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 مقدمه
 درآمد سرانة حقيقـی یـكطی آن  ناظر بر فرآیندی است که ،توسعه اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد توسعه     

. ، افزوده و توزیـع درآمد، بدتر نشـودادورة زمانی بلندمدت افزایش یابد؛ مشروط بر اینکه، تعداد فقر در یكجامعه 

در حال بطور اخص در کشورهای  توسعه روستایی توسعه بطور اعم و متعدد و اهداف با بررسی تعاریفدر این ميان 

افزایش درآمد و اهش فقر و د اشتغال پایدار،کبه نوعی ایجااین نکته آشکار است که هر یك از این تعاریف  توسعه

چراکه در جهان فعلی نيمی از اند. های توسعه اقتصادی نواحی روستایی را نشانه رفتهارتقاء شاخص یبطور کل

کودک بدليل فقر و نداری  90333الر و روزانه شان کمتر از دو دبشریت؛ یعنی حدود سه ميليارد نفر درآمد روزانه

به عنوان مهمترین اند. در ایران نيز پدیده فقر روستایی ساکن نواحیهای فقير در این جمعيت اغلبميرند که می

ی توسعه از مهمترین معيارها. است یر مسئله حائز اهميتاروستایی بسي بخصوص در نواحی نماگر توسعه اقتصادی،

اشتغال و در مقابل آن بيکاری، از های مختلف است. مبحث مسئله اشتغال افراد آن جامعه در فعاليتاقتصادی 

مهمترین مسائلی هستند که برای ایجاد یك جامعه مرفه باید مورد توجه قرار گيرد؛ زیرا شرط الزم برای رشد و 

با وجود اثرات مخرب بيکاری بر روند توسعه جوامع به ویژه در ابعاد . استای، ایجاد اشتغال توسعه هر جامعه

کاری و مهاجرت، اکثر محققان معتقدند که کشورهای در حال توسعه از جمله ر، بزهاجتماعی توسعه از جمله فق

نواحی روستایی ایران با سهم جمعيتی ، از سوی دیگر هستند.ای مواجه ایران، با مشاغل کاذب و بيکاری گسترده

های متمادی است سال ،(6932؛ ایج کلی سرشماری مرکز آمار ایراننت) درصد از کل جمعيت ایران 3/02معادل 

 . کندجمعيت را تجربه میسهم که بطور متوالی روند کاهشی 

نسبت به مناطق شهری در سطح توسعه  های شاخصاز لحاظ  دهد که مناطق روستاییمطالعات نشان می      

بيکاری، وری، و این مناطق با مهاجر فرستی، پيری جمعيت، پایين بودن سطح درآمد و بهره تری قرار گرفتهپایين

 رو است. در این راستافقر، شکاف درآمدی با مناطق شهری، تخریب منابع طبيعی و مسائلی از این دست روبه

های گذشته تجربه شده است که نتایج در طول سال ایرفت از تنگناهای توسعهجهت برون های متعددیبرنامه

ناموفق بوده و نتوانسته است اهداف توسعه روستایی را ها در بسياری از زمينه ،دهد بجز مواردی اندکنشان می

سازی های اقتصادی با محوریت فعالتقویت بنيانن توسعه اقتصادی معتقدند که ساکارشنا از اینرود. نمحقق گردان

رفت از بحران توسعه روستایی تواند مسير برونچرخه توليد در فضاهای روستایی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی می

های اقتصاد مقاومتی راستا با توجه به ضرورت قانونی برنامه ششم توسعه و تحقق سياستاین . در هموارتر نماید را

 مدنظرروستایی  زایی اشتغالمقوله تدوین برنامه توسعه اقتصادی و ایی تقویت اقتصاد محلی و منطقهدر راستای 

قانون ششم توسعه ذکر شده است این برنامه با تکيه بر  02بند الف ماده  6چنانچه در جزء است.  قرار گرفته
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نهاد( و نيز با مشارکت نيروهای محلی و با گذاری بخش غيردولتی )خصوصی، تعاونی و مردممشارکت و سرمایه

 گردد. های دولتی تدوین میگيری از تسهيالت بانکی و حمایتبهره

برای وحدت رویه و روستایی؛  زایی اشتغالدر اولين قدم برای تدوین برنامه توسعه اقتصادی و است  قابل ذکر     

گيری بهره ضمن. در این راستا؛ تدوین برنامه مذکور در دستور کار قرار گرفتنامه تهيه شيوههم افزایی بين استانها 

-قطب علمی مطالعات و برنامه»نشست تخصصی با دو نامه و در تدوین شيوهکشور  علمی و اجراییمراکز  از نظرات

نامه تهيه و برای اظهار نظر به سازمان نویس شيوه، پيشجاریدر خرداد ماه سال «روستایی دانشگاه تهرانریزی

دو نشست نامه در ه، شيوهانظرات استان بندیجمع اء وصپس از اح .ها ارسال گردیداستان ریزی برنامهمدیریت و 

-آنچه در ادامه می گيری قرار گرفته است.مورد بررسی و تصميم زایی اشتغالتخصصی توسعه روستایی و کارگروه 

 رد جمعی عناصر ملی و استانی است.آید حاصل مشارکت و خ

است که بر اساس تجربه سال ها پيوست شناسی وکليات، شرح خدمات، روش بخشِ چهارنامه مشتمل بر شيوه     

