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توسط   گزارش  و  میز  این  دپارتمان  محرومیتتعاون  در  زدایی 

بر اساس مباحث مطرحاندیشکده تعاون  فرهنگی اجتماعی   شده  و 

ن »الگوی توسعه و اشتغال روستایی)روستا  در نشستی علمی با عنوا

  1401  /16/03« که در محل دفتر معاونت امور تعاون مورخ      تعاون(

 تهیه شده است.  ساعت برگزار شد،  3به مدت قریب به 

 

 گیری نشست:  علت شکل

هاي روستايي در فرايند توليد و نهايتا  از آنجا که نقش تعاون و تعاوني 

اينكه در اکثر مناطق جهان،   با توجه به  توسعه روستايي مهم است و 

شوند،   مي  محسوب  فرسايش  درحال  و  فقير  نواحي  جمله  از  روستاها 

را   خاصي  توجه  دنيا  کشورهاي  تمامي  سياستگذاران  و  انديشمندان 

معطوف به امر توسعه روستايي و رفع مشكالت و معضالت آنها کرده  

   اند.

ها و  امروزه صاحبنظران بين المللي بر اين اعتقادند که جداي از سياست

توسعه   امر  به  بايد  به طور ويژه و مشخص  توسعه،  راهبردهاي کالن 

روستاها و ريشه کني فقر گسترده حاکم بر آنها پرداخت. در اين ميان  

نظر مي رسد مقوله تعاون روستايي و کارآفريني روستايي جايگاه ويژه  به  

 اي داشته باشد 

راستاي استفاده از ظرفيت از اين رو انديشكده تعاون اين نشست را در  

هاي تعاون و تعاوني ها در جهت محروميت زدايي روستايي برگزار نموده  

 و به ابعاد مختلف آن پرداخته است.
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 یان مسئله  ب
 

توسعه روستایی مهم است و با توجه    در نهایتاًهای روستایی در فرایند تولید و  از آنجا که نقش تعاون و تعاونی

شوند، اندیشمندان و  به اینکه در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیر و درحال فرسایش محسوب می

سیاستگذاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفع مشکالت و معضالت  

ها و راهبردهای کالن توسعه، ن بین المللی بر این اعتقادند که جدای از سیاست نظراامروزه صاحب   اند.آنها کرده 

کنی فقر گسترده حاکم بر آنها پرداخت. در این میان  به طور ویژه و مشخص باید به امر توسعه روستاها و ریشه 

 1.ای داشته باشد رسد مقوله تعاون روستایی و کارآفرینی روستایی جایگاه ویژهبه نظر می 

و ارائۀ خدمات به روستاییان و کشاورزان، در راستای مبارزه با فقر باید دارای ضوابط و منطق معینی   رسانیخدمت 

. در این زمینه مقام معظم رهبری  باشد و شرایطی را فراهم آورد که موجب خوداتکایی و حذف وابستگی آنها گردد

 فرمایند: تأکید می 

در روستاها    دیشود، با  لینا  گرانیاز د  یازینیو ب  ییه استغناء و خودکفاب  یکشورمان به طور نسب  میاگر بخواه »

کار   نیا  ت...مردم اس  یه یدر امور تغذ  ییخودکفا  ،ییاول خودکفا  یه ی. پامیو زحمت بکش  میکن  یگذاره ی سرما

در دهات و    یو مردم  یدولت  یه یروستاها و کار کشاورزان و توجه مسؤوالن و صرف پول و سرما  یمستلزم آباد

  م، یو با آنها مقابله کن  میشو  نهیسبهنه یس  ای دن  یبا ابرقدرتها و زورگوها و چپاولگرها  میخواه ی ما که م...  روستاهاست 

جز    نیو ا  م، یبرسان  یبخشنانیاطم  یرا به نقطه   هی امر تغذ  یعنیمردم و کشور،    ازین  نیتری و اصل  نیتری اساس  دیبا

 «.2ست ین ری پذبا توجه به روستاها امکان 

چندانی    تأثیررسانی به روستاییان و کشاورزان در این زمینه  های موردی و غیرمنسجم برای خدمت اقدامات و تالش

های مبارزه با فقر و اجرای برنامه   رسانیخدمت   بنابراین  ؛نداشته و حتی موجب تعمیم و تشدید فقر نیز شده است 

های جامع و باید متکی بر راهبرد مشخصی بوده و اجرای این راهبرد در نواحی روستایی تنها در چارچوب برنامه 

 یکپارچۀ توسعۀ روستایی تحقق خواهد یافت.

 
 . 62-41(, 205-204)20, ی. تعاون و کشاورزینیبر توسعه کارآفر یسرآغاز  یی(. تعاون روستا1388. )غالمرضا یاوری.، و محمدمهدی ،یگیفاضل ب 1
 1368/04/14. انییجمعى از اصناف و روستا داریدر درهبر معظم انقالب  اناتیب  2
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  بخش   هایقابلیت   از  استفاده  با  درآمد  و  ثروت  عادالنه  توزیع  و  روستایی  پایدار  اشتغال  ایجاد  ،یکی از راهبردها

 خرد   هایسرمایه   تجمیع   کار،  جویای   خالق،   ،کردهتحصیل  نیروهای   از   استفادهاست. این راهبرد در راستای    تعاون

اساسی این است:    سؤال  .است   عشایری  هایبخش  و  هاروستا  حوزه  در  موجود  هایظرفیت   از  استفاده  و  روستایی

الگو و مدل مناسب برای ایجاد روستا تعاون چیست؟ چه اقداماتی در روستا منجر به ایجاد اقتصاد پایدار بر پایه  

می  از  شود؟  تعاون  هفتم  نشست  موضوع  اندیشه   یهانشست سلسله بنابراین،  موضوع  دوشنبه  به  »روستا  ورزی 

 . اختصاص داده شد تعاون«
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 سیاستی های گزینه

سیاستی هرکدام از سخنرانان نشست که جهت حل مسئله تأمین مالی   پیشنهادهایدر این بخش، راهکارها و 

ذکر خواهد شد. الزم به ذکر است تفصیل این   گذارانسیاست گیری خرد روستاها مطرح شده است، برای بهره 

 :است  دسترسیقابل و راهکارها در بخش مشروح بیانات  پیشنهادها

 رئیس اندیشکده تعاون ،  راییجیآقای  

  های سیاست   برای  نویس پیش  یک  تهیه  داریم. باید در  روستا  پیشرفت   خصوص  در  باالدستی  اسناد  ضعف .1

 کنیم. پیگیری توانیممی را آن تشخیص  مجمع کمک با اقدام کنیم و روستایی توسعه کلی

داشته    در امور روستا  واحد و منسجم  فرماندهی  و باید  بسیار زیاد و متکثر است فرماندهی امور روستا    .2

 باشیم. 

  روستا   در  اتفاقی  چه   بدانیم  اینکه  برای  ی داشته باشیم،مشخص  مفهومباید در موضوع پیشرفت روستا   .3

 .شودمی پیشرفت موجب 

 معاونت محترم امور تعاون  ،آقای مسکنی 

 روستا   طرح  2020در سند  ولی    انجام دادروستایی، اقدامات تعاون پایه    مناطق  توان درمی  4040  با سند .1

 گیرد.نمی شکل

ها ظرفیت خوبی برای شکوفایی  تعاونی  کنیم.  شکوفا  را  روستا  اقتصاد  باید  کنیم  احیا  بخواهیم  اگر  را  روستا .2

 اقتصادی هستند. 

ثمر تر در روستا انجام    مثمرهای جهادی  های حقوقی تعاونی استفاده کرد تا فعالیت باید از تمام ظرفیت  .3

 توان به زنده شدن روستا کمک کرد.با این اقدامات می شود. 

 پیشرفت و آبادانی روستا دهندهشتابمدیر توسعه نهادی ،  آقای بحرینی 

باید جمعی از خود روستا  برای پیشرفت روستا باید انگیزه مشارکت مردم روستایی را افزایش داد و   .1

 ود برای آبادانی روستا فعال ش
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 ی جمهوراستیرآقای رضاپور، مشاور معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 

است. .1 روستا  پیشرفت  گرو  در  کشور  را   امنیت   و  اجتماعی  آسیب   اگر  پیشرفت  غیره  و  آب  مسئله    و 

 .کنید، باید به روستا بپردازیم و عدالت را برقرار کنیم حل دخواهیمی

  در   بلکه  ایران،  در  نه  این.  شود  داده  آن  به  تسهیالت  باید  مناسب به روستا  اجتماعی  زیرساخت برای ایجاد   .2

  چیزی   هر  یا  تسهیالت  یا  جمعیت   یا  شغل  شاخص   اگر.  است   حمایت   نیازمند  روستایی  بخش  دنیا  کل

 .بدهد  تسهیالت روستا به شاخصه آن طبق و بیاید هست،

باید از طریق رسانه  است.    ضدارزشدرواقع روستایی بودن،  .  است   کردهرسانه هویت روستایی را تخریب   .3

 . قرارداد موردتوجهبه روستاییان هویت بخشید و آنها  

 ی جمهوراستیرهای استراتژیک کارشناس ارشد مرکز بررسی، زادهآقای حسن

خواهان تحصیالت بیشتر هستند به شهر مهاجرت باعث شده افرادی که  روستا و شهر  بین دانش شکاف .1

 تر سریع   هرچه  باید.  بینیدمی   شهرها کالن   در  را  دانش   هایکانون   ثروت،  نامناسب   توزیع   غیرازبه   االن   کنند.

 .شود  دانشمند و باسواد آدم روستایی که کنیم کاری

 هاییبرندینگ   سایر  دانش  بر  عالوه  سازی برای روستاها نقش آفرینی نماید.رسانه باید در جهت هویت  .2

  از   خوبی  سبک  یک  بودن  روستایی  است که  سالمت   و  شجاعت   مثل  رقم زد  هابرای روستایی   شودمی  که

 است.  نیامده هاشهری   چشم به که دارد  زیادی خیلی هایمزیت  روستا واقعاً و است  زندگی رفاه

در روستا باید دانش و متناسب با آن یک خوشه کشت و صنعت شکل بگیرد که با آن پیشران بازار، پیش   .3

 وار از تولیدات روستایی است. حمایت زنجیره رود. در گام بعدی می

 

 ای سازی ستاد پیشرفت منطقهمدیر مرکز رشد و گفتمان،  قای ایرانمنشآ

 این  در   رکن  ترینمهم  و  است   ایهزنجیر   روستا  مسئله  نیست،  عاملی  تک  مسئله  یک  روستاپیشرفت   .1

 و باید به آن توجه کرد.  دارد ایکنندهتعیین  نقش بسیار  که است  منزلت  رکن زنجیره

 یابد.  واسطه آن منزلت و هویت روستایی ارتقا میمدیریت منزلت برای روستا را باید جدی گرفت که به  .2

پیوسته نیست. یعنی اعضای یک خانواده   صورتبه عضای آن به شهر دیگر  ا  روستاها به دلیل مهاجرت  .3

  آن   با  و  دارند   وجود  شهر  در  که  روستایی  خانواده   نظامبه   بایدممکن است در روستا و در شهر باشند پس  

 .است  اجتماعی جدید  پدیده یک این و کنیم توجه دارند تعامل هاروستایی 

 . کنیم خلق بشوند ماندگار  و نشوند حاکمیتی که مردمی هایسازندگی  جهاد شبه باید .4
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 های مجلس شورای اسالمی های مردمی مرکز پژوهشآقای شیخی، مسئول توسعه تعاون و مشارکت

 هایپیوند   مثالعنوانبه ،  کنند   ایفا  داریم  االن  که  مشکالتی   حل  در   را  مهمی  نقش  توانندمی  هاتعاونی  .1

 . کنند تقویت  را اجتماعی

یابد و موج  گذاری در روستا افزایش می روند سرمایه   ،مرکز شهر   نسبت بهدستمزد در روستا  با کاهش   .2

 شود. مهاجرت معکوس می 

 گذاری تعاون ، سرپرست صندوق ضمانت سرمایهآقای محمدی

کردن، باعث شده اقدامات برای توسعه روستایی به  ی کار  اره یجز  متولیان تعاونی ویی بین  افزاهم عدم   .1

 سرانجام مطلوب نرسد.  

