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«سبزینه» از برگزاری همايش نكوداشت روز دهياريها و تجلیل از دهیاران برتر کشور گزارش میدهد

محمد اميد

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياستجمهوري

کاهش جمعیت روستاها تأثیر بهسزایی بر اشتغال دارد
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياستجمهوري گفت :بعد از
پيروزي انقالب اسالمي ،در عرصه محروميتزدايي تالشهاي سازندهای شد.
براساس آمارها روستاهاي امروز با گذشته قابلمقايسه نيست ۳۸ .هزار روستا
درحالحاضر از نعمت برق ،آب ،بهداشت ،راه ،آموزش و مسائل زيربنايي
برخوردارند و درصدی جزئي از اين نعمتها بهرهای ندارند ۶۰ .هزار روستاي
آباد داریم كه بیش از  ۸۵درصد آنها برق دارند.
محمد اميد دیروز در همایش روز نکوداشت دهیاریها که دیروز در سالن
وزارت کشور برگزار شد ،عنوان كرد :اين عدد گوياي حركت بزرگی است.
در استان ،معاونت توسعه روستايي داريم .براساس مدارك مراكز آماري
و تحليلي دنيا ،ايران در عرصه روستاها منصفانه عمل كرده است .اكنون
روستاهايي داريم كه فاصله آنها با هم  ۱۰۰كيلومتر است و شايد  ۳۰خانوار
سكنه داشته باشند ،ولی هم از نعمت برق و هم از آب برخوردارند که مراكز
بينالمللي اين موضوع را بدون توجيه اقتصادي دانسته است .باوجود خدمات
عبدالرضا رحماني فضلي

وزیر کشور

مهاجرتروستايياندليلاصلیحاشيهنشينيدرپايتخت
وزير كشور نیز در این همایش گفت :مهمترين دليلي كه باعث ايجاد
حاشيهنشيني در شهرها ميشود ،بیتوجهی به روستاها و روستاييان است.
عبدالرضا رحماني فضلي اظهار كرد :بعد از انقالب  ۲۱۰هزار نفر مدير در
سطح روستاها داريم .وي افزود :اين تعداد در روستاها از آن جهت مهم است
كه روستاها بهدست خود اهالي مديريت شود .وزير كشور تصريح كرد :توجه
به موضوعات روستا بايد از اين منظر باشد كه روستاییان با شهرنشینان هيچ
فرقي ندارند.
رحماني فضلي گفت :اينكه روستاييان را با يك ادبيات و شهرنشينان را با
يك ادبيات خطاب كنيم و ديدگاههاي مختلفي نسبت به روستا و شهر داشته
باشيم ،رفتار و نگاه غلط و خطايي است ،چراكه همه انسانیم و بايد از حقوق
يكسان برخوردار باشيم.
وزير كشور خاطرنشان كرد :از روستاييان بهدلیل عقبافتادگي و
توسعهنیافتگی روستاها نسبت به شهرها عذرخواهي ميكنم .همه ما بايد از
روستايیان محترم عذرخواهي كنيم ،چراكه در اين زمينه كمكاري داشتهايم.
وي ادامه داد :اگر روستاييان در روستاها زندگي نكنند ،ظرفيت توليد
ناخالص ملي افزايش پيدا نميكند و براي توليد ملي به مشكل برميخوريم.
رحماني فضلي تأكيد كرد :ما بهجاي اينكه در حوزه پدافندهاي مستقل
هزين ه کنیم ،بهتر است آن سرمایه را در بخش توسعه روستايي و استقرار
جمعيت در روستاها هزینه كنيم تا براي مسائلي چون امنيت مرزهايمان
مشكلي نداشته باشيم.
وي گفت :مهمترين دليلي كه باعث حاشيهنشيني در شهرها ميشود،
بیتوجهی به روستاها و روستاييان است .وزيركشور گفت :براي اصالح اين
مشكالت بايد آن را ریشهیابی کنیم تا به راهحل اين مشكل برسيم .نظامات
حاكم بر كشور باعث شده كه به روستاها كمتر از شهرها اهميت داده شود.
سعيد رضا جندقيان