 توان در سال آینده نسبت به بازبينی و اصالح آن اقدام نمود.آموخته میهای اول و درس
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 الف(کلیات

 عنوان برنامه .1

 ."هاروستا زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و "برنامه 

 هدف برنامه .7

ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران )مصوب قانون برنامه پنج 02بند الف ماده  6جزء  بر اساس     

ی، اریزی منطقهدر راستای برنامه زایی اشتغالبرنامه توسعه اقتصادی و (، مجلس شورای اسالمی 61/60/6932

کلی  محورهایدر این راستا متناسب با . تعریف گردیده است محورتقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات

هدف کلی  روستاهای کشور زایی اشتغالبرنامه توسعه اقتصادی و برای  تعریف شده در قانون برنامه، بطور مشخص

 گردد:به شرح زیر مطرح می و اهداف فرعی

 : عمدههدف  -

  روستاهای هدف برنامه. زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و 

 : ویژهاهداف  -

 زایی اشتغالی اساسی توسعه اقتصادی و و تنگناها ها، توانمندیهامزیتو تحليل راهبردی  خت علمیشنا 

 ؛/ بخشدر روستاهای هدف دهستان

 در روستاهای  زایی اشتغالهای توسعه اقتصادی و توانمندیگيری از بسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره

 ؛/ بخشهدف دهستان

 در روستاهای زا های اقتصادیِ اشتغالگذاریهای سرمایهسازی، هدفمند کردن و تعيين اولویتیکپارچه

 ؛بخش /هدف دهستان

 های جدیدی توليدی با تاکيد بر تکميل زنجيره ارزش و زنجيره و ایجاد ظرفيتهای موجود تقویت ظرفيت

 ؛توليد با مشارکت بخش غيردولتی در روستاهای هدف دهستان/ بخش

 ساکنين و ذینفعان روستاهای بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی )سازی مشارکت تقویت و نهادینه

 ./ بخشدر روستاهای هدف دهستان زایی اشتغالدر توسعه اقتصادی و ( هدف

 دستاوردهای مورد انتظار .3

  ؛دهستان / بخش ی هدفرونق کسب و کار در روستاهاایجاد اشتغال پایدار و 

  ؛ شهری –و تعادل بخشی روستایی  توسعه اقتصادیکاهش شکاف 
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 ؛روستاهای هدف دهستان / بخشدر  ایمنطقه اقتصاددر پيوند با صادرات محور محلی  تقویت اقتصاد 

  ؛روستاهای هدف دهستان/ بخشاقتصادی افزایش مشارکت 

   های توسعه اقتصادی؛رحطمشارکت تحصيلکردگان محلی در سازی ظرفيتتوانمندسازی اقتصادی روستایيان و 

  بخشی به اقتصاد و معيشت روستایيان؛تنوع 

 ؛روستاهای هدف دهستان / بخشهای اقتصادی ارزش فعاليتنه عوامل در زنجيره سهم بری عادال 

 ؛هدف دهستان / بخش وری در روستاهای هدفافزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره 

 ؛روستایی زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و  مطالعات تقویت تمرکززدایی در انجام  

  روستایی.تثبيت جمعيت روستایی و ایجاد انگيزه برای بازگشت مهاجران  

 دامنه برنامه  .4

با تاکيد خاص بر  را اقتصادی توسعه مسئله موضوعی، لحاظ از روستایی زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و برنامه      

 6جزء  مطابق با  است.قرار داده  مدنظر نفعان محلیو ذی با مشارکت و محوریت حضور روستایيانو  زایی اشتغال

هزار نقطه  2333)از کل  های تعریف شدهبندیهر سال برای هر استان برمبنای سهم در ،قانون 02بند الف ماده 

برای این روستاها در قالب گردد و ، تعدادی نقاط روستایی مشخص میروستایی مصوب در قانون برای هرسال(

لحاظ  ازاین برنامه د. از اینرو دگرتهيه می زایی اشتغالچند دهستان برنامه توسعه اقتصادی و یك یا ای مجموعه

گردد که تعدادی از روستا به عنوان روستاهای هدف برنامه مورد توجه تهيه می / بخشدهستان سطح در مکانی

ساله برای این برنامه بعد از تهيه قابليت عملياتی داشته و بعنوان برنامه راهبردی پنج از لحاظ زمانی،گيرند. قرار می

 گيرد. میروستاهای هدف مورد توجه قرار 

 برنامه حد تفصیل .5
 دربرگيرنده شناخت و تعيين مسائل محوری توسعه روستایی زایی اشتغالحد تفصيل برنامه توسعه اقتصادی و      

ها و تنگناهای توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی و ارائه این برنامه از رهگذر برشمردن توان محلی است. اقتصاد

رفت از توسعه ای را جهت برونهای توسعهوضعيت اقتصادی مناطق روستایی، استراتژیانداز کلی از یك چشم

محرک و پيشران  های اقتصادیفعاليت و اقدامدهد و در نهایت به تعریف و تعيين نيافتگی اقتصادی ارائه می

/ در پهنه دهستانروستایی در درون روستاهای هدف و  زایی اشتغالو پروژه های  ها طرحتوسعه اقتصاد محلی و 

ضروری  زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و که برای مشخصی  ينطور زیرساخت های اجتناب ناپذیرهم .می رسد بخش

تر گزارش نهایی این برنامه مشتمل بر سند به عبارت روشن .بطور محدودی در دستورکار قرار می گيرنداست؛ 