 ها گردیبوم  مثل  روستایی   هایاصالت   و  روستا  هایجاذبه  حفظ  عین  در  توانمی  تعاون  روستا  و  تعاونی  با .2

  روستایی   هایتعاونی  مبلغ  این است که  راهکارو    کنیم  حل  را  هاروستا   هایچالش   و  مشکالت  غیره،  و

 .  باشیم

 

 های تولیدی معاونت امور تعاون ، معاون تعاونیبیطرف یآقا 

در نقش تسهیلگر حضور داشته    فقط  ما  و  تشکیل شود  مردم  خود  از  تعاونی  یک   روستا  ظرفیت   اساس  بر .1

تشکیل    مردم  خود  از  امناهیئت   هم انجام دهیم. سپس  را   اولیه  هایهزینه   تأمین  و   آموزشی  هایکمک  و   باشیم

  قانونی   شکل  در  مؤسس  هیئت   یک  به  تبدیل  رانپیش   هسته  نهایتاً  .دروستا باشن  مردم  خود  هارانپیش   شود و

در نتیجه    ودشمی  تبدیل  تولیدی  هایتعاونی   به  و  گرفتهشکل  مردم  خود  هاینیاز  اساس  بر  که  دوشمی  خود

 .دادمی  رونق روستا در  را تولید و اشتغال خدمات

 

 ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای آقامحمدی

 دهیم و الزمۀ آن به رسمیت شناختن مالکیت آنها است.   الگو  و  شکل  را  روستایی   هایفعالیت   به  باید .1

 .کنیم تکلیف تعیین حقوقی لحاظ از ما که است  مهم بنابراین

عضو   خواهدنمیهر دلیلی    به  بناجدایی کسی که عضو تعاونی است و    در زمینه  باید قوانین تعاونی   .2

 بماند، تسهیل شود.

 در کنار مردم باشیم و مردم خودشان کار کنند.  تسهیلگرعنوان ما باید به  .3
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های مدیریتی و تعاونی برگزار شود و مدرک معتبر تعاونی ارائه  بحث آموزش بسیار مهم است. باید دوره  .4

 شود. 

وکاری در روستا های تشویقی ارائه شود تا کسب عکوس اگر اتفاق افتاد باید به افراد بسته در مهاجرت م .5

  روستایی   تعاونی  آن   اعضای  اجتماعی  تأمین  بیمه  اینکه  یاتعلق گیرد و    وام  او  به  مثال  عنوانبه   تشکیل دهند.

 گرفته شود.  نظر دربرای آنها   تعاونی  اندازیراه و ایجاد صورت در را مزایایی و شود رایگان را

 روستا   53  خانوار،  400  باالی  روستای  1400  بین  از  بهسازی  با  بازسازی،  نه  دارد  بهسازی  به  نیاز  روستا .6

 . ده است ش  انتخاب داشتند،  را جمعیت  کل درصد 25 که

توانند با یکدیگر کار کنند. طبق به یکدیگر نزدیک است و می   راهشان از روستاهایی باید شروع کرد که   .7

  نیاز   روستاها   این.  است   هزار  300  و   میلیون  6  جمعیتشان   که   روستا با این شرایط وجود دارد  4040آمار  

 .گیردمی  صورت مهاجرت هاآن  از و دارند رسیدگی به
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 پیوست یک: مشروح گفتگو

 : شودمیکامل و جامع انعکاس داده  صورتبه نت، بیانات سخنرانان نشست رعایت امادر این بخش با 

 1ی جرائی  آقای

  پیگیری   حال  در  اندیشکده  در  جدی  صورتبه   آن راهای اندیشکده است و  تعاون یکی از کالن پروژه  روستا  بحث 

  باید   که  داریم  کشور  در  روستا  هزار  40  االن  است.  مهم  خیلی  کشور  اقتصاد  در  ظرفیت روستا، مخصوصاً  هستیم.

 شود.ب هاروستا  در توسعه الگوی خصوص در جامعی و اساسی فکر یک حتماً

 هایبرنامه   یالدر البهاین موضوع اگر چه    .است  روستا  پیشرفت  خصوص  در  باالدستی  اسناد  ضعف   اول،  نکته

  وجود   یمنسجم  الگوی  و  برنامه  یک  ولیشده است    اشاره  آن  به   مختلف  یهاطرح   و  مختلف  قوانین  و   توسعه

 و  نیست   موجود  ایران  در  لیو  داشتهها  برای توسعه روستایی  2020  سند  انگلیس   مثل  دیگر  هایکشور   در  .ندارد

کلی   هایسیاست   برای نویسپیش  یک  تهیه بدهیم انجام دوستان کمک واسطهبه  توانیممی  ما  که یمهم هایکار از

 پیگیری کنیم.را آن  توانیممی  مصلحت نظام تشخیص  مجمع کمک باکه  است  توسعه روستایی

،  کشور در امور بقیه مثل روستا دراست.  واحد و منسجم فرماندهی ضعف  با رابطه در دوم  آسیب و دوم نکته

 پیشرفت   در ما  یمفهوم  سوم ما ضعف بینیم. چالشمی  از این ناحیه آسیب   و  است   متکثر  شدتبه   نهادهای متولی

اینکه بدانیم  مشخص   مفهوم  یک  اصالً  ما   یعنی  است   روستا شود،  می   تلقی  پیشرفت   در روستا  اتفاقی  چه   برای 

   نداریم.

 2آقای مسکنی 

. نکته  کنیم  صحبت کار    انجام  مدل  با  دررابطه  بلکه،  نکنیم  صحبت   ابتدایی  هایبحث   به نام خدا، ما امروز روی

این  ی هاسکونتگاه ها و  شهر   حاشیه  برای  بلکه  ست نی  محروم  مناطقها و  روستا   برای  2020سند  که  قابل توجه 

  طرح   خیلی  2020است. در سند    روستایی  مناطق  که مربوط به  شده  مطرح  4040  االن سند  است.  آن  غیررسمی

 . بشویم یزیربرنامه ن دچار انحراف و ممکن است ما در آ گیردنمی  شکل ما روستاتعاون

 
 تعاون و توسعه  شکدهیاند سیرئ 1
 تعاونمعاونت محترم امور  2



(زایی روستایی)روستا تعاونتوسعه و اشتغال یالگو  

 

 

 1401بهار  - 07شماره  
 
 

  

11 

 1آقای بحرینی 

 ارکت مردم را در پیشرفت روستامش  روستا هستیم این است که  هدف ما از اینکه به دنبال پیشرفت از منظر بنده  

 روستا مردم خود بعد ساختیممی  روستا در ایسازه یک رفتیممی  جهادی که یاردوهاحداکثر کنیم. یک زمانی ما 

قبل از اینکه ما    گفتیمو می  گرفتیممی  کارکردیاز مردم    شد   ترپیشرفته   که  یکم  کردند.می  و نگاه  بودند  نشسته

 دادند. می هاآن هم ه راژپرو شنهادیپها وقت  بعضی و ساختمان کنده بشود بیاییم باید پی

خواهیم  ای را می گویند ما پروژهمردم می   که  یمردم  خودجوش  مشارکت   یک حالت باالتر هم وجود دارد به نام

ها بودند و  خواهد کمک کند. این فرایند در کشور در زمانی که خان هم هرچقدر که می   یهرکسانجام دهیم و  

آقای  کسانی که از قدیم در زمینه روستا فعالیت می کنند از جمله    مدیریت یکپارچه روستا بود، وجود داشت.

خواستیم این اتفاق رقم بخورد باید جمعی از خود روستا برای آبادانی روستا فعال شود. ما میمعتقدند  2صاحبی

 که خدا رو شکر رقم خورد. 

آورد یا  چه چیزی می   4گفتند علویمی   مردمهای اولی که رفته بودیم  ما روز  ،  3زند   نمونه در شهرستان  عنوانبه 

نیاوردید یا چرا برای ما مثل   سند   یک  روستا  مردم  با  آمدیم   ما  ، کارخانه نساختید.قلعه گنجفالن چیز را چرا 

رسیدیم  یک پروژه به آن می  صورتبه روستا را که    کردیم. ما اولویت   یندیفراو    گامبه گام   آن راو    نوشتیم  روستایی

  اواخر  روستا افتاد. در  1500  دادیم. این اتفاق برایکردیم و آن را انجام میبرای آن ساختار شکست طراحی می

بود را    مانده   سال  11  که  ییاه هپروژ دارم.    سورپرایز   یک  من   بود  گفته   جعفری  آقای  کار، امین روستا به راهبرمان

  پروژه   تا  سه  و  بیاورند  گانیرابه   معدن  را از  سنگ  کردیم  هماهنگ  را  ماشین  و  کردیم  شروعما بدون بنیاد علوی  

 مشخص است.  هم بعدی ما

شروع کنند    خودشان  و  نیست  دولت  دست   چیز   همه  که  کنم اگر مردم روستا به این نقطه برسندمن فکر می 

  هم مردم   تپهمراوه بزند. در    اتفاقات را رقم  ایناین مدل    خروجی  که  مدلی هستیم  دنبال  ما  .این اتفاق خوبی است

  آورده علوی   میلیارد 5/1 که  ساختند میلیارد 3 با مردم ولی  بود میلیارد 7 آن پیمانکاری قیمت  که ساختند یاجاده

 
 روستا  یو آبادان شرفت یدهنده پشتاب یتوسعه نهاد  ریمد 1
 باشگاه کشاورزان جوان  ریو مد ی و اجتماع یفعال فرهنگ، ی ناصر صاحب 2
 . است رانیدر استان همدان در غرب ا ریتابعه شهرستان مال یها از بخش یکیبخش زند  3
 است.  یمستضعفان انقالب اسالم   ادیبن یتیو حما یاجتماع  ،یفرهنگ یهاطرح  یو مجر ییزداتی محروم یبازو یعلو  ادیموسسه بن 4
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یعنی نیز آوردند    غیره  و  طال  و  و گوسفند  آوردند  آورده نقدی  میلیارد  5/1و    آوردند  تراکتور  تا  200  بود و مردم

 دادند.  انجام هم بزرگ پروژه مردم

است که مشارکت    نيا ميروستا هست  شرفتيبه دنبال پ نكهياز منظر بنده هدف ما از ا 
 ميروستا حداکثر کن شرفتيمردم را در پ

 

به    روستا  بحث   در  حال باید ببینیم معاونت تعاون  ین اتفاق در چالدران نیز افتاد و این مدل این کشش را دارد.ا

دارد    یک ظرفیت تسهیلگری  یا  بکند  وام  توزیع  خواهد یککند. آیا می  کارچه  و  کند  کمک   خواهدچه شکل می

  مدلشان   هم  روستا چه چیزی مطلوبتان هست، دیگران  راگر بگویید در این هزا   .ها خرج کندروستا خواهد در  که می

 دهند.  تطبیق آن با را

 آقای مسکنی 

 تفاوت   این  با  دهیم  ادامه  می خواه یم  را  قدیم  هایکار  و همین  بکنیم  خواهیمنمی  کاری  هیچ  که  است   این  در  اساس

  ن یا های آن را حذف کنیم به مند کنیم و خطا دادیم را قاعده می  انجام  جهادی هایکار بحث  در  داشتیم هرآنچه  که

  و انتظار داشته باشیم اتفاق   نباشد که ما وام و پول بدیم  نییپاباالبه بیاوریم و نگاه از    کاری پاکه مردم را    صورت

اینکه    و  کنندعملیات    باید  مردم  بکنیم بلکه  عملیات  نباید  ما  و  بیاوریم  کاریپابلکه باید مردم را    .بیفتد  ایویژه

  عمل بکنیم. هدفمندتر و منسجم

 جهاد   گفتمی م  و  بودم  جهاد  احیای  مخالف  من  و  شد   مطرح  سازندگی  جهاد  احیا  بحث   شد  انتخاب  دولت   وقتی

 شد.   ادغام که موقعی نه رفت  بین از شد وزارتخانه که موقعی

  اقتصاد   باید  کنیم  احیا  بخواهیم  اگر  را  که روستا  بود  درست   و  فنی  کامالً  بحث   که  گفتند  چیزی  جمهورس یرئ  آقای

قانونی آن را    و  حقوقی  بستر  و  کنیم  شکوفا  را  اقتصاد روستا   که   شده ایجاد  فرصتی  االن  کنیم.  شکوفا را  روستا

 ترین وها و اساسیحلراهفرمایند: »یکی از که میمقام معظم رهبری نیز هست  مطالبه. داریم تحت عنوان تعاونی

گویند: می  آقا  طرفی هم  و از  .«1است   برای استقرار عدالت در کشور تعاون  اقدامات  ترینترین و بنیادی منطقی 

  بخش   در  باید  ملی  ناخالص   تولید  درصد  25فرمایند: »و از طرفی هم می   است.«  اشتغال   جوشان  »تعاون چشمه 

 
 21/02/1377، وزارت تعاون با رهبر انقالب نیمسئول  دارید 1
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  اند ولی این دو ظرفیت با هم ترکیب نشده  اندکرده فراگیر تأکید  هایویژه روی تعاونی  صورتبه و  .«1باشد  تعاون

هستند   شبیه  هم  به  که خیلی  حالی  جهادی  گروهیعنی  در   و   غیرسیاسی  غیردولتی  ،نهادمردم   سازمان  مثلهای 

 2المعارف   اتشذر  اساس  بر   که  است   اجتماعی  عدالت   برای  بستر حقوقی  یک  و تعاون هم  هستند  غیرانتفاعی

 تأکید می کند.  ( امکانات)و عُدّه( تعداد)موضوع عِدّه دو هر روی یآبادشاه  اهللت یآ

و انتظار  مينباشد که ما وام و پول بد نييپاگاه از باالبهو ن  مياوريب کاريمردم را پابايد 
  اتيعمل ديو ما نبا م ياوريب کاريمردم را پا دي. بلكه بافتدي ب يا ژهياتفاق و  ميداشته باش