رحماني فضلي خاطرنشان كرد :نظام اداري ما مشكل دارد؛ با يك نظام
اداري متمركزي روبهرویيم كه حاضر نيست هيچ اختياراتي را واگذار كند
و به همين دلیل هميشه به مشكل برخوردهايم .بايد بگويم كه اين نظام
اداري غلط است.
وي گفت :نظام پولي و بانكي ما بهدنبال تعادل و توازن نيست ،بلكه بهفكر
سوددهي است؛ اين نظام بهشدت ايراد دارد و باعث ميشود اكثر طرحها و
برنامهها اجرا نشود.
وزير كشور گفت :نظام مالياتي باوجود تمامي مواردي كه براي توسعه و
تعادل در برنامههايش گفته است ،هيچ رابطهای با تعادل و توسعه ،بهويژه
در روستاها ،ندارد و بايد در تمامي اين نظامها نگاه جهادي و انقالبي در

معاون سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

اصالح آييننامه استخدامي دهياريها به زودي در دولت
معاون سازمان شهرداريها و
دهياريهاي كشور نیز در این
همایش اعالم كرد :موضوع
اصالح آييننامه استخدامي
دهياريها و آييننامه
اجرايي قانون شوراها به
زودي در هيئت وزيران
مطرح ميشود .سعيد رضا
جندقيان اظهار كرد۶۵۰ :
طرح درآمدزا و اشتغالزاي
دهياريها براي اعطاي
تسهيالت به بانك معرفي
شدهاند .وي ادامه داد :اليحه دهياريها به تازگي در كميسيون كالنشهرهاي دولت
تأييد شده و به زودي نيز در جلسه هيئت وزيران مطرح ميشود .به گفته جندقيان،
موضوع اصالح آييننامه استخدامي دهياريها و آيين نامه اجرايي قانون شوراها كه
به تازگي در كميسيون اجتماعي دولت تأييد شده ،به زودي در جلسه هيئت وزيران
مطرح ميشود .معاون امور دهياريهاي سازمان شهرداريها همچنين اظهار كرد :در
زمان فعاليت شوراهاي پنجم روستا 72/5 ،درصد دهياران دوره چهارم در سمت خود
ابقا و حدود پنج درصد نيز در روستاي ديگري در سمت دهياري مشغول به كار شدند.

معصومه پرندوار

گسترده در دولت یازدهم و دوازدهم دو خدمت ويژه ارائه شده که يكي از اين
خدمات گازرساني به روستاهاست.
وي با بيان اينكه قبل از اين دولت ،گازرساني كل كشور حدود  ۲۰درصد
بوده و اكنون  ۸۶درصد روستاها از نعمت گاز برخوردارند ،گفت :در ۹۰درصد
روستاها مراکز آيتي و اينترنت پرسرعت راهاندازي شده كه  ۷۰درصد
مربوط به اين دولت است .باوجود اين تالشها ،با كاهش جمعيت روستاها
روبهرویيم و بررسي آماري نشان ميدهد كه اين كاهش تأثير بسيار ناگواري
بر اشتغال و مباحث ديگر ميگذارد.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياستجمهوري بيان كرد :وزارت
كشور سكاندار مبارزه با حاشيهنشيني است .قبل از انقالب جمعيت روستاها
 ۲۱ميليون نفر بوده كه  ۶۵درصد جمعيت كشور را شامل ميشد .امروز
جمعيت روستاها از  ۶۵درصد به  ۲۶درصد رسيده است .دولت كار بزرگي
در زمينه اشتعال انجام داده است .از ديگر اقدامات دولت اين است كه توانسته
دهياريها را در روستاهاي كشور تشكيل دهد .روستاهاي كشور از این بابت
که متولي مشخص نداشتند ،هميشه ضربه میخوردند و امروز  ۳۷هزار و ۵۹
روستاي كشور دهيار دارند.