های ها و پروژهها، طرحقالب اقدامات توسعه ایی )فعاليتراهبردی در سطح دهستان/ بخش و برنامه عملياتی در 

 گذاری و الزامات وابسته به آن( در سطح هر یك از روستاهای هدف دهستان / بخش خواهد بود.سرمایه
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  ییروستا زایی اشتغالنظام اجرایی تدوین برنامه توسعه اقتصادی و  و فرایند .6

 زایی روستاها چهار مرحله در نظر گرفته شده است: اشتغالبرنامه توسعه اقتصادی و مطالعه و تهيه   برای

 مرحله مقدماتی - 1 – 1

 گيرد:های زیر انجام میدر این مرحله فعاليت

 ؛کشور وبودجه برنامه سازمان سوی از استان هر برنامة هدف روستاهای سهميه تعداد اعالم 

  مرحله این در؛ گفتنی است استان ریزیمدیریت و برنامهتعيين روستاهای هدف برنامه از سوی سازمان 

و از  گرددمی اقدام دهستان چند یا یك قالب در ای زنجيره - ای پهنه رویکرد با هدف روستاهای انتخاب

 . گرددایی روستاها پرهيز میانتخاب نقطه

 دار و روستاهای منتخب در کميته راهبری برنامه )متشکل از اولویتهای  نهایی کردن دهستان/ دهستان

دفتر امور  های روستایی مرتبط؛ریزی استان به عنوان ریيس کميته و دستگاه سازمان مدیریت و برنامه

ميراث، گردشگری و صنایع دستی استان، صنعت و معدن استان،  یجهاد کشاورزروستایی استانداری، 

و رفاه اجتماعی استان، اقتصاد و دارایی استان، فرماندار شهرستان، به عنوان عضو  استان، تعاون، کار

 .استان خواهد بود سازمان در يتهجلسات کم يلتشک محل کميته(؛

 ریزی کشور.دار و روستاهای منتخب به سازمان مدیریت و برنامههای اولویت اعالم دهستان/ دهستان 

 مرحله تهیه برنامه - 7 - 6

اساس شرح خدمات و همچنين بر اساس الگو  زایی و تدوین گزارش آن بر تهيه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال    

توان گردد. البته بنا به شرایط محلی و بومی در تهيه برنامه میو رویکرد کلی که در ادامه ارائه شده است، انجام می

نظام نهادی تهيه و تدوین برنامه گردد در این راستا اشاره میبر بندی بيشتر و در بندی دیگر کمتر تاکيد گردد. 

 های زیر صورت گيرد: ها به یکی از شيوه های استانتواند به تناسب شرایط و قابليت می

 ؛ورداری از ظرفيت های انسانی الزمدر صورت آمادگی و برخ انجام مطالعات توسط سازمان  

 توسط مشاور ذیصالح در قالب عقد  مطالعات ازمان و انجاممدیریت و نظارت بر انجام مطالعات توسط س

 قرارداد 

 : یابد نکته اهميت می چندنظام انجام مطالعات به هر شکلی رقم بخورد در این مورد 

 گيری از سازوکارهای نظارتی و پيگيری نتيجه بخش و بهم آميخته نشدن نظارت و اجرا؛ بهره -الف 

های بخشی و  رویکردها و سازوکارهای همکاری بين بخشی و لحاظ نمودن اولویتمند از گيری نظامبهره -ب 

 سرزمينی در تدوین برنامه؛
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در تعریف برنامه ( و مردم نهاد ها ، تعاونیذینفعان بخش خصوصیدرگيری )  پيگيری رویکرد شراکت فراگير -ج 

 دار اجرایی؛ های اولویت ها و پروژه عملياتی طرح

گيری موثر و روشمند از مشارکت مردمی و بهره واسطه های خاص هر روستا بهها و پروژهتقاضامحوری طرح -د 

 ها.ها و پروژه بندی طرح درانجام مطالعات و اولویتارزیابی سریع و مشارکتی روستایی 

 مرحله تصویب برنامه - 3 – 6

 گردد:ذیل انجام میمات ارسد. در این راستا اقدپس از تهيه برنامه نوبت به تصویب برنامه می

 در  ، روستایی و عشایریهای تخصصی اشتغال ماینده کارگروهآمایش با حضور ن کارگروه در برنامه تایيد(

 ؛ربط شهرستان ذی فرماندار حضور صورت وجود( و یا زیربنایی و با

 ریزی توسعه استانبرنامه در شورای برنامه نهایی تصویب. 

 مصوب برنامه ابالغ مرحله - 4 - 6

-دستگاهمسئوليت هریك از  بر اساس ریزی استاناز سوی سازمان مدیریت و برنامه شده تهيه برنامه مرحله این در  

گردد.ها روستاهای هدف برنامه ابالغ میو همچنين به روسای شوراهای اسالمی، دهياری استان  اجرایی  های  
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روستا زایی اشتغالبرنامه توسعه اقتصادی و  تهيه فرآیند اجراییِ - 6 شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ای و ریزی استان با رویکرد پهنهتعيين روستاهای هدف برنامه از سوی سازمان مدیریت و برنامه

 و توسعه پایدار زیستمحيط ،آمارکارگروه تخصصی آمایش سرزمين، آن در  تایيد

ناظر جهت تهيه برنامه توسعه اقتصادی و  ...( وانتخاب مشاور وتعيين مجری انجام مطالعات )

