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بینی امکانات تأمین منابع مالی و چگونگی مشااکت  اااالی و ندااااا  پیش -4-1-4

 محلی برا  برآوکان نیازاا  عمرانی حوزه نفوذ شدر

ریزی در زمینه تأمین منااب  ماا ی و ریزی ایران، اصوالً برنامهسیاسی و نظام برنامهبا توجه به ساختار 

باشا.  رارا راحل مختلف آن با مشکل ساختاری مواجه میریزی در ممورد برنامهجامعه نحوه مشارکت 

باش. و از سوی دیگار، جامعاه ماورد که از یک سو با ا گوهای مت.اول و تجربیات جهانی ناسازگار می

نماین.  به عبارت های دیرینه در پذیرش انواع ا گوهای پیشنهادی مقاومت میریزی به د یل عادتبرنامه

های ما ی، فکری و    در جامعه ایران نهادینه نشا.ه ی مشارکتی اعم از مشارکتها و ا گوهادیگر، زمینه

ای جز شکسات های مردمی، نتیجهگرایانه در جهت جلب مشارکتاست، بنابراین ارائه ا گوهای آرمان

هاای ن.اشته و بیشتر در نوشتار خالصه خواه. گردی.  جهات حال ایان مشاکل و فاراهم نماودن زمیناه

ریازی، ای نیاز به تغییرات ساختاری در نظاام برناماههای شهری و منطقهریزیدر برنامه مشارکت مردمی

باش. که بای. باه صاورت تواماان صاورت گیارد و ایان از عها.ه گرایشات، ا گوها و تفکرات مردم می

در ای جز حرکت باش.  در این طرح رارههای محلی خارج بوده و نیازمن. اراده ملی و سیاسی میبرنامه

در ادامه به ارائه پیشنهادات تقریباً رائه ا گوهای تجربه ش.ه نیست، به همین د یل اقا ب ساختار موجود و 

 شود ریزی کشور پرداخته میقابل اجرا در رارروب فعلی نظام برنامه

را به عه.ه دارن.  قروه درجزیننهادهای دو تی که مسئو یت توسعه و عمران روستاهای حوزه نفوذ 

 بنیاد مسکن  و تن. از: جهاد کشاورزیعبار

بودجاه و امکاناات اجرایای متناساب در زمیناه ایجااد تأسیساات وزارت جهاد کشاورزی با داشتن 

بخاا  هااای روسااتایی از جملااه آب، باارو، راه روسااتایی و هم نااین توسااعه زیربنااایی در سااکونتگاه

در جهات  وزارتگسترش فعا یت این رس. با نماین.  به نظر میصنای  روستایی فعا یت میکشاورزی و 
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-در ساکونتگاه ولتوان. در ایجااد تحا، میهای توسعه کشاورزیاجرای برنامهتوسعه صنای  روستایی و 

های روستایی و هم نین باال بردن سطح زن.گی روستاییان مؤثر بوده و در عین حال از دوباره کاری در 

-های دو تی متع.د جلوگیری نمای.  او ویتارگان های هادی عمرانی توسط نهادها وزمینه اجرای طرح

 های ایجاد صنای  روستایی در حوزه نفوذ عبارتن. از:

ا ف( فراهم آوردن زمینه رش. و گسترش واح.های صنعتی موجاود در منااطر روساتایی هم اون 

 قا یبافی 

ساتاییان ب( صنای  دستی که به عنوان فعا یت جنبی کشاورزی و داما.اری باه افازای  درآما. رو

 کمک کن. 