جریان باشد تا تغيير چشمگيري را شاهد باشيم .وي ادامه داد :نگاهي كه
با فروش نفت بتوانيم وضعيت مالي كشور را مديريت كنيم ،نگاه اشتباهی
است ،چراكه اگر بتوانيم نفت خود را با قيمت باال بفروشيم ،فقط از خرج
روزمره و عادی كشور برميآيیم ،پس بايد نگاه دوم در ميان باشد؛ يعني
مبتني بر ظرفيتهاي موجود مناطق روستايي و منطقهاي فعاليت كنيم
و درآمد داشته باشيم.
رحماني فضلي تأكيد كرد :اگر شوراها در روستاها تشكيل ميشود و اگر
دهياريها بهعنوان مديريت روستاها رأس كار ميآيند ،بايد مديريت
يكپارچه داشته و نقشي در هزينهكرد منابع روستايي داشته باشند كه البته
تا به امروز دهياريها اين نقش را نداشتهاند.
وي ادامه داد :بيش از  ۲۰۰هزار پرونده تخلفي مسكن در كشوهاي مجريان
قانون است كه بروند آن خانهها را خراب كنند.
وزير كشور گفت :نميگوييم اگر افراد دوست دارند در روستاها خانهسازي
كنند ،حق ندارند و كارشان اشتباه است ،بلكه ميگوييم ،با نظارت سازمان
حفاظت محيطزيست و نهادهاي ديگر ،در هر كجا از كشور كه ميخواهند
خانه بسازند و بهازاي درختهايي كه ميخواهند تخريب كنند ،محيط
سرسبز ايجاد كنند و در تعامل با دستگاههاي مربوطه در روستاها و مناطق
توساز بپردازند.
بوهوا به ساخ 
خوشآ 
رحماني فضلي گفت :مديريتهاي ما اشتباه است؛ برای مثال ميگويند اين
مقدار بودجه را به يك دهياري ميدهيم و از طرف ديگر آموزش و پرورش
ميگويند بايد يك مدرسه با تجهيزات كامل در روستا ساخته شود كه
هزينهكرد آن مدرسه بسیار بيشتر از بودجه دهياري است .اجازه نميدهيم
در هر منطقه بوميسازي اجرا شود و اين ايراد است.
وي گفت :به این دلیل ميگويم مديريت دهياريها ايراد دارد كه ما چندهزار
روستا داريم كه امكانات كامل ازجمله آب ،برق ،گاز و ...را دارند ،ولي
خانوادهاي در آن روستاها نيست و اين نشان ميدهد هزينهها را در راه
درستي هزينه نكردهايم.

مديركل دفتر روستايي و امور شوراهاي استانداري تهران

توسعه روستايي در گرو نگاه ويژه به سرمايه انساني

مديركل دفتر روستايي و امور شوراهاي
استانداري تهران نیز در این همایش گفت:
دهياران و شوراهاي روستايي در مقايسه با
شوراهاي شهر و شهرداريها ،نهادهاي نوپايي
هستند كه بهدلیل دوري از انحرافات احتمالي،
نياز به آموزش و پژوهش مستمر دارند و طبعاً
اين امر نيز به تخصيص بودجه و منابع نياز
خواهد داشت .معصومه پرندوار اظهار داشت:

افتخار ميزباني سردمداران و سكانداران توسعه
روستايي را داريم و بنده بهعنوان كوچكترين
عضو از خانواده مديران روستايي كشور و
بهنمايندگي از ساير تالشگران عرصه مديريت
روستايي ،مواردي را مطرح و از عزيزان
درخواست دارم با همراهي و خرد جمعي در
جهت رفع موانع گا م برداريم.
وي افزود :نخستين موضوع بحث تقويت جايگاه
دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداريهاي
سراسر كشور است و توسعه روستايي
امكانپذير نخواهد بود ،مگر با نگاه ويژه به
سرمايههاي انساني.
پرندوار تصريح كرد :مديران روستايي ،حلقههاي
اتصال و ارتباط بين دولت و جوامع محلي
هستند و اميد است تا مساعدت در جهت تقويت
اين جايگاه از سوي همه دستگاهها صورت
بپذيرد .براساس آمار رسمي ۲۷ ،تا ۳۰درصد
جمعيت كشور را روستاييان تشكيل ميدهند

دهـــیاران
سكاندارانتوسعهروستايي
سبزینه

فاطمه ابراهیمی توچایی

به گزارش «سبزینه» ،همايش روز دهياريها دیروز  ۱۷تير ماه با حضور وزير كشور ،معاون عمران و توسعه امور
شهري و روستايي وزير كشور و معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياستجمهوري در وزارت كشور
برگزار و از دهیاران نمونه کشور با اهدای تندیس تقدیر شد.

