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امروزه توسعه پایدار یکی از اصلی ترین دغدغه های کشورهای در حال توسعه است. صنعت 
گردشگری همواره فرصتی مناسب برای به وجود آوردن توسعه پایدار و همچنین ابزاری مناسبی 
برای رشد اقتصادی در جوامع گوناگون بوده است. همانطور که میدانیم عوامل گوناگونی موجب 
میشود تا گردشگران تجربیات متفاوتی را در طول سفر خود بدست آورند ، خوراک و نوشیدنی 
همواره یکی از مؤثرترین فاکتورها بر تجربه گردشگران بوده و حتی باعث رشد و ترقی بسیار از 

مقاصد گردشگری نیز شده است.
باتوجه به نقش مؤثر خوراک و نوشیدنی شرکت بومی فود فعالیت خود را به عنوان عضو کوچکی از 
صنعت گردشگری با هدف باال بردن سطح تشریفات و پذیرایی و همچنین شناساندن طعم خوراک 
و نوشیدنی ایران زمین به گردشگران داخلی وخارجی آغاز نمود. باشد تا با کمک پروردگار بلند 

مرتبه گامی هرچند  کوچک در رشد و شکوفایی میهن عزیزمان ایران برداریم.   

هاشمی  اله  نیایش)آیت  بزرگراه  به  نرسیده   / عصر  ولی  خیابان  تهران/ 
طبقه ۱۵  / کیان  برج   / ناصری  کوچه  نبش  رفسنجانی(  
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گفتمان بومی توسعه
هیچگاه شکل نگرفت
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@DMM2020

احمد موثقی؛ عضو هیأت علمی دانشکده حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه تهران:

گردشگری کشاورزی؛ 
ایده ای نو برای معیشتی پایدار
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یادداشت سردبیر...

تعیین ودر تقویم  14تیرماه هر سال روز بزرگداشت دهیار 
ارکان مهم و  از  ها درج گردیده است. مدیران روستایی یکی 
ادوار مختلف  به شمار می روند که در  توسعه روستایی  اساسی 
تاریخ با وظایف و عناوین متفاوتی نظیر دهبان، کدخدا و... اداره 
مدیریت  حاضر  حال  در  داشته اند.  عهده  بر  را  روستایی  امور 
دهیاری  و  اسالمی  شورای  نهاد  دو  برعهده  کشور  روستاهای 
و  اجرایی  بازوی  عنوان  به  دهیاری ها  میان  این  در  می باشد. 
امروزه  اگر  می شوند.  محسوب  روستایی  توسعه  اصلی  عامل 
زندگی  بهبود  به منظور  که  بدانیم  راهبردی  را  روستایی  توسعه 
اقتصادی، اجتماعی، محیطی و... گروه خاصی از مردم به مرحله 
اجرا در آمده است، در این صورت رابطه معناداری میان شرح 
می باشد.  مشاهده  قابل  روستایی  توسعه  و  دهیاران  وظایف 
و  بوده  استوار  روستائیان  مشارکت  بر  روستایی  پایدار  توسعه 
مدیریت به صورت متمرکز و دولتی با توجه به پراکنش گسترده 
و تفاوت های مختلف و فاحش در ایران دارای توجیه نبوده و 
فعالیت  و  ایجاد  لذا  است.  نداشته  موفقیتی  تاکنون  گذشته  از 
است  مدتی  و  داشته  روستاها ضرورت  در  مدیریت های محلی 
نظارت  تحت  دهیاری ها  یعنی  روستایی  نوین  محلی  مدیریت 
و  اسالمی(  روستا)شوراهای  اهالی  نمایندگان  مستقیم  مردمی 
کنترل و سیاست گذاری دولت)بخشداری ها و فرمانداری ها( در 
روستاهای کشور ایفای نقش مدیریتی می نمایند لذا با عملکرد 
شایسته دهیاری ها می توان در جهت توسعه پایدار روستایی گام 
ارزشمند  بسیار  را  دهیار  جایگاه  باید  بین  این  در  لذا  برداشت. 
دانست. به همین دلیل است که اعضای شورای روستا باید از 
افرادی که مسلح به ابزار علم و تجربه هستند برای این کسوت 

بهره بگیرند.

توسعه  با رویكرد  داده كه  نشان  انجام گرفته  بررسي هاي 
از پایین به باال دهیاري ها یكي از مهمترین اركان برنامه هاي 
محسوب  محلي  نوین  مدیریت  دیدگاه  با  روستایي  توسعه 
مي گردد در این راستا نحوه برنامه ریزي مطلوب توسط دهیاران 
به منظور تحقق توسعه پایدار روستایي بایستي مورد توجه قرار 
دقیق  برنامه ریزي  روستاها  در  توسعه  تحقق  منظور  به  گیرد. 
درك  باید  برنامه  تدوین  از  قبل  ولي  بوده  نیاز  مورد  مناسب  و 
از آنچه كه مي خواهند به دست آورند، داشته  صحیح دهیاران 
باشند. هر فرد، اجتماع یا ملت از زوایاي متفاوتي به توسعه نگاه 
این است كه  قرار گیرد  توجه  باید مورد  آنچه كه  ولي  مي كند 
تأثیر قرار داده است  توسعه زندگي همگان را به شكلي تحت 
و هدف آرماني آن بهبود بخشیدن كیفیت آحاد جامعه مي باشد. 
لذا باید توجه شود برنامه ریزي توسعه به نحوي باشد كه منافع 
مناطق  و  روستا  آسیب پذیر  اقشار  ویژه  به  روستاییان  اكثریت 

بومی را در برنامه هاي خود مورد توجه قرار دهد.
با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش مناسب براي دهیاران 
پیشنهاد مي گردد كه شیوه آموزش دهیاران به نحوي باشد كه 
و همكاري  تعاون  روحیه  و  مردم  مشاركت  ذاتي،  ظرفیت هاي 
را تقویت نموده و آموزش دهیاران زمینه اي را فراهم آورد كه 
بتوان در آن روابط مؤثر و تنگاتنگي را از طریق مشاركت مردم 
فردي،  تفاوت هاي  درك  طریق  از  و  نموده  برقرار  دهیاران  و 
گروهي و نیز فضاهاي متفاوت بتوان دوره هاي آموزشي متنوعي 

ایجاد و مدیریت نمود.
سردبیر |
مهدی خورسند لیه چاک |
تیر ماه 1399 |
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یادداشت...
جهش تولید در روستاها با استفاده از دانش و فناوری های روز

برای جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
های  نظام  و  تولید  الگوهای  مرحله  اولین  در  است  الزم 
استفاده  و  دانش بنیان  مدیریت  سمت  به  بهره برداری 
افزایش  برای  کند.  حرکت  روز  فناوری های  و  دانش  از 
از  دولت  است  الزم  کشاورزی  بخش  در  سرمایه گذاری 
با  تسهیالت  اعطای  نظیر  حمایتی،  سیاست های  طریق 
و  بازار  تقویت  بیمه ای،  نظام  تقویت  ترجیحی،  نرخ های 
اقتصادی  و  طبیعی  مخاطرات  بازاریابی،  حاشیه  کاهش 

موجود در این بخش را مدیریت کند. 
و  بورس  در  کشاورزی  کاالهای  معامالت  توسعه 
برای  مجوزها  کسب  هوشمند  سامانه های  یکپارچه سازی 
نیز می تواند مقدمات بهبود  فعالیت های مختلف کشاورزی 
توجه  با  کند.  فراهم  را  بخش  این  در  کار  و  محیط کسب 
استقبال مردم از بورس اوراق بهادر و بورس کاال، عرضه 
محصوالت کشاورزی و تولیدات روستایی نیز زمینه مناسبی 

برای عرضه در بورس یافته است.
روستایی  مسکن  حوزه  در  تولید  جهش  به  نیل  برای 
نیز باید تفکیکی بین مسائل درون بخشی و تخصصی این 
حوزه با مشکالت جاری کشور در مقیاس کالن که بیشتر 
بیرونی است قائل شد. بررسی ها  از تحوالت محیط  ناشی 
از  با استفاده  تولید مسکن  به  نشان می دهد تحرک بخشی 
ظرفیت های بخش خصوصی و برقراری سازوکارهای بین 
دستگاهی، به رغم این که بخش قابل توجهی از چالش های 
حوزه مسکن متأثر از محیط بیرونی است، اما می تواند به 

جهش تولید در این حوزه منجر شود.
صدور  هزینه  و  زمان  تقلیل  و  فرایند  ساده سازی 

»ایجاد  طریق  از  مسکن  عرضه  و  ساخت  مجوزهای 
کردن  کارآمد  و  مسکن«  عرضه  و  تولید  واحد  پنجره 
»هدفمندسازی  طریق  از  مسکن  اعتباری  های  سیاست 
کند.  کمک  امر  این  به  تواند  می  تسهیالت«  اعطای 
به  منجر  ای  جاده  حمل ونقل  بر  حد  از  بیش  تأکید 
 )... و  انرژی  )زیرساختی،  کشور  های  سرمایه  استهالک 

است.  شده 
حمل  بر  قانونی  و  باالدستی  اسناد  تأکیدات  رغم  به 
ونقل ریلی، در مقام اجرا توجه عملی به این بخش نمی 
بر  مبنی  توسعه  ششم  برنامه  قانون  اجرای  عدم  شود. 
نفت  صادرات  از  حاصل  عواید  از  درصد  یک  اختصاص 
حامل  های  قیمت  موازنه  و  ریلی  نقل  و  حمل  به  گاز  و 
های انرژی به نفع حمل و نقل جاده ای و به ضرر حمل 
و نقل ریلی از مهم ترین موانع توسعه حمل و نقل ریلی 

در کشور است.
تولید  جهش  تحقق  برای  پیشنهادی  الزامات  ازجمله 
مانند:  مواردی  به  می توان  عشایری  و  روستایی  نواحی  در 
و  روستایی  کارآفرینی  و  اشتغال زایی  ساماندهی طرح های 
عشایری، ارتقا و نوسازی نظام بازار محصوالت روستاییان و 
عشایر، تجهیز و تحریک بخشی سرمایه انسانی و اجتماعی 
و ارتقا و ایجاد یکپارچگی در نظام سیاستگذاری و مدیریت 

توسعه روستایی و عشایری اشاره کرد.

دبیر شورای سیاست گذاری |
سید علیرضا کاظمی دوالبی |
تیر ماه 1399 |
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معاون وزارت کار با اذعان به انحراف برخی طرح 
طرح   4800 تاکنون  گفت:  روستایی،  اشتغال  های 
دارای انحراف شناخته شده اند که برخی از آنها اصالح 

و 604 میلیارد تومان پول برگردانده شد.
کارآفرینی  توسعه  معاون  منصوری  عیسی  دکتر 
در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اشتغال  و 
سطح  داشت:  اظهار  سیما  خبری  ویژه  گفت وگوی 
بخش روستایی از حدود سه درصد در اشتغال ساالنه 
کشور به 29درصد افزایش یافت، البته با شیوع بیماری 
اینکه  بیان  با  وی  است.  یافته  کاهش  آمار  این  کرونا 
و کاری  نمی کند  ایجاد  اشتغال  می پذیریم تسهیالت، 
کرد:  اضافه  ندارد،  تداوم  شود  آغاز  تسهیالت  با  که 
به حدود 135 هزار طرح،  اشتغال روستایی  در طرح 
تسهیالت پرداخت شد و نخستین بار نظارت چند الیه 
بر این تسهیالت وجود دارد. تاکنون 4800 طرح دارای 
و  اصالح  آنها  از  برخی  که  اند  شده  شناخته  انحراف 
604 میلیارد تومان پول برگردانده شد. عده ای نیز به 

مراجع قضائی معرفی شده اند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گزارشی که از بخش 
اشتغال  طرح  تسهیالت  انحراف  بر  مبنی  خبری 
روستایی پخش شد، گفت: ما در این طرح تسهیالت 
50 میلیارد تومانی نداریم و سقف این تسهیالت 15 

میلیارد تومان است.
فروش  و  خرید  شدن  مطرح  درباره  منصوری 
تسهیالت طرح اشتغال روستایی، گفت: در یک سال 

اند  و پنج ماه گذشته، بانک ها منابع جدیدی نداشته 
که بخواهند وام جدیدی بدهند تا بر اساس آن خرید 
این  انحراف در  البته  بیفتد.  اتفاق  و فروش تسهیالت 

طرح، بدیهی است.

گیرندگان  تسهیالت  اطالعات  همه  ثبت 
روی سامانه وزارت کار

درصد   6۷ کشاورزی  بخش  گفت:  منصوری 
تسهیالت طرح اشتغال روستایی را به مبلغ یازده و نیم 
هزار میلیارد تومان تا مرحله چهارم به خود اختصاص 
صنایع  درصد،   6۷ این  از  عمده ای  بخش  البته  داده، 
تبدیلی است. وی افزود: بخش زراعت و باغداری 15 
به  را  کشاورزی  بخش  در  پرداختی  تسهیالت  درصد 
خود اختصاص داده است. معاون توسعه کارآفرینی و 
با  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اشتغال 
افزوده  روستایی  اشتغال  طرح  به  اکنون  که  منابعی 
شده و به حدود 20 هزار میلیارد تومان رسیده، میزان 
هزینه شده در بخش کشاورزی زیر 45 درصد است. 
منصوری افزود: از اواخر سال 9۷ همه اطالعات افرادی 
طور  به  اند  کرده  دریافت  را  طرح  این  تسهیالت  که 
کامل روی سامانه وزارت کار ثبت شده است و امکان 
آمار  اینکه  بیان  با  آزمایی آن وجود دارد. وی  راستی 
گفت:  نکرده ایم،  تحصیل  آمار  مرکز  از  را  اشتغالزایی 
ثبتی  داده های  می کنیم  استناد  آن  به  که  داده هایی 
است و بر اساس تمام شماری و کنترل چند الیه اعالم 

می کنیم چه مقدار اشتغال ایجاد شده است.

