ايجاد اشغال پايدار، افزايش درآمد وکاهش فقر، رونق 

ها و تنگناهاي اساسي توسعه ها، توانمندي کسب و کار در روستاها، شناخت علمي و تحلیل راهبردي مزيت

هاي جديد تولیدي با تأکید بر تکمیل هاي موجود و ايجاد ظرفیتاقتصادي و اشتغالزايي روستايي، تقويت ظرفیت

سازي مشارکت زنجیره ارزش و تولید با مشارکت بخش غیر دولتي، توانمندسازي اقتصادي روستائیان و ظرفیت
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هاي توسعه اقتصادي، تثبیت جمعیت روستايي و ايجاد انگیزه براي بازگشت مهاجران رحتحصیلکردگان محلي در ط

گذاري اقتصادي و اشتغالزا در روستاها هاي سرمايهروستايي، يکپارچه سازي، هدفمند کردن و تعیین اولويت

اقتصادي روستايیان، هاي اسناد مزبور، ارتقاء درآمد و توانمند سازي باشد که با اجراي صحیح طرح و پروژهمي

کاهش نرخ بیکاري روستايي، افزايش مشارکت اقتصادي روستايیان به ويژه فارغ التحصیالن روستايي، کاهش 

هاي نسبي روستاها، ها و مزيتها ، قابلیتمهاجرت از روستاها به شهرها و مهاجرت معکوس، شناسايي ظرفیت

هاي مؤثر در رونق ها و پروژهوستايي و شهري، ارائه طرحکاهش شکاف اقتصادي توسعه اقتصادي و تعادل بخشي ر

 ها را شاهد خواهیم بود.اقتصادي و اشتغالزايي روستايي متناسب با قابلیت

اين مجموعه حاصل تالش جمعي دستگاه هاي اجرايي در سطح استان و شهرستان، فرماندار، بخشداران، دهیاران 

سازمان مديريت و برنامه ريزي و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمي و اعضاء شوراي اسالمي روستاها، همکاران 

 و شرکت هاي مشاور مي باشد که از زحمات کلیه عزيزان قدرداني به عمل مي آيد.