محمدحسينرحيمي دهيار روستاي شهرآباد از توابع شهرستان فيروزكوه

ضرورت سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال پايدار در روستاها

روستای گز شرقی نیازمند توجه مسئوالن

دهيار روستاي شهرآباد ،از توابع شهرستان فيروزكوه ،اظهار كرد :بيشترين
مشكلي كه در روستاها وجود دارد نبود شغل مناسب است كه باعث شده
جوانان براي پيداكردن شغل به شهرها پناه ببرند .بهنظر من اگر دولت بتواند
حمايتهايش را در قالب سرمايهگذاري در روستا و ايجاد اشتغال پايدار ارائه
دهد و به جامعه دهياريها كمك كند ،بسيار مؤثر خواهد بود .محمدحسين
رحيمي به «سبزينه» گفت :خوشبختانه دولت در فواصل مختلف كارهاي
خوبي را از نظر ايجاد زيرساختهاي روستايي در روستاها انجام داده ،اما
مهمترين كاري كه انجام نشده ايجاد اشتغال پايدار است .همچنين در شرايط فعلي كمبود نقدينگي داریم؛ به
همين دليل با پيمانكاران طرحهاي عمراني درگیریم و در اين زمينه نيز از دولت توقع همياري داريم.

دهیار روستای گز شرقی از تتوابع شهرستان بندرگز با اشاره به
مشکالت متعدد روستاها گفت :از سال  97اعتبارات دهیاریها
حذف شد و اگر این اعتبارات دوباره تزریق شود ،دهیاریها میتوانند
خدمات بهتر و مطلوبتری را به مردم ارائه دهند .روستاهای گز
شرقی نیازمند توجه بیشتری است و انتظار داریم از محل اعتبارات
کمکهایی به این روستا اختصاص یابد.
محمدرضا دودانگی در گفتوگو با «سبزینه» افزود :عدم تخصیص
اعتبارات مناسب برای توسعه روستاها و نبود امنیت شغلی انگیزه
بسیاری را از دهیاران را از بین برده است .اکنون بهمدت  16سال است که دهیار روستای درگزشرقی هستم،
ولی امیدی به آینده شغلی خود ندارم.

رقیه ربوشه

دهیار روستای ملکآباد از توابع شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان

روستای ملکآباد از نبود زیرساختهای مناسب رنج میبرد
دهیار روستای ملکآباد شهرستان ایرانشهر استان سیستان و
بلوچستان هم با اشاره به وجود مشکالت بیشمار در این روستا
گفت :روستای ملکآباد از زیرساختهای خدماترسانی مناسبی
در زمینه برق ،آب ،خدمات درمانی و ...برخوردار نیست و مدرسه
روستا امکانات آموزشی مناسبی ندارد .رقیه ربوشه در گفتوگو با
«سبزینه» افزود :نبود راههای ارتباطی مناسب نیز یکی دیگر از
دغدغههای مردم روستای ملکآباد است که از مسئوالن میخواهیم
رفع این مشکل را در برنامههای کاری خود قرار دهند .همچنین در
صورت تخصیص تسهیالت کمبهره قادر خواهیم بود خدمات بیشتری را به مردم روستا ارائه دهیم.

دهیار شهرستان شمیرانات از استان تهران

بوروکراسی اداری سدی برابر رفع مشکالت روستاییان
دهیار شهرستان شمیرانات از استان تهران نیز گفت :متأسفانه هنوز
ادارات شهرستانی و استانی ،دهیاران و دهیاریها را به رسمیت
نمیشناسند و این امر سبب میشود که در پیگیری روند کارهای
اجرایی و اداری ارباب رجوع بوروکراسی بهوجود آید که در این زمینه
باید تدبیری اساسی اندیشیده شود.
حمزه صفا در گفتوگو با «سبزینه» نبود امنیت شغلی را یکی دیگر
از مشکالت پیشروی دهیاران نام برد و افزود :دهیاران امنیت شغلی
ندارند و برای توسعه روستاها همه باید از دهیاران حمایت کنیم.
علی عربساالری