تسهیالت،  گیرندگان  بر  نظارت  افزود:  منصوری 
نظارت بر پرداخت شدن به موقع و درست تسهیالت از 
طرف بانک ها، وجود کمیته نظارت استانی با مسئولیت 
معاون استاندار و سامانه ناظر و سامانه شفافیت؛ مراحل 

نظارت بر اجرای طرح تسهیالت روستایی است.

برای جذب  بدنه دولت  عطش کاذبی در 
سرمایه در استان ها وجود دارد

روح اهلل ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسالمی 
نیز در این برنامه گفت: گزارش ها نشان می دهد در 20 
سال گذشته بخشی از تسهیالتی که در قالب طرح های 
است. وی  داشته  انحراف  پرداخت شده  زایی  اشتغال 
افزود: مشکل اشتغال، تأمین منابع مالی نیست و اگر 
به منابع مالی نیاز شود نباید از سیستم بانکی به این 
زنجیره های  از  را  اشتغال  باید  یابد.  اختصاص  موضوع 
کسب و کار آغاز کنیم زیرا کارآفرین، بازار و فناوری، 

کم نداریم اما تولید دوام ندارد.
وی اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بر تسهیالت پرداختی به طرح اشتغال روستایی نظارت 
جذب  برای  دولت  بدنه  در  کاذبی  عطش  اما  می کند 

سرمایه در استان ها وجود دارد.
ایزدخواه گفت: در دولت دهم، بانکی تسهیالت را 
برای اشتغال با نرخ 12 درصد پرداخت کرد اما دولت 
دهم که تمام شد نرخ تسهیالت خود را به 19 درصد 
افزایش داد و این موجب تعطیل شدن کارخانه و بیکار 
شدن کارگران آن شد. وی با بیان اینکه مسیر کسب و 

انحراف برخی طرح های اشتغال روستایی
دکتر عیسی منصوری خبر داد
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کار باید هموار شود، افزود: اگر همه تسهیالت اشتغال 
جامعه  درصد   10 باشد  رسیده  هدف  به  روستایی 

روستایی را پوشش داده است.

تسهیالت طرح اشتغال روستایی، نمی تواند 
اشتغال ۲۹ درصدی ایجاد کند

حجت ورمرزیار عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 
نیز در این برنامه گفت: در طرح اشتغال روستایی به 
به  دالر  میلیون  و 255  میلیارد  یک  هزار طرح   109
عالوه آورده بانک ها، تسهیالت پرداخت شده است اما 
جمعیت  درصد  هشت  تا  هفت  طرح  هزار   109 این 

فعال روستایی را پوشش می دهد.
وی افزود: به جز شهرهای زیر 10 هزار نفر حدود 
شش میلیون سرپرست خانوار روستایی و عشایری و 
روستایی  اقتصادی  فعال  جمعیت  نفر  میلیون  هفت 
پرداخت  درصد   ۷1 اینکه  بیان  با  ورمرزیار  داریم. 
است،  بوده  کشاورزی  بخش  به  طرح  این  تسهیالت 
گفت: اعالم می کنند 114 هزار نفر در این بخش در 
کرده  ایجاد  اشتغال   96 سال  با  مقایسه  در  سال 9۷ 
اند در حالی که در سال 9۷ هفت هزار و 850 نفر در 

بخش کشاورزی فعال بوده اند.
وی افزود: 29 درصدی که مرکز آمار اعالم کرده 
به آن به عنوان  و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آمار اشتغال روستایی استناد می کند به معنای افزایش 
علمی  هیأت  عضو  نیست.  مناطق  این  در  اشتغال 
دانشگاه تهران گفت: 44 درصد تسهیالت شش و صفر 
درصد این طرح را 2400 نفر دریافت کرده اند و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شفاف سازی اطالعات 
برساند.  عموم  اطالع  به  را  طرح   2400 این  مکانی 
 500 از  بیش  کدام  هر  طرح   2400 افزود:  ورمرزیار 
میلیون تومان تسهیالت دریافت کرده اند در حالی که 
باید پرسید چند درصد روستاییان امکان فراهم کردن 

وثیقه برای این مبلغ را دارند؟
وی گفت: تسهیالت طرح اشتغال روستایی هفت 
اقتصادی روستاها را پوشش می دهد  درصد جمعیت 
و نمی تواند اشتغال 29 درصدی در این مناطق ایجاد 
اشتغال  طرح  اجرای  واگذاری  افزود:  ورمرزیار  کند. 
ماهیت  از  شناختی  که  وزارتخانه ای  به  روستایی 
روستاها نداشت و مأموریت آن توسعه روستایی نبود 
موجب شد این طرح خوب اجرا نشود زیرا مسئولیت 
توسعه روستایی با وزارت جهاد کشاورزی است. وی 
تسهیالت  انحراف  میزان  درباره  گفت:  حال  عین  در 
نداده  انجام  دقیقی  محاسبه  روستایی،  اشتغال  طرح 
که  داریم  خانوار   20 باالی  آبادی  هزار   38 اما  ایم 
شرکت  دو  یا  شرکت  یک  به  تسهیالت  پرداخت 
نمی تواند این روستاها را پوشش دهد. موسی ویسی 
بویر احمد  و  پور خبرنگار صدا و سیما در کهگیلویه 
انحراف تسهیالت طرح اشتغال روستایی  که گزارش 
برنامه  این  با  تلفنی  ارتباط  نیز در  بود  تهیه کرده  را 
گفت: این گزارش بر اساس لیست پرداختی هایی که 
اداره کار منطقه در اختیار ما گذاشت و بر اساس آن، 
تهیه شده  آن مشخص شد  غیرانحراف در  و  انحراف 
است. وی افزود: در این فهرست با 15 میلیون تومان؛ 
این  پرسید  باید  اند که  کار شده  به  نفر مشغول   50

چطور ممکن است؟
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وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه سفر به مازندران 
و میراث فرهنگی گفت:  از بخش گردشگری، صنایع دستی  درباره حمایت دولت 
گردشگری  آسیب دیده  واحدهای  به  تومان  میلیارد  50هزار  دولت  تصمیم  به  بنا 

پرداخت می شود.
علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مراسم 
افتتاح هتل میزبان بابلسر، در پاسخ به این سؤال که چه اقدامات حمایتی با توجه 
کرونا  کرد:  اظهار  گرفتید،  نظر  در  برای بخش گردشگری  کرونا  ویروس  به شیوع 
اوج  نوروز  در  کرونا  ما هم  در کشور  زد،  آسیب  دنیا  در کل  گردشگری  بخش  به 
گردشگری ما، وارد شد و آسیب جدی وارد کرد. وی افزود: سه بخش از 10 بخش 
حمایتی دولت در بحث آسیب کرونا، مربوط به گردشگری می شود، دفاتر خدمات و 
فروش و تولید صنایع  گردشگری که خوشبختانه 50 هزار میلیارد تومان دولت وام 
حمایتی به بخش گردشگری تخصیص داده و هفته گذشته این پرداخت ها شروع 
بانک های  و  وزراء  و همه  دولت  در هیأت  رئیس جمهور  یادآور شد:  مونسان  شد. 
مرکزی دستور اکید داد چون از سرعت کار راضی نبود،  از هفته آینده امیدواریم 
باال  با درصد  پرداخت ها شروع شود، تمام تالشمان را می کنیم که پروژه هایی ک 

هستند تا پایان سال به نتیجه برسد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره پروژه های گردشگری 
در استان خاطر نشان کرد: در استان مازندران در این بخش بالغ بر 220 پروژه را 
مشخص کردیم، در کشور بالغ بر 2 هزار و 500 پروژه در بخش گردشگری در کشور 
در حال اجرا داریم که از این تعداد 500 پروژه فقط در بخش هتل های ستاره دار 
هستند که نشان از پیشرفت کشور در این بخش دارد. این مسؤول متذکر شد: در 
دولت یازدهم حجم باالیی از  موافقت های اصولی را بالغ بر 5 هزار مورد داریم که 
نشان از این دارد که گردشگری به عنوان یک بخش مهم می تواند در کنار صنعت 
بخش  در  اشتعال زایی  حجم  گفت:  مونسان  کند.  کمک  ارزاوری  به  کشاورزی  و 

گردشگری و صنایع این بخش نشان از این دارد که در همین مدت توانسته تعداد 
زیادی شغل ایجاد کند.

از درآمد ۳۰ میلیاردی به ۸۰۰ میلیون رسیده ایم
 - فرهنگی   امنای مجموعه های  نخستین نشست هیات  مونسان همچنین در 
مدیران  و  معاونان  ملی،  مجموعه های  امنای  هیات  اعضای  حضور  با  که  تاریخی 
تاریخی  فرهنگی  مجموعه  در  کنفرانس  ویدئو  صورت  به   استان   12 و  وزارتخانه 
سعدآباد برگزار شد، اظهار کرد: بحث هیات امنایی شدن اماکن تاریخی مدتی مطرح 
بود، همچنین در برنامه ششم توسعه نیز به آن اشاره شد، اما برای تصویب آیین 
نامه آن در هیات وزیران به زمان نیاز داشت. وی با تاکید بر این که تالش می شود 
تا در قالب هیات  امنایی شدن بتوانیم از همکاری و مشاوره دوستان استفاده و به 
نحو مطلوب تری این مجموعه ها را اداره کنیم، گفت: در قالب هیات امنایی شدن، 
تالش می کنیم تا فارغ از بودجه و امکانات دولتی بتوانیم از امکانات و کمک های 
بیرونی نیز استفاده کنیم. تاکنون محدودیت های قانونی برای استفاده از این امکانات 
داشتیم در حالی که بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور عالقه مند بودند تا 
در اداره این اماکن مهم، مشارکت کرده و به موضوع میراث فرهنگی کشور بپردازند. 
امنا، روند کسب  این هیات  با تشکیل  این که  از  امیدواری  اظهار  با  وی همچنین 
درآمد، نگهداری و حفاظت از این اماکن با ارزش فرهنگی تاریخی کشور مطلوب تر 
شود، افزود: سال گذشته ۷0 میلیارد تومان میزان درآمد وزارتخانه در قالب فروش 
بلیت و برنامه های اجرا شده در اماکن تاریخی بود که این درآمد بین این اماکن 

برای نگهداری آن ها توزیع شد.
تاکید کرد: در  فعالیت موزه ها در دوران کرونا  به روند  اشاره  با  ادامه  وی در 
این شرایط تا پایان سال درآمد زیادی نخواهیم داشت و با یک چالش در نگهداری 
اماکن تاریخی و فرهنگی مواجه خواهیم شد. با شیوع ویروس کرونا درآمد موزه ها 

پرداخت ۵۰هزار میلیاردی تسهیالت
به واحدهای گردشگری

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد
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اماکن تاریخی به شدت کاهش پیدا کرد؛ به طوری که بر اساس گزارش معاون  و 
توسعه مدیریت، این عدد در سه  ماه اول سال جاری حدود 800 میلیون تومان بود، 
در حالی که در مدت مشابه در سال گذشته حدود 30 میلیارد تومان درآمد داشتیم 
که بیشتر آن مربوط به بازدیدهایی بود که مردم در نوروز  از موزه ها داشتند؛ اکنون 
بر  عالوه  بتوانیم  فرهنگی تاریخی  مجموعه های  امنای  هیأت  تشکیل  با  امیدواریم 
درآمدهایی که اماکن تاریخی دارند درآمدهای جدیدی برای حفاظت و نگهداری 

آن ها اضافه کنیم.

اعتبار ۲۰۰میلیارد تومانی برای حفاظت از آثار تاریخی
 34 ملی  ثبت  به  اشاره  با  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
هزار اثر تاریخی در فهرست میراث ملی کشور و ثبت 24 اثر تاریخی در فهرست 
میراث جهانی یونسکو، ادامه داد: اعتباری که دولت برای نگهداری از این آثار در 
نظر گرفته است، حدود 200 میلیارد تومان است یعنی به اندازه یک پروژه راه، سد 

یا یک نیروگاه.
وی افزود: انصافًا انجام دادن کار با این بودجه محدود سخت است، با این وجود 
با دلسوزی همکارانم در معاونت میراث فرهنگی و ادارات کل استان ها، توانستیم با 
این  برای تحقق  امکانی  از هر  و  از آن ها حفاظت کنیم  مشارکت بخش خصوصی 
موضوع استفاده کردیم. او همچنین با اشاره به استفاده از ظرفیت ماده 2۷ و تالش 
از این  با استفاده  اتفاق را دارند، بیان کرد:  برای واگذاری بناهایی که قابلیت این 
ماده قانونی، می توانیم حق بهره برداری آن را به مردم واگذار کنیم و از پول مردم 
برای نگهداشت و مرمت استفاده کنیم. اما شرایط سخت است اماکن تاریخی نیاز به 

هزینه دارند و با این بودجه اندک نمی توان کار زیادی انجام داد.
مونسان تاکید کرد: در قالب هیات امنا و با هم فکری، امیدوارم بتوانیم منابع 
خوبی را برای این موضوع جلب کنیم، فعاًل 21 مکان تاریخی  در قالب این هیات امنا 
اداره می شود، امیدواریم در آینده بتوانیم این تعداد را گسترش دهیم و با کیفیت 

مطلوبی کار را جلو ببریم.