 دهستان / بخش زایی روستاهای هدفاشتغال

 ربط برنامه در کارگروه آمایش با حضور فرماندار شهرستان ذی تایيد

 ابالغ برنامه مصوب شورا به مراجع ذیربط

 ریزی و توسعه استانتصویب برنامه در شورای برنامه

 ( شرح خدمات مورد تفاهمتدوین گزارش نهایی )برنامه براساس انجام مطالعات و

زایی از سوی سازمان اعالم تعداد سهميه ساالنه هر استان در برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

 برنامه و بودجه کشور 
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 شرح خدماتب( 

 کلیات :بخش اول .1

 ؛و محلی(ای ، منطقهالمللی، ملی)بيان ضرورت در مقياس بين ضرورتو  بيان مسئله 

 ؛ای و آماری استانبيان مسئله از منظر اسناد توسعه -

 ؛داده مبنابيان مسئله  -

 ؛(جبند  در شده  اشاره) انجام کارو فرآیند شناسی روش 

  ؛فرادست های طرحاسناد و  هدفِ برنامه در هایروستاو  / بخش دهستان ،موضوعجایگاه 

استان، طرح آمایش سرزمين  ساله بيستانداز سند چشم) ستانادر سطح  فرادست های طرحو  اسناد مرور -

سند راهبردی توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه ، استان، سند ملی توسعه استان، نظریه پایه توسعه استان

 مربوط(؛ های طرحو سایر اسناد و  راهبردی عشایر استان اسنادبرش استانی  –

-ناحيه( جامع) عمران و توسعه )سند توسعه شهرستان، طرح ناحيهدر سطح  فرادست های طرحاسناد و مرور  -

و سایر  های روستایی ساماندهی فضا و سکونتگاه های طرحروستایی،  هایسکونتگاه کالبدی ساماندهی ای، طرح

 مربوط(؛ های طرحو  باالدست اسناد

  هدفِ  هایِروستا ال اجرای مرتبط باو یا در ح شده انجام مهم هایبرنامهو  ها طرحو ارزیابی بررسی و تحليل

طرح  طرح توسعه خوشه های روستایی،ی هادی روستایی،ها طرح روستایی، طرح منظومه توسعه پایدار)برنامه 

-درساز اطالعات و  گيریبه منظور بهره؛زی، برنامه اشتغال فراگير، طرح تکاپو، و ...(رروستا، طرح کارو -تعاون 

 ؛در برنامه فعلیآنها های آموخته 

  ؛روستایی و عشایری زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و  درزمينه خارجی و داخلی تجربياتبررسی و ارزیابی 

 (روستایی زایی اشتغالعه اقتصادی و رویکرد نظری احتمالی به تحليل توس) تحليلی ارائه مبنا و چارچوب. 

 

 وضع موجود تحلیل و تبیین توصیف، :مودبخش  .7

 تولیدمنابع  بر اساس وضع موجود توصیف، تحلیل و تبیین 

  ،بخش دهستانهدف روستاهای  طبیعی منابع وضعیت ازسریع  اقتصادی تبیینِ و تحلیلتوصیف / 

های توانتوپوگرافی، ، ها و مراتعو جنگل پوشش گياهیژئومورفولوژی، آب، خاک، موقعيت استقرار، وضعيت اقليمی، )

 ؛(طبيعی،... باارزش

  ،روستاهای هدف  اجتماعی - انسانیمنابع  وضعیت ازسریع  اقتصادی تبیینِ و تحلیلتوصیف

ای، اشتغال زنان، های سنی و جنسی، مهاجرت، اشتغال و بيکاری، تحصيالت، آموزش حرفهویژگی)دهستان/ بخش 

گر تسهيل ها و تعامالت اجتماعیاجتماعی، بافت قومی، کنشسرمایه  ،سابقه عمل جمعیهای فرهنگی، ویژگی بار تکفل،
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، مبنااقتصادی اجتماعی هادانش بومی، تقاضاهای مانع توسعه اقتصاد محلی، تعارضات و ناهمگنی، توسعه اقتصاد محلی

 ؛(...

  ،ارتباطات، ) / بخشدهستانهدف روستاهای  زیرساختیمنابع  ازسریع  اقتصادی تبیینِ و تحلیلتوصیف

 ؛(...های تجدیدپذیر، ظرفيت انرژی ژی،انرتامين ها، ها، بازارچهشهرکوضعيت مسکن، ، تأسيسات

 گوناگون هایفعالیت نظام بر اساس وضع موجود توصیف، تحلیل و تبیین 

 وضعيت اشتغال، ) / بخش دهستان هدف روستاهای کشاورزی نظام وضعیت از تبیینِ و توصیف، تحلیل

، ، زنجيره تامينکشاورزی ر نظام تامين مالیسازوکافرآوری توليدات کشاورزی، ، توليدات کشاورزییابی نظام بازار

وری، نظام آبياری، سطح برخورداری از تکنولوژی در های فعال کشاورزی، الگوی کشت، مالکيت، ميزان بهرهزیربخش

 .بخش کشاورزی و ...(

 نظام وضعيت اشتغال، ) / بخشدهستان  هدف روستاهای یصنعت نظام وضعیت از تبیینِ و توصیف، تحلیل

 های فعالزیربخش، زنجيره تامين توليدات، گذاریو سرمایه سازوکار نظام تامين مالینظام توزیع، ، یابی توليداتبازار

صنایع روستایی، وضعيت عدنی، های مبرداریوری عوامل توليد، بهرهآوری، بهرههای غالب توليد و سطح فنزمينهصنعتی، 

) .... 