و اين ميزان در برخي استانها به بيش از ۴۰
درصد نيز ميرسد.
مديركل دفتر روستايي و امور شوراهاي
استانداري تهران ،خاطرنشان كرد :متأسفانه
شعارهاي توسعهاي بسياري وجود دارد و در
عمل ،نگاههاي توسعهيافتهاي را شاهد نيستيم.
متأسفانه دفاتر امور روستايي در شوراي توسعه
و برنامهريزي استان كه جايگاه بسيار خوبي
براي طرح مسائل و مشكالت مردم ،خصوصاً
روستاييان داشته ،حضور ندارند .برهميناساس
از متوليان اين امر درخواست ميكنم اعضای
دفاتر امور روستايي نيز از اعضاياصلي شوراي
برنامهريزي و توسعه استان باشند.
پرندوار يادآور شد 16 :كارگروه در استانداريها
به چهار كارگروه تبديل شده كه دفاتر
استانداريها در آن ،تنها بهعنوان دبير حضور
داشتند و درحالحاضر در يك كارگروه بهصورت
موقت عضوند .وي تأكيد داشت :نميتوان
از مديران كل روستايي انتظار معجزه داشت
و نمیشود يك مدير روستايي توسعهگرا
باشد ،ولی سيستم توسعهگرا نداشته باشد.

وی ادامه داد :كاستيها در حوزه امكانات،
تعدد و پراكندگي روستاها و در بعضي موارد،
صعبالعبوربودن مناطق روستايي ،زحمات و كار
مديران روستايي را دوچندان ميكند .نظارت از
وظايف اصلي تمامي استانداريها ،فرمانداريها
و بخشداريها بوده و برايناساس ،پيشنهاد من
اين است كه نظر مديران روستايي هم در توزيع
منابع متمركز دهياريها در استانها در نظر
گرفته شود.
مديركل دفتر روستايي و امور شوراهاي
استانداري تهران خاطرنشان كرد :براي توسعه
متوازن در روستاها بايد تمام منابع خود را
براساس سرانههاي جمعيتي توزيع كنيم.
بنابراين ،پيشنهاد ميكنم كار توزيع عادالنه
درآمدها براساس شاخصههاي توسعه صورت
گیرد .پرندوار در ادامه سخنان خود ،ضمن تقدير
از حضور وزير كشور در جمع دهياران و مديران
روستايي كشور ،بيان داشت :اميدواريم با نگاه
توسعهاي و نافذي كه شما در حوزه روستايي
داريد ،بتوانيم براساس سياستهاي دولت و
خطمشيهاي توسعه پايدار و متوازن روستايي

به نتايج مطلوبي دست يابيم .مديركل دفتر
روستايي و امور شوراهاي استانداري تهران يادآور
شد :يكي از مشكالت اساسي در حوزه روستايي،
بحث مشخصنبودن شرح وظايف و حيطه
عملكرد ادارات فعال در عرصه روستايي فعال
است ٢٢ .ارگان در حوزه روستايي فعالند و در
تصويب طرحهاي هادي روستايي تالشی مستمر
دارند .وي خاطرنشان كرد :در برنامه چهارم،
پنجم و ششم توسعه دچار ضعف شديم كه با
روح حاكميتي و نظارتي وزارت كشور در تعارض
است؛ برای مثال ،تهيه و ابالغ طرحهاي هادي
روستايي را به نهاد ديگري واگذار كردهايم و اين
مسأله با روح نظارتي وزارت كشور تداخل دارد.
پرندوار در پايا ن نيز تأكيد کرد :دستگاههاي
خدمترسان موظف به ارائه خدمات در حوزه
روستايي هستند ،اما از زمانيكه ارزش افزوده از
حوزه دهياريها آمده ،نگاه و توجه اين دستگاهها
در خدمترساني به روستاها كاهش يافته است.
اين امر گاهي دهياران را كه آخرين حلقه ارتباط
بيواسطه و چهرهبهچهره مردم هستند ،دچار
نقصان و ضرر كرده است.

قاسم مرادي

تعريف حريم براي روستاها مشكلساز شده است
دهيار روستاي كالته از بخش مركزي شهرستان ورامين ،درباره
مهمترين مشكالت جامعه روستايي گفت :مشكل روستاي ما اين
است كه در حريم شهر است و درنتيجه با شهرداري منطقه مشكل
داريم .درواقع براي روستا حريم تعريف نشده و معضالتی براي ما
بهوجود آمده است .همچنين شهرداري نظارت چنداني نميكند و
ساختوسازهاي بيرويه صورت گرفته است و من بهعنوان دهيار
مسئول بافت روستا هستم و در اين خصوص بهتنهایی نميتوانم
اقدامي کنم .قاسم مرادي در گفتوگو با «سبزينه» گفت :مهمترين
مطالبات ما از دولت اين است كه درباره گرانيهاي فعلي تمهیدی بیندیشد و قيمتها را كاهش دهد .در اين
صورت قطعاً مشكالت مردم روستايي هم همانند ديگرمردم برطرف خواهد شد؛ بنابراين بيشتر مطالبات ما
درباره ايجاد اشتغال براي جوانان روستايي و توجه به معيشت مردم است.
سهيلگلگونفر