توزیع متوازن اعتبار در استان ها به رشد موزه های خصوصی منجر 
شده است

فرهنگی،  میراث  وزارتخانه  میراث فرهنگی  معاون  طالبیان  محمدحسن 
گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست از افتتاح 200 پروژه در حوزه میراث 
فرهنگی خبر داد که به زودی آماده بهره برداری می شوند و گفت: در حال حاضر 
وزارتخانه،  این  نظارت  بوده که 254 موزه تحت  فعال  ۷11 موزه در سطح کشور 
263 موزه غیروابسته و 35 موزه نیز به شکل مشارکتی اداره می شود. وی همچنین 
تهیه و تدوین دستورالعمل صدور پروانه موزه های خصوصی، توزیع متوازن اعتبارات 
در استان ها، اعتمادسازی بخش خصوصی، کاهش تصدی گری دولت، ساماندهی و 
حفاظت اشیای در اختیار بخش خصوصی را از دالیل رشد موزه های خصوصی کشور 
دانست و بیان کرد: در سال گذشته هر شش روز، یک موزه و در مجموع 60 موزه 
افتتاح شد. همچنین آمار بازدیدکنندگان موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی در سال 

9۷ حدود 6 میلیون و 410 هزار و 439 نفر و در سال 98 حدود 8 میلیون و 541 
هزار و 692 نفر بوده که نشان دهنده رشد 15 درصدی است.

وی با ارائه آماری از آثار تاریخی مسترد شده از کشورهای دیگر تا سال گذشته؛ 
از سامان دهی و مستندنگاری ۷48 هزار و 30۷ شی فرهنگی تاریخی از ابتدای سال 
92 تا پایان سال 98 خبر داد و افزود: از ابتدای سال 92 تا پایان سال گذشته 444 
و ساماندهی  اموال مجموعه داران بخش خصوصی شناسایی  از  و 6۷0 شیء  هزار 

شده است.
از  کشور،  سطح  در  ملی  میراث  پایگاه   92 وجود  به  اشاره  با  همچنین  وی 
وجود 46 پایگاه میراث جهانی در کشور خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تعداد 

پایگاه های میراث ملی به 100 پایگاه و میراث جهانی به 4۷ پایگاه برسد.

در کنار اماکن تاریخی، فروشگاه راه اندازی شود
حقیقی  عضو  و  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  رییس  حدادعادل  غالمعلی 
وجوِد  به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  فرهنگی تاریخی،  مجموعه های  هیأت امنای 
تخصصی در دنیا با نام "اقتصاد میراث فرهنگی" ، اظهار کرد: توصیه می کنم وزات 
در  دانشجویان  از  برخی  تا  کند  کمک  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بتوانند پایان نامه های خود را با این موضوع انتخاب 
و در این زمینه تحقیق کنند. وی با بیان این که در دنیا از طریق دو شیوه از موزه ها 
و  بلیت  فروش  طریق  از  نخست  افزود:  می کنند،  درآمد  کسب  تاریخی  اماکن  و 
سپس راه اندازی یک فروشگاه در اطراف اماکن تاریخی تا گردشگران از این فروشگاه 
درآمد  و  کرده  خریداری  را  کشور  آن  صنایع دستی  و  فرهنگی  محصوالت  بتوانند 
بیشتری از فروش بلیت موزه کسب کنند. وی پیشنهاد کرد تا در کنار اماکن تاریخی 

کشور یک فروشگاه راه اندازی شود.

فراهم  اقتصادی  بنگاه های  طریق  از  دنیا  در  موزه ها  مالی  منابع 
می شود

سیدمحمد بهشتی رییس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و عضو 
حقیقی هیأت امنای مجموعه های فرهنگی تاریخی نیز در این نشست گفت: زمزمه 
 80 دهه  ابتدای  در  فرهنگی تاریخی  مجموعه های  امنای  هیأت  نخستین  تشکیل 
آغاز شد که با توجه به مشکالتی که وجود داشت تا امروز اجرایی نشده بود، امروز 
عرصه های  مدیریت  در  عطفی  نقطه  و  است  داده  رخ  زمینه  این  در  مثبتی  اتفاق 
میراث فرهنگی محسوب می شود. وی با بیان این که در دنیا منابع مالی آثار تاریخی 
در  افزود:  می شود،  تأمین  اقتصادی  بنگاه های  طریق  از  کشور  اصلی  موزه های  و 
حقیقت این بنگاه ها به جای پرداخت مالیات در زمینه های حفظ، نگهداری و مرمت 

بناهای تاریخی کمک می کنند.
نشست  این  در  کردند.  مطرح  را  خود  پیشنهادهای  حاضر  اعضای  ادامه  در 
مجموعه های فرهنگی تاریخی که قرار است به شکل هیأت امنایی اداره شوند برای 
اعضا معرفی شدند، همچنین با تشکیل کمیسیون دائمی موافقت و مقرر شد جلسه 

کمیسیون دائمی هیأت امنا حداکثر تا دو هفته آینده تشکیل شود.
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صندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان »5 
کرده  تاکید  بدانید«  نابرابری  درباره  باید  که  نکته یی 
با  را  مالی  سیاست های  باید  جهان  کشورهای  که 
شرایط داخلی و منطقه یی خود متناسب کنند. مخارج 
اجتماعی را محافظت کنند و اثر آن را بهبود ببخشند، 
از  استفاده  کنند،  متعادل  را  کار  بازار  سیاست های 
رونق  موجبات  تا  کنند  مدیریت  را  مصرفی  کاالهای 
و  منابع  گردش  و  کرده  ایجاد  را  اقتصاد  و  تولید 
فراگیری  همچنین  دهد  افزایش  را  کاالها  و  خدمات 
نکته   5 این  رعایت  دهند،  ارتقا  را  مالی  سیاست های 
سبب می شود که به تدریج شرایط برای رفع نابرابری 

ایجاد و تقویت شود.
اعالم  گزارش  این  در  پول  بین المللی  صندوق 
برابری  کرده است که ضریب جینی- شاخص آماری 
توزیع درآمد- از سال 1988 به این طرف بهبود یافته 
است. در سال 1988 ضریب جینی در جهان رتبه 68 

را داشت که در سال 2015 به 62 تقلیل یافت.
بنا بر گزارش صندوق یکی از دالیل این کاهش 
توسعه  درحال  و  ظهور  درحال  کشورهای  قوی  رشد 
بوده است. با این حال صندوق اذعان کرده که در اکثر 

کشورهای توسعه یافته نابرابری تشدید شده است.
در این خصوص می توان به گزارشی اشاره کرد که 
بنا بر این گزارش نابرابری در داخل کشورها ازجمله 
درحال  متحده  ایاالت  مانند  یافته  توسعه  کشورهای 
یک  تنها  نه  نابرابری  به  رسیدگی  و  است  افزایش 
ضرورت اخالقی است بلکه برای حفظ رشد اقتصادی 

نیز حیاتی است.
یک  ما  که  کرده  اعالم  پول  بین المللی  صندوق 
 80 دهه  اواخر  از  اقتصادی  نابرابری  تاثیر  از  مطالعه 
اثرات  می دهد،  نشان  که  داده ایم  انجام  گذشته  قرن 
منفی فقر و نابرابری ناشی از برخی سیاست های هدف 
در کشورهای جهان بوده و تجزیه و تحلیل نابرابری و 
رشد نشان می دهد که نابرابری ها ناشی از سیاست های 

مالی در برخی کشورها بوده است.
در سال 2015 صندوق متعهد به انجام تجزیه و 
تحلیل بیشتر در مورد مسائل نابرابری و استفاده 
کشورهای  به  مشاوره  توسعه  در  کار  این  از 
جهان شده و به عنوان بخشی از تعهد خود 

اهداف  به  به کشورها در جهت دستیابی  برای کمک 
متحد  ملل  سازمان  توسط  تعیین شده  پایدار  توسعه 
به  دستیابی  برای  کشورها  به  کمک  2030و  سال  تا 
دو  نابرابری ها  پایدار  و  قوی  مهار  و  اقتصادی  رشد 
جهان  2۷کشور  در  نابرابری  مورد  در  جامع  تحقیق 
انجام داده است همچنین موج سوم مطالعات مربوط 
به 16کشور دیگر نیز درحال انجام است. در مجموع 
صندوق بین المللی پول 5 نکته و راهکار را برای کمک 
به کشورها در جهت ارزیابی سیاست های خود و تغییر 

شرایط ارائه کرده است.

 متناسب سازی سیاست های مالی
است  سازوکاری  و  ابزار  مهم ترین  مالی  سیاست 
میان  در  درآمد  مجدد  توزیع  برای  دولت  توسط  که 
پول  بین المللی  صندوق  و  می شود  استفاده  مردم 
مالیات  یعنی دریافت  مالی  نتیجه گرفته که سیاست 
و پرداخت یارانه ها و چگونگی مخارج دولت یک عامل 
آن  بهبود  و  نابرابری  مسائل  به  پرداختن  در  کلیدی 
کاستاریکا،  در  کارهایی  اخیرا  زمینه  این  در  است. 
صندوق  و  گرفته  صورت  توگو  و  هندوراس  گواتماال، 
راستا،  این  در  است.  کرده  تمرکز  آنها  نتایج  روی 
از سیاست های  بر نحوه استفاده  گزارش مالی 201۷ 
اجتماعی  انتقال  و  یارانه ها  سیاست های  و  مالیاتی 
سالمت  و  پرورش  و  آموزش  سیاست های  همچنین 

برای حل مسائل نابرابری تمرکز دارد.

 حفاظت از هزینه های اجتماعی
کشورها  که  دارد  تاکید  پول  بین المللی  صندوق 
ترویج  و  را حفظ  اجتماعی خود  می توانند کمک های 
تاثیر  به خنثی کردن  تا  افزایش دهند  را  آن  و  کنند 

منفی نابرابری ها کمک کند.
از  نیاز  مورد  اقتصادی  اصالحات  با  اوقات  گاهی 

طریق تخصیص مجدد منابع از برنامه های دولت ها 
به  می توان 
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۵ اصل برای رفع نابرابری 
در کشورهای جهان

صندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان »5 نکته ای که باید درباره 
نابرابری بدانید« تاکید کرده که کشورهای جهان باید سیاست های مالی را با 
شرایط داخلی و منطقه ای خود متناسب کنند. 

| گردآوری: علیرضا کیوانفرد|
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گاهی اوقات با 
اصالحات اقتصادی 
مورد نیاز از طریق 

تخصیص مجدد 
منابع از برنامه های 

دولت ها می توان 
به رشد مخارج 
اجتماعی کمک 

کرد. ازجمله 
کاهش هزینه های 
ناکارآمد حمایت 

از سوخت های 
فسیلی و تبدیل 
این هزینه ها به 

برنامه های اجتماعی 
می تواند موثر 

باشد و این پول نقد 
می تواند در کمک 

به رفع نابرابری 
موثر باشد.

،،
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کاهش  ازجمله  کرد.  کمک  اجتماعی  مخارج  رشد 
و  فسیلی  از سوخت های  حمایت  ناکارآمد  هزینه های 
می تواند  اجتماعی  برنامه های  به  هزینه ها  این  تبدیل 
رفع  به  در کمک  می تواند  نقد  پول  این  و  باشد  موثر 

نابرابری موثر باشد.
مطالعه صندوق در مورد نابرابری بین استان های 
برزیل نتیجه یی مستند در اختیار ما قرار داده که نشان 
می دهد، رشد مخارج اجتماعی و حفظ آن نقش مثبت 
مجدد  توزیع  سیاست  و  داشته  نابرابری  کاهش  در 
درآمد و هر نوع کمک مالی به خانواده ها در این برنامه 
در  است.   شده  نابرابری  کاهش  موجب  و  بوده  موثر 
افزایش  مورد  در  توصیه هایی  صندوق  نیز  پاکستان 
برخی  ادغام  و  اجتماعی  امنیت  شبکه های  در  هزینه 
از برنامه های شبکه امنیت اجتماعی کوچک تر و کمتر 
کارآمد داشته است. این »برنامه کمک درآمد« موجب 

عملکرد کارآمد در کاهش نابرابری شده است.
با کشورهای عضو برای  صندوق همچنان به کار 
زمینه  در  ویژه  به  اجتماعی  هزینه های  از  محافظت 
بهداشت و آموزش و پرورش ادامه می دهد و از سال 
2010 حداقل هزینه های اجتماعی در همه برنامه های 

صندوق با کشورهای کم درآمد را شامل می شود.

متعادل  سازی بازار کار
دهد  نشان  صندوق  کارشناسان  مطالعات 
و  رسمی  اشتغال  بین  تفاوت  چگونه  که 
غیررسمی در کلمبیا، جوامع قومی و مذهبی 
در اسراییل، مسائلی در مناطق مختلف برزیل 
و اسلواکی و اشتغال در ایاالت متحده و... همگی 
به توزیع نابرابر درآمد کمک می کند. در لهستان، 
خواستار  پول  بین المللی  صندوق  کارشناسان 
ساختاری  تحول  از  حمایت  برای  سیاست هایی 
مناطق کمتر توسعه یافته در شرق این کشور شدند 

تا تفاوت های بین مناطق را کاهش دهند و رشد همه 
سال  در  که  دیگری  مطالعه  کنند.  تقویت  را   جانبه 
و  کار  بازار  موسسات  بین  رابطه  بر  شد  انجام   2015
توزیع درآمد در اقتصادهای توسعه یافته متمرکز بود.