 کنند  اتيعمل ديبلكه مردم با ميبكن

 

 و دیگر   بیاوردا به سمت تعاونی  ر  تسهیالت  کند  خواهد کارمی   که  علوی  حقوقی االن وجود دارد و بنیاد  بستر  این

  بشاگرد   یهابچه   مثل  هستند  مقیم  منطقه  در  که  جهادی  یهاگروه یا بطور مثال  نرود،  های دیگر  شرکت   سمت   به

و مورینگا به   کوهی  جهت کشت سیر، برک و آویشن  3دشت پلیت زمین در    هکتار  180  فرمانداری می خواهد  که

 واگذار نماید.  امداد کمیته اعضای تحت پوششهزار نفر از  17الب تعاونی فراگیرملی با در ق ،کند ها واگذارآن 

 هایظرفیت   دیدم، فهمیدم  را   تعاون   های بخشظرفیت   وقتیفردی که تجربه کار جهادی دارم    یک  عنوانبه   من

های فراگیر توانند تعاونیهای جهادی میبچه جهادی باشد یعنی    یهاکار بچه   کنندهتواند تسهیل که می   دارد  جدی

 تواندمی   هک  دارد  ییهاظرفیت   یک  بخش تعاونی  طرف  آن  از  بزنند.  روستایی  تعاونی  یا  تولیدی  ملی یا تعاونی

 . کندمی   تسهیل را    هاتعاونی   برای  یریگوام   شرایط  که  تعاون  ضمانت   صندوق  یا  تعاون  توسعه  بانک  مثل  کند  کمک

  ارزش   درصد  120  بانکی  یک  اگر  یا  کند  حل  تواندمی  سفته  و  چک  یک  با  را  وام  تومان  میلیون  100  تا  مثال  به طور

  کمتر   درصد  50و    بکند  را   کار  توان در بانک توسعه تعاون این می   درصد  70  با  خواهدی م  تضامین  دریافتی  وام

 شود. می

 
 د یک  بنن، بخش سیاست های کلی بخش تعاونی، رایا یاسالم یجمهور ی قانون اساس 44اصل  یکل یهااستیس 1
در حوزه عرفان، فقه، فلسفه وکالم است که به زبان    یآبادشاه  یمحمدعل  رزای م  یالعظماهللتیآمرحوم    یفکر  یمبان  نی مهم تر  یکتاب شذرات المعارف حاو 2

  ان یآن، ب  فی تأل  ۀزی انگ  رسدیاست. به نظر م  دهیش به چاپ رس1325  بهشتیآن، در ارد  قدریمؤلف عال  اتیبار در زمان ح  نیو اوّل   است.  افتهی  ریتحر  یفارس

را در    یاصالح  یها استیو س  یعمل  یکه مسلمانان به آن مبتال شده بودند، راهکارها  یو مشکالت و آفات  هابیبوده است که با توجّه به آس  یسلسله معارف

 اسالم به مسلمانان نشان دهد  ۀو گسترد  ق یعم ق ی بر حقا یعِدّه و عُدّه، مبتن ۀن یزم
 دشت پلیت واقع در شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان می باشد.  3
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 اختیار   در  را  خود  منابع  درصد70  دولتی دارد که موظف است   صددرصد  ایز طرفی بخش تعاون یک بانک توسعه ا

  است. ما با   داشته  بانکی  عملیات  سال گذشته  در  میلیارد  هزار  35کند و  می  توزیع  را  منابع  و  بدهد  قرار  هاتعاونی 

روستای  ها را به هزارو امکانات آن   نامه بنویسیمتفاهم  شد  قرار  کردیم  صحبت   عشایر  و  روستاییان  بیمه  صندوق

 مدنظرمان بیاوریم. 

بخش تعاون را  يها تيظرف ي دارم وقت يکه تجربه کار جهاد يفرد  کيعنوان من به
  يجهاد  يهاکار بچه کنندهلي تسه  توانديدارد که م يجد  يها تيظرف  دميفهم دم،يد

 باشد

 

، با این صندوق آشنا نبودیم. اگر ایمههای ایران رفتروستا   بهو مدعی هستیم که    میرفتیم  جهادی  همهنیا  که  ما

شود  ی سال بازنشسته م  15پرداخت کند، بعد از    هزار تومان    50وارد این صندوق شود و ماهی  ساله  50یک فرد  

 ترین سطحش را عرض کردم. سطح دارد و من پایین  8گیرد. البته می و مستمری

هایش مریض است و بیمه ندارد چه برسد به ما چقدر درگیر این مسئله بودیم که آن روستایی یا عشایری بچه 

این مسئله فکر کرده که چطور روستایی بتواند از خدمات تأمین    ی برا  یاسالمیعنی جمهوری  بازنشستگی.  

 ، هزار میلیارد تومان   100  کهی درحالنخواستند در این دیگ باز شود    یاعده یک    ظاهراًولی  مند شود  اجتماعی بهره

کنیم یعنی بنیاد علوی بیاید در بخش افزایی  حال اگر ما بیاییم و هم  دارایی این صندوق است.  ،همت   100یعنی  

   .شود کاری کردهای موجود میها تسهیل کنیم، با همین ظرفیت تعاون و ما شرایط را در تعاون برای آن 

هزار قرار  روستا  انتخاب  که  بود  این صورت  به    از   تا  500  و  باشد  علوی  بنیاد  هایروستا  از  تا  500  شد   هم 

 عنوان به   اول  معاون  دفتر  که  محروم  شهرستان  تا  130های  همان روستا  باشد که جزو  علوی  بنیاد  غیر  هایروستا 

  که  یمیتقسشد و همان  می  شروع  اصفهان  از  که  است   زاگرس   پهنه  ما  اولویت   کرده است.  انتخاب  مناطق محروم

 ببریم.  جلو آن را ما ییتا500سپاه در بخش زاگرس انجام داده بود، در آن قسمت 

ها را جایی  اینکه ظرفیت   و سوم  کنیم  مساعی  تشکیک  و دوم اینکه  باهم   هاسیستم  افزاییهم   اول نکته  پس   

  یعنی  دهیم انجام   بتوانیم را روستا  تا 1000 اگر کنیم و کار  و باشد داشته  وجود  آن از  حمایت قدرت  بریزیم که 

 است. که عدد بزرگی خانوار 20  های باالیدرصد روستا  پنج
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  1آقای رضاپور 

برای  روستا  پیشرفت   گرو  در  کشور  پیشرفت  ضلع  دارد.    وجود  بیرونی  و  روستا دو ضلع درونی  آبادی  است. 

های  شاخص   مدعی هستند  های مختلفیمجموعه   آن  برای  که  شودمی  روستایی  زایدرون   پیشرفت   آن  درونی

ها خیریه   ،بنیاد کرامت   علوی، قرارگاه پیشرفت، بنیاد برکت،  بنیاد  همچنین  هستیم،  که از آن جمله ما  مختلفی دارند

 هستند.  های مردم نهاددیگر سازمان  و

و    بهداشت   سنواتی کشور،های  مثل بودجه   شودمی  بیرونی  ضلع  باشد  روستاییان  خود  از  غیر  که  چیزی   آن  هر

  54  که از  است   مساجد  و  وپرورشآموزش   بیمه کشاورزی، بیمه درمانی،  اجتماعی،  بیمه   درمان، آب، راه، مسکن،

  است. مهم بال دو و هر کنند پیشرفت  روستاییان اینکه برای شمارندتا می 78 تا

 مرکز  یهاگزارش   اساس  بودجه است. بر بیرونی، موضوع اول    قسمت  کنم در   صحبت   قسمت  دو   هر  مورد  در

 سنواتی  بودجه  حیلوااز    درصد  5حالت ممکن    نیترنانه یبخوش  در  شد  منتشر  که  92  سال  که  مجلس  یهاپژوهش

 شهر   متوازن  گوییم پیشرفته بعد می  دهیم،می   درصد  26  به  درصد را   5  کند. یعنیمی  پیدا  روستا  به  اختصاص  دولتی

 است. که مسخره روستا و

 درصد  27  که  روستا  تا  هزار  10  از  مصرفمان است   سرانه  لیتر   310  روزشبانه   در  نشستیم  تهران  یعنی ما که در

است    روزشبانه   در  لیتر   10ها  سرانه آن  و  برندمی  آب  بار یک  روز  سه  هر   تانکر  با  دارند و   را  روستایی  جمعیت 

  روستایی   دختران  درصد  40  یطرفبماند. از    روستا  روستایی در  باید  بیشتر سهم داریم. خب با این اوصاف چرا

 هستند، چرا باید روستایی بماند.  تحصیل از بازمانده ایران

 بخواهد   روستایی  یک  کنید ولیمراجعه می   تخصص فوق  یا  متخصص   در شهر راحت به پزشک  شما  از طرفی 

 ارجاع را طی کند تا   او بزنند که او سطح یک و نظامو یک مهر برای    رفته  بهداشت   خانه   به  باید  اول  مراجعه کند،

  کند. استفاده خدمات از بتوانند

 يرونيو ب  يروستا دو ضلع درون ي آباد يروستا است. برا  شرفتيکشور در گرو پ شرفت يپ
 وجود دارد

 
 ی جمهور  استیو مناطق محروم ر ییمشاور معاونت توسعه روستا 1
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  روستایی  شود؟ چون گیریم. روستایی چرا عضو این صندوق نمینمی چرا  اجتماعی بیمه  ما چرا یقه صندوق 

شود، در    بازنشسته  تا  بدهد  بیمه  باید  چند سال  طرف  که  نکردند  تعیین  هنوز  صندوق  این  ، زیرا دراست  باهوش

اصالح این نیازمند یک تصمیم   کند.  دریافت   سال  30  و  بدهد  بیمه  سال  47  نامه آن آمده است که فرد بایدآیین 

 مدیریتی است.

شود و در مدیریت می   یاقه ی سلدارد که    یاماده   28  نامهنییآتأسیس شده است و هنوز یک    84صندوقی که سال   

مهر هدیه به روستاییان را    14دوران آقای روحانی هم که سهم دولت را کالً پرداخت نکردند ولی همیشه روز  

کنند. آقای عبدالملکی هم همین قول را دادند ولی عمل نکردند. همچنین میلیون روستایی مطرح می   5/1بیمه  

کند   بیمهخودش را    چه  برای  پس  ندارد،  فرقی  هیچ  شودنمی   که  کسی  با  شودمی  اجتماعی  بیمه تأمین  که  کسی

  سازی و پیگیری گفتمان   باید  کندنمی  عمل  دولت   و  مجلس  اما  دارد  وجود  است. قانون  نشده  ها حلاین   کهیدرحال

 انجام شود.  بگیرد تا صورت

  م خواهیمی  و غیره راو مسئله آب    امنیت   و  اجتماعی  آسیب   اگر  روستاست،  پیشرفت   گرو  در  کشور  پیشرفت   اگر

  تسهیالت   مسئله   اولین مسئله بودجه است. دومینباید به روستا بپردازیم و عدالت را برقرار کنیم.    م،کنی  حل

  هر   به  تسهیالتی و نه  هر  نه  است   تمیز  تسهیالت  نیازمند  روستا  ولی  آوردنمی  پیشرفت   پول  که  است   درست   است

 شکلی.

گویند پول بدهید تا  نیاز نیست پول به روستا بدهید و بعضی می  اصالًگوید  هست، یکی می  طیوتفرافراط   گاهی

شود.   داده آن تسهیالت به  وجود داشته باشد، باید روستا اجتماعی آن داخل اگر زیرساخت  روستا پیشرفت کنید.