سهيل گلگونفر ،دهيار روستاي عليآباد از بخش مركزي ورامين،
در گفتوگو با «سبزينه» گفت :متأسفانه شغل در روستاها كم شده
و عمدتاً شاهد بيكاري جوانان هستيم؛ بنابراين مهمترين مطالبات
جامعه روستايي از دولت ايجاد صنايع تبديلي و اعطاي وامهاي
كمبهره است ،چراكه درحالحاضر از نظر زيرساختها بهويژه در
روستاهاي تهران و حومه مشكلي نداريم و تنها مشكل ما بيكاري
جوانان روستايي است.
حميدرضاتاجيك

دهيار احمدآباد وسط از بخش مركزي شهرستان ورامين گفت :با ارزش
افزودهاي كه به حساب دهياريها واريز ميشود ،تمام مشكالت مرتفع
شده ،اما متأسفانه برخي ارگانها و سازمانهاي خدماترساني از انجام
وظايف خود سربازميزنند و همه مسئوليتها را به دهياريها واگذار
ميكنند؛ اين مشكلي است كه اكثر دهياريها با آن مواجه هستند.
حميدرضا تاجيك در گفتوگو با «سبزينه» اظهار داشت :مطالبات ما از
دولت عمدتاً درباره وعدههايي است كه براي مهاجرت معكوس داده شده.
اين امر زماني ميتواند محقق شود كه تمام خدمات را براي روستاييان
فراهم كنیم .البته در دولت دوازدهم اين اتفاق افتاده و مردم روستاها بهنوعي ديده شدند ،اما باز هم جاي كار دارد.
دهيار روستاي دهدار از بخش مركزي شهرستان دماوند

امكانات روستاها به اندازهاي نيست كه موجب مهاجرت معكوس شود

شرایط بازگشت دهقانان و کشاورزان به روستاها فراهم شود
دهیار روستای سلمانآباد از توابع بخش جوادآباد شهرستان ورامین
استان تهران هم گفت :باید بهسمتی برویم که دهقانان و کشاورزانی
که از روستاها مهاجرت کردهاند ،بار دیگر به روستا بازگردند .متأسفانه
درحالحاضر روستاهای ما دهقانان خود را از دست دادهان د و بهجای
آن عدهای خوشنشین که دغدغههای روستاییان را ندارند ،وارد
روستاها شدهاند .علی عربساالری در گفتوگو با «سبزینه» افزود:
از ابتدای تأسیس دهیاریها یک دوگانگی در عملکرد شوراها و
دهیاریها دیده میشد که درحالحاضر شرایط بهبودیافته و وظایف
هرکدام مشخص است .درحالحاضر نسبت به گذشته تعامل شوراها و دهیاران بهتر شده است.

دهيار روستاي دهدار از بخش مركزي شهرستان دماوند گفت:
مشكالت جامعه روستايي عمدتاً درباره مهاجرت معكوس است،
زيرا امكاناتي كه در روستاها وجود دارد در حد و اندازهاي نيست
كه اين امر محقق شود .متأسفانه باوجود رشد جامعه امروزي و
پيشرفت تكنولوژي شاهديم كه روستاها از لحاظ تكنولوژي عقب
هستند و اين امر باعث مهاجرت جوانان و كشاورزان ميشود .از
سوي ديگر ،كشاورزان از لحاظ اقتصادي و زماني كه صرف ميكنند،
نتيجه بهينه نمیگیرند.
علياكبر فاتحي در گفتوگو با «سبزينه» اظهار داشت :در روستاها بهدنبال مشاغل زودبازده هستيم كه
بتوانيم جوانان را در روستاها نگه داريم .بايد هزينههایی را از دوش جوانا ن برداريم؛ همچنين در ابتدا بايد به
جوانان خدمات ارائه بدهيم و سپس از آنها انتظار خدمات داشته باشيم .در سال توليد رونق توليد قرار داریم
و ميتوانيم رونق توليد را از روستاها شروع كنيم ،چون هر خانه روستايي با داشتن مرغ ،تخممرغ ،دام و حتي
يك باغچه كوچك در منزلش ميتواند به رونق و شكوفايي روستاي خود كمك كند.