 بخش دهستان هدف روستاهایو گردشگری  یخدمات نظام وضعیت از تبیینِ و توصیف، تحلیل / 

 وضعيت گردشگری،های فعال خدمات، ، زیربخشزنجيره تامين نظام بازار، وضعيت اشتغال، سازوکار نظام تامين مالی،)

 .(...وضعيت فناوری اطالعات، گردشگری، مقصد هایهای دوم، ظرفيت برد گردشگری، انگيزهخانه

 بخش دهستانهدف روستاهای  جایگاه فضایی بر اساس وضع موجود توصیف، تحلیل و تبیین / 

 ،تحليل فضایی از موقعيت استقرار ) گوناگون فضایی هایمقیاس در روستا جایگاه از اقتصادی تبیینِ و تحلیل توصیف

های روستا برای توليد و اشتغال با توجه به نياز فضایی فرصتدر منطقه، روستا اقتصادی جایگاه تحليل فضایی از سکونتگاه، 

 ،سکونتگاه  مراتبسلسه سطوح زبيانی ا، روستاهای پيرامونیبا شهر و  روستا باروابط  ماهيت و نوعفرصت،  بررسیپيرامون، 

 (، ...جمعيتی و کاالیی مالی، هایجریان و پيوندها ،نفوذ حوزه

 جهت توسعه تولید منابع و تنگناهای  هاقابلیت ،، رقابتی و استراتژیکی نسبیهامزیت بندیِاولویت

 های اقتصادیفعالیت

 روستاهای  زایی اشتغالهای توسعه اقتصادی و و محرک استراتژیك، رقابتی و نسبی های اصلیمزیت

 کشاورزی، صنعت و خدمات و گردشگری؛ نظامدر  / بخشدهستان

 زیرساختی و فضایی جهت توليد و عرضه در بخش انسانی،  -اجتماعی ، ها و تنگناهای طبيعیقابليت

 ؛کشاورزی

 در بخش صنعت؛ و عرضه توليدجهت  و فضایی زیرساختی انسانی، -اجتماعی ، طبيعیو تنگناهای  هاقابليت 
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 در بخش خدمات و عرضه توليدجهت  و فضایی زیرساختی انسانی، -اجتماعی ، طبيعیو تنگناهای  هاقابليت 

 .و گردشگری

 توسعه اقتصادی و ها و تنگناهای قابلیت ها،مزیت ،یفعالیتنظام  تولید، منابع) گیرینتیجه و بندیجمع

 (/ بخش هدف دهستانروستاهای  زایی اشتغال

 زاییِ اشتغالتوسعه اقتصادی و  هایو برنامه راهبردهااهداف،  ،اندازتدوین چشم: مسوبخش . 3

 / بخش دهستانهدف روستاهای 

 دهستان /  دف )آیندة مطلوب اقتصاد روستاهایه / بخشِ دهستان زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و  اندازچشم

 هدف(؛ بخشِ

  تعریف اهداف  هدف/ بخش دهستان  زایی اشتغالداف کالن توسعه اقتصادی و های هدف یا اهتعيين حوزه(

 ؛کمی و کيفی جهت دستيابی دستاوردهای مورد انتظار(

 ؛هدف / بخش دهستان زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و  های اجراییو سياست راهبردها 

 هایفعاليت توانمندسازی مانند) هایزمينه در هدف / بخش دهستان زایی اشتغال و اقتصادی توسعه هایبرنامه 

 (....  ،تعاونی -شغل تشکيل و مردمی مشارکت دهی سازمان سازوکار تعيين موجود، اقتصادی

 زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و  دارو اقدامات اولویت هاپروژه ،ها طرحم: چهاربخش . 4

  / بخشدهستانهدف روستاهای 

 هدف روستاهای  زای موجودِهای اقتصادی و اشتغالء ظرفيت فعاليتتعيين اقدامات توانمندساز برای ارتقا

 ؛دهستان / بخش

 ؛/ بخش  روستاهای هدف دهستان زایی اشتغالگذاری توسعه اقتصادی و سرمایه های طرحبندی اولویت و حصاءا  

 ؛/ بخش  دهستانهدف  یروستاها زایی اشتغال و اقتصادی توسعه سازظرفيت دار واقدامات اولویت احصاء 

 هدف یروستاها زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و برای  ناپذیراجتناب زیرساختیهای پروژه بندیاولویت و حصاءا 

 ./ بخش  دهستان

 هاو تشکیل پایگاه داده تعهدات و هاالزامم: پنجبخش  . 5

 پيشنهادی هایپروژه و هاطرح ها،فعاليت اجرائی موانع از رفتبرون جهت عملی راهکارهای ارائه و شناسایی 
 تعيين مشخص، اقتصادی فعاليت به ورود جهت بسترسازی و محلی کارآفرینان و روستایيان بهالزم  مهارتی آموزش مانند)

 ؛... ( ،- اندازپس و تسهيالت دریافت بيمه، -و تشکيل صندوق محلی روستایی خرد مالی تامين سازوکار

 مفقوده با تاکيد بر نقش بازاریابی؛ هایسازی زنجيره تامين توليدات روستایی و تکميل حلقهتعيين سازوکار بهينه 