تسهیالت    یا  جمعیت   یا  شغل  شاخص   اگر  است.  حمایت   نیازمند  روستایی  این نه در ایران، بلکه در کل دنیا بخش

 بیاید و طبق آن شاخصه به روستا تسهیالت بدهد. هست، یزیهر چ  یا

هاتی، گوییم د خواهیم توهین کنیم می دروغگو یا وقتی می   گوییم چوپان ما می   است.  موضوع رسانه  بعدی  کتهن

چون   .دهدکارش را توسعه نمی وقت چ یه و حتی اگر کسی کار اقتصادی کند،  کردیم ضدارزش راها یعنی ارزش

 خاطر بهها  باید افتخار کند که روستایی است. این   کهیدرحال تبدیل شده است    ضدارزشروستایی بودن به یک  

 های موجود ادارات و رسانه ملی است. سازوکار 
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و   ترافیک  رود و درنتیجهمی  بیرون  جمعیت   تمرکز  چون  شودمی  آباد  هم  تهران  شهر  کند  پیشرفت  روستا  اگر 

چون  نیست  الزم  غیره بزند، دیگر و اتوبان آرتی وجای اینکه شهردار تهران، مترو و بیو به  شودمی کمتر آلودگی

شود و باز باز هم حل نمی هم بریزید پول کلی مشکل تمرکز جمعیت است و اگر این مسئله حل نشود حتی اگر

 در اتوبان همت ترافیک است. هم

افتخار کند که   ديبا کهيشده است درحال ليضدارزش تبد  کيبودن به  ييچون روستا
 است.  يموجود ادارات و رسانه مل ي هاخاطر سازوکاربه هانياست. ا ييروستا

 

 از  درصد  30  اگر  معدن و صنایع معدنی  حوزه  در  گیرد.هم شکل می   شهر  اشتغال   بیفتد   راه  روستا   اشتغال   اگر

سالی  ،  84هم که تعهد سال    مسکن  حوزه  در  شود.ایجاد می   مستقیم  شغل  تا  هزار  220  کنیم  فعال  را  غیرفعال  معادن

 هزار تا هم نساختند.  60آقای روحانی سالی هزار شغل بوده است که  200

هزار    400سالی    صورت  نی اها بسازیم که در  سال مسکن در حوزه روستا   30اگر مسکن معیشت محور باشد، باید  

  افتضاح   که  کنیم  کار  را  کشاورزی  بخش  وریبهره   تا اشتغال پایدار داریم. در حوزه کشاورزی هم اگر فقط افزایش

  های صنایع شود. در زمینهمی  وری ایجادحوزه فقط از طریق افزایش بهره  این  در  مستقیم جدید  شغل  780است،  

 است. طورنیهمت اس زیاد که غیره و دارویی هانگیا و تکمیلی

 500  شود  احیا  هزار هکتار آن  50هزار هکتار را شناسایی کردیم که اگر    381ها هم که ما ظرفیت  گلخانه   در حوزه

شود. یعنی اگر مشکل اشتغال را هم بخواهیم حل کنیم باید سراغ می   ایجادها  گلخانه   مستقیم فقط داخل  شغل  هزار

منطق غربی هم اشتغال روستایی سرمایه و هزینه کمتری نسبت به ایجاد اشتغال اشتغال روستایی برویم. حتی با  

 در شهر دارد.

 همه  به  احترام  با  .که ما همیشه رفتیم به اسم مردم صحبت کردیم ولی کار خودمان را کردیم  درونی  بخش  در 

مردم از شما     ،شویممی غیره داخل روستا    و  بسیج  و  سپاه  مثل  مجموعه  یک  تابلوی  با  وقتیاالن اینگونه هست که  

ت چون  یک مو از خرس کندن هم غنیمت استصورشان این است  بدهید و    دیخواه یم  چه  خواهند که بگوییدمی

خواهند در این روستا بصورت امتحانی خرج کنند و بروند و دیده اند که این مجموعه ها یک پولی دارند و می 
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رسیم. البته من نافی نمی  جایی  به  هم  کنیم و آخرهزینه می   قدرن یاما    که  است   این  .ند.ما را با مسائلمان تنها بگذار

 ها نیاز به هزینه دارد نیستم اما چگونگی آن خیلی مهم است. این که کار 

  يو بعض ديپول به روستا بده ستي ن ازياصالً ن  ديگويم يكيهست،  طيو تفر افراط  يگاه
 . ديکن شرفتيتا روستا پ ديپول بده نديگويم

 

ها که به اسم مردم  . من صادقانه در خیلی از مجموعه این که مردم را باید به رسمیت بشناسیم خیلی مهم است

ندیدم. شاید نگاه من اشتباه باشد. با اینکه خدا توفیق داده دبیر باشگاه کشاورزان    د حتی سپاه، کار مردمیکار کردن

 جوان هم هستم.

را دیده  ، احیاء  4، فاوا3، ترسیب کربن2پیدی ان، یو1جمله منارید های مختلف از  این است که من پروژه  اشنکته 

  کردند.می  یکار مردمولی فقط باشگاه کشاورزان جوان بودم 

، است   یمهمتشکل شما یک پدیده است، چیز  : »ایشان فرمودند  1392بهمن    21در  دیدار رهبری  رای همین در  ب

دستاورد ندهید  دست  از  را  دستاورد این  هم  است هایتان  تشکل  همین  مهم  اما  است  خوبی  هیچ  .  های  منتظر 

نمانید و کارتان را جلو ببرید.« و ما هم بعد از آن دیدار سعی کردیم در هفت استان کار کنیم و حتی   یامجموعه 

 های مختلف کمک نگرفتیم.یک ریال از مجموعه 

 
 ر، یدر هفت کشور اردن، الجزا  قایو شمال آفر   انهیخاورم  یکشورها  کپارچهیو    داری( در چارچوب برنامه توسعه پاMENARID)دیمنار  یالملل  نیپروژه ب  1

( و  UNDP(، برنامه توسعه ملل متحد) GEF)ستیز  طیمح  یجهان  التیبا مشارکت تسه  ران،یپروژه در ا  نی. اشودیاجرا م  منیتونس، مراکش، مصر و    ران،یا

 آغاز شده است.  1390 وریدولت از شهر ندهیعنوان نماکشور به یزداری ها، مراتع و آبخجنگلسازمان 
کننده  مرجع کمک  نبزرگتری  متحد،  ملل  ٔ  توسعه  یجهان  یهاشبکه  گر،یبه عبارت د  ای(،  UNDPبرنامه عمران ملل متحد )  ایو توسعه ملل متحد    شرفتیبرنامه پ  2

 کشورها در سطح جهان است.  نای ٔ  توسعه یبرا 
(  GEF)   یطیمح   ستیز  یجهان  التی( و تسهUNDPبرنامه عمران ملل متحد )  ران،یا  یاسالم  یدولت جمهور   نیمشترک ب  یکربن برنامه ا   بی پروژه ترس 3

مراتع در  یمشارکت یتیریو به منظور توسعه مدل مد ییابانزایب یعنی رانیا یاسالم یتوسعه دولت جمهور یتها یاز اولو یکیتحقق  یپروژه در راستا نیا .است

 . شده است یجذب کربن خاک طراح شیو افزا ییزدا تیخشک با هدف محروم  مهیمناطق خشک و ن 
  س یشود تا امکان استفاده از سرو  یکه بر عهده دولت ها گذاشته م   یاست جهان  ی(، الزامUniversal Services Obligation)  فاوا  یاجبار   یخدمات عموم 4

را ندارد فراهم   یمخابرات  یخصوص ی شرکت ها  یبرا   یاز آحاد کشور در هر نقطه که صرفه اقتصاد کیهر  یرا برا  ی اطالعات و پست یفنّاور  ،یمخابرات یها

دورافتاده که ارائه خدمات به آن ها    یمناطق کشور خصوصا روستاها و نواح  هیکل   یراب   ی به خدمات ارتباط  یاست که دسترس  نیالزام به خاطر ا  نی. ادینما

 .شود نیندارد تضم  یصرفه اقتصاد
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تواند می  کارم یتقسکه این    باید انجام دهیم  کارمیتقستوانیم به الگوی واحد برسیم اما  ا در این جلسات نمیم

ها و تجربیات متفاوتی داشته باشیم و نیت ها و برداشت ای باشد. شاید ما دریافت تواند منطقه موضوعی باشد و می 

شود ولی اگر نیت خیر باشد خداوند  هایمان نیستیم چون اصالً نمیمسیر  کردن  یکیهمه هم خیر است. ما به دنبال  

 دهد.خودش مسیر را نشان می 

افزایی داریم. حتی بنیاد علوی خود روستا استفاده کردیم و ما آمادگی هم ها برای  البته ما از ظرفیت همه مجموعه  

تواند ارزیابی  که یک کار مشترکی با باشگاه کشاورزان جوان در خراسان رضوی، شهرستان رشتخوار انجام داد، می

 هایش به چه صورت بوده است. کند که خروجی آن مجموعه نسبت به سایر مجموعه 

 1زاده حسنآقای  

گیرد. از همه مهتر به نظر من شأنیت  می   روستا  از  را  شهری مطلوبیت   زیست   فضای  چند پیشران وجود دارد که در

  یک چیزی   رفاهی باشد،  آنجاکنیم با اینکه ممکن است    زندگی  روستا  برویم  نیستیم  حاضر   شما  و  من  اینکه  است.

   شود؟می چه مانیهابچه  عاقبت  کند، اینکهمی  نگرانمان

چیز،   نیترمهم   کانون آن  آن شأنیت است و در  اصلی  کند که کانونیک چیزی در ته دل ما نگرانی ایجاد می

  بوده  شده توزیع و دانش نبوده  گونهن یا زمانی یک اندازد.فاصله می روستا و شهر بین دانش شکاف است. دانش

توزیع نامناسب    رازیغبه االن    رفته است امافالن روستا میخواسته شاگردی فالن عالم را بکند به  و کسی که می 

 . بینیدمی  شهرهاکالن در را دانش هایکانون  ثروت،

. از همه  رديگيرا از روستا م تيمطلوب يشهر ستيز  يوجود دارد که در فضا شرانيچند پ
 است   تيمهتر به نظر من شأن

تواند فرزندش را  کند تحصیالت میفکر می.  دتحصیل کن  اشبچه   تا  بفروشد  را  پایش  زیر  فرش  ندحاضرها  یرانی ا

ما نتوانیم دانش را به روستا برسانیم هرچقدر هم مطلوبیت    است و اگر  دانش  پدیده،  نیترمهم .  کند  ریخبه عاقبت 

مکانی  خواهد بود و روستا    عنی در شهر کار و درآمدشود، یها میروستا در بهترین حالت، حیات خلوت شهری،  ایجاد کنیم  آنجادر  

 رویم.می  آنجاو تابستان و تعطیالت به  آخر هفتهیعنی   .شودمی برای ساختن ویال

 
 ی جمهور استیر کیاستراتژ یهایکارشناس ارشد مرکز بررس 1
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ترین ارکان پیشرفت روستا  وانم هویت شهروندی و شأنیت و دانش را به روستا برسانم، یکی از کلیدی اگر من نت 

ترین رکن دانش است که باید  مصنوعی به آن تنفس بدهم. پس رکن اول و کلیدی   صورتبه هرچند    را ندارم

 تر کاری کنیم که روستایی آدم باسواد و دانشمند شود. هرچه سریع 

ها شود روی روستایی هایی که میسانه و برند یا هویت است. عالوه بر دانش سایر برندینگ رکن دیگر رکن ر

های روستا مزیت   واقعاًسوار کرد مثل شجاعت و سالمت که روستایی بودن یک سبک خوبی از رفاه زندگی است و  

به چشم شهری  که  دارد  زیادی  آن خیلی  به رخ  ما  و  است  نیامده  در صداوسیما در   متأسفانه.  میاده ینکشها  ها 

 تا کشور خودمان.  اند همربوط به کانادا و غیره خیلی بهتر روستا را به ما معرفی کرد  سینمایی  محصوالت

از   يكيو دانش را به روستا برسانم،  ت يو شأن يشهروند تياگر من نتوانم هو 
 روستا را ندارم   شرفتيارکان پ نيتريديکل

 

یعنی اینکه مثالً   برای روستا نداشتیم  وقت چ یههای بزرگ  که ما بازار ، رکن بازار است  حث بعدی و رکن بعدی ب

روستا   پارچه  چند  این  مقدار    صورتبه بگوییم  این  تولید  از  اصالً    یدی عاساالنه  یعنی    یطورنیادارد.  نیست 

 های بزرگ سمت صنعت هست. پول

که مبتنی بر آن دانش و متناسب با آن یک خوشه کشت و صنعت شکل  در گام اول این س چند رکن هست،  پ

ها را داریم  هاست که ایندر گام بعدی زنجیره پشتیبانی و صندوق و اینرود.  بگیرد که با آن پیشران بازار، پیش می

تر  های دیگر مشکلی نداریم. این چند رکنی که عرض کردم هرچه سریع و مشکلی نداریم حتی در معماری و چیز

 طرح تواند  شود و این حتی میعوض می   یطورکلبهور  به روستا برسانیم چهره پیشرفت روستا و کش  ترده یسنجو  

 متفاوت و برتر این دولت هم محسوب بشود. 
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 1ایرانمنش آقای 

ایده اول این است که امکانات    نسبت به روستا وجود داشته است. ابر  )ایده بزرگ( ابر ایده  دو  یاسالمدر جمهوری  

  به طور دو    هر  ببریم  روستا  به  ثروت  و  اشتغال  اینکه دوم  ،ایده دوم  ابر  .را به روستا ببریم که روستاییان بمانند

 . است  گسترده واقعی، پردامنه و روندک یمهاجرت  روند و خوردهشکست  واضح

های روستایی  های آماری در نسبت با جمعیتما دوپینگهای واقعی نیست و  درصد آمار   25و    %22  هایآمار  

گوییم  ها روستا می و غیره داریم که به آن   آبادصالح در    هزارنفره  40و    30و    25های  ما مجموعه   االننیهم.  داریم

روستا چیست. یک اینکه مسئله روستا تک    پس اگر بخواهیم بگوییم مسئله  هیچ نسبتی با روستا ندارند.  کهیدرحال

بسیار    که  است   رکن منزلت   زنجیره  این  رکن در  نیترمهمدو اینکه    و  است   ایهزنجیر   روستا  مسئله  عاملی نیست،