مردم روستاها انتظاراتي دارند كه بايد برآورده شود

دهيار روستاي اورين شهرستان بهارستان در پاسخ به اين سؤال كه
مهمترين مشكالت جامعه روستايي چيست ،اظهار داشت :مشكالت
روستايي متفاوت است ،چون روستاها هركدام شرايط خاصي دارند،
اما بيشترين مشكل را با بنياد مسكن داريم .با توجه به اينكه
روستاهاي ما بهويژه در حوزه شهرستان بهارستان حالتی شهري
دارد ،اما امور ما براساس ضوابطي كه بنياد مسكن ارائه داده ،انجام
میشود .از سوي ديگر طرح هادي روستاها يكي ديگر از مشكالت
ماست؛ با توجه به اينكه روستاها با شرايط موجود مديريت ميشوند،
اما متأسفانه شاهديم كه طرح هادي بهصورت بسته عمل ميكند.
مرتضي يوسفيزاده در گفتوگو با «سبزينه» گفت :از دولت خواهان ارائه خدمات آموزشي و درماني هستيم،
بههرحال مردم روستا هم مثل شهرها انتظاراتي دارند كه بايد برآورده شود .متأسفانه بخشهاي ديگر بهجز
دهياريها به وظيفه خود عمل نميكنند ،بنابراين مطالبات روستاييان بيشتر در زمينههايي چون بحث
مدارس ،بهداشت و ...است كه اين امور عمدتاً در حوزه اختيارات دهياران نيست.
دهيار روستاي امامزاده باقر(ع)

داوود ظفري

دولت بايد صنعتيشدن روستاها را جدي بگيرد

دهيار روستاي امامزاده باقر(ع) از بخش گلستان شهرستان بهارستان
خاطرنشان كرد :باوجود اينكه اغلب روستاها از حالت روستايي
درآمدهاند و حالت صنعتي به خود گرفتهاند ،اما صنعتيشدنشان
ديده نميشود و كارگاهها و شغلهايي كه در اين روستا وجود دارد،
اصوالً با معيار روستايي سنجيده ميشود؛ بهعبارت ديگر اهميتي به
آنها داده نميشود ،بنابراين اگر به اين موضوعات پرداخته شود،
ت براي اشتغالزايي در روستاهاست.
بهترين فرص 
داوود ظفري در گفتوگو با «سبزينه» گفت :از دولت میخواهیم كه
روستاها را با قابليتهاي فعلي آن ببينند؛ يعني يك روستا در سيستا نوبلوچستان با يك روستا در تهران به
يك شكل ديده نشود و قوانينشان با توجه به كاركردي كه دارند ،تنظيم و اعمال شود.
مجيد شوري

دهيار روستاي پلنگدره از بخش مركزي شهرستان پيشوا

اشتغال جوانان ،دغدغه اصلي خانوادههاي روستايي

دهيار روستاي پلنگدره ،از بخش مركزي شهرستان پيشوا ،بحث
اشتغال را اصليترين مشكل روستاييان خواند و گفت :اگرچه در زمينه
ايجاد اشتغال در روستاها كارهايي انجام شده ،اما در آن حد نيست كه
جوانان روستايي بتوانند به آن دل ببندند و در روستاها بمانند .برای
حل این معضل ،مث ً
ال اگر توسعه كشاورزي و دامداري در روستاها
صنعتي شود ،اشتغال ايجاد خواهد شد.
مجيد شوري درباره مطالبات جامعه روستايي از دولت به «سبزينه»
اظهار داشت :جامعه روستايي اصوالً از دولت انتظار دارد كه بهاي
بيشتري به آنها بدهد .اگرچه در اين دولت با افزايش بودجههاي روستايي ،تا حدودي توجه به روستاييان
بيشتر شده ،اما باز هم روستاييان معتقدند كه بايد بيش از اين به آنها بها داده شود.
محمدعليدهقاني