کاالهای  رشد  چرخه  بهبود  مدیریت   
مصرفی

می دهد  نشان  بولیوی  مانند  کشورهایی  تجربه 
و  کاالها  قیمت  متناسب سازی  سال ها،  برخی  در  که 
رونق  بهبود  باعث  عمومی  مصرف  افزایش  و  خدمات 
ساختن  متناسب  به  و  شده  عمومی  مخارج  بهبود  و 

بودجه نیز کمک کرده است.
دیگر  برخی  به  را  مدل  این  کارشناسان صندوق 
این  مقامات  به  کمک  برای  داده  توسعه  کشورها  از 
و  نابرابری  به تجزیه و تحلیل عوامل کاهش  کشورها 
به  سیاست ها  بهترین  شناسایی  با  و  پرداخته اند  فقر 
آنها توصیه کرده اند که با رشد مصرف جامعه به تنظیم 
مالی کشور کمک کنند و شرایط را برای رشد و رونق 

اقتصاد و گردش منابع مالی آماده کنند.

تشویق فراگیری حمایت های مالی از کم 
درآمدها

مسائل نابرابری پس از اصالحات بخش مالی در 
اتیوپی و میانمار به علت دسترسی محدود به خدمات 
مالی در مناطق روستایی بدتر شده است. این موضوع 
کمک  سیاست های  باید  کشورها  که  می دهد  نشان 
مالی خود به کم درآمدها و مناطق کمتر برخوردار و 

روستایی را تقویت کنند و افزایش دهند.
در یک مطالعه که توسط صندوق به تازگی انجام 
شده، نشان می دهد کشورها باید سیاست های مکمل 
را  نابرابری ها  تا  باشند  داشته  مالی  حمایت های  در 
کاهش دهد. هر گونه کاهش نابرابری متاثر از حمایت 
سیاست مالی از رشد قدرت خرید کم درآمد ها بوده و 
کشورهای درحال توسعه باید با سیاست های 
اصالحات مالی این ضعف ها را جبران کنند 

و توان مالی کم درآمدها را افزایش دهند.
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مدیر گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه 
این  یارانه  مستمر  یارانه  پرداخت  با  می گوید:  تهران 
شائبه ایجاد می شود که تمام جمعیت ایران را فقیر 
فرض کرده ایم و داریم به همه پرداخت می کنیم. این 

سیاست ضد توانمند سازی است.
علی اصغر سعیدی پژوهشگر اقتصادی و مدیر گروه 
اجتماعی  علوم  دانشکده  اجتماعی  رفاه  و  ریزی  برنامه 
دانشگاه تهران در تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران 
به اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: 
»عملکرد دولت یازدهم را باید نسبت به شرایط دولت 
سنجید؛تاکنون مهمترین تصمیمی که دولت می توانست 
بگیرد درمورد یارانه ها بوده است.چون حجم زیادی از 
درآمد های دولت در این بخش هزینه می شود. یکی از 
موانع هایی است که باعث می شود مصرف متعادل تری 
در جامعه به وجود آید،تعادل در هزینه هاست.به طور 
مثال خدمات بهداشتی  هم اکنون جزو خدمات دولتی با 
کیفیت پایین است. دولت به جای اینکه از صاحبان درآمد 
که یارانه می گیرند را حذف کند، بهتر است که از دهک 
های پایین درآمدی شروع کند و به گروه های کم درآمد 
یارانه بدهد و سعی کند بسته های یارانه ای را متنوع تر 
کند. گروه های میانه درآمدی و باالی درآمدی احتیاج به 

حمایت بیشتری دارند.«
های  گروه  چرا  که  موضوع  این  با طرح  سعیدی 
باالی درآمدی یارانه را حق خود می دانند،گفت:»علت 
این است که هیچ سیاست حمایتی از بخش خصوصی 
وجود ندارد .درحالی که باید مهم ترین موضوع برای 
باشد.اگر  خصوصی  مالکیت  حق  از  حمایت  حمایت، 
دولت این حمایت را از بخش خصوصی به عمل آورد 
به نحوی که افراد را برای سرمایه گذاری مطمئن کند، 

بزرگ ترین یارانه را این قشر داده است.«
شیوه  به  توان  می  را  ها  »یارانه  داد:  ادامه  وی 
که  هایی  یارانه  مثال  طور  به  کرد.  پرداخت  مختلفی 
ارائه می شود. ممکن است  بیماری های خاص  برای 
خانواده ای بتواند عمل جراحی انجام دهد ولی هزینه 
بیماری های خاص مانند سرطان و بیماری های دیگر 
را نتوانند پرداخت کنند. دولت می تواند این یارانه ها 
را به چنین افرادی بدهد.از طریق متنوع کردن بیمه 

های درمان می توان به شهروندان اطمینان  داد که 
دولت حامی آنهاست. گروه های پایین را باید حمایت 
کرد. حمایت می تواند در توانمند سازی باشد.طرحی 
که در برنامه ششم به اسم توانمند سازی فقرا تدوین 
تا آخر عمر  باشد که  این منظور  به  نباید  کرده است 
باید سعی کنیم این فقرا را  به این فقرا کمک کنیم. 
وارد بازار کار کنیم. یعنی گروه مترود جامعه نباشند. 
با پرداخت یارانه مستمر  این شائبه ایجاد می شود که 
داریم  و  ایم  کرده  فرض  فقیر  را  ایران  جمعیت  تمام 
به همه پرداخت می کنیم. این سیاست ضد توانمند 

سازی است.«
سعیدی یکی ادیگر از وظایف  دولت را شناسایی 
افراد نیازمند دانست و گفت: »دولت باید  طبقه بندی 
طریق  از  باید  باشد.  داشته  درآمدی  های  دهک  از 
پایه  و  اساسی  داده های  تولید  و  و محققان  نخبه ها 
را  به لحاظ درآمدی  ای  وضعیت گروه های مختلف 
بدست اورد. در حال حاضر گروه های اجتماعی را بر 
شان  اجتماعی  و  فرهنگی  اساس  بر  و  درآمد،  حسب 
نمی شناسیم. نقش دولت در اینجا بسیار موثر است.  
باید آمار گیری شود و تحقیقات انجام شود.این اولین 
از جامعه شناخت  که  است  نابرابری  برای کاهش  راه 
داشته باشیم. فقط با 10 دهک درآمدی آشنا هستیم 
منطقه  کدام  در  درآمدی  دهک  این  دانیم  نمی  ولی 
ایران است. باید اول این گروه ها را بشناسیم و فاصله 
هایشان را بدانیم.بعد منطقه ها را شناسایی کنیم و در 

آخر برنامه ها را اجرا کنیم.«
حاضر  حال  »در  کرد:  توصیه  دولت  به   وی 
است.  نفت  درآمد  به  وابسته  که  داریم  اقتصادی 
وابستگی به درآمد نفت باید حذف شود اگرچه دولت 
در زمینه کنترل تورم موفق بوده است  ولی من فکر 
گذشته   برنامه  های  دام ضعف  در  نباید  که  کنم  می 
تکرار  دوباره  را  های شکست خورده  تجربه  و  بیفتیم 
کنیم. حتی اگر الزم باشد، دوسال دیگر برنامه ششم 
یعنی  باشد.  نفع کشور  به  بیندازیم شاید  تاخیر  به  را 
اول تمام مشکالت موجود در کشور  را آن طوری که 
در گذشته آسیب شناسی کردیم برطرف کنیم و بعد 

اجرا کنیم.«

لزوم سیاست 
حمایتی یارانه ای

از بخش خصوصی

راهکار کاهش نابرابری در ایران چیست
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نابرابری از محرك های اصلی اعتراض و جنبش های اجتماعی در جوامع مختلف است كه تاثیرات 
روانی مخرب تری نسبت به فقر دارد؛ اعمال راهكارهایی همچون توزیع عادالنه ثروت و عدالت از سوی 

مسووالن، از تبدیل این مساله به بحران های اجتماعی پیشگیری می كند
موضوعی كه حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب هم بارها در سخنرانی های مختلف به آن 
اشاره و عنوان كرده اند: پیشرفت اگر با عدالت همراه نباشد، پیشرفِت مورد نظر اسالم نیست. این كه 
ما تولید ناخالص ملی را، درآمد عمومی كشور را به یك رقم باالیی برسانیم، اما در داخل كشور تبعیض 
باشد، نابرابری باشد، عده ای آالف و الوف برای خودشان داشته باشند، عده ای در فقر و محرومیت زندگی 
كنند، این آن چیزی نیست كه اسالم می خواهد؛ این آن پیشرفتی نیست كه مورد نظر اسالم باشد. 
اینجور نباشد كه نورچشمی ها مقدم باشند و افراد متقلب و خدعه گر جلو بیفتند. كاری كنیم كه افراد 

گوناگون كشور، همه بتوانند در برابر امكانات كشور، از فرصت برابر استفاده كنند.
به باور جامعه شناسان هم اگر جامعه ای دچار فقر بوده اما نابرابری در آن كمتر باشد به بحران 
های اجتماعی دچار نمی شود و بر عكس جامعه ای كه تالقی فقر و نابرابری در آن مشهود است، در 

آستانه بحران های جدی قرار خواهد گرفت.
اختالفات طبقاتی، آموزشی، قانونی و فرهنگی در سطح جامعه، از نشانه های نابرابری زیر پوستی 

است كه در صورت عدم چاره اندیشی و رفع آن، فرجامی سخت به دنبال خواهد داشت.

تضادهای طبقاتی، محرك نابرابری
برجسته شدن  و  طبقاتی  ایجاد شكاف  دالیل  مهمترین  از  یكی  اقتصادی،  و  معیشتی  مشكالت 
نابرابری در سطح جامعه است؛ تضادهای طبقاتی ناشی از رشد ناموزون ثروت كه عده ای را دهك پایین 

و عده ای دیگر را مرفه جلوه می دهد.
فساد  بسترهای  شدن  فراهم  و  طبقات  ها،  نگاه  اختالف  سبب  وضع  این  وگسترش  توجهی  بی 
اجتماعی و بحران های ناشی از فقر، بیكاری، اعتیاد و تبعیض می شود و در نهایت نظام را با چالش های 

متعددی روبرو می كند.
واگرایی و محدود شدن وفاق و همبستگی اجتماعی هم از دیگر تبعات نابرابری ها در توزیع ثروت 

و تشدید تضادهای توزیعی در جامعه است كه در صورت عدم توجه و رسیدگی، بحران زا خواهد بود.

نابرابری آموزشی، بسترساز تبعیض اجتماعی
بنابر قانون اساسی، تحصیالت در سراسر كشور به صورت رایگان است و تمامی افراد از آموزش و 
پرورش یكسان برخوردار هستند. اما در جایی كه قانون بر تحصیالت رایگان تاكید دارد، شواهد امر از 
نقش برجسته پول و درآمد در نوع و محل تحصیل و شكل گیری نابرابری های آموزشی حكایت می 

كند.
نابرابری های آموزشی و عدالت آموزشی همانند دو روی یك سكه هستند كه  به عبارت دیگر، 
واقعیتی به نام میزان دسترسی دانش آموزان از طبقات، نژادها و فرهنگ های متفاوت را به تحصیل 

تعریف می كنند. در واقع افزایش هر روی سكه، موجب كاهش روی دیگر آن خواهد شد.
با این وصف چنانچه جامعه ای بخواهد در جهت بسط عدالت آموزشی حركت كند، ناگزیر است 
نابرابری در دسترسی به فرصت های آموزشی را كاهش دهد. چرا كه نابرابری های آموزشی از یك سو 
افت تحصیلی منجر می شود به طوری كه در مواردی  افزایش  به زیان های درون سیستمی، مانند 
تحصیل را به كاالیی لوكس برای قشر كم درآمد تبدیل می كند كه محلی از اعراب در زندگی آنان 
ندارد. از سوی دیگر نظام اجتماعی را دچار بحران كند چراكه تبعیض و نابرابری در این بخش، آثاری 
ماندگار تری دارد و در درازمدت زمینه های تضعیف وفاق و انسجام اجتماعی و به تداوم چرخه شوم 

فقر را فراهم می كند.