 دارد.  یاکنندهن ییتعنقش 

است   نياول ا دهينسبت به روستا وجود داشته است. ابر ا دهيدو ابر ا  ي اسالم ي در جمهور
دوم اشتغال و  نكه يدوم، ا دهي بمانند. ابر ا انييکه روستا مي که امكانات را به روستا ببر 

 خوردههر دو به طور واضح شكست ميثروت به روستا ببر

 

  ، برندخواه جلو میی تحول ها های جدی که دولت یکی از ایده  و  یک طرح بحثی ما در طرح تحول دولت داشتیم

 ،شودکشاورزی مسئله رکنی بوش پدر می مسئلۀای که یعنی شما در آمریکا در برهه  .مدیریت نظام منزلت است

داری و کار  گذارند مدیریت منزلت است. یعنی عکس گرفتن با تراکتور، زمین ای که در میان میایده   نیترمهم 

شود که  ای از تحوالت میکشاورزی کردن که موجب اعتالی منزلت اجتماعی آن شود و همین سرآمد زنجیره 

 شود.این درباره کره، آلمان و غیر هم گفته می  شود.پشت سر آن خلق می 

داری جزو ارکان بوده است تا جایی که رئیس قوه قضائیه که باید سرمایه   ای هم در جمهوری اسالمیر دورهد

دار حفظ شود و کرد که چگونه امنیت سرمایه هایش به این اشاره می بیشترین نظارت را داشته باشد، در سخنرانی 

  منزلت زندگی تولیدی را خلق کردن   تر از آناین منزلت روستایی و مهم   دار رکن تحوالت کشور است.سرمایه 

 
 ی ا جامع منطقه شرفتی ستاد پ یسازمرکز رشد و گفتمان ریمد 1
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توانیم خلق  ، چون شهر نماد زندگی مصرفی و روستا نماد زندگی تولیدی است و ما چگونه میبسیار مهم است 

 هاست. ترین رکنیک منزلت زندگی مبتنی تولید بکنیم و این در آن زنجیره یکی از مهم 

گیرد  اساس خود روستا شکل مییم. طراحی که فقط برستایی کم دارنکته دوم اینکه ما دیگر جامعه پیوسته رو

ترین نظامات اجتماعی را خانواده و ها دارند و اگر ما مهم ای در شهر خورد چون تقریباً همه، خانوادهشکست می

ها مثل رحم بگیریم، خانواده یکپارچه منسجم روستایی خیلی کم وجود دارد و شاید در برخی اقلیمنظام صله 

و   یعلم  یهایگذاراست ی س  لیبه دلولی در غالب بدنه روستایی کشور    .بلوچستان وجود داشته باشدسیستان و  

 شهرنشینی تقریباً ما نظام یکپارچه خانواده نداریم. 

کنیم دچار خطا خانواده است و ما فقط درباره این روستا صحبت می   500این که ما بگوییم جمعیت این روستا  

گرایی گرا حرف بزنیم و در پیشرفت مسئله اول ما تحلیل اجتماعی و جامعه بخواهیم پیشرفت شویم. ما اگر  می

«  1است   جانبههمهفرمایند: »خلق اراده ملی عنصر اصلی پیشرفت  باشد و تعبیری که رهبری در گام دوم دارند و می

بیاوریم مسئله اول من    کاری پا  را  آنجاو من بخواهم اراده اجتماعی و ملی در آن جا خلق کنم و نظام اجتماعی  

کنم باید به آن بخش از  . پس اگر ما درباره یک روستا صحبت میچه شکلی است   آنجااین است که جامعه  

ها تعامل دارند توجه کنیم و این یک پدیده  وجود دارند و با آن روستایی در شهر نظام خانواده روستایی که 

 جدید اجتماعی است. 

مهم  اريرا خلق کردن بس يديتول  يتر از آن منزلت زندگو مهم ييمنزلت روستا نيا
 . است يديتول يو روستا نماد زندگ  يمصرف ي است، چون شهر نماد زندگ

 

زندگی مواجه بودیم، زندگی شهری و زندگی روستایی. ولی االن با یک زندگی جدیدی طرفیم  قدیم ما با دو نوع  

کسانی   ،های دو زیسته هستنداست، و آن هم انسان  رشدروبه که در دنیا هم وجود دارد و در ایران هم این پدیده 

 گردشگر باشند.  گذارد نه اینکهدر روستا می  شانی زندگروند و بخشی از که از شهر به روستا می 

 
 1397/ 22/11، بیانات رهبری در گام دوم انقالب 1
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گویند  ای است و درباره آن باید فکر کرد، مثال معروفی است که می ما اتفاق گسترده   بدنه بازنشستگیهمچنین  

  ی اخانه  کنیم کهپدر و پدربزرگمان هرچه داشتند فروختند که بیایند شهر و ما داریم صبح تا شب در شهر کار می 

ریزی کشور  در نظام برنامه   ییاعتناقابل منتقل کنیم. این پدیده    آنجامان را به  در روستا بخریم تا بخشی از زندگی

 است.

تواند بکند ولی واقعیت این است که  های بزرگی می کارو  هایی دارد  نکته سوم این است که حاکمیت یک ظرفیت 

. در قصه روستا شکل نخواهد گرفت   بادوامی  یاعتناقابلشکل نگیرد، کار    اعتناقابلو نهضتی    اگر جریان مردمی

 خورید.زمین می ،توان و قوت همهباآن هم که باشی  یجهاد سازندگ

می چگونه  ما  که  است  این  بعدی  اگر  مسئله  ما  دهیم.  شکل  روستا  در  جنبشی  و  نهضتی  جریان  یک  توانیم 

تیپ    28ها و غیره که  های جهادی و فرهنگی و تعاونی را در کشور را نگاه کنیم مثل مجموعه   های مردمیمجموعه 

های هایی در بچه بارقه   استثنائاًروستا نیست و شاید    کدامشانچیه توانم با قاطعیت بگویم که مسئله  هستند، من می

و    زنده  یمردمپس ما باید یک جریان    های جهادی وجود داشته باشد که خیلی کم و نادر است پیشرفتی و بچه 

 پویا در این زمینه خلق بکنیم که مسئله آن روستا باشد. 

کنیمبا پروژه  مدتکوتاهخواهیم در  اگر می ایجاد  را  بزرگی  اتفاقات  باید شبههای هزار روستا و غیره    جهاد   ، 

از آن با ایده موج به موج    که بخشی   حاکمیتی نشوند و ماندگار بشوند خلق بکنیم  که  یمردمهای  سازندگی 

توانیم این موج را به آن سمت سوق دهیم و من  و ما چگونه می   گرفتهشکل   یمردماست یعنی موجی از جریان  

 تواند شکل بگیرد.  هایی دارم که این جریان زنده پویا چگونه می ایده 

در قصه  يبادوام ياعتناکار قابل رد،ياعتنا شكل نگقابل يو نهضت يمردم اني اگر جر
 روستا شكل نخواهد گرفت 
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   1شیخیآقای  

که  از   است   تربحرانی  خیلی  روستا  موضوع است  چیزی  ما  می  فکر  آن  از    باًیتقرکنیم.  منابع    90بیش  درصد 

رود و آب برای کشاورزی نیست. از های ما همه دارد به زیرزمین میاند، یعنی آبمصرف شده   رمانیدناپذ یتجد

مخالفت    رغمی علتوانید باید حفظ کنید و  را هرطوری می  گویند امنیت غذاییطرفی دیگر در اسناد باالدستی ما می 

اند. ولی وضعیت ناسان، این موضوع برای رهبری خیلی مهم بوده و ایشان همیشه بر آن تأکید کرده برخی کارش

وارد   های دامیدرصد بیشتر نهاده   55درصد بیشتر گندم وارد کردیم و    18سال گذشته    ؟آماری ما چگونه است 

ظام تشکیل شود که هر هفته برای کردیم و از امسال آغاز بحران آبی ما خواهد بود که اگر ستادی در سطح سران ن 

 بحران آب جلسه بگذراند جا دارد.

ت.  مسئله روستا نیس صرفاًو این  کنند که روستا جای ماندن استهای ما حس نمی نکته بعدی اینکه روستایی

دوستان    االن نه شهرنشین ما در تهران تمایل دارد در تهران بماند و نه روستانشین ما تمایل دارد در روستا بماند.

ما چه هویتی به    ؟هم در موضوع انتقال دانش و غیره اشاره کردند. روستایی چه تمایلی دارد که در روستا بماند

محرک برای این جامعه تصویر   عنوانبهآیا ما جز امر اقتصادی چیز دیگری    ؟روستایی دادیم که در روستا بماند

 ایم؟ کرده

از   شي ب باًي. ما تقر ميکنياست که فكر م  يزياست از آن چ تريبحران يليموضوع روستا خ
 اند، مصرف شده رمانيدناپذيدرصد منابع تجد 90

 

باشد؟ من یاد حرف شهید آوینی افتادم    یرانتفاعیغ  چهگویند برای  که رسیدیم می   نهادمردم های  ا به قانون تشکلم

کنند. ما  دیوانه هستند که دارند کار می  مشت ک یها  گفتند ایندیدند می های جهادی اول انقالب را می که اگر بچه 

می حرف که  غربیهایی  می گفتیم  ما  مورد  در  میزها  خودمان  مورد  در  االن خودمان  کنش  .  زنیمنند  یعنی  این 

کشور   در ی مهمکند که جایگاه  روستایی حس نمی اجتماعی و سود اجتماعی را برای جامعه تعریف نکردیم و 

 .به او بدهیم او را راضی نخواهد کرد  یزیهر چدارد و تا این جایگاه را حس نکند 
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اند؟ کی خرج  ها کجا خرج شده آموزش روستائیان گذاشتیم، این بودجه کلی پول برای    مانبودجه   حهیالما در  

ها تسهیالت بگیرد و چقدر  هایش چیست؟ معیارش چیست و چقدر بخش تعاون توانسته از آن کرده و خروجی

 .  تغییر ایجاد کندکشاورزی در میزان ها نقش داشته و چقدر توانسته ها در ماندن روستاییاین آموزش 

های خب تسهیالت بانک توسعه تعاون را برای حل این بحران  ،یند ما هیچ تسهیالتی برای روستا نداریمگومی

توانیم تسهیالت را در ازای کاشت محصوالتی بدهیم ما می و    آب است   ، بحرانهاجدی بگذارید که یکی از آن 

باشد. ما یک مشکلی که از قبل از انقالب داشتیم این است که   شکلک یاست و اینکه محصوالت   خواهآبکه کم

توانیم بگوییم در یک روستا یک نوع کشت انجام بشود و الگوی مشاعی جواب نداده است. تعاونی بیاید و  نمی

دانند یکسانی دوستان متخصص کشاورزی می   .خواهی تسهیالت را بگیری باید یک نوع کاشت شودبگوید اگر می 

ها باید آموزش  جویی ایجاد کند و مقدم بر این تواند در نوع کشت و آبیاری و غیره صرفه خیلی می   نوع کشت 

 باشد. 

ی را تقویت اجتماع  یهاوندیمثالً پ  بکنند  فایا  میکه االن دار  یرا در حل مشکالت  نقش مهمی  توانندی م  های تعاون

  ی برا   یبخش  ایهست گوتشخیص مصلحت نظام  االن در مجمع    هبرنامه هفتم ک  یکل  یهااست یدر س  کهنیا  کنند.

پررنگ   قدرن یا  یو حضرت آقا به بحث تعاون  یتوجه قانون اساس  کهیوقت  .است   هنکرد  دایاختصاص پ  های تعاون

 . میباش داشته یکپارچگیما   ،یگذاراست یبکند و در س دایامتداد پ دیبا نیهست ا

بانک توسعه تعاون را   التيخب تسه  م،يروستا ندار   يبرا  يالتي تسه  چيما ه نديگويم
 د يبگذار يجد يهابحران نيحل ا يبرا

 

دم که    گریوضوع  دارد  وجود  که  هست  معکوس  مهاجرت  روستا  بحث  حاشمردم  آمدشهر   هیبه  اگر    .اندهها 

چرا االن حداقل دستمزد در    ،شهر برگردانده شوند  هیمردم از حاش  شودیم  یزیربا برنامه   ،کمک بکند  مایصداوس

 یاگر کس  ؟دبرابر باش   دیا باها چراالن حداقل دستمزد در تهران و روستا  د؟کمتر از مرکز شهر باش   یستیروستا با

  ن یو ا  کندیم  یگذاره ی در روستا سرما  رودیدستمزد در روستا کمتر باشد م  اقلبکند حد  یگذاره ی بخواهد سرما

  .ردیگیموج مهاجرت معکوس شکل م
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 1اصغرزاده  آقای

 شود. ایجاد ن  روستا  و  شهر  دوگانگی  ما  ذهنی  چارچوب  های دوستان را تجمیع کنیم، باید دراگر بخواهیم حرف 

است. ما باید دنبال یک زندگی   نمایانهایش هم در زندگی ، آسیب ی مشخص دارندزندگ ها سبک  از این   هرکدام

جدید باشیم که باید برای آن دانش هم تولید کنیم و سبک نوین اقتصادی هم به شکل تعاون ایجاد کنیم و ذهنمان  

 .های موجود خالی بکنیمرا از چهارچوب

و سبک زندگی   باشیم  داشته  را  موجود  وضعیت  شکستن  جرئت  با مبانی که داریم و تجارب موجود باید  ما

 کنندهمصرفو هم    دکنندهی تولتوانی هم  که در آن می  روستایی بلکه یک سبک جدید را ایجاد کنیم  و نه  ینه شهر

داریم به این سمت بیایم و خودمان را  و کار جهادی    یساز تمدن باشیم و هم در مرز دانش باشیم. اگر ما دیدگاه  

 گیر ادبیات موجود نکنیم.

