گزارشی از راه اندازی و توسعه صندوقهای خرد روستایی در استان کرمان

توانمندسازی جوامع محلی
با نگاهی به وضعیت موجود محله های محروم در شــهرهای
کشور ،که هر روزه میزان جمعیت و نیازهای آنها و به تبع آن
مشکالت و آسیب های اجتماعی شــدن افزایش می یابد و از
طرفی منابع و ظرفیت های نهادهای دولتی ذی ربط ،پتانسیل
های آنها برای مشارکت و همراهی در برنامه ریزی ها و اقدامات
الزم بیش از پیش مشــهود میگردد .در این میان ظرفیت و
مهرداد محمدی سلیمانی* توانمندی پایینی که جوامع محلی برای حضور موثر در فرآیند
توســعه جامعه دارند ،چالش و تنگنای عمده ی فراروی این
نهادها محسوب می گردد .جوامع محلی توانمند مهم ترین محور توسعه می باشند ،زیرا آنان
نیازهای منطقه و مشکالت خویش را بهتر از سایرین شناخته و اگر دانش بومی ایشان با دانش
نوین همراه گردد ،بهترین راهکار برای مدیریت و رفع مشــکالت جامعه خواهد بود و دانش و
تجربه ارزشمندی که جوامع محلی به واســطه حضور در محل و ارتباط با مردم و رویارویی با
مشکالت به دست آورده اند در خیلی از موارد دانشی منحصر به فرد است.
توانمندســازی فرآیندی اســت تدریجی که در آن با ارتقــاء مهارت ،آگاهــی ،ایجاد باور و
اعتمادسازی می توان از امکانات و ظرفیت های منطقه و پتانسیل های بالقوه برای رسیدن به
اهداف موردنظر و رفع نیازها در قالب برنامه زمانبندی استفاده نمود .در واقع افراد یک جامعه
محلی می توانند با شرکت در کارگاه های آموزشی-مشــورتی نیازهای خود را بیان ،اولویت
بندی و خود راهکارهایی برای حل مشکل ارائه نمایند و پدید آوردن احساس ابراز وجود در فرد
و افزایش گزینه های پیش روی جوامع محلی می باشد.
با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و تاکید مدیریت ارشد استان کرمان تشکیل صندوق های
تامین مالی خرد روستایی یکی از راهکارهای موثر در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش
توسعه روستایی می باشد که از این راه می توان موجبات بهبود توانمندسازی جوامع محلی را
ایجاد کرد.که این مهم در شش مرحله به انجام می رسد که عبارت است از :بسیج جوامع محلی،
مطالعه مشارکتی (ارزیابی منابع و نیازسنجی) ،تشکیل صندوق های خرد روستایی ،تشکیل
تعاونی توسعه فراگیر و توسعه عمران شهرستان ،تهیه و اجرای برنامه های توسعه با رویکرد
توسعه منطقه ای و مشارکت محور ،توسعه کسب و کار پایدار.
در این راستا تعداد  571روستا به عنوان پایلوت جهت راه اندازی صندوق های تامین مالی خرد
روستایی انتخاب شده است که در هر یک از شهرستان ها تعدادی روستا به عنوان روستا هدف
انتخاب کرده اند ،در رودبار جنوب تعداد  16روستا از  152روستای باالی  20خانوار ،فاریاب
تعداد  16روستا از 93روستا ،کهنوج تعداد  20از  86روستا ،منوجان  20از  96روستا ،جیرفت
 56از  364روستا ،عنبرآباد  28از 106
روستا ،بم  16از  124روستا ،ریگان 16
از  123روستا ،فهرج  16از  90روستا،
نرماشیر  16از  73روستا ،ارزوئیه  20از
 92روستا ،بافت  24از  115روستا ،رابر
 16از  70روستا ،راور  12از  54روستا،
زرند  35از  79روستا ،کوهبنان  12از
 14روستا ،انار  8از  19روستا ،رفسنجان
 56از  145روســتا ،شــهربابک  36از
 84روستا ،بردســیر  29از  73روستا،
سیرجان  40از  138روستا ،کرمان 63
از  148روستا می باشد.