قانون، اهرم كاهش نابرابری
حقوق  تحقق  برای  قانونی  ابزارهای  پوشش  تحت  جامعه  افراد  تمامی  قانونمند،  های  نظام  در 
شهروندی خود قرار دارند و در تنبیه، تادیب و احكام جرم، با آنان یكسان برخورد می شود. اما زمانی 
كه شواهد امر از تنوع قانون و اعمال سلیقه شخصی در آن وارد شود، اعتماد عمومی خدشه دار شده و 

دامن گستر فقر فرهنگی و نابرابرهای اجتماعی می شود.
احكام متفاوت در برخورد با یك موضوع، توزیع ناعادالنه قدرت، قضاوت های سلیقه ای، از جمله 
مواردی است كه پیامدهای نابهنجاری به دنبال دارد؛ پیامدهایی همچون احساس پایمال شدن حق 
كه به تشدید تضادها، تنش های اجتماعی، خشونت، به هم خوردن نظم، انتقام و در مواردی جنایت 

كشیده می شود.
بر همین مبنا، اصالحات قانونی، پذیرش صادقانه حقوق اساسی مردم، رفع موانع مشاركت سازمان 
هرگونه  رفع  و  امنیت  امید،  تقویت  ساز  زمینه  قدرت،  عادالنه  توزیع  و  امور  در  مردم  واقعی  و  یافته 

احساس نابرابری در جامعه خواهد شد.
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جامعه در مصاف
با نابرابری های اجتماعی
وجود نابرابری در جامعه اعم از توزیع ثروت، فرصت ها و امكانات؛ مساله 
ای است كه پیامدهای منفی آن به مراتب بیشتر از فقر بوده و زمینه ساز ایجاد 
بحران ها و شكاف های عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خواهد بود

| گردآوری: رامین شیرعلی پور|
| رییس دبیرخانه توسعه پایدار 
مسیر گردشگری دیلمان)البرز مرکزی(|
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گسترش گردشگری
برای غلبه بر فقر

انتظار  در  قشم  جزیره  اسکله  کنار  سهیال 
زنی  چند  و  چندین  از  یکی  او  است،  مسافرانش 
است که یکی دو اتاق از خانه اش را برای پذیرایی از 
گردشگران آماده کرده و معموال مسافرانش را هنگام 
یک  هیچ  او  می کند،  پیدا  اسکله  در  جزیره  به  ورود 
در  که  آن گونه  را  و مشتری مداری  بازاریابی  اصول  از 
روز  یک  فقط  نمی داند  می شود  تدریس  دانشگاه ها 
تصمیم گرفته با اجاره دادن اتاق به گردشگران بخشی 

از مشکالت مالی خانواده اش را حل کند.
قشم  گردشگری  بازار  از  کوچکی  سهم  واقع  در 
طریق  آن  از  تا  می کند  تالش  و  کرده  خود  آن  از  را 
درآمد کسب کند، برای یک زن جوان در جامعه بومی 
جزیره قشم چندان راحت نبوده که اتاق های خانه ای 
را که همراه همسر و فرزندانش در آن زندگی می کند، 
اجاره بدهد، اما سهیال تالش کرده تا کارش را به نتیجه 
راضی  هم  آورده  دست  به  که  نتیجه ای  از  و  برساند 
انتخاب مسافرانش  نکته احتیاطی هم در  است. چند 
رعایت می کند و معموال اتاق ها را به زنان و دخترانی 
برای  خرید  یا  گردشگری  قصد  به  که  می دهد  اجاره 

٤-٣روز به جزیره سفر کرده اند.

است  مسافر  دنبال  به  اسکله  در  که  همین طور 
اقامت  برای  آیا جایی  که  دو خانم جوان می پرسد  از 
رزرو کرده اند یا نه؟ و در ادامه امکانات اتاق هایش را 
می کنند  قبول  گردشگران  می دهد.  توضیح  برای شان 
که سر به خانه بزنند و اگر اتاق باب میل شان بود چند 
شب مهمان سهیال باشند، خانه ای با حیاطی بزرگ که 
یک تک اتاق در یکی از گوشه های حیاط چسبیده به 
ساختمان اصلی خانه در آن قرار دارد و همین اتاقی 
اتاق  برای گردشگران درنظر گرفته،  میزبان  است که 
چند  و  یخچال  یک  کولر  یک  و  است  بزرگ  نسبتا 
و  حمام  اما  شده،  داده  قرار  آن  در  رختخواب  دست 
اهالی  با  مشترک  و  حیاط  دیگر  سوی  در  دستشویی 
با توضیح شرایط  تا  خانه است. میزبان تالش می کند 
در  البته  که  کند  جلب  را  گردشگران  اعتماد  خانه 
کارش موفق هم شده و باالخره اتاق را برای ٤شب با 

یک مبلغ توافق شده اجاره می دهد.
اگرچه سهیال از سازوکار گردشگری سردرنمی آورد، 
درآمد  از  که  است  انسانی  میلیون ها  از  یکی  او  اما 
طریق  از  توانسته  او  می شوند.  بهره مند  گردشگری 

گردشگری مشکل فقر خانواده اش را برطرف کند.

| گردآوری: سجاد کوچک نیا|
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غلبه بر فقر با گردشگری
مهدیه رضا قلی زاده، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه 
مازندران درباره تاثیر گردشگری بر کاهش فقر می گوید: 
»نتایج تجربی  نشان داده که گردشگری چشم انداز رشد 
موجب  و  بخشید  خواهد  بهبود  را  ایران  در  اقتصادی 
توسعه  که  گفت  می توان  شد.  خواهد  سرانه  افزایش 
و  می شود  نابرابری  کاهش  باعث  ایران  در  گردشگری 
غیرمستقیم  و  تاثیرات مستقیم  بررسی  دیگر  از سوی 
توسعه در بخش  نشان می دهد که  فقر  بر  گردشگری 
گردشگری به کاهش فقر منجر خواهد شد.«او با اشاره 
به این که مطالعات انجام شده از سوی اقتصاددانان در 
فاصله سال های 1999 تا 2٠٠7 گردشگری را یکی از 
عوامل تاثیرگذار بر فقر می داند، توضیح می دهد: بنابراین 
می توان گفت یکی از عواملی که بر پدیده فقر در جوامع 
است  گردشگری  رشد  و  توسعه  گذاشت  خواهد  تاثیر 
و از آن جا که این صنعت یکی از پردرآمدترین صنایع 
با درآمد ساالنه  هزار میلیارد  آغاز هزاره سوم  از  جهان 
دالر بوده، می توان گفت این صنعت عالوه بر فقرزدایی 
موجب عدالت گستری و اشتغالزایی هم خواهد بود و در 
عین حال شغل هایی با درآمدهای باال برای فقرا ایجاد 
خواهد کرد، درواقع گردشگری از دو طریق غیرمستقیم 
با تاثیر بر رشد اقتصادی و مستقیم با ایجاد درآمد، تاثیر 

نابرابری فقر را کاهش خواهد داد.«

شورای جهانی 
سفر و گردشگری 

اعالم کرده که 
گردشگری ایران 

در  سال ٢٠١٧ با 
رشد خوبی همراه 

خواهد بود و تعداد 
گردشگران ورودی 
در این  سال میالدی 

به ٥،٥ میلیون نفر 
خواهد رسید

،،
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ورود  تعداد  »هرچه  دانشگاه  استاد  این  به گفته 
گردشگر بین المللی به یک کشور افزایش یابد، درآمد 
که  آن جایی  از  می یابد.  افزایش  نیز  آن  از  حاصل 
گردشگری یکی از صنایع خدماتی است، درآمد حاصل 
از این صنعت بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور 
اقتصادی  رشد  بر  مستقیما  و  شده  محسوب  میزبان 
آن کشور تاثیر می گذارد. از این رو، صنعت گردشگری 
می تواند راهکاری مناسب برای کسب درآمدهای ارزی 
سرشار برای کشورها و در نتیجه رشد اقتصادی باالتر 
باشد. نتایج به دست آمده درخصوص تاثیر مستقیم 
گردشگری بر نابرابری درآمدی در ایران نشان می دهد 
وارد  بین المللی  گردشگران  از  حاصل  درآمد  اگر  که 
شده به ایران به اندازه یک درصد افزایش یابد، نابرابری 

درآمدی به اندازه چهار درصد کاهش پیدا می کند.«

در انتظار ورود گردشگران بین المللی
شورای جهانی سفر و گردشگری اعالم کرده که 
گردشگری ایران در  سال 2٠17 با رشد خوبی همراه 
سال  این   در  ورودی  گردشگران  تعداد  و  بود  خواهد 
همین  و  رسید  خواهد  نفر  5،5 میلیون  به  میالدی 
گزارش تاکید کرده که تعداد این گردشگران تا  سال 
نفر  از 1٠ میلیون  بیش  آینده  یعنی 1٠ سال   2٠27
به  ورودی  گردشگران  تعداد  افزایش  با  بود.  خواهد 
هر  سهمی  تصاحب  برای  زیرساخت ها  ایجاد  کشور 
نیاز روزافزون  بازار گردشگری جهان  از  چند کوچک 
به برنامه ریزی در کشور را گوشزد می کند. اگر بنا بر 
این باشد تا بخشی از فقر و نابرابری اجتماعی از طریق 
گسترش گردشگری کاهش پیدا کرده و کنترل شود، 

اجرای برنامه های کارآمد در این زمینه ضروری است.

طرحی  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان 
روستاهای  اشتغال  و  تولید  ضربتی  »طرح  عنوان  با 
فرهنگی،  میراث  سازمان  گردشگری  هدف  منتخب 
اجرا  دست  در  را  کشور«  گردشگری  و  صنایع دستی 
طی  طرح  این  اجرای  با  کرده  پیش بینی  که  دارد 
سال های 95 و 9٦ بخش گردشگری کشور به سطح 

مطلوبی از کیفیت و کمیت خواهد رسید.
در  طرح  این  اجرای  از  که  گزارشی  آخرین  در 
ماه گذشته منتشرشده علیرضا زمانی، نماینده حوزه 
گردشگری طرح  اعالم کرده: »73 روستا در سراسر 
این  اجرای  برای  منتخب  روستاهای  به عنوان  کشور 
طرح در نظر گرفته شده که زیرساخت ها و قابلیتی های 
گردشگری روستاهای منتخب در جهت توسعه پایدار 
برای  الزم  زمینه  و  شد  خواهد  بررسی  گردشگری 
ایجاد  یادشده  روستاهای  در  قابل قبول  خدمات  ارایه 
می شود.«یکی از نکات قابل توجه در این طرح احیای 
صنایع دستی در این روستاهاست که قرار است حتی 
صنایع دستی فراموش شده و مهجور نیز ضمن اجرای 
این طرح احیا شده و محصوالت تولیدی این صنایع 
برای فروش به گردشگرانی که در آینده به این مناطق 
سفر می کنند، آماده و عرضه شود.براساس خبری که 
خانه های  شناسایی  کرده،  منتشر  ایسنا  خبرگزاری 
قدیمی مناطق روستایی برای تبدیل به اقامتگاه های 
بوم گردی جهت اقامت و پذیرایی گردشگران به جای 
بومی  فضاهای  با  آنها  آشنایی  و  هتل ها  در  اقامت 
استقبال  با  اخیر  سال های  در  که  روستاها  سنتی  و 
برای  مهم  اقدامات  ازجمله  شده  روبه رو  گردشگران 
است.  اشتغال  و  تولید  ضربتی  گروه  توسط  بررسی 
ارایه راهکار برای روستاها در زمینه راه اندازی و تجهیز 

اقامتگاه های بوم گردی، رونق صنایع دستی، بهره برداری 
از ظرفیت های تاریخی موجود، ایجاد فضاهای پذیرایی، 
تفریحی، تورگردانی و ایجاد آگاهی و انگیزه در جوامع 
محلی برای بهسازی و بهره برداری از آثار تاریخی جهت 
جذب گردشگر و افزایش اشتغال پایدار و تولید، ازجمله 
دستاوردهای اجرای این طرح است که پس از بازدید 
کارشناسان سازمان و معاونت های استانی از روستاهای 
هدف گردشگری، جلساتی با بخشداران، فرمانداران و 
دهیاران در شهرستان ها و روستاها برای بررسی موانع 
و مشکالت روستاها در زمینه رشد و توسعه گردشگری 

برگزار می شود.

توسعه گردشگری با تمرکز بر کاهش فقر
روستایی  گردشگری  توسعه  و  پایه گذاری  اگر 
در  کار  بازار  ایجاد  و  فقر  کاهش  راه های  از  یکی 
روستاها درنظر گرفته شود، احتمال مهاجرت معکوس 
بیش  حالی  در  می کند.  پیدا  افزایش  نیز  روستاییان 
برای  نمونه  مناطق  به عنوان  کشور  در  7٠روستا  از 
شده اند  انتخاب  دولت  سوی  از  گردشگری  تقویت 
گذشته  سال های  از  کشور  روستاهای  از  بسیاری  که 
در این زمینه سوابق قابل قبولی دارند، روستاییان در 
استان های کویری و استان فارس تجربیات درخشانی 
در این زمینه دارند که عالوه بر ایجاد فضای مناسب 
محلی  افراد  برای  اشتغال  ایجاد  به  گردشگران  برای 
نیز منجر شده است. سیاست های تشویقی دولت و نه 
مداخله مستقیم شاید راهکار قابل قبولی برای گسترش 
و  باشد  کشور  نقاط  برخی  در  گردشگری  تقویت  و 
مردم بومی نیز با الگوگیری از تجربیات موفق خواهند 

توانست تجربیات جدیدی در این زمینه خلق کنند.
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اقامتگاه بوم  گردی چیست؟
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اقامتگاه بوم  گردی چیست؟
 اکوتوریسم با معادل فارسی “بوم گردی” به معنای سفری مسئوالنه است که بیش از هرچیز به 
حفظ ارزش های محیط زیستی و معنوی یک منطقه توجه دارد. بوم گرد، گردشگری است که

به یک منطقه بکر طبیعی سفر کرده و سعی دارد کمترین اثر منفی را بر ویژگی های اصیل طبیعی، 
فرهنگی، محیطی و اجتماعی منطقه برجای بگذارد. بوم گردی در تعامل مستقیم و بهینه با مردم محلی 
قرار دارد بنابراین، به گردشگر تجربه ی سفری خاص و فراموش نشدنی می بخشد و در عین حال بر 
بهبود کیفیت زندگی مردم محلی تاثیر مستقیم می گذارد. به بیانی دیگر میتوان گفت، اکوتوریسم یک 
روش بلندمدت و پایدار برای کسب درآمد، بدون تخریب و آسیب زدن به منطقه است. با ما همراه 
باشید تا ببینیم مفهوم اقامتگاه بوم گردی چیست؟

| گردآوری: شیما باالیی|
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جدا  اقامتگاه ها  سایر  از  را  آن  که  دارد  ویژگی هایی  گردی  بوم  اقامتگاه  یک 
می سازد. اقامتگاه های بو م گردی معموال در مناطق طبیعی و روستایی و در نزدیکی 
جاذبه های بکر طبیعی منطقه ساخته می شوند. این اقامتگاه ها، خارج از محیط های 
شلوغ شهری و به دور از ترافیک، سروصدا و آلودگی های صوتی و محیطی هستند. 
خانه های  معماری  سبک  به  باشند،  که  منطقه ای  هر  در  گردی  بو م  اقامتگاه های 
محلی همان منطقه ساخته می شوند. بیشتر این اقامتگاها، خانه های قدیمی هستند 
که با بازسازی و احیا، مجددا مورد استفاده عموم قرار گرفته اند. اقامتگاه های بو م 
این  در طراحی  دارند.  اتاق ظرفیت  از 30  و کمتر  معموال کوچک هستند  گردی 
اقامتگاه ها از سیستم های سازگار با محیط زیست بهره برده می شود. این اقامتگاه ها 
باید طوری طراحی شوند که مصرف انرژی برق، آب و همچنین تولید زباله در آن ها 

حداقل بوده و بدون آسیب رسانی به محیط طبیعی پیرامون باشد.
یا اکوالدج  اکولودژ  نام  با  اقامتگاه ها در جهان  از  نوع  این  بدانید،  جالب است 
شناخته می شوند. از حدود سال 1990 میالدی این نام در جهان به اقامتگاه هایی 
اطالق می شد که بر پایه حفظ فرهنگ، معماری و صنایع دستی بومی هر منطقه 
ساخته می شدند و نسبت به توسعه پایدار متعهد بودند. چندسالی است که شکلی از 
این اقامتگاه ها در ایران تاسیس شده  اند. در ایران اقامتگاه هایی که با اصول توسعه 
پایدار و اکولودژ )یا اکوالدج( همخوانی داشته باشند عمال وجود ندارند. اما تعدادی 
این  به  گیالن،  آباد  قاسم  روستای  در  بوم  گیله  مانند  گردی  بوم  اقامتگاه های  از 
استاندارد بسیار نزدیک هستند. تعداد اقامتگاه هایی که از این اصول پیروی می کنند 

به 10 عدد هم نمی رسد.