   2آقای حسینی 

  کرد یرو  کی  دارد.  وجود  کرد یدو رو  م یکن  حی را تشر  یاو منطقه   ییو توسعه روستا  شرفت یمدل پ  میاگر ما بخواه 

 یدخالت  کردیرو  ،دیگر  کردی رواما    .اجرا کنند  آن رااست که بتوانند    ییهاها و تشکلنهاد  فهیست که وظا  یامداخله 

دولت از اول انقالب و  که  گرددی برم نیکشور در حوزه روستا به ا شکالتاز م است که متأسفانه بخش اعظمی

 . است هکننده بودمصرف  تا االن حامی یقبل از آن در زمان پهلو یحت

اختالف    کهن یا  یبرا  ،نستهادی درآمد م  عیتوز  باهدف  یمسئول عدالت اجتماع   را  خودش  اسالمی  یدولت جمهور 

متأسفانه    که  کند  ت یریمصرف را مد  ایها کار کند  درآمد   یرو  کهن یا  یکی  تهدو ابزار داش  ببرد  نیرا از ب  یطبقات

برنامه    نیدر ا  میتوانینمو   کننده بودندمصرف   بوده که حامی  نیسال ا  چهل پنجاه  نیها در ادولت   کردیعمده رو

  ن ی رو مسئول ا  خودتانشما    کهیوقت  زیرا  میبزن  ییکه دچار مشکل هست حرف از توسعه روستا  یکالن اقتصاد

 .  دیرا له کن دکنندهیتول  دیقاعدتاً با دینادیحوزه م

 
 ی علو  ادیبن  یزیرمعاون توسعه و برنامهنماینده از طرف آقای محمدقلی،  11
 ( ی علو ادیپروژه اشتغال شرکت زرفام )وابسته به بن  ریمد 2
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  داشته   شیافزا  %800  باًیتقر  یعنی  است   هد یهزار تومان رس  12به    یتومان  1800  یجو  مت یدر عرض دو سال ق

 کی  .است   داشته  شیافزا  % 100  یعنی  ،است   هد یهزار تومان رس  160هزار تومان به    80گوشت از    متیق  .است 

 .است  هخرد شد  ،شکل است  نیکه به ا ییهابار دخالت  ریز اشدنده بردار هزار بهره 370و  ونیلیم

در    که ما  یزیچ   فتدیباتفاق    نیا  دیکه نبا   کنندی باال برود صد تا نهاد مصاحبه م  مت یهزار تومان قده  اگر  هر روز

  تولیدکننده ضرر بکند،  اگر یحت کنمیم یگذارمت یقمن  ار ریش  .است  اتی لبن ای دام است   ای مینیبی م میروستا دار 

 . تولیدکننده متضرر شوداگر  یحت کنمیم یگذارمت یقمن  راگوشت 

 كرديدو رو ميکن  حيرا تشر  ياو منطقه ييو توسعه روستا شرفتيمدل پ مياگر ما بخواه
 است  يدخالت كرديرو گر،يد كردي. اما رواست  يامداخله كرديرو  کيوجود دارد. 

 

 ییاه هنهاد   یسرکیتو سر    میزد  ی،دونرخ  یهاسراغ ارز  میو رفت  میداشت  ارارز    مت یکه ما اختالف ق  86ز سال  ا

 4200ذرت با ارز    لیبه چه دلشده است.    .%97و االن    م یوابسته شد  میدرصد ما واردات داشت  40که    یکه االن ذرت

تر از شده آن گران تمام  مت ی که ق  ذرت بکارد چرا  دیاینبوده که طرف بتواند ب  ریپذرقابت   متشیو ق  شدهی وارد م

 . اندبوده هانیشهرنش  ت یدنبال رضا یهمگمتأسفانه هست و بازار  مت یق

  1آقای البرز محمدی 

مدل   به  تعاونبنده  حوزه  روستا  روستایی    یشرویپ  هاچالش  و ها  و  توسعه  ماپردازمیمحوزه    آمدیم   ابتدا  . 

ما    کردیم.  یابیغیره را ریشه   غذایی و  محیطی و امنیت آب، مسائل زیست   هایی حوزه روستایی، مثل مسئلهچالش 

 هم   دولت   در  که  بوده  هم جلساتی  پیش  سال  چند  و  رسیمنمی   واحد  الگوی  در حوزه توسعه روستایی به یک

 نرسیدیم.  خواستهی م دلمان که مدلی به  حاال تا اما .کردندمی  دنبال

 بانکداری  حوزه  مثل  کنندکه در این حوزه فعالیت می  رسدی ممجموعه به ذهنم    12حاضر حدود    در حال  

پیوندی، بسیج سازندگی، بنیاد علوی، بنیاد برکت، جهاد کشاورزی، ترسیب کربن، کمیته امداد، بهزیستی، صندوق  

  است. گرفتهصورت خوبی هایکه کار غیره های جهادی و روستا تعاون وها، گروهکارآفرینی، بانک 

 
 بخش تعاون یگذار هیسرپرست صندوق ضمانت سرما 1
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که بهترین مدل مشارکت   تعاونی   مدل  با  خواهندچرا نمی  هستند ولی  مردم  مشارکت   های فوق دنبالاکثر مجموعه 

 دارد تندی شیب  مهاجرت  حال حاضردر  ؟که هم بعد اقتصادی و هم بعد اجتماعی دارد کار کنندمردمی هست، 

کنندگان کشاورزی در روستا را از دست ما یک سن خیلی خوبی را از تولید   کند.می  بیداد  شهر  و مسئله حاشیه 

سال شده است و انتقال دانش فنی انجام نشده    59کشاورزی باال رفته است و    بردارانبهره   سن  دادیم، االن میانگین

 هدر ندهیم؟ را خوب یهااین فرصت  کنیم کارچه است.

 یی فقرزداهایی که به دنبال  ولی چالش اصلی این بوده که ما در این پروژه  گرفتهشکل  خوبی  هایکه کاربا وجود این 

باشیم. آیا با وام دادن   موفق  ها بردیم، نتوانستیمپول و امکانات را به داخل روستا  کهیدرحالزایی بودیم  و اشتغال 

اری اجتماعی است که من فقط علت آن خأل بانکد  نشد؟  چرا  کارکرد؟شود  ها میو پول پاشی و این قسم کار

 ای کردم و نیاز به توضیح بیشتر دارد. اشاره 

خواهد  می  یهرکسکنیم و  کار می  یاره یجزبین خودمان است و متأسفانه ما    ییافزاهمیکی از مشکالت همین عدم  

ست. شاید در بعضی  ها نقد ا شود که روی بعضی از آن هایی میبگوید ما این کار را کردیم و نتیجه آن همین کار 

کار  بن موارد  از  را  منطقه  که  کردند  پای  هایی  مردم روی  آن  آیا  بیاید،  بیرون  بنیاد  آن  اگر  ولی  درآوردند  بست 

 نیست که مردم کاری را انجام داده باشند.  طورنیاندادیم و  خودشان ایستادند؟ خیر، چون ما نقشی به مردم  

 يبا مدل تعاون خواهنديچرا نم يفوق دنبال مشارکت مردم هستند ول   يها اکثر مجموعه
و هم بعد    يهست، کار کنند که هم بعد اقتصاد يمدل مشارکت مردم ن يکه بهتر

 دارد؟ ياجتماع

 

هم بود ولی در   مؤثرگرچه  یارهیجزهای ر کشور ما متولی خاصی برای توسعه روستا وجود ندارد. این فعالیت د

رفت   یهرکسافزایی با یکدیگر تعریف نشده است. این باعث شد که این چالش ایجاد شد و  ها قید هموظایف آن 

 ای خودش کارکرد ولی بیرون از آمایش سرزمینی بود و اتفاقی که ما دنبالش بودیم نیفتاد.  بر

ها آمد و آستین کلیدواژه مشترک همه ما کار برای مردم و با مردم است. اگر باورمندی مسئولین ما از کاغذ بیرون می 

شد هم اقتصاد روستا را توسعه داد و هم ن می دادند، با روستا تعاوزدند واقعاً ما کار را دست مردم می را باال می 

توانسته است   روستا تعاونکنندگان روستایی یعنی کشاورزان باال برد. مدل  وری روستا را با حمایت از تولیدبهره 

که در همدان تشکیل شد یا در   ت تعاونی مبل و منبّ  مثال عنوان به ها داشته باشد.  کارایی خوبی در بعضی روستا 
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بستنی در    یهاکارخانه یک روستا در یزد که شیر    کنند یا درسمنان که در یک روستا، البسه ورزشی را تولید می 

 کنند.کامل در قالب تعاونی تأمین می  به طورشیراز را 

ه تعاون و تعاونی شکل  هنوز باورپذیری نسبت ب  متأسفانه توانیم به یک الگوی واحد برسیم،  به عقیده من می

گفت ، وزیر وقت ما صددرصد مخالف این کار بودند و نمیخانهوزارت، متأسفانه حتی در همین  نگرفته است

 های پشتیبان.گفت گروهمی جای آنبه  های پشتیبان وتعاونی 

کار   ي ارهيخودمان است و متأسفانه ما جز نيب ييافزا عدم هم نياز مشكالت هم يكي
 م يکار را کرد نيما ا  ديبگو خواهديم يو هرکس ميکنيم

 

تا بتوانند    نندیببها را  آنتوانیم همین تیم حاضر را به چند تعاونی در اطراف همین تهران ببریم تا از نزدیک  ما می 

روستا   یهاجاذبه توان در عین حفظ  می   روستا تعاونما عقیده داریم که با تعاونی و   مبلغ تعاون و تعاونی بشوند.

ها را حل کنیم و ما خواهش  های روستا ها و غیره، این مشکالت و چالش گردی های روستایی مثل بومو اصالت 

 توانیم به یک مفهوم خوب و الگوی پایدار برسیم. های روستایی باشید. ما می کنیم که شما مبلغ تعاونی می

 1آقای عرفانیان 

:  فرمودندره(  )  خرداد در حرم امام  14در روز    که بخوانم    یاز رهبر  یاجمله   کی  مه خوای ها متا در آغاز صحبت   من

  م یتوانیاز انقالب است و ما م  جمله امام قبل  نیا  «.2را پر خواهند کرد  ابان ی ب  نیا، مردم  دعوت کنیم از مردم اگر  »

مدنظر    دی که ما با  یدر روستا هست و آن بحث  ییزابحث ما بحث اشتغال   مینیجمله امام بب  نیمفهوم تعاون را در ا 

 .است   یبحث مطالبات حضرت آقا در باب کشاورز میقرار بده 

 اند کردههر ماه به آن اشاره    باًیتقر  ریاخ  ماههششو در    کندیهرسال به آن اشاره م  ایشانمطالبه آقا که    نیترمهم  

ی و غیره روغن  یهانهاده   ،ی دام  یهانهاده  ،گوشت   ،برنج  ،مثل گندم  یراهبرد  والتدر محص  ییبحث مدل خودکفا 

 است.