دهيار روستاي عسکرآباد از بخش مركزي شهرستان پيشوا

خواستار فراهمشدن زمینه اشتغال براي جوانان هستیم
دهيار روستاي عسکرآباد از بخش مركزي شهرستان پيشوا ،با اشاره به
اينكه مشكل اصلي ما در روستا اشتغال جوانان است ،گفت :بايد بتوانيم
يك سيستم يا برنامهريزي پياده كنيم كه جوانان از روستاها نروند و
درعوض جذب روستاها شوند .خوشبختانه با ارزش افزودههايي كه دولت
اعطاء كرده ،روستاها تا حدودي آباد شدهاند و جوانان زيادي از مهاجرت
به شهرها صرفنظر كردهاند .محمدعلي دهقاني در گفتوگو با «سبزينه»
افزود :ابتداييترين مطالبات روستاييان از دولت درباره خدمات و امكاناتي
همچون آسفالت ،جدولبندي و زيباسازي روستاها و ...است .در شرایط
فعلي نيز درباره ايجاد فضاهاي تفريحي ،پارك ،باشگاه و موارد اينچنيني در روستاها مطالباتي دارند.

مهدیلطفعلیخانی دهیار روستای طالقان از توابع بخش سلفچگان استان قم

غالمعلی صادقی دهیار روستای قلعهچم از توابع بخش سلفچگان استان قم

دهیار روستای قلعهچم از توابع بخش سلفچگان استان قم نیز گفت :دهیاران باید با
مردم ارتباط مستقیم داشته باشند و تالش خود را برای توسعه روستاها بهکار گیرند.
غالمعلی صادقی در گفتوگو با «سبزینه» افزود :جایگاه دهیار در برنامه اداری
روستا باید تعریف شود و اینکه دهیارها طی یکبازه زمانی دورههای خاصی را
میگذرانند و سپس کنار گذاشته میشوند ،انگیزه آنها را کاهش میدهد و سبب

دهيار احمدآباد وسط از بخش مركزي شهرستان ورامين

تعهد كاري نداشتن برخي ارگانها و سازمانهاي خدماتی

علياكبرفاتحي

دهیار روستای سلمانآباد از توابع بخش جوادآباد شهرستان ورامین

کمبود برنامههای آموزشی برای دهیاران

سهيل گلگونفر ،دهيار روستاي عليآباد از بخش مركزي ورامين

خواستار ايجاد صنايع تبديلي و اعطاي وامهاي كمبهره هستيم

محمدرضا دودانگی دهیار روستای گز شرقی از توابع شهرستان بندرگز

حمزه صفا

دهيار روستاي كالته از بخش مركزي شهرستان ورامين

مرتضي يوسفيزاده دهيار روستاي اورين شهرستان بهارستان

میشود هزینههای انجام شده برای آموزش
آن دهیار از بین برود .همچنین برنامههای
مشاوره و آموزشی مربوط به دهیاران بسیار
کم است .وی افزود :برای رفع مشکل کنونی
ابتدا باید امنیت شغلی را برای دهیاران فراهم
کرد تا آنها بتوانند با برنامهریزی مناسب و
آیندهنگری در این زمینه فعالیت کنند.

عدم دسترسی یکهزار و  500نفر به درمانگاه

دهیار روستای طالقان از توابع بخش سلفچگان استان قم نیز گفت :بیش از پنجسال
است که بهعنوان دهیار روستای طالقان مشغول بهکار هستم و طی این مدت تمام تالش
خود را بهکار بستهام که خدمات مناسبی را به مردم روستا ارائه دهم و امیدوارم توانسته
باشم انتظارات مردم روستا را تا حدودی برآورده کنم .مهدی لطفعلیخانی در گفتوگو
با «سبزینه» با اشاره به مشکالت پیشروی روستای طالقان افزود :روستای طالقان
با یکهزار و  500نفر جمعیت فاقد یک درمانگاه مناسب و سرانه فضای سبز روستا

بسیار ناچیز است .با توجه به اینکه روستای
طالقان دارای مرکزیت است و از حدود هشت
روستای برای امر آموزش و تحصیل به روستای
ما مراجعه میکنند ،فضای آموزشی بسیار کم
است ،البته در سال گذشته یکی از خیران
مدرسهساز اقدام به احداث یک واحد آموزشی
در روستا کرد .امیدواریم با تالش مسئوالن
مشکالت روستاها بهزودی برطرف شود.

5