اقامتگاه های بوم گردی چه امکاناتی دارند؟
 بیشتر اقامتگاه های بوم گردی، سطح مناسبی از امکانات رفاهی و بهداشتی 
سیستم های  به  مجهز  معموال  اقامتگاه ها  این  کرده اند.  فراهم  گردشگران  برای  را 
گرمایشی و سرمایشی مدرن هستند اما ممکن است با امکاناتی نظیر پنکه سقفی، 
بخاری هیزمی، بخاری نفتی و… هم مواجه شوید. بیشتر اقامتگاه های بوم گردی 
از سطح بهداشت مناسبی برخوردار هستند اما توجه داشته باشید که در اکثر این 
اشتراکی  و  گرفته  قرار  اتاق ها  از  بیرون  در  بهداشتی  و سرویس  اقامتگاه ها، حمام 
است. سیستم خواب در اقامتگاه های بوم گردی لحاف و تشک است و گاهی ممکن 
هر شب  اقامت  ازای  به  گردی  بوم  اقامتگاه های  هزینه های  باشد.  هم  تخت  است 
برای هر نفر محاسبه می گردد و صبحانه را نیز شامل می شود. اکثر این اقامتگاه ها 
آشپزخانه دارند و غذاهای سنتی محلی را پخت می کنند. بدین معنی که در صورتی 
که دوست داشته باشید می توانید برای وعده های غذایی ناهار و شام، طعم غذاهای 

محلی منطقه را بچشید.
 

همراهی جامعه محلی
اقامتگاه های بوم گردی از افراد بومی منطقه بعنوان راهنمایان محلی استفاده 
می کنند تا منطقه را به بهترین شکل به مسافرین معرفی کنند. این اقامتگاه ها ضمن 
آموزش جامعه محلی، برای افراد محلی منطقه ایجاد کارآفرینی کرده و در اقتصاد 
محلی مشارکت می کنند. اقامتگاه های بوم گردی با جامعه ی محلی تعاملی بهینه 
دارند و می توانند نقش بسزایی در معرفی صحیح فرهنگ و آداب و رسوم منطقه 

داشته باشند.
مسافران  و  دارند  ویژه  توجه  بومی  مراسم  معرفی  به  بوم گردی  اقامتگاه  های 
یا  بومی  باستانی،  آیین های  و  مراسم  از  محلی،  راهنمایان  همراهی  با  می توانند 
که  گردی  بوم  اقامتگاه های  از  بعضی  باشند.  داشته  بازدید  محلی  مناطق  مذهبی 
برای  شده  برنامه ریزی  و  بلندمدت  برنامه های  می کنند،  حرکت  صحیح  مسیر  در 
توسعه و حفظ محیط زیست پیرامون خود دارند. یک اقامتگاه محلی پویا از تصاویر، 
به  بکر منطقه  آداب و رسوم  و  برای معرفی جاذبه ها  پوسترها  و  نقشه ها  کتاب ها، 

گردشگران و بازدید کنندگان استفاده می کند.

اکوتوریسم و جامعه محلی
اقامتگاه بوم گردی می تواند تجربه ای خاص برای عاشقان سفر باشد. تجربه ای 
وسوسه کننده که حتما به یکبار امتحان آن می ارزد. اقامتی بیاد ماندنی که بعد از 

یکبار تجربه کردن، نمیتوان از تجربه دوباره و چندباره آن دست کشید.

اما مجوزهای فله ای چه بر سر اقامتگاه های بوم گردی می آورد؟
دکتر حمداهلل سجاسی قیداری عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در 
بوم گردی اظهار  اقامتگاه های  افزایش  ایسنا در خصوص آسیب شناسی  با  گفت وگو 
اقامتگاه های  کرد: در حال حاضر صدور بی رویه و لجام گسیخته مجوزها در حوزه 
ناشی  فرصت های  و  شده  گردشگری  حوزه  در  جدی  آسیب  به  تبدیل  بوم گردی، 
که  چرا  می کند،  تهدید  به  تبدیل  را  بوم گردی  اقامتگاه های  راه اندازی  و  ایجاد  از 
محیط های  در  سنتی  اسکان  محل  عنوان  به  روستایی  بوم گردی  اقامتگاه های 
روستایی هستند که از آن ها به عنوان یک راهبرد برای جذب و نگه داشت گردشگر 

در مقصدهای روستایی با قابلیت گردشگری، استفاده می شود.
وی ادامه داد: اقامتگاه های بوم گردی روستایی به دلیل کارکردهای چندوجهی 
اقامتگاه  یک  در  زیرا  هستند،  برخوردار  هتل ها  به  نسبت  توجهی  قابل  تفاوت  از 
بوم گردی عالوه بر اسکان و پذیرایی، می توان به عنوان یک موزه محلی، بنای سنتی 

با معماری اصیل، نمایش شیوه زندگی روستایی و... را به گردشگران ارائه داد.
عضو پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد افزود: به همین 
دلیل در همان زمان شیوه نامه اولیه و استانداردهایی برای راه اندازی اقامتگاه های 
بوم گردی در سطوح مختلف درجه یک، درجه دو، درجه سه و ممتاز تهیه و بر اساس 

آن مجوزهای  اقامتگاه های بوم گردی به متقاضیان ارائه شد.
سجاسی ابراز عقیده کرد: به اعتقاد من ایده راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی در 
حوزه گردشگری روستایی، ایده بسیار خوبی بود و این فرصت از سمت مسئوالن به 
خوبی شناسایی شده بود که چگونه از ظرفیت گردشگری روستاها استفاده کنند تا 
روستاییان را به سرمایه گذاری در روستا تشویق کرده و از طریق آن به ایجاد اشتغال 
افزایش  ایده  این  اجرای  کنند. هم چنین  روستایی کمک  در محیط های  فرصت  و 
ماندگاری گردشگر در روستا و مقصدهای گردشگری، زمینه سازی احیاء معماری 

بومی روستا مخصوصا خانه های روستایی و احیاء فرهنگ محلی را به دنبال دارد.
وی عنوان کرد: در سال های اولیه ارائه مجوزها به اقامتگاه های بوم گردی هم 
به لحاظ سرعت و هم به لحاظ تعداد مجوزهای ارائه شده بسیار خوب و مناسب 
بود؛ اما در چند سال اخیر به جهت آمارسازی و حتی رقابت های اشتباه استانی در 
سطح کشور، ارائه مجوزهای  اقامتگاه های بوم  گردی افزایش بی رویه پیدا کرد و به 
صورت لجام گسیخته مجوزهایی برای تاسیس اقامتگاه های بوم گردی ارائه شد که 
به نظر می رسد این لجام گسیختگی و مجوزهای بیش از اندازه فرصت کارآفرینانه 
حوزه گردشگری روستایی و به اصطالح »کارآفرینی بومی« را تبدیل به تهدید کرد.

عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد تشریح کرد: در حال 
حاضر چیزی حدود دو هزار اقامتگاه بوم گردی در کشور مجوز گرفته اند و در برخی 
از روستاهای کوچک شاهد تاسیس سه تا چهار اقامتگاه  بوم گردی هستیم که این 

کار یک تهدید و آسیب بسیار بزرگ برای روستاها به شمار می آید.
سجاسی گفت: همانطور که اشاره شد، میراث فرهنگی و گردشگری شیوه نامه و 
استانداردهای نسبتا خوبی برای راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی ارائه کرده که اگر 
به همان اصول به خوبی توجه می شد و برخی به دنبال افزایش آمار و آمارسازی و 

رقابت های غلط نمی رفتند، کافی بود.

توجه به اصل کیفیت اقامتگاه ها مهمتر از کمیت آن ها است
اقامتگاه های  تاسیس  برای  اعطای مجوز  به نظر من در  ابراز عقیده کرد:  وی 
ارائه خدمات آن بسیار  اقامت گاه و کیفیت  به اصل کیفیت خود  بوم گردی، توجه 
مهم تر از اصل کمیت یا تعداد اقامتگاه ها است؛ پس بهتر است به این بیندیشیم که 
اقامتگاه های خوب و استاندارد در محیط های روستایی داشته باشیم تا اقامتگاه های 

بیشتر.
خصوص  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  گردشگری  و  زیارت  پژوهشکده  عضو 
افزایش تعداد مجوزهای اقامتگاه های بوم گردی با بیان این که به چند اصل مهم در 
برنامه ریزی آن ها توجه نشده است، گفت: اصل اول »آمایش فضایی اقامت گاه ها در 
عرصه فضایی و پراکنش و تراکم این اقامتگاه ها در عرصه سرزمین است« و باید به 
این نکته توجه شود که چه تعداد اقامتگاه می تواند بر اساس نیازها در یک منطقه 

روستایی احداث شود؟
سجاسی ادامه داد: اصل دومی که به فراموشی سپرده شده است، اصل »ظرفیت 
تحمل محیطی به لحاظ جذب گردشگر است«، زمانی که مجوزهای بی رویه برای 
بیشتری  گردشگران  می شود،  داده  روستا  یک  به  بوم گردی  اقامتگاه های  تاسیس 
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برای بازدید از این مکان تشویق می شوند و این خود با ماهیت اصلی اقامتگاه های 
بوم گردی که حفظ پایداری و محیط زیست روستا بوده، در تضاد است؛ بنابراین باید 

به ظرفیت تحمل محیط توجه شود.
وی در بیان اصل سوم تصریح کرد: این اصل که باید رعایت شود، اصل »آستانه 
محدودیت های  گرفتن  نظر  در  با  بوم گردی  اقامتگاه   یک  برای  اقتصادی  صرفه 
روستا  یک  در  بوم گردی  اقامتگاه   یک  اگر  مثال  برای  است«،  اقامتگاه ها  درآمدی 
بسیار خوب فعالیت می کند و موفق است، ارائه مجوز زیاد از حد باعث می شود که 
توزیع  اقامتگاه  یا چند  بین دو  و درآمد  پیدا کرده  قبلی کاهش  درآمدهای مکان 
شود؛ چراکه گردشگر نیز بین آن ها توزیع می شود، به مرور زمان با کاهش درآمد 
شاهد  آن ها،  توسط صاحبان  هزینه ها  پوشش  توانایی  عدم  هم چنین  و  اقامتگاه ها 

ورشکستگی اقامتگاه ها خواهیم بود.
عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: این سه 
به آن ها توجه  بوم گردی  اقامتگاه های  ارائه مجوز  باید در  از اصولی است که  اصل 
اقامتگاه های  راه اندازی  برای  مجوز  صدور  در  گفت  می توان  دلیل  همین  به  شود، 
بوم گردی توجه به اصل »آمایش سرزمین بر حسب نیاز و توان روستاها و مقصدهای 
یک  بوم گردی  اقامتگاه های  بین  اقتصادی  توازن  گرفتن  نظر  در  با  گردشگری« 

ضرورت انکار ناپذیر است.
هر  برای  بوم گردی  اقامتگاه های  مجوز  اعطاء  دیگر  طرف  از  افزود:  سجاسی 
متقاضی در محیط روستایی بدون در نظر داشتن مهارت های مهمان پذیری، نحوه 
تبلیغات و بازاریابی، نحوه ارائه خدمات و عدم توجه به تجربه فعالیت فرد در حوزه 
باشد.  روستایی  بوم گردی  اقامتگاه های  آینده  برای  تهدیدی  می تواند  گردشگری 
برای مثال فردی که تا امروز تجربه ای در حوزه گردشگری نداشته، نمی تواند مجوز 
تاسیس اقامتگاه بوم گردی در روستا را داشته باشد؛ اگر فردی قصد تاسیس اقامتگاه 
بوم گردی را دارد، باید در حوزه گردشگری فعال بوده و حداقل آموزش های الزم در 

این زمینه را گذرانده باشد.