 
 منتا  یکشاورز یهایمسئول تعاون 1
 14/03/1400، اهلل()رحمه ینی سالگرد رحلت امام خم نیودوم یبه مناسبت سمقام معظم رهبری  یونیزیتلو یسخنران 2
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  ن یاگر ما هم  .است   هشده پراکنده بود انجام  االنکه تا   ییهات یفعال  میندار  ح یها متأسفانه ما نخ تسببحث روستا   در

 میاوریحوزه ب  نیرو به ا  یتعاون  یهات یو ظرف  هیمرا مدنظر قرار بد  یدر محصوالت راهبرد  ییموضوع خودکفا

 . باشد مؤثر  یو بخش کشاورز یاقتصاد یهاحل مشکالت و چالش در تواندی م، میو فعال کن

ما    یهای بررس  .میقرار داد  یرا در کل کشور مورد بررس  نیمسئله کمبود آب هست که ما ا   یمسئله اساس  کی

  ی کارشناس   ی دانیصورت ممسئله به   نیو ا  داشت  میعنوان کمبود آب و بحران آب نخواهبه  یزیکه چ  دادی نشان م

از کشور   یآب در مناطق  نی که با کمتر  میاوریرا ب  ییهانمونه   میتوانی ما م  .است   قرار گرفته  یمورد بررس  و علمی

 . است  رفتهگصورت یوراستفاده و بهره  نیشتریب

شده پراکنده که تا االن انجام ييها تيفعال ميندار  حيها متأسفانه ما نخ تسبدر بحث روستا
 .ه استبود

  ته تعاون نداش  یاسم و تابلو  دیشا  .است   هکه اساسش تعاون بود  میرا دار  یموفق  یهانمونه   هااستان  یتمامما در   

بود  یمبنا  یول  است  تعاون  م  .است   هآن  ا  میتوانیما  کن  الگوها  نیاز  برنامه   میاستفاده  در  و    یهای زیرو  کالن 

  ح ی نخ تسب  کیبه    ازین  یتعاون در بخش کشاورز  کهنیکالم ا  صهخال  میقرار ده   مورداستفادهکشور    یگذاراست یس

و  دار تسب  آند  م   ح ینخ  فعال  اندتویکه  بده  هات یهمه  در محصوالت    ییخودکفا  د را حول خودش سامان 

 . است  کیاستراتژ

   1آقای بیطرف 

خود مردم در   یبا استفاده از خود مردم و برا ییهای تعاون یسرک ی جادیا لیموضوع روستا تعاون بحث تشک کل

ها بر  تا آن توسعه خود روس  نیاول  ،در طرح روستا تعاون  یسه اصل اساس  یعنی  .مردم است   یهااز یرفع ن  یراستا

باشد و  خود مردم    یهاازین   هیابر پکه  این مردم روستا و    ت یاستفاده از ظرف  دوم  .آن روستاست   یهات یاساس ظرف

مردم روستا در   تیفعال یدهو سامان  یمندبحث قانون   ،دوستان متفاوت است یالگوها با  که کمی  نکته سوم 

 . است یتعاون  مردمی شکلک یقالب 

 

 
 معاونت امور تعاون  یدی تول  یهایتعاونمعاون  1
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 یهاکارای  منطقه   شرفت یپ   یهادر حوزه کانونکه    اتوسعه روست  یهارانشیپ  یطراح الگو  کیعنوان  به   یعلو  ادیبن

داده خوب  یلیخ انجام  به  اند،  ی  رس  یبلوغ  کیاالن    ، شان یمالگردش    کهکنند    کارچه که    دانندی نم  اندهدی که 

مالی حسابدار مال  کهن یا   .را چگونه سامان دهند  شانی شان و  ب  اتی اداره  ب   دندهن  ریما گ به    مه یو  خودمان   نیو 

 .دهدی مشکالت را سامان م نیا یتعاون ،فتدیاختالف ن

با استفاده از خود  ييهايتعاون  يسرکي جادي ا ليکل موضوع روستا تعاون بحث تشك
 مردم است  يها ازيرفع ن يخود مردم در راستا يمردم و برا 

 

  دا ی کم که رشد کردند و بلوغ پقرار بدهد و کم   گریهمدمردم را کنار    کندی م  یآرام و ملموس سع  یلیخ  یتعاون

بشود   لیشکت  رهیمدئت یحق انتخاب بدهد و بازرس و ه   یو حت  أیها حق رکند و به آن  زین  یها را تعاونآن   .ندکرد

 .است  الگوها ری ما با سا یتفاوت الگو نیو ا

از    یاالن بعض  شودی م  جادی طرح روستا تعاون ا  نیا  ،شودیم  لیکه از خود مردم تشک  ییامنائت یه بر اساس    یعنی

تعاون    لمهبود که از ک   سختشان.  ابا داشتند که از کلمه تعاون استفاده کنند  م یبدنه خود دولت که ما کارمندشان بود

 .استفاده کنند ییروستا داری در موضوع اشتغال پا

توانست  افتخار  با  پا  %7مدل    نی با هم  میما  بزن  ییروستا  داریرشد  خاص    هیاختصاص سهم  نکهیا  با.  میرو رقم 

  ی زیراشتغال و کارگروه برنامه   یشورا   رخانهیدب  نکهیا  با  ،مینداشت  )خدمات ویژه ای( یپی آیو  اصالًو    مینداشت

  در آن   یکرس  چیها ه معاونت تعاون در استان   یبود ول  یدر وزارت کار و رفاه اجتماع  ییروستا  داری اشتغال پا

 . نداشت 

  ن ی از تمام ا  یتعاون  1300 ییروستا  داری در بحث اشتغال پا  .نام کردنددر سامانه کارا ثبت  یتعاون  5300  به  ب یقر 

پول داده   هان یتومان به ا   ارد ی لیم  1000رقابت کردند و حدود    یو حقوق  یقیها عبور کردند و با اشخاص حقیصاف

شغل    ونیلیم  90  باًیتقر  هیسرما  کی   با  میدر آن نداشت  یدخل و تصرف  چیهمان سامانه کارا که ما ه   بر اساس  .شد

 . اندهکرد  جادیا

 



(زایی روستایی)روستا تعاونتوسعه و اشتغال یالگو  

 

 

 1401بهار  - 07شماره  
 
 

  

32 

  ی تعاون  کی روستا    تیبود که ما بر اساس ظرف  نیاهای روستایی داشتیم  نکته اساسی که ما در این تعاونی   پس

 ن یمأو ت  یآموزش  یهاو کمک  میکرد  جیو ترو  یلگریتسه  ک ی  رشو ما فقط در کنا  آمدی م  رونیاز خود مردم ب

 ران ش یهسته پ  تاًی هان   و  ها خود مردم بودندرانش ی پ  ،از خود مردم بودند  امنائت یه   ،می را انجام داد  هیاول  یهانه یهز

و به   گرفت ی شکل م  مخود مرد  یهااز ی بر اساس نشد که  می   خود   یمؤسس در شکل قانون  ئت یه   کیبه    لیتبد

 .دادی را در روستا رونق م دیو خدمات که اشتغال و تول شدیم لیتبد یدیتول یهای تعاون

سطح   کیو در    کردندیم  نیمأبازار را ت  که  ازین  نیمأت  یهای به نام تعاون  میدار  ییهای تعاون  کیما    هانیکنار ا  در

عنوان  را به   هان یمسئوالن ابا داشتند که ا  یکه متأسفانه حت  کردندیم  یریگیپ  یشهرستانی  و حت  یامنطقه ی،  محل

ا  کردندیم  یآورمشترک را جمع  یهااز ین  های تعاون  نیا  هبشناسند ک  ت یبه رسم  بانیپشت  یهای تعاون را    هانیو 

 .کردندیمرتفع م

کم که  قرار بدهد و کم گريمردم را کنار همد کنديم يآرام و ملموس سع يليخ يتعاون
  ريما با سا يتفاوت الگو  ني کند، ا  زين يتعاون ها راند. آنکرد دايرشد کردند و بلوغ پ

 الگوها است. 

 

  اد یما در بنبه الگوی تعاونی توجه بشود که  که دوستان در ذهنشان دارند    ییالگوهامن مطمئنم اگر در کنار تمام  

خواهد شد که موجب   ییهای به تعاون  لیتبد  یامنطقه   شرفت یپ  یهاکانون   و  میده یانجام م  میکار را دار  نیا   یعلو

 .داد  میخواه  جهیما به شما نت ندهیو سال آ  دید میخواه  شاءاهللان  شودی توسعه آن منطقه م

 1ی محمدآقا قای آ

نیست و به همین دلیل مشکالتی در بحث تعاونی   یتعادلآیند یا اگر بیایند زیاده خواهند و  افراد یا نمی   یدر تعاون

پر می    اگفتند، گوش عالم رای بودند که وقتی تعاونی میاول و دوم کار زیاد شد و یک عده  مجلس  در  ایجاد شد.

 بودند. ضد تعاونولی در همان زمان، یک عده کامالً  کرد

 

 
 مصلحت نظام  صیعضو مجمع تشخ 1
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که باید سهم تعاون شود. ما نباید بگوییم   اقتصاد ملیاز   درصد 25. ما سند باالدستی در زمینه تعاون کم نداریم

جمعشان کنیم. پس مالکیت را باید به    نانلقمه کیکه مردم را جمع کنیم که پول گیرشان نیاید بلکه باید برای  

کیت  های روستایی را شکل و الگو بدهیم یعنی مالرسمیت بشناسیم. پس اینکه بزرگواران گفتند ما باید این فعالیت 

بشناسیم وآن  به رسمیت  را  نمی  یهرکسگرنه  ها  دارد که  دارد و مسائل و مشکالتی  بماند زندگی  اینجا  ؛  تواند 

 مهم است که ما از لحاظ حقوقی تعیین تکلیف کنیم. نیبنابرا

مثالً ما تعاونی   در تعاونی همه دارای سهام برابر نیستند  لزوماًنکته بعد اینکه در قانون تعاون گفته شده که  

نیست که  هست که می   ییجاهاک یعام داریم. پس    امیسه این عدالت  نابرابر باشد.  با هر    یهرکستواند سهام 

کار    هماست که همه ما مثل    یاگونه بهوقت کار  جا باید فرق کند، یک ای به طور یکسان سود ببرد و جابه آورده

 تواند نابرابر باشد. جاهایی است که میکنیم رأی برابر هم باید باشد ولی یک می

برابر اختالف    7یا    6یا    5توانیم بگوییم  تعاونی حسنش این است که حداکثر و حداقل دارد و رها نیست. یعنی می

وسو  به همین سمت  1نجدرجهان هم صنعت نسل پ دهند.متعادل باشد که همه به آن رضایت می یک چیز باشد و

بندی بشر  گوید حداکثر کردن سود در بنگاه، هدف نیست بلکه انسجام هدف است. پس جمع که می   آمده است 

های نظری است و ما باید مبنای  ها بحث توانند کارایی بهتری داشته باشند. این ها، در انسجام می این است که انسان 

 بگذاریم که مورد توافق همه باشد. شخص ماصل  5 بر اساسنظری خودمان را مثالً 

که ازدواج داریم، طالق هم داریم و در تعاونی هم باید طالق را حالل بدانیم یعنی   طورهمانکه ما  نکته بعدی این 

و با دیگری پیوند بزنم و   شوم  راحتی جداباید بتوانم به   ، خواستم نیستیدجوری که من می اگر من فهمیدم شما آن 

های سهامی، سهاممان را  که در شرکت   طورهمانما باید تسهیل کنیم که االن وجود ندارد.    را  نیاضرری نبینم.  

گذاری کنیم و بفروشیم و از تعاونی بیرون اینجا هم باید بتوانیم سهام را قیمت   میشویمفروشیم و راحت جدا  می

 گذاری است.  در ساختار فعلی کسری هست همین قیمت که  یزیآن چ بیاییم. به نظر من 

 

 

 
به منابع   ی(، وابستگیافتی)استفاده مجدد و متعدد از منابع و مواد باز یبر اقتصاد چرخش دیسه جزء دارد که شامل تاک  ،ی بارز موج پنجم انقالب صنعت یژگیو 1

معمول در سطح   نیوان ق  یچارچوب موجب شده است تا برخ  نیهستند. ا  ی صنعت  یهاینوآور  یبرا  تالیجید  یفضا  یباال   لیو توجه به پتانس   یانرژ  داریپا

   .ردیصرف، محور کار قرار گ  یسودآور یبه جا  یتازه بدهند و حل مسائل انسان ینیخود را به قوان   یجا ییاروپا عیصنا
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 .  ست ياست که حداکثر و حداقل دارد و رها ن ن يحسنش ا يتعاون
متعادل باشد که همه به   زيچ کيبرابر اختالف باشد و   7 اي 6  اي  5 مييبگو ميتوانيم يعني

 .دهنديم تي آن رضا

 

تعاونی تشکیل داد باید توقعمان از او این باشد که رشد کند و بزرگ شود زیرا اقتصاد    هرکسی  کته بعدی اینکهن

دهند که رشد کنند و اگر رشد نکرد یعنی این مریض  شدن و اصالً افراد تعاونی تشکیل مییعنی رشدکردن و بزرگ 

 د به او کمک کنیم تا ضعف و مشکلش را برطرف کند.است و بای

یعنی باید یک ساختاری باشد که خدمات  باشد و قوام و استحکام داشته باشد    پایدار  باید  ساختار  اینکه   دیگر  نکته

توانند واحد حقوقی داشته باشند بلکه باید یک ساختاری  ها نمیزیرا همه تعاونی ها بدهد  حقوقی را به تعاونی

 ها ارائه بدهد. به آن  ها راتعاونی  ازین مورد حقوقی خدمات  صد تا باشد که صفر

عبارت   "کار با مردم برای مردم"شود. پس این عبارت  انجام  مردم و برای مردم توسط اینکه کار باید بعدی نکته

دهند. می   انجام  خودشان کار را برای خودشان  و  هستیم  تسهیلگر  بلکه ما  میکنینمکاملی نیست، زیرا ما با مردم کار  

هستیم و مردم از روی    مثل جاده  ما  و درواقع  دهیمما کارِ مردم را توسط خودِ مردم انجام مییعنی به عبارتی  

انجام    . بله، ما هم در سطوح باال وظایفی داریم که اگرکنندینمروی جاده حساب    وقت چیه شوند ولی  اده رد میج 

ما باید کند.کس هم تشکر نمیفهمد و هیچنمی  کسی  خوب انجام شود   اگر  و  آیدمی   در  صدایشان  مردم  نشود

ها به میدان بیایند و کار تعاونی جلو  باشیم تا آن حوصله شنیدن انتقادات و اعتراضات مردم و جوانان را داشته  

 برود.