  ؛هاپروژهو ها طرحتعيين و تعریف الزامات نهادی الزم جهت اجرای  

 ها؛ها و پروژهتعيين و تعریف تعهدات مالی بخش خصوصی، مردمی و دولتی در اجراء طرح 
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 ها؛ها و پروژهتعيين و تعریف مالحظات و ملزومات اجتماعی جهت اجرای طرح 

 ؛مرتبط های مردمی و خصوصی، مشارکتاجرایی های دستگاههای تعيين مسئوليتریف و تع 

  ؛و فرایند استمرار و نهادی شدن آن روستایيانحداکثری تعریف و تعيين نقش و جایگاه مشارکت 

 در بستر / بخش  دهستانهدف مکانی منسجم از روستاهای  -های محلی پایگاه داده و طراحی  تعيين و تعریف

 .ساترا

های و پروژه هاطرحاقدامات،  انباشتیاثرات  ارزیابیپایش و تعریف نظام : مبخش شش. 6

 زایی روستاییی و اشتغالپیشنهادی بر توسعه اقتصاد

 های اقتصادی، اجتماعی پيشنهادی در زمينههای ها و پروژهتبيين و تفکيك اثرات کمی و کيفی اقدامات، طرح

  ؛و....

 تعيين  توسعه اقتصاد محلیو  زایی اشتغالپذیری ارزیابی تغييرات در راستای تحقق تعریف نظام پایش و(

  .(جش برون داد و دستاورد و اثربخشیهای سنهای پایه و شاخصشاخص
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 زایی روستاییتوسعه اقتصادی و اشتغال فرایند تدوین برنامه - 7شکل 

 
 و محلی(ای ، منطقهالمللی، ملی)بيان ضرورت در مقياس بين ضرورتو بيان   مسئلهطرح 

 های در حال اجرای توسعه روستاییهدفِ برنامه در سایر برنامه روستاهایموضوع و بررسی و تحليل 

انجام کار و فرآیند شناسیروش 

 های فرادستاسناد و طرحروستاهای هدفِ برنامه در موضوع و جایگاه 

و خارجی داخلی تجربيات بررسی 

تحليلی ارائه مبنا و چارچوب  

 کلیات

 موجود وضع توصیف، تحلیل و تبیین

 

 هابرنامه و راهبردهااهداف،  انداز،چشم
 

براساس منابع توليد  وضع موجود توصيف، تحليل و تبيين 

های گوناگوننظام فعاليتبراساس  وضع موجود توصيف، تحليل و تبيين 

،فضایی جایگاه براساس موجود وضع تبيين و تحليل توصيف 

های ها و تنگناهای منابع توليد جهت توسعه فعاليتهای نسبی، رقابتی و استراتژیك، قابليتمزیت بندیِاولویت

 اقتصادی

 

؛دفزایی دهستان / بخشِ هتوسعه اقتصادی و اشتغال اندازچشم 

 زایی دهستان / بخش هدف؛های هدف یا اهداف کالن توسعه اقتصادی و اشتغالتعيين حوزه 

دهستان / بخش هدف؛زایی های اجرایی توسعه اقتصادی و اشتغالراهبردها و سياست 

هدف دهستان / بخش زاییاشتغال و اقتصادی توسعه هایبرنامه 

هدف روستاهای موجودِ زای اشتغال و اقتصادی های فعاليت ظرفيت ارتقاء برای توانمندساز اقدامات تعيين 

 بخش؛/  دهستان

های/ بخش  دهستان و روستاها زاییاشتغال و اقتصادی توسعه گذاریسرمایه هایطرحو اولویت بندی  احصاء 

  هدف؛

هدف؛ های/ بخش  دهستان و روستاها زاییاشتغال و اقتصادی توسعه سازظرفيت و داراولویت اقدامات احصاء 

و روستاها زاییاشتغال و اقتصادی توسعه برای ناپذیراجتناب زیرساختی هایپروژهو اولویت بندی  احصاء 

 .هدف هایدهستان
 

 گذاریهای سرمایهها و طرحپروژه دار،اولویتاقدامات 

 تعریف نظام پایش و ارزیابی اثرات

پيشنهادی هایپروژه و هاطرح ها،فعاليت اجرائی موانع از رفتبرون جهت عملی راهکارهای ارائه و شناسایی  

ها؛پروژه و هاطرح اجرای جهت الزم نهادی الزامات تعریف و تعيين  

ها؛پروژه و هاطرح اجراء در دولتی و مردمی خصوصی، بخش مالی تعهدات تعریف و تعيين 

ها؛ها و پروژهتعيين و تعریف مالحظات و ملزومات اجتماعی جهت اجرای طرح 

مرتبط؛ خصوصی و مردمی هایمشارکت اجرایی، هاییدستگاه هایمسئوليت تعيين و تعریف 

؛و فرایند استمرار و نهادی شدن آن روستایيان مشارکت جایگاه و نقش تعيين و تعریف 

در بستر ساترا دهستان هدف روستاهای از منسجم مکانی - محلی هایداده پایگاه تعریف و تعيين 

  هاداده پایگاه تشکیل و تعهدات و هاالزام

های اقتصادی، اجتماعی و....؛ های پيشنهادی در زمينهها و پروژهتبيين و تفکيك اثرات کمی و کيفی اقدامات، طرح 

های پذیری اشتغالزایی و توسعه اقتصاد محلی )تعيين شاخصتعریف نظام پایش و ارزیابی تغييرات در راستای تحقق