تمرکز بیش از حد بر درآمدزایی، یک تهدید است
وی ادامه داد: نکته بعدی که تهدیدی جدی در راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی 
به حساب می آید، تمرکز بیش از حد صاحبان اقامتگاه های بوم گردی صرفا بر اسکان 
و درآمدزایی است؛ این کار منجر به فاصله گرفتن اقامتگاه  بوم گردی از فلسفه اصلی 
و وجودی شان که معرفی فرهنگ روستا، کمک به حفظ و پایداری روستا، کمک به 

حفظ محیط زیست و آثار ملموس و ناملموس میراثی در روستا بوده، خواهد شد.
عضو پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص وضع 
بیان کرد: در حال حاضر فلسفه  اقامتگاه های بوم گردی در محیط روستایی  فعلی 

اقامتگاه بوم گردی بر اساس شیوه نامه تدوین شده توسط میراث فرهنگی متفاوت 
از وضع امروزی است و راه اندازی اقامتگاه های روستایی در ایران عمدتا با عجله و 

بیشتر بدون مطالعه های پشتیبان صورت می گیرد.
سجاسی عنوان کرد: در حال حاضر صدور مجوزها به صورت فله ای دلیل خارج 
از کنترل شدن اقامتگاه های بوم گردی و حتی ایجاد مشکالت متعددی در این حوزه 
شده و می توان گفت که به تدریج نشانه هایی از فاصله گرفتن اقامتگاه های بوم گردی 

از فلسفه اصلی خودشان را نیز شاهد هستیم.
فرهنگی  میراث  کرد:  تصریح  زمینه  این  در  الزم  آموزش های  مورد  در  وی 
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راهنمای  تور،  راهنمای  مهمان پذیری،  حوزه های  در  خوبی  بسیار  دوره های 
گردشگری و محلی، اکوتوریسم، ژئوتوریسم منطبق با منطقه و ارائه خدمات دارد 
که افراد متقاضی برای کسب مجوز باید این دوره  ها را سپری و اکثر مجوزهای این 
دوره ها را اخذ کرده تا پس از آن  بتوانند مجوز تاسیس اقامتگاه بوم گردی را از میراث 

دریافت کنند.
کردن  سپری  از  پس  داد:  ادامه  مشهد  فردوسی  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
اقامتگاه  می تواند  نظر  مورد  روستای  که  شود  سنجیده  باید  مختلف  دوره های 
بوم گردی داشته باشد. حال اگر این امکان را دارد، ظرفیت تاسیس چند اقامتگاه 
در یک روستا وجود دارد، اگر امکان تاسیس اقامتگاه بوم گردی در این روستا فراهم 
شده است و تنها یک ظرفیت بیشتر ندارد، مجوزهای بعدی به هیچ عنوان نباید 
آمایش  اصل  داده شود؛ چرا که  را دیده اند،  آموزش های الزم  افرادی که حتی  به 

سرزمین اجازه چنین کاری را نمی دهد.
راه اندازی  برای  مجوز  اعطاء  در  شد،  گفته  آنچه  بر  بنا  کرد:  اظهار  سجاسی 
اقامتگاه های بوم گردی به چند مساله باید توجه شود؛ آستانه سودمندی یا سودآوری 
اقتصادی و اشتغال زایی برای اقامتگاه های بوم گردی یکی از مواردی است که باید 
تعریف شود، در این مورد باید بتوان بررسی کرد، راه اندازی یک اقامتگاه بوم گردی 
تا چه میزان باید درآمد کسب کند. چرا که اگر اقامتگاه  بوم گردی مورد نظر کمتر از 

حد مشخص شده درآمد کسب کند دچار ورشکستگی می شود.
مجوز  اعطاء  در  روستایی  ظرفیت های  به  توجه  بعد  نکته  کرد:  اضافه  وی 
دارند  گردشگری  پتانسیل  که  روستاهایی  باید  ابتدا  است،  بوم گردی  اقامتگاه های 
اقامتگاه های بوم گردی  باید به آن روستاها مجوز تاسیس  شناسایی شده و سپس 
اقامتگاه  چند  تاسیس  ظرفیت  روستا  این  دید  باید  موارد  این  از  پس  داده  شود، 
بوم گردی را دارد، به این دلیل که اگر بیشتر از ظرفیت به روستای مربوطه مجوز 
تاسیس اقامتگاه بوم گردی داده شود اثرات منفی، آسیب ها و تهدیدهای آن بیشتر 

از اثرات مثبت می شود.

اقامتگاه های  راه اندازی  در  بی رویه  مجوزهای  منفی  اثر  پنج 
بوم گردی

عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص اثرات 

ارائه  منفی  اثرات  کرد:  خاطرنشان  زمینه  این  در  بی رویه  مجوزهای  ارائه  منفی 
مجوزهای بی رویه برای تاسیس اقامتگاه های بوم گردی در محیط های روستایی در 
پنج مورد خالصه می شود؛ مورد اول مجوزهای زیاد و تشویق بی رویه ورود گردشگر 
به محیط های روستایی است که متناسب با ظرفیت برد گردشگری روستاها نیست 
و اثرات منفی متعددی مانند اثرات منفی اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را 
به همراه دارد. در مورد دوم، ارائه مجوزهای بی رویه باعث شکل گیری رقابت منفی 
بیشتر  گردشگر  جذب  برای  روستا  یک  در  بوم گردی  اقامتگاه های  صاحبان  میان 
می شود که این مورد می تواند زمینه ساز عدول از استانداردهای تعریف شده برای 

ارائه خدمات گردشگری توسط صاحبان اقامتگاه های بوم گردی شود.
مجوزهای  ارائه  مورد  در  منفی  اثرات  که  این  سوم  مورد  داد:  ادامه  سجاسی 
بی رویه باعث خالی ماندن بخش قابل توجهی از ظرفیت اقامتگاه های بوم گردی در 
باال بودن تعداد آن ها در یک روستا می شود. مورد چهارم به  طول سال به جهت 
اعالم ورشکستگی مالی و حتی لغو مجوز برخی از اقامتگاه های بوم گردی روستایی 
که با ارائه مجوزهای بی رویه شکل خواهد گرفت اشاره دارد که در بلندمدت می تواند 
منجر به بد نام شدن طرح اقامتگاه های بوم گردی کشور منجر شده و همچنین به 
سرمایه گذاری انجام شده در حوزه اقامتگاه های بوم گردی آسیب وارد کند، در مورد 
در  ورود سرمایه داران شهری  بی رویه سبب  مجوزهای  اعطاء  باید گفت  نیز  پنجم 
راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی می شود و فلسفه اصلی این اقامتگاه ها که راه اندازی 

و مدیریت توسط روستایی ها است زیر سوال می رود.
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توسعه  کسب وکارهای  تفاهم نامه 
ارائه  طریق  از  ارتباطات  حوزه  فناور 
ارزش  با  تخصصی  و  عمومی  خدمات 
و  سرمایه گذاری  جذب  باال،  افزوده 
ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به 

بازارهای داخلی و جهانی امضا شد.
دکتر عیسی منصوری معاون توسعه 

و  کار  تعاون،  وزیر  کارآفرینی  و  اشتغال 
تفاهم  امضای  مراسم  در  اجتماعی  رفاه 
نامه همکاری سه جانبه بین پارک علم 
ملی  بنیاد  تهران،  دانشگاه  فناوری  و 
و  کار  تعاون،  وزارت  و  فناوری  توسعه 
کسب  توسعه  زمینه  در  اجتماعی  رفاه 
اطالعات  فناوری  فناور حوزه  کارهای  و 
ارتباطات، اظهار داشت: برای حمایت  و 
شرایط  در  اشتغال  و  کارها  و  کسب  از 
به  که  شد  انجام  مکانیزم هایی  کرونا، 
جای مراجعه مردم به ادارات، ماشین ها 
برای  مردم  و  می دهند  انجام  را  کار 
برای  فقط  حمایتی،  وام های  دریافت 
دریافت پول به بانک مراجعه می کردند 
دولت  بار  اولین  برای  توانستیم  ما  و 
الکترونیکی  دولت  با  را  مکانیکی 
جایگزین کنیم و میزان مراجعه مردم 
در ادارات در شرایط کرونا به حداقل 
کاهش پیدا کرد. وی گفت: انقالب 
صنعتی چهارم به این صورت است 
که نوع مواجه مردم و دولت ها 

همچون  ما  باشد.  متفاوت  مسائل  با 
صنعت،  حوزه  در  کشورها  از  بسیاری 
نیازمند نیروی انسانی متخصص هستیم.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی 
افزود:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
صرف  متخصص،  نیروی  پرورش  برای 
آموزش رسمی کالسیک پاسخگو نیست 
بلکه برای تأمین نیاز باید به صورت عملی 
و توسعه ای آموزش داده شود. باید نیروی 
کار با تجربه، برای حوزه هوش مصنوعی، 
بالک چین و … تربیت تا نیازهای کشور 
هنوز  ما  البته  داد:  ادامه  وی  شود.  رفع 
هوش  فناوری های  برای  کافی  آمادگی 
امروز  نامه  تفاهم  اما  نداریم؛  مصنوعی 

می تواند گام مؤثری در این حوزه باشد.
بازیگران  اینکه  بیان  با  منصوری 
نیروی  چهارم،  صنعتی  انقالب  اصلی 
انسانی متخصص است، گفت: کشورهایی 
همچون آلمان، پلتفرم ملی برای این کار 
الیه  این  به  هنوز  ما  اما  اند  کرده  تهیه 
فعالیت ها  نوع  این  زیرا  ایم  نکرده  ورود 
تعریف  دستگاه ها  مأموریت  در  اساسًا 
امروزی،  افزود: نشست  نشده است. وی 
بیش از آنکه منجر به شکل گیری نیروی 
انسانی متخصص باشد نوعی از همکاری 
برای شکل دهی پلتفرم های ملی است. 
امیدواریم این ورود منجر به شکل گیری 

نیروی  پرورش  در  پلتفرم  یک 
کار،  و  کسب  توسعه  انسانی، 

امر پژوهش و تولید دانش 

حمایت از کسب و کارهای فناور
کلید خورد

با امضای یک تفاهم نامه سه جانبه
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در این حوزه باشد.

استارت آپ ها در  نقش  هنوز 
اقتصاد ملی ناچیز است

نیلی  محمود  همچنین، 
در  تهران  دانشگاه  رئیس  احمدآبادی 
این مراسم گفت: دانشگاه تهران با ایجاد 
پارک علم و فناوری، به توسعه فناوری 
بر  مبتنی  اشتغال های  ایجاد  زمینه  و 
و  می کند  کمک  نوین  فناوری های 
مختلف  دستگاه های  با  زمینه  این  در 
اجرایی تفاهم نامه امضا می کند، از جمله 
اینکه امروز تفاهم نامه همکاری با بنیاد 
ملی توسعه فناوری امضا شد. وی گفت: 
آوردن  با  اجرایی می تواند  دستگاه های 
استارت آپ ها  افزایش  از  مالی  منابع 
بازار  با  را  استارت آپ ها  این  و  حمایت 
آشنا کنند. در تفاهم نامه ای که امروز با 
بنیاد علم و فناوری امضا شد، در زمینه 
هوش مصنوعی و صنعت نسل چهارم 
دانشگاه  و  می یابد  ادامه  همکاری ها 
تهران از نظر علمی و فناوری پیشرفته 

است و شبکه خوب فناوری دارد.
اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
کسب  و  استارت آپ ها  فرهنگ 
شکل  کشور  در  نوین  کارهای  و 
در  امروز  گفت:  است،  گرفته 
گزینه  یک  دانشجو  هر  ذهن 

از  کارها  و  کسب  برای  جایگزین  و 
گفتمان  و  استارت آپ هاست  طریق 
کسب  فضای  در  استارت آپ ها  ادبی 
نقش  هنوز  البته  گرفته،  شکل  کار  و 
ناچیز  ملی  اقتصاد  در  استارت آپ ها 
افزایش  نقش  این  باید  که  است 
گفت:  احمدآبادی  نیلی  کند.  پیدا 
دسترسی  استارت آپ ها  مشکالت  از 
و  است  بین المللی  و  ملی  بازارهای  به 
روش های  با  می توانند  استارت آپ ها 
فناورانه خود، تحریم ها را هم دور بزنند 

و برای فروش محصول بازاریابی کنند.

