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ویژه کارکنان دهياریها و شوراهایهای اسالمي روستا

دهياری؛ رونق توليد و اقتصاد مقاومتي
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وظایف مرتبط دهياری با رونق توليد

 تطَيك ٍ تشغية سٍستائياى تِ تَسؼِ صٌايغ دستي ٍ اّتوام تِ تشٍيج ،تَسؼِ ٍ تاصاسياتي هحصَالت كطاٍسصي ٍ داهي سٍستا (تٌذ 8
هادُ  101اساسٌاهِ ،تطكيالت ٍ ساصهاى دّياسيّا)
 هساػذت ٍ ّوكاسي تا كطاٍسصاى دس جْت هؼشفي هحصَالت كطاٍسصي ٍ تَليذات صٌؼتي ٍ صٌايغ دستي سٍستا دس هشاكض ضْشي ٍ
ًوايطگاُّاي ريستط (تٌذ  37هادُ  10اساسٌاهِ ،تطكيالت ٍ ساصهاى دّياسي9
 پيگيشي ٍ هساػذت دس جْت ايجاد هَسسات خيشيِ ٍ صٌذٍقّاي لشضالحسٌِ ٍ هَسسات فشٌّگي (تٌذ  38هادُ  10اساسٌاهِ،
تطكيالت ٍ ساصهاى دّياسيّا)
اساسٌاهِ ،تطكيالت ٍ ساصهاى دّياسيّا)
مولفههای اساسي اقتصاد مقاومتي

 التصاد دسٍىصا ،اًؼطافپزيش ٍ هشدهي ضذى التصاد
 استفادُ حذاكثشي اص ظشفيتّاي داخلي
 كاّص ٍاتستگي تِ هٌاتغ ٍ هحصَالت سايش كطَسّا ٍ تؼاهل ساصًذُ تا آًْا
 تَهيساصي داًص ٍ تْشُگيشي اص فٌاٍسيّاي ًَيي
 كاّص ٍاتستگي تِ دسآهذّاي ًفتي
 افضايص ساًذهاى ٍ تَليذ
اهم محورهای قابل انجام از سوی دهياری برای تحقق اقتصاد مقاومتي در روستا

 اصالح ساختاس ًظام هالي دّياسي تا سٍيكشد هذيشيت ّضيٌِ ،كاّص ّضيٌِّاي غيش ضشٍسي ٍ كاّص ٍاتستگي تِ كوكّاي دٍلت
دس جْت استمالل هالي ٍ كاّص تاس هالي دٍلت
 ضٌاسايي هٌاتغ دسآهذ پايذاس ،تْشُگيشي اص فيآٍسيّا ٍ سٍشّاي جذيذ تاهيي هالي دس هذيشيت تْيٌِ هٌاتغ دّياسي
 تَجِ تِ ظشفيتّاي دسًٍي سٍستا(التصادي ٍ تَسؼِاي) تشاي هذيشيت اهَس سئستا ٍ تْشُگيشي اص خشد جوؼي دس تشًاهِّا ٍ اجشاي
طشحّا ٍ پشٍطُّا
 تشٍيج فشٌّگ استفادُ اص كاالّاي ايشاًي ٍ تستشساصي تشاي افضايص هطاسكت هشدهي دس هذيشيت سٍستا
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 ضٌاسايي صهيٌِّاي اضتغال ٍ هساػذت دس جْت تاهيي كاس تشاي افشاد جَياي كاس تا ّوكاسي دستگاُّاي ريستط (تٌذ  47هادُ 10
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 تَاًوٌذساصي جاهؼِ هحلي اص طشيك تشگضاسي ًطستّا ،كاسگاُّا ٍ دٍسُّاي آهَصضي ضغلي ٍ هْاستي تا ّذف تَسؼِ هطاغل
سٍستايي
 ضٌاسايي ٍ هؼشفي فشصتّاي التصادي ٍ سشهايِگزاسي ٍ كوك تِ تسْيل فشآيٌذ سشهايِگزاسي دس سٍستا
 كوك تِ ايجاد ٍ تَسؼِ تاصاسچِّاي هحلي ٍ هشصي ٍ تشًاهِسيضي تشاي ضكلگيشي ًظام ػشضِ ٍ تماضاي هحصَالت تَليذي سٍستا
 كوك تِ تَسؼِ گشدضگشي سٍستايي ،اكَتَسيسن ٍ تَمگشدي ٍ تستشساصي تشاي تَسؼِ هطاغل تش تستش فٌاٍسي اطالػات ٍ استثاطات

آموزه های مدیریت روستا

 13ضؼثاى 1442

ٍ داًص تٌياى دس سٍستا
 تشٍيج فشٌّگ كاسآفشيٌي ٍ حوايت اص كاسآفشيٌاى ٍ استاستآجّاي سٍستايي ٍ تالش تشاي اخز ًطاى تجاسي هحصَالت تَليذ سٍستا
ّ وكاسي هَثش تا دستگاُّا ٍ ًْادّاي ريستط تشاي افضايص تَليذ ٍ تْشٍُسي دس سٍستا ٍ تشٍيج فشٌّگ تيوِ هحصَالت كطاٍسصي
 تشًاهِسيضي تشاي تجويغ سشهايِّاي خشد دس لالة صٌذٍقّاي هالي هحلي ٍ ّوكاسي تا هَسسات هالي ٍ اػتثاسي هجاص
 ضٌاسايي ٍاحذّاي تَليذي غيش فؼال ٍ پيگيشي تشاي فؼاليت هجذد
 اهم دستاوردهای دهياریها در رونق توليد و تحقق اقتصاد مقاومتي

 تؼشيف ٍ اجشاي  1262طشح دسآهذصا دس سٍستاّا تا دسيافت حذٍدا  508هيلياسد تَهاى تسْيالت اسصاىليوت تاًكي ٍ فشاّن ًوَدى
صهيٌِ اضتغال تشاي ً 2896فش تِصَست هستمين
هاضييآالت ػوشاًي ٍ خذهاتي)
 تاسيس ٍ فؼاليت  928تؼاًٍي دّياسيّا تا ػضَيت تيص اص ّ21ضاس دّياسي ٍ فشاّن ًوَدى صهيٌِ اضتغال ً 12فش دس ًَاحي سٍستايي
 ضٌاسايي ٍ تطكيل تاًك اطالػاتي تيص اص ّ 3ضاس كاسآفشيي سٍستايي دس كطَس ٍ هؼشفي طشحّاي هٌتخة دس لالة دٍ جلذ كتاب
كاسآفشيٌاى سٍستايي
 تشگضاسي تيص اص ً 30طست تخصصي تحت ػٌَاى التصاد ٍ كاسآفشيٌي سٍستايي دس ضْشستاىّاي كن تشخَسداس تشاي فشهلٌذاساى،
تخطذاساى ،دّياساى ٍ ضَساّاي اسالهي سٍستايي (تا حضَس ً 7390فش)
 تَسؼِ صيشساختّاي گشدضگشي دس  557سٍستاي ّذف گشدضگشي تا اػتثاسي دس حذٍد  46هيلياسد تَهاى
 تشپايي تاصاسچِّاي هحلي ٍ دس سطح سٍستاّا ٍ افضايص سًٍك تثادالت كاالّا ٍ تَليذات سٍستايي
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 اجشاي پشٍطُّاي ػوشاًي دس سٍستاّا اص طشيك تْشُگيشي اص هاضييآالت ٍ اهكاًات دس اختياس(ٍاگزاسي  16927دستگاُ اًَاع