 های سنجش برون داد و دستاورد و اثربخشی(. پایه و شاخص
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 انجام کارو فرآیند شناسی روشج( 

تحليل ثانوی آمار و اطالعات راهبردی،  انجام مطالعات این برنامه در سطح اول و برای تدوین برنامهروش      

گيری از ( برای بهرهFGDsها موجود و نيز بحث گروهی متمرکز) محتوای اسناد فرادست و گزارشموجود، تحليل 

-یابد و در سطح دوم برای تدوین برنامه عملياتی ضمن احصاء برنامهنظرات خبرگان دستگاهی و محلی اهميت می

( در دستور کار خواهد بود. PRA)ارزیابی مشارکتی روستایی ربط، روش  های اجرایی ذیهای دستگاهها و اولویت

ها شده و ها و پروژهموجب درگير شدن مردم محلی در تعریف طرحاست که  مهم از آن جهت ،روش این کاربرد

 گردد.هایی تقاضامحور محلی منتج می مطالعه به پروژه

فردی و گروهی و بحث ساختاریافتة ، نيمهساختار نيافتههای مورد نياز مطالعه از طریق مشاهده، مصاحبه، داده

های مورد نياز و همچنين پشتيبانی قویتر بر گردد. البته بخاطر ماهيت بخشی از دادهگروهی متمرکز گردآوری می

-که توسط مراجع تهيه برنامه تدوین می -ساخته ها از طریق پرسشنامه محققهای مشارکتی، بخشی از دادهداده

 گردد. یو اسناد آماری موجود گردآوری م -گردد 

 به آن اشاره شده است: 6ای است که در جدول در برگيرنده فرآیند پنج مرحله در مجموع مطالعه برنامه
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 روستایی زایی اشتغالفرایند تهيه برنامه توسعه اقتصادی و  -6جدول 

 خروجی نوع فعالیت مراحل

 مرحله اول

  ایفرادست استانی و منطقه های طرحبررسی اسناد و 

 در حال اجراانجام شده و های توسعه روستایی  بررسی برنامه 

 مطالعات نظری و بررسی تجربيات مرتبط 

  ایملی و منطقه های دستگاههای آماری محلی از دادهو گردآوری بررسی 

 اسناد و بررسی ميدانی و بيان ضرورت  بر اساسبيان مسئله 

 روستایی زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و درزمينه  خارجی و داخلی تدوین تجربيات

 تحليلی از اسناد فرادست در دهستان مدنظر و مرتبط با موضوع

 با محوریت توسعه روستایی شده انجامدرحال انجام یا ای تحليلی از برنامه توسعه

 و ارائه مفاهيم تحليلی ارائه مبنا و چارچوب

 از منظر اقتصادی طبيعی، انسانی و زیرساختی منابع وضعيت از موجود یهاآمار بر اساسکمی  تبيين و توصيف، تحليل

 مرحله دوم

 

 های دستگاهمعرفی برنامه به  منظور بهبرگزاری جلسات و بازدید اوليه ميدانی 

 دار اولویت های دهستاندر  اجرایی و اجتماعات محلی

  رسانی اوليه در دهستان هدفاطالع

 برنامه اعم از مسئوالن و مردم محلی ذینفعانشناسایی 

 های شغلی()روستایيان در قالب گروه های مشارکتی در قالب مسئوالن و مردم محلیتشکيل گروه

مراجع تهيه برنامه چنين  که درصورتیهدف ) / بخش تکميل پرسشنامه جهت استخراج از وضعيت عمومی روستا و دهستان

 (باشند.ای را در نظر گرفته پرسشنامه

 گوناگون در محورهای( FGDsهای بحث متمرکز ) گروهبرگزاری  مسومرحله 

 های ميدانییافته بر اساس زایی اشتغالهای توسعه اقتصادی و بندی چالشبيان مسئله و طبقه

 در بخش کشاورزی توليد و عرضهجهت  و فضایی زیرساختی ها و تنگناهای طبيعی، انسانی،ارزیابی توان

 در بخش صنعت توليد و عرضهجهت  و فضایی زیرساختی ها و تنگناهای طبيعی، انسانی،ارزیابی توان

 در بخش خدمات توليد و عرضهجهت  و فضایی زیرساختیها و تنگناهای طبيعی، انسانی، ارزیابی توان

 های کشاورزی، صنعت و خدماتهای اصلی و استراتژیك روستاها در بخشتعيين مزیت

 مچهارمرحله 

بندی و تحليل راهبردیجمع  
  روستایی زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و  و راهبردهای هاسياستاهداف، ، اندازتدوین چشم

 هدف/ بخش دهستان  زایی اشتغالقتصادی و اقدامات اساسی توسعه ا

 بندی و تحليل کاربردی )اقدامات(جمع

 هدف های/ بخش  دهستانها و روستا زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و  یهافعاليت احصاء

  هدف های دهستانروستاها و  زایی اشتغالتوسعه اقتصادی و ناپذیر اجتناب زیرساختیهای پروژهاحصاء 

  هدف های/ بخش  دهستانها و روستا زایی اشتغالگذاری توسعه اقتصادی و سرمایه های طرح احصاء

