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مم  ن ا   اهللا ا
و در آستانه دوره يازدهم جمهوري اسالمي ايران حاني به عنوان رياست جمهور انتخاب دكتر حسن رودنبال به 

ايران  ترويج و توسعه روستايي حترمم استادپيشكسوت و  دكتر اسماعيل شهبازي آقايآغاز دولت جديد، 
عمران روستايي كشور ارائه نموده  وكشاورزي ، توسعه ورزياكش ترويج ارتقاي جايگاه مواردي را در خصوص

به عمل  محترم دعوتخوانندگان استادان و صاحبنظران و از كليه . جمال بيان گرديده استاند كه در زير به ا
درس آبه  كشاورزي و روستايي كشوري ترويج و توسعه فعاليت هاي  رتقايامي آيد نظرات خود را در جهت 

  :ايميل زير ارسال نمايند
 e.karamidehkordi@gmail.com 

 استادان، صاحبنظران و اعضاي انجمنكوتاه ايران از مقاالت  موزش كشاورزيآانجمن علمي ترويج و  
در خبرنامه ماهانه انجمن نيز ، )www.iaeea.ir(عالوه بر چاپ از طريق وب سايت استقبال نموده و آنها را 

  .درج خواهد نمود
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د د جان و  و دا م     
  

ر ھادی   دا تدو پ شاورزی  دید   ه  ان  و  و یع تا ان رو     ا
 

 1دكتر اسماعيل شهبازي
  1392تيرماه 

  

  .ئيروستاتوسعه   برنامه هاي توسعه كشاورزي با دن برنامه هايالزم و ملزوم تلقي كر   -1
 .و پراكنده ي خُردتجميع روستاها طرح ها و پروژه هاي جاري و آتيِ جلوگيري از اجراي -2

كه در اجراي طرح تجميع و  اخير يتالش در جهت احياي روستاهاي تخليه شده در دهه ها -3
 .يا به سبب علل و عوامل ديگر تحليل رفته و تخليه شده اند

به منظور بررسي و اقدام در جهت جلوگيري از » بانك زمين«اري در جهت تأسيسگذسياست -4
 ارچه سازي قطعات اراضي مورد كشت وكار هر خانوارو نتيجتاً، كمك به يكپ» تقطيع اراضي«

 .روستائي

محصوالت كشاورزي ي توليد ي جديد و نوآبادهايابي براي ايجاد روستا هاكمك به مكان  -5
  .توسعه در نواحي مستعد به فراورده هاي غذائيتبديل  براي

 .عامه روستائيان مهارت هاي بومي برايو دستي صنايع ايجاد اشتغال در روستاها از راه احياي  -6

 .روستائي ايجاد اشتغال در روستاها از راه ايجاد و توسعه صنايع تبديلي براي سرريز جمعيت -7

منابع ، از جمله حفظ، توسعه و بهره برداري بهينه از كشاورزيصيانت از منابع پايه توليد در -8
 .در حوزه هاي هر اقليم ، خاك، جنگل، مرتع و آبخيزها و آبخوان ها.آب

 به  محلي روستائيي و مهارت هابومي كشاورزي  شناساندن دانششناسائي و در تالش  -9
ي توسعه كشاورزي و آباداني و عمران هابرنامه نمسؤال و مجريان و كارگزارانبرنامه ريزان و

 .روستائي

مر روستائيان در زمينه هاي توليد محصوالت و تبديل فراورده هاي تالش در آموزش مست -10
 ..حياي نظام آموزشي ترويجِ رخ ـ به ـ رخ در مزارع روستائيا طريقازكشاورزي

                                                 
  زيراب سوادكوه  ،1استاد گروه آباداني روستاها، پارك علمي وتحقيقاتي، دانشگاه شهيد بهشتي، پرديس  -  1
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از  »كشاورزان آينده ايران« تالش در آموزش و آماده سازي جوانان روستائي به عنوان  -11
 .روستاهادر ترويج در مراكز ترويج و خدمات كشاورزي  فعالسازي مكتب آموزشي طريق

، با استفاده از شيوه هاي نهضت فرهنگيوستائيان در قالب يك ر تالش در پرورش اجتماعي  -12
 .آموزشي در مكتب ترويج

اري در جهت ترويج علوم و فناوري هاي نوين و روزآور، پس از آگاهي و اشراف گذسياست  -13
 .در هر حوزه  از هر اقليم يبومي و مهارت هاي محلبر دانش و مسؤالن برنامه ريزان وكارگزاران 

اري در جهت احياء و ترويج اصول واركان و روش هاي مديريت بومي روستائي در گذسياست   -14
ترويج در  مكتب آموزشي با استفاده از ،مشاركت هاي اجتماعي در روستاها روستائيان داوطلبِبين 

 .روستاهادر مراكز ترويج و خدمات كشاورزي 

ه روستائي بر مبناي هاي ساخت و ساز ابنياري در جهت  احياء و گسترش شيوهگذسياست -15
متداول هاي و نه الزاماً به تَبعيت از روش ،در روستاهابراي توسعه كاركردهاي عملي و امكان پذير 

 .  .يدر توسعه شهر

» روستاشناس«و » روستاديده«اري در جهت انتخاب و آموزش و اعزام كارگزاران گذسياست  -16
 .ستائيانبا روو تعامل به مناطق و نواحي روستائي براي كار 

فعاليت  توانمندسازي روستائيان براي مشاركت در طرحِآموزش براي اري در جهت گذسياست  -17
 .روستائيعمران  وتوسعه كشاورزي  ي زيربنائيو اجراء  و ارزشيابي برنامه ها ، ها

 »خُرده پا«ويژه كشاورزان  اري در جهت ايجاد منابع مالي و اعتباري پويا و پايدارِگذسياست  -18
 . پي ريزي شده اند» با اعتبارفن«تلفيقِ   راهبردبر مبناي  كهواحدهائي در

 .   روستائيان »جان و مال«حافظ  ويژةاري در جهت گسترش شمول بيمه هاي گذسياست  -19

ها و ديگر نهاد اري در جهت بازگشائي و راه اندازي مدارس، درمانگاه ها، تعاوني هاگذسياست  -20
به سبب  در روستاهاي خُرد و پراكنده كه »نيمه تعطيل«و يا » يل شدهتعط« و واحدهاي دولتيِِ

در دهه هاي اخير  به  كهي ئروستاها در و يا، شده اند بستهو يا علل ديگر طرح هاي تجميع اجراي 
به و در نتيجه، محروم  هاي دولتياز حمايت و پشتيباني و پراكندگي، سبب كوچكي و دور افتادگي

    ).24/4/92( در شرف تخليه هستند  تحليل رفته يافته  وتدريج كاهش جمعيت 