راه اندازی صندوق هــای تامین مالی
خــرد روســتایی در اســتان منجر به
عواملی تاثیرگذار از قبیل بسیج جامعه
روستایی و سازماندهی اهالی به منظور
مشــارکت در آبادانی روســتا ،تقویت
روحیه همکاری و افزایش انگیزه و امید
در روستاییان ،اســتفاده از ظرفیت ها

و پتانسیل های هر منطقه در جهت نیل به توسعه پایدار ،آموزش مشاغل روستایی به منظور
افزایش بهره وری در تولید ،تشــکیل گروه های هم صنف به منظور هم افزایی ،ایجاد زنجیره
تولید ،بازاریابی و فروش ،همچنین توانمندسازی روستائیان از طریق برگزاری دوره های آموزش
فنی و حرفه ای (در قالب تفاهم نامه مشترک دفترروستایی با اداره کل فنی و حرفه ای) ،پیگیری
تشکیل و راه اندازی تعداد  151مرکز آموزش فنی و حرفه ای در مراکز دهستان سراسر استان ،با
هدف ارتقا سطح مهارت-های فنی و حرفه ای روستاییان در جهت ایجاد اشتغال مستمر و پایدار
و تشکیل واحدهای تولیدی و خدماتی متشکل از حرفه آموزان آن مراکز نیز از دیگر کارهای
انجام شده در این زمینه می باشد .در همین راستا با مشــورت مقامات شهرستانی و برگزای
جلسات هم اندیشی با مشاور و دست اندکاران آگاه (بخش خصوصی و دولتی) ،انتخاب  4روستا
به ازای هر دهستان به عنوان پایلوت در سطح استان انجام شده است که ضمن بازدید میدانی
از اقدامات مشابه (الگوی قلعه گنج و شهداد) به همراه برآورد هزینه های اولیه انجام طرح ،به ازا
هر منطقه ،از دیگر اقدامات انجام شده در طرح ایجاد صندوق های خرد محله و روستا در جهت
توسعه سطح روستاهای استان می باشد.
هدف کلی آن اســت که در خود جامعه محلی ،عده ای از افراد به سطحی از نگرش ،دانش و
توانایی و تعهد برسند که بخواهند و بتوانند مســئولیت اجتماعی و نقش خود را در توسعه و
پیشرفت جامعه محلی شان ایفا نمایند .براین اساس با درنظر داشتن اصل مبنایی مالکیت و
حس تعلق که کلید اساسی ماندگاری و استمرار ایفای مسئولیت اجتماعی در مخاطب به شمار
می رود ،توجه به مردم به عنوان ذینفع اصلی ،نکته ای اســت که همواره باید مثل یک چراغ
راهنما مدنظر برنامه ریزان قرار داشته باشد .از ســویی بدیهی است که در یک جامعه محلی
توسعه نیافته به ویژه از لحاظ اجتماعی ،توانمندکردن خود این ذینفعان و مردم محلی برای
مشارکت در این امر و نهایتا مدیریت و رهبری این فرآیند امری حیاتی به شمار می رود .البته
نباید این نکته را از نظر دور داشت که مهم ترین انگیزه مردم محلی برای شروع حرکت ،رفع
دغدغه های آنها که همان مشکالت و نیازهای مبتال به آنها در محله است ،می باشد .لذا فرآیند
توانمندســازی جوامع محلی باید به دنبال افزایش آن دسته از توانمندی ها در جامعه محلی
باشد که به مردم محلی کمک کند تا بتوانند به این مشکالت و نیازها پرداخت نموده و در رفع
آنها بکوشند.
با این تعبیر ،نقش مفهوم توانمندسازی در جوامع محلی و اقتصادی هر جامعه را می توان مشابه
نقش آب در حیات زیستی روی کره زمین دانست .همچنین تدوین هرگونه برنامه توانمندسازی
جوامع محلی ،نیازمند توانمندسازی گروه های کارشناسی و نمایندگان دستگاه های دولتی
در همه ســطوح می باشــد تا با تغییرات مدیریتی در طول زمان اجرای پروژه دســتخوش
تزلزل نگردد .اهمیت اجرای این طرح
در راستای سیاســتگذاریهای کالن
کشــور ،امری ضروری و حائز اهمیت
جدی است .به طوری که در حال حاضر
در جهــت مردمی کــردن اقتصاد و به
تبع آن توانمندســازی جوامع محلی و
جلب مشــارکت های مردمــی ،طرح
های همچون ترســیب کربــن ،تکاپو،
حرکت ،صندوق های خرد روستائی و
محلی ،حمایت از اشتغال پایدار ،قطب
روســتائی و یا طرحهای اختصاصی در
استان کرمان از جمله مناطق 8گانه و
شهرپایلوت اقتصادمقاومتی درحال اجرا
می باشــد یا به زودی به اجرا درخواهد
آمد.
* معاون آمار و اطالعات
سازمان برنامه و بودجه
استان کرمان
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