های کشااورزی و داما.اری، صانای  دساتی و صانای  ج( ایجاد صنای  تب.یلی و نگه.اری فرآورده

 تب.یلی 

 د( صنایعی که مواد او یه آنها در داخل منطقه تأمین شود مانن. صنای  مع.نی، روب و سلو زی 

 های منطقه ای و مصرفی با او ویت نیازو( صنای  مربوط به تو ی. کاالهای واسطه

اسات  بنیااد  یهاای روساتایبنیاد مسکن نیز یکی از نهادهای فعال در توسعه و بهساازی ساکونتگاه

سکن در عمران و نوسازی روستاها اه.اف کیفای هم اون توساعه یکچارراه فیااهای دارای  رفیات م

با قوه رش. روستایی، بهبود کیفیت زیست، ارتقای و ایف روساتاییان در اداره اماور روساتاها، اصاالح 

خاود، اساسانامه  71کن.  بنیاد مسکن طبر مااده ا گوی استقرار جمعیت در نواحی روستایی را دنبال می

و یفه دارد با مشارکت مردم و یا از محل اعتبارات مصوب واگذاری دو ت با ها.ف تج.یا. حیاات و 

عالوه  های هادی روستایی تهیه نمای.  اقتصادی، فرهنگی طرحه.ایت روستاها از  حاظ ابعاد اجتماعی، 

 ستاها مؤثر باشن. توانن. در توسعه و عمران روها و نهادهای دو تی، روستاییان نیز میبر سازمان
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عمالً از  حااظ ماا ی و اقتصاادی قاادر باه کماک باه  قروه درجزینساکنین روستاهای حوزه نفوذ 

هاای عمرانای در حا. تاأمین نیاروی عمران مناطر روستایی نخواهن. بود و کمک آنها در پیشبرد پروژه

 کار خواه. بود 

تواننا. ی، نیروی بیکار فصلی مردمی میهای کشاورزبا توجه به اشتغال غا ب روستاییان در فعا یت

های عمرانی مشارکت داشته باشن.، با یاری گرفتن از مشارکت ها و پروژهدر جریان تهیه و اجرای طرح

هاای توان جهت عمران و آبادانی نقاط روستایی گاام برداشات  بایا. توجاه کارد کاه طارحمردمی می

ل زن.گی روستاییان، باه اجارا درآیا.  پاذیرش طارح و توان. ب.ون ارتباط با کعمرانی در روستاها نمی

گیری، تهیاه، اجارا پیشرفت آن توسط روستاییان یکی از نتایج و اثرات مشارکت داشتن آنان در تصمیم

، شرط الزم و او یه هرگونه توسعه پای.ار قلم.اد برداری ره در م.یریت و ره در عملیات می.انیو بهره

کاری مردم هیچ طرحی نتایج مطلوب ببار نخواها. آورد  در ایان راساتا گردد  ب.ون مشارکت و هممی

شوراهای روستایی به د یل بومی بودن اعیای آنها و اعتماد بیشتر مردم به اق.امات آنها، به عناوان ابازار 

تواننا. های مردمی و ه.ایت نیروهای مردمای در جهات بهساازی و توساعه مایمناسب در ایجاد تشکل

های کاری انجام بخشی از کارهای اجرایای را ته باشن. و با سازمان.هی و تشکیل گروهنق  مؤثری داش

هاای هاا و کارگااههاای جلاب مشاارکت روساتاییان، تشاکیل دورهبه مردم محول نماینا.  از جملاه راه

 توان ذکر نمود آموزشی توجیهی برای افزای  میزان آگاهی آنها را می

تاوان های عمرانی را باه شاکل زیار مایها و برنامهردم در طرحنتایج مثبت حیور و سهیم کردن م

 خالصه نمود:

 های توسعه روستایی ع.م مقاومت روستاییان در برابر طرح -

 های متشکل برای روبرو ش.ن با مشکالت و مسائل حاد جامعه روستایی تشکیل گروه -
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 ایجاد همفکری و تبادل افکار  -

 طریر همیاری رف  نیازهای روزمره خود از  -

 افزای  میزان بازدهی  -

 ها تسری  در رون. اجرای فعا یت -

 های عملیاتی کاه  هزینه -

 گیری منطقی و استفاده درست از امکانات و تسهیالت ایجاد ش.ه )مناب  موجود( بهره -

 