  مملکت   یهابحران  است و  چه خبربدانند مملکت    است. یعنی همه  مهم  خیلی  آموزش است که  بعدی  نکته 

گیر است. چند روز دیگر که تابستان  نفس   و  ها مثل بحران انرژی در شرایط فعلی بسیار سنگینچیست. بحران 

ها ها باید کم شود یا اصالً تولید نشود تا خانه شود، یعنی تولیدات آن ها تعطیل می کارخانه تمام    شودی مشروع  

خواهد نیروگاه  . پس کسی که میدهندی نمبتوانند کولر داشته باشند. االن کسی نیروگاه تأسیس کند به او سرانه گاز  

 های واقعی کشور آشنا باشد. بزند باید این را بداند و با بحران 
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که   های آموزشی توسط یک آموزشگاه معتبر مثل سازمان مدیریت صنعتی استپیشنهاد من برگزاری دوره

ای هم برای خودش درست کرده باشد. ما حداقل باید ده، دوازده دوره برای کسی بیند رزومه کسی که آموزش می 

او مدرک تعاونی بدهیم.که می  به  بزند برگزار کنیم و سپس  تواند بحث  بته وزارت تعاون می ال  خواهد تعاونی 

  است. کلیدی  و مهم خیلی من نظر از آموزش بنابراین ها واگذار کند.آموزش را هم به خود تعاونی

ولی بهتر است گفته شود  شود که باید افراد از شهر به روستا برگردند  است. معموالً گفته می  مهاجرت  بعدی  نکته

عنی اگر آن فرد توانست در روستای ی  .روستایتان هم استفاده کنیدحاال که از روستا به شهر آمدید از ظرفیت  

را ایجاد کند ما به او وام هم بدهیم یا اینکه بیمه تأمین اجتماعی اعضای آن تعاونی روستایی را    یوکارکسب   خود

که معموالً    اندازی تعاونی در روستا به او بدهیم و از آن جاییرایگان کنیم و مزایایی را در صورت ایجاد و راه 

  بودن   سوزدوگانه ها را فعال کنند. پس پیشنهاد من  آن ظرفیت   توانند یمهای معطلی در روستا دارند  اینها ظرفیت 

 حضور هم زمان در شهر و روستا( است نه اینکه فرد را مجبور کنیم به روستا برگردد. )

  که   بود  مسکن  بنیاد  و  جهاد  بین  دعوایی  انقالب یککنیم. در اول    شروع  روستا  کدام  این است که از  بعدی  نکته

زدایی و ارائه تر هستند ولی بنیاد مسکن معتقد بود محرومیت بدبخت   که  هاتد  دورترین  برویم  گفت می   جهاد

ما در سفری که در    تر برویم.به روستاهای دورافتاده  مروربه خدمات را از همین روستاهای نزدیک شروع کنیم و  

 سری زدیم و دیدیم که با شهرهای آن تفاوت چندانی ندارد.  آنجارفتیم به روستاهای  آلمان همان زمان به

فرد را    نكهيسوز بودن )حضور هم زمان در شهر و روستا( است نه امن دوگانه شنهاديپ
 به روستا برگردد. ميمجبور کن

 

 آن، قبل از انقالب در   مطالعات  که  قبل از انقالب را مشاهده کردم و دیدم  وقتی به ایران برگشتیم، بنده اسناد

 کردند.  تجمیع  و دهات را کردند جنوب تقسیم و شمال  و غرب و شرق و دهات را به شده انجام مسکن وزارت

در نزدیکی    کهیدرحالولی آدم نیست    هست   غیره   و  آب  و  کشی فاضالب  و  کشیخیابان   وقتی بازدید کردیم، دیدیم

 ها نیامده بودند. هایتان را از صفر بازسازی کنید آندهات بود ولی چون دولت گفته بود که باید خانه  آنجا
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را طراحی کنیم  یانقشه که   م یگرفت، بنابراین تصمیم به بهسازی دارد نه بازسازی  ا نتیجه گرفتیم که روستا نیازم

  400روستای باالی    1400که اگر کسی بخواهد بهسازی کند طبق این نقشه عمل کند که این باعث شد از بین  

د روستا ای که واردرصد کل جمعیت را داشتند، بهسازی شود. پس باید هر مجموعه   25روستا که    53خانوار،  

  یی و همچنین سهم روستاها در تولید ناخالص ملیروستاا تولید  شود ابتدا حساب روستا را دربیاورد و درآمد یمی

سعی کند نرخ رشد روستا را در قالب آمار و ارقام باال ببرد  ،کندیمهای که اجرا را مشخص کند و سپس با طرح 

 نه اینکه صرفاً بگوید این تعداد طرح اجرا کردیم. 

 ی جمهوراست ی ر  آمار مرکز توسعه روستایی  اساس  را هدف قرار دهیم. برها  روستا   کدام  اینکه باالخره  بعدی  نکته

ها وجود دارد که مشکل دارند و ما این   9و    8  و   7  و  6  )رتبه( گریدروستا با    هزار  13,900  روستا،    39,500  از بین

 ، باهم چالش ندارند کنند و    کار   توانندمی  و باهم  است   نزدیک  باهم  راهشان  که  هاییبندی کردیم و تعداد آندسته را  

ها مهاجرت آن .این روستاها نیاز به رسیدگی دارند و از  است   هزار   300میلیون و    6ه جمعیتشان  ک  است   4040

 گیرد، بقیه روستاها سرپا هستند. صورت می

و در برنامه    بدهیم  هدف قرار  را  منظومه هستند  صورتبهروستا که    ۴۰۴۰پیشنهاد من این است که بیاییم این  

کند ولی برای روستاهایش  ها امتیاز بگیریم. متأسفانه کشور ما برای شهرهایش هزینه می سند هفتم توسعه برای این 

 کند که ما باید برای آن بودجه در نظر بگیریم. ینه نمیهز

 کندينم نه يهز ش يروستاها يبرا  يول کنديم نه يهز شيشهرها ي متأسفانه کشور ما برا
 . ميري آن بودجه در نظر بگ يبرا  ديکه ما با 

 

 هسته   آخر اینکه  نکته  شکل دهیم.  4040درست و اصولی این است که بحث روستا تعاون را در کنار طرح    حلراه

زیرا  و اهل تبلیغات نباشد،    باشد  تحمل شنیدن ناسزا را داشته  خواهد این کار را انجام دهد، بایدای که میاولیه 

کنید. در این کار    تبلیغ  بعد  برسانید   کنید و اول کار را به سرانجام  دوری  عمل  از  پیش  تبلیغ  رهبری فرمودند از

 این کار رشد کند و به نتیجه برسد.   تا کرد باید معامله باخداباید 
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 بندی یوست دو: جمعپ

ای در روستاها ضروری های فنی و حرفهآموزششود و  توسعه روستاها با حمایت از تولید و کارآفرینی محقق می

ت.  گیری برای توسعه روستا ضروری اسوجود یک مدیریت و متولی واحد و قوی در امر تصمیم . همچنین است 

نهاد در روستاها، تقویت و تعامل بخش خصوصی، نخبگان و دولت های مردم سازمان تعاونی و  تشکیل  از طرفی  

ها مسئوالن و مدیران به مردمان روستایی و فکر آن الزمۀ آن این است که  .دهدتسریع می مقوله رشد در روستا را 

 .رسدزا به منصه ظهور میاعتماد کنند؛ چرا که در ارتباط و تعامل دوجانبه توسعه پایدار و درون 

کت روستاییان در  بایست نگاه ما به جامعه روستایی تغییر و به مردم روستا اعتماد کنیم؛ چنان که مشارهمچنین  

ریزی، اجرا و نظارت اثرات بسیار خوبی در توسعه روستا دارد. توسعه صنایع کوچک در روستا و  مراحل برنامه 

حرفه  و  فنی  مراکز  ظرفیت ایجاد  با  متناسب  روستاها  در  روستاها  ای  در  توسعه  راهکارهای  از  منطقه  هر  های 

 .  شودمحسوب می 

انقالب اسالمی خدمات خوبی در روستاها صورت گرفته و امکانات زیرساختی در  باید به این نکته توجه کرد که  

اما مشکل اشتغال به خوبی بر طرف نشده و با   رق، گاز، بهداشت و... فراهم شده،در روستاها از جمله آب، ب

تا را با ال ها نتوانستیم سطح درآمد در روسای باال رفته و با افزایش هزینه افزایش خدمات در روستا، سبد هزینه 

 . نماینکرده معادل تالش در روستا را با درآمد باال در شهر جستجو می ببریم؛ لذا نسل جوان و تحصیل

ها و توسعه روستا باید در در شرایط کنونی با توجه به افزایش مهاجرت از روستا به شهرها، تأمین زیرساخت  

بیکاری )بیکاری پنهان در برخی  سکنه روستا به شهر    امل مهاجرتترین عومهم .  راستای تقویت بیشتر روستا باشد

  است.از فصول(، تفاوت سطح درآمد، نوع و سطح خدمات نقاط روستایی شهری 

های غیر رسمی در حاشیه شهرهای بزرگ و وقوع پدیده گاه رشد سریع شهرنشینی در ایران، گسترش سکونت 

شغل حاشیه  افزایش  مسکن،  گرانی  کاهشنشینی،  و  کاذب  خدمات   های  و کیفیت  بهداشتی  آموزشی،  رسانی 

  .های فرهنگی، برخی از آثار منفی مهاجرت روستاییان به شهر است تفاوت

به مهاجرت معکوس یعنی مهاجرت از شهر به روستا    نحل جلوگیری از مهاجرت بیشتر و رونق بخشید اما راه 

نواحی روستاییسرمایه تواند  می در  درآم    گذاری  فاصله  کردن  بین جوامع شهری و روستایی  و کم  باشد. دی 

باشد که مشاوران در تهیه، طرح و اجرا و    باید  ایها و تسهیالت اقتصادی دولت در توسعه روستا به گونه طرح
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ای که همه مراحل تولید تا بازاریابی و فروش را در  بازاریابی، روستائیان را حمایت کامل نمایند؛ حمایتی زنجیره

 .بر گیرد

 کنندگان : مشارکتسه پیوست 

 اندیشکده تعاون س رئی، جناب آقای مسعود راییجی :نشستدبیر 

 سخنرانان:

 آقای آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 آقای مسکنی،  معاونت محترم امور تعاون 

 آقای بحرینی، مدیر توسعه نهادی شتابدهنده پیشرفت و آبادانی روستا 

 ری آقای رضاپور، مشاور معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهو

 های استراتژیک ریاست جمهوری زاده، کارشناس ارشد مرکز بررسی آقای حسن

 ایسازی ستاد پیشرفت منطقه آقای ایرانمنش، مدیر مرکز رشد و گفتمان 

 های مجلس شورای اسالمی های مردمی مرکز پژوهشآقای شیخی، مسئول توسعه تعاون و مشارکت 

 گذاری تعاون صندوق ضمانت سرمایه آقای محمدی، سرپرست 

 های تولیدی معاونت امور تعاونآقای بیطرف، معاون تعاونی 

 های کشاورزی منتا جناب آقای عرفانیان، مسئول تعاونی

 ریزی بنیاد علوی  معاون توسعه و برنامه  به نمایندگی از ،زادهاصغرآقای 

 ی( علو  ادیوابسته به بن)روژه اشتغال شرکت زرفام پ ریمد آقای حسینی، 
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 منابع و مأخذ: 
 

. تعاون و  ي نيبر توسعه کارآفر ي سرآغاز يي (. تعاون روستا1388غالمرضا. ) ياوري.، و ي محمدمهد ، يگ يفاضل ب .1

.  62- 41(,  205-204)20)تعاون(,  يکشاورز

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122551 

 ،1368/04/14. ان يي جمعى از اصناف و روستا داري رهبر معظم انقالب در د  اناتيب .2

content?id=-https://farsi.khamenei.ir/speech2128 

  پژوهشگاه   انتشارات سازمان  – )قدس سره( يبادشاه آ يمحمدعل  ي اهلل العظم  ت يآ م يشذرات المعارف اثر عارف حك .3

 ( poiict.ir)  ياسالم  شهيواند فرهنگ

 ، 1397/ 11/ 22در گام دوم انقالب،   ي رهبر اناتيب .4

 content?id=-https://farsi.khamenei.ir/message41673 

 ( eghtesadonline.comپنجم در راه است؟ )  يانقالب صنعت  .5

اهلل(،  )رحمه ين يسالگرد رحلت امام خم  نيودومي به مناسبت س  ي مقام معظم رهبر ي وني زيتلو  يسخنران .6

14/03/1400 

content?id=-https://farsi.khamenei.ir/speech47991 

 1377/ 21/02وزارت تعاون با رهبر انقالب،  ن يمسئول داريد .7

content?id=-https://farsi.khamenei.ir/news18070 
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