 گرفته شدهنماینده محلی اجراء، جهت پيگيری امور تصميمانتخاب تسهيلگر و 

 بندی و تحليل اجرایی )تعهدات و الزامات(جمع

 های پيشنهادیپروژهها و طرحرفت از موانع اجرائی ارائه راهکارهای عملی جهت برون

 ها پروژهها و طرحبخش خصوصی، مردمی و دولتی در اجراء  مالی تعيين و تعریف تعهدات

 هایی اجرایی های دستگاهتعریف و تعيين مسئوليت

 . بستر ساترا در / بخش دهستان هدف روستاهای از منسجم مکانی - محلی هایداده پایگاه تعریف و تعيين

 ها و طرحها تعيين و تعریف الزامات نهادی الزم جهت اجرای پروژه

 انتظار، ثبت و ارائه مکتوبتعریف نظام ارزیابی و اثرات مورد  پنجممرحله 
 های پيشنهادی بر توسعه اقتصاد محلیها و پروژهاقدامات، طرح انباشتیارزیابی اثرات  پایش و تعریف نظام

 ها ها و ضميمه، ارائه پيوستشرح خدمات شده تعيينهای تدوین گزارش در فصل
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 هاپیوست د(

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران 72بند الف ماده  –1پیوست  

برداری از  های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره منظور تحقق سياست دولت موظف است به -72ماده 

منزلت اجتماعی روستایيان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و  ارتقای وهای موجود در نواحی روستایی  ظرفيت

های  محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانين و در قالب بودجه د بستر الزم برای شکوفایی و پيشرفت عدالتایجا

 سنواتی انجام دهد:

 اقدامات اقتصادی و بخشی: -الف

محور در  ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات ریزی منطقه دولت مکلف است در راستای برنامه -6

های بومی و محيطی و قابليت  هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفيت ای قانون برنامه هر سال، در پنجطول اجر

های دولتی و  گيری از تسهيالت بانکی، حمایت اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نيروهای محلی و با بهره -محلی

وسيله سازمان استان تهيه  روستاها را به آن زایی اشتغالگذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و  سرمایه

ریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهميه  کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه

  استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعالم نماید.

ن و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمرا -0

 و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.« عمران و توسعه روستایی»پيوستی با عنوان 

های اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام  ها و صدور پروانه ساخت بنگاه کاهش مدت زمان پاسخ به استعالم -9

 ، به حداکثر پانزده روزربط ذیهای  از دستگاه

ناحيه صنعتی روستایی  نودوهشتبرداری و ساخت  روستایی، بهره وکار کسبخوشه  وچهار پنجاهتوسعه حداقل  -1

و ایجاد یك ميليون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه 

 تعاونی                  خصوصی و  های بخشگرا از طریق  پذیر و صادرات های اقتصادی رقابت بنگاه

شده در ساماندهی  های برخورداری تعيين شاخص  %(2نج درصد)تأمين منابع مورد نياز برای رشد ساالنه حداقل پ -

 .عشایر

های باالی بيست خانوار و  های توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی هادی و طرح های طرحتهيه  -1

 مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

ریزی محلی، توسعه  برنامه گر درزمينه عنوان عناصر پيشرو و تسهيل تایيان و عشایر بهآموزش صدهزارنفر از روس -2

های مردمی و نظارت بر اثربخشی  رسانی، جلب مشارکت های فرهنگی، بهبود خدمات های اقتصادی و برنامه فعاليت

 های اجرائی های دستگاه طرح
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ها با  سازی این سکونتگاه های ایمن ی طرحشناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبيعی جهت اجرا -8

روستاهای در   %(93درصد) نوعی که حداقل سی به  و مشارکت مردم و نهادهای محلی، مسئولهای  همکاری دستگاه

 سازی شوند. معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن

های فرسوده  های بهسازی بافت ی طرحهای فرسوده و نابسامان روستایی و تهيه و اجرا های بافت تعيين شاخص -3

 در روستاهای دارای اولویت

شده به افراد تحت پوشش کميته امداد امام خمينی)ره( و سازمان  بخشودگی سود و جرائم تسهيالت پرداخت -63

دیده از حوادث طبيعی و غيرمترقبه که قادر به  بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسيب

باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به  اخت اقساط خود نمیبازپرد

( قانون تنظيم بخشی از 63گردان موضوع ماده) های عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه بانك

 ششم.ای قانون برنامه و اصالحات و الحاقات بعدی تا پایان اجر 02/66/6983مقررات مالی دولت مصوب 
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خدمات مربوط به مطالعه و تهیه برنامه توسعه اقتصادی و  الزحمه حقمبنای برآورد  –7پیوست  

 در حال تکمیل – روستایی زایی اشتغال

 جمله از چندگانه معيارهای اساس بر تواندمی( اییمشاوره قرارداد قالب در) الزحمهحق برآورد مبنای      

 هدف روستاهای به دسترسی سختی ضریب و مشاور کيفيت ضریب پشتيبانی، و کارشناسی هایهزینه

 و مذاکره حال درسازمان  زیستمحيط و سرزمين آمایش ،ریزی برنامه امور خصوص این در. گردد محاسبه

 محض به که است ربط ذی پژوهشی و مراکز تحقيقاتی موسسات مشاور، مهندسان مجموعه با مشورت

برآورد  شود میدر این خصوص تاکيد .شد خواهد ارسال هااستان به نتيجه محاسبه، مبنای شدن نهایی

کارشناسی و پشتيبانی باید بر اساس معيارهای سنجش پذیر و  های هزینههزینه قرارداد مشاوره مشتمل بر 

 قابل دفاع باشد.

 

 

 