جزئیات تفاهم نامه
این  مهر«،  »دهکده  گزارش  به 
ایجاد  به  کمک  راستای  در  تفاهم نامه 

و  کسب  توسعه  و 
کارهای 

ارائه خدمات عمومی و  فناور از طریق 
جذب  باال،  افزوده  ارزش  با  تخصصی 
و  کارآفرینان  ورود  و  سرمایه گذاری 
داخلی  بازارهای  به  صنعتی  واحدهای 
دوست  وطن  سهیل  بین  جهانی  و 
مدیرعامل بنیاد ملی توسعه فناوری و 
عباس زارعی رئیس پارک علم و فناوری 
امور  و منصوری معاون وزیر تعاون در 
دانشگاه  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه، 
تهران امضا شد. انجام همکاری در حوزه 
ایجاد  زمینه  در  کارآفرینی  و  فناوری 
فضای کسب و کار استارتاپ استودیو در 
حوزه های بالک چین، هوش مصنوعی 
و IoT، ایجاد پلتفرم و هاب بروکرهای 
پتانسیل های  از  استفاده  تکنولوژی، 
و  ایجاد  دانشگاه،  در  موجود  دانشی 
استارتاپ  و  هسته ها  توسعه 
حوزه های  فناور  های 
هوش  چین،  بالک 

از صاحبان  IoT، حمایت  و  مصنوعی 
ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید در 
حوزه های بالک چین، هوش مصنوعی 
جمله  از  مشترک  صورت  به   IoT و 
موضوعات همکاری در این تفاهم نامه 
است. همچنین استفاده از ظرفیت های 
تجهیزات  کارگاهی،  آزمایشگاهی، 
کار  و  کسب  و  تخصصی  مشاوران  و 
طرفین برای کمک به صاحبان ایده و 
رشد و توسعه شرکت های فناور، اجرای 
کارآفرینی،  رویدادهای  و  برنامه ها 
آموزشی و فناوری به صورت مشترک، 
نگاه  با  مالی  نهاد  ایجاد  در  همکاری 
موضوعات  دیگر  از  خرد  مالی  تأمین 

نامه  تفاهم  این  در  همکاری 
است.
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گردشگری کشاورزی؛ 
ایده ای نو برای معیشتی پایدار
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گردشگری کشاورزی؛ 
ایده ای نو برای معیشتی پایدار
گردشگری کشاورزی یکی از انواع گردشگری مبتنی بر فعالیت های کشاورزی است که در 
جهت رسیدن به توسعه روستایی و ایجاد درآمد ثانویه برای جوامع بومی پیشنهاد می شود.
گردشگری کشاورزی یا گردشگری مزرعه بهترین راهکار حاضر برای توسعه روستاها و رونق 
اقتصادی آن ها است. گرچه در دل این بهبود معیشت، فرهنگ ها و ریشه ها هم محفوظ می ماند و 
حتی آن بخشی که از یادرفته است دوباره احیاء می شود. ترویج این نوع از گردشگری می تواند 
هم کمکی به بهبود اوضاع زندگی و معیشت روستاییان کشاورز باشد و هم تجربه ای متفاوت برای 
گردشگران اسیر در شهرهای بزرگ و صنعتی.
گردشگری کشاورزی یا مزرعه  یکی از فعالیت های نسبتا جدید کشاروزان و دامداران است که 
به آن ها در رسیدن به یک الگوی کسب درآمد ثانویه کمک می کند. در واقع فعالیت های مبتنی 
بر کشاورزی و دامداری و هرآنچه در یک مزرعه انجام می شود، برای جذب گردشگران مورد 
استفاده قرار می گیرد تا از این طریق هم درآمدی جدا از فعالیت های کشاورزی عائد خانوارهای 
روستایی شود و هم روشی جدید برای تأمین نیازهای روحی و ارضاء حس ماجراجویانه و 
تنوع خواه گردشگران باشد.

| گردآوری: پژمان رضوی اسپیلی |
| عکاس طبیعت |
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توریسم مزرعه باعث مهاجرت معکوس می شود.
عموم  اصطالح  در  یا  اگریتوریسم  به  دنیا  در  که  توریسم  صنعت  از  نوع  این 
 Agriculture و   Tourism واژه  دو  از  ترکیبی  می شود  شناخته  اگروتوریسم، 
است که عالوه بر ایجاد درآمدی پایدار برای کشاورزان و دامداران، روشی برای رونق 
و آبادانی مناطق روستایی و حتی راهکاری برای بازگشت روستاییان به خانه ها و 
مزارع آباء و اجدادی شان به شمار می رود. چیزی که از آن به »مهاجرت معکوس« 

تعبیر می شود.

انواع مزارع گردشگری کشاورزی
و  کشاورزان  فعالیت های  و  مزارع  از  بازدید  به  تنها  مزرعه ای  گردشگری 
دامداران محدود نمی شود. آنچه این فعالیت را برای گردشگران جذاب تر می کند، 
تهیه  و محصوالت کشاورزی،  میوه  برداشت  در  است. مشارکت  واقع مشارکت  در 
در جشنواره های  مشارکت  دامی،  و  کشاورزی  محصوالت  از  خوراکی  فرآورده های 
فروش محصوالت روستایی، در کنار فعالیت هایی مانند نگهداری از احشام، دوشیدن 
شیر، راندن اسب و پرورش زنبور و ده ها فعالیت دیگر و در واقع تجربه یک زندگی 

واقعی با کشاورزان و دامداران.
مزارع و کشتزارها با اهداف مختلفی می توانند به مقصدی برای بازدید گردشگران 

تبدیل شوند که در ادامه به  آن می پردازیم.

مزارع فراغت و تعطیالت
گرفته  نظر  در  گردشگران  فراغت  اوقات  گذران  برای  صرفا  مزارع  بعضی 
می شوند. در این مزارع زیرساخت های اقامتی مانند اکوالژها یا خانه های روستایی 
برای شب مانی مورد استفاده قرار می گیرد. خدمات پذیرایی با محصوالت بومی و 
هنرمندان  صنایع دستی  از  گردشگران  و  می شود  انجام  محلی  غذاهای  و  ارگانیک 
نزدیک مشاهده و تجربه  از  را  تولید آن  بومی خریداری می کنند. حتی می توانند 
کنند و عالوه بر تجربه سبک زندگی روستایی از مواهب طبیعی پیرامون خود لذت 

ببرند.

مزارع مهمان ؛ تجربه زندگی در مراتع همراه با دامدارن
مانند  فعالیت هایی  و  می شوند  گله داران  مهمان  گردشگران  مزارع  بعضی  در 
دام داری، سوارکاری، ماهی گیری، آشپزی و پیاده روی در دامان طبیعت را تجربه 
را  باالیی  ارتفاعات  تا  گردشگران  گاهی  سفر،  از  سبک  این  تجربه  برای  می کنند. 

همراه دام داران حرکت می کنند تا مدتی را در مراتع سپری کنند.

مزارع بازدید و تماشا ؛ بازدید از فعالیت های کشاورزی
گاهی گردشگران با حضور در روستاها و مزارع از فعالیت های کشاورزان بازدید 
می کنند. آن ها در مراحل کاشت و برداشت محصوالت مشارکت می کنند و از چیدن 
برایشان  روستایی  محصوالت  و  لبنی  فرآورده های  تولید  و  شیر  دوشیدن  تا  میوه 
جذابیت دارد. گردشگران می توانند با مشارکت در چنین فعالیت هایی، هم از نحوه 
تولید محصوالت کشاورزی مطلع شوند و هم محصوالت مورد نیازشان را از منابع 

اصلی خریداری کنند.

مزارع آموزشی ؛ گردش برای آموزش
اهداف  با  دامداری  و  کشاورزی  فعالیت های  در  مشارکت  برای  مزارع  بعضی 
آموزشی برنامه ریزی و مدیریت می شوند. به نظر می رسد این شیوه بیشتر مناسب 
دانشجویان و دانش آموزانی باشد که در یکی از رشته های تحصیلی مرتبط با علوم 
دامی یا کشاورزی تحصیل می کنند و در کنار تحصیل تجربه واقعی هم برای آن ها 

ضروری است.

مزارع سالمت ؛ بازیابی سالمت و گذران دوران نقاهت
گاهی مزارع و محیط های روستایی بهترین مکان برای بازیابی سالمت و گذران 
از طبیعت  زیبا  با چشم اندازی  روستایی  زندگی در یک خانه  است.  نقاهت  دوران 
اطراف و بهره مند شدن از هوای پاک و سالم با یک رژیم غذایی کامال ارگانیک و 

سالم می تواند یک پیشنهاد عالی برای گذراندن دوران نقاهت بیماران باشد.

خریدی  و  محصول  برداشت  در  مشارکت  ؛  خودبرداشت  مزارع 
ارزان تر

و  کشاورزان  فعالیت های  مهم ترین  از  یکی  باغی  محصوالت  برداشت  معموال 
باغ داران است، چون باید این کار را بادقت باالیی انجام دهند و محصوالت را به موقع 
روانه بازارها، سردخانه ها یا انبارهای میوه کنند. اما گردشگران با مشارکت در فرایند 
میوه چینی می توانند عالوه بر کمک به کشاوران و باغ داران، میوه مورد نیاز خود را 

حتی با قیمتی ارزان تر تهیه کنند.

مزارع شهروند
نواحی کشاورزی  نوع مزارع، ساکنان شهری قطعه زمین کوچکی در  این  در 
زمینه  مزارع  این  می کنند.  کار  آن  در  تعطیل  و  هفته  آخر  روزهای  در  و  دارند 
مشارکت مردم شهری را در فعالیت های کشاورزی و بهره بردن از چشم انداز روستایی 

فراهم می کند.

خانه روستایی برای جذب گردشگر مزرعه ای
توریسم مزرعه دامنه وسیعی از فعالیت های مختلف را در بر می گیرد که در 

ادامه به بعضی از آن ها می پردازیم:
آلبالو، سیب  انار،  مثل جشنواره  کشاورزی  محصوالت  برگزاری جشنواره های 

و خرما
احیاء و استفاده از اقامتگاه های روستایی به خصوص با چشم اندازی زیبا از مزارع

برگزاری جشنواره  غذاهای بومی
ترویج استفاده از مواد غذایی ارگانیک و تشویق گردشگران به استفاده از غذای 

سالم
از  حفاظت  برای  طبیعی  سایت های  در  پیاده روی  مسیرهای  و  تریل ها  ایجاد 

پوشش گیاهی و حیات جانوری
ساختن اکوالژها در نواحی طبیعی با چشم انداز زیبا و ارائه خدمات به گردشگران

احیاء آیین ها و آداب و رسوم روستایی برای جذب گردشگران
احیاء بازی های بومی و کهن ایرانی

ایجاد محل هایی برای کمپ زدن، شب مانی و برپایی آتش
امکان تجربه طبخ غذا بااستفاده از محصوالت بومی توسط خود گردشگران

کاشت گل و گیاه و کسب اطالعات بسیار خوب در نحوه کاشت و نگهداری از 
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گیاهان و گل ها
برگزاری مسابقات سوارکاری و آموزش سوارکاری

مانند جشنواره های گالب گیری، شیردوشان  روستایی  برگزاری جشنواره های 
و گیاهان دارویی

ترویج  و  فروش  آموزش،  امکان  و  بومی  صنایع دستی  نمایشگاه های  برگزاری 
فرهنگ بومی

قصه گویی و احیاء داستان های بومی و اصیل

گردشگری کشاورزی در جهان
توریسم مزرعه در جهان

توریسم مزرعه سالیان سال است که به عنوان یک کسب وکار پررونق در اروپا 
و در سال های اخیر در مزارع آمریکای شمالی، گردشگران بسیاری را از شهرهای 
صنعتی و بزرگ برای تجربه ای متفاوت فراخوانده است. بسیاری از مردم به دنبال این 
هستند تا تعطیالت خود را در حومه شهرها و مناطق روستایی بگذرانند و اگرچه 

برای یک روز را به دور از ازدحام شهرها سپری کنند.
پرطرفدارترین  از  آموزشی  تورهای  و  مزارع خودبرداشت  بومی،  جشنواره های 
فعالیتها در توریسم مزرعه است. شرکت در جشنواره های محلی، مزارع خودبرداشت، 
گشت های تفریحی در مراتع پرورش احشام، استفاده از خدمات تخت و صبحانه و 
شرکت در تورهای آموزشی، عالوه برایجاد کسب وکار برای کشاورزان و مزرعه دارها، 

به نوعی سرگرمی هم برای گردشگران و هم برای مزرعه دارها تبدیل شده است.

گردشگری کشاورزی در ایران
وجود روستاهای متعدد با تنوع فرهنگی بسیار باال در کشورمان زمینه بسیار 
طبخ  نحوه  روستایی،  خانه های  است.  ای  مزرعه  گردشگری  ترویج  برای  خوبی 
غذاهای بومی، تنوع مواد اولیه مورد استفاده در طبخ غذا که از دل طبیعت تامین 
می شود، آیین های بومی، بازی ها ، آوازهای سنتی، پوشش محلی، موسیقی سنتی 
تشویق  برای  عالی  زمینه ای  ایران  روستاهای  متنوع  و  طبیعی  چشم اندازهای  و 

گردشگران برای حضور در روستاها است.

تنوع فرهنگی؛ برگ برنده ایران برای توسعه گردشگری روستایی
تفاوت چشمگیری که در سبک زندگی روستایی و فعالیت های آن ها در نقاط 
افزایش  را  مزرعه  توریسم  فعالیت های  تنوع  می خورد،  به چشم  کشورمان  مختلف 

می دهد. سبک زندگی روستایی در استان های نوار شمالی کشورمان با سبک زندگی 
بومی در استان سیستان و بلوچستان، روستاهای عشیره نشین خوزستان، روستاهای 
کردنشین غرب کشور و مردمان نجیب نواحی کویری تفاوتهای چشمگیری دارد که 

این تنوع و تفاوت برگ برنده ایران در توسعه گردشگری کشاورزی است.
نه تنها  فرهنگی  تبادالت  و  ایران  مختلف  درنواحی  مزرعه  گردشگری  ترویج 
ریشه های  از  حفاظت  باعث  بلکه  می آورد  به ارمغان  را  محلی«  اقتصاد  »توسعه 

فرهنگی در بین مردمان روستانشین ایران عزیزمان می شود.

توریسم مزرعه ای در کمک به توسعه روستاهای ایران
کسب  روش  به یک  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  کشاورزی  گردشگری 
درآمد بسیار مطلوب تبدیل شده و در واقع منابع جدیدی به سبد درآمدی خانوارها 
اضافه کرده است. عالوه بر آن کمک کرده تا منابع طبیعی به خوبی حفاظت شود 
سالم  غذایی  مواد  و  ارگانیک  غذاهای  مصرف  گردشگران،  حضور  تحت تاثیر  و 
گردشگران  اگروتوریسم  یا  مزرعه  گردشگری  در  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  بیشتر 
مدتی را با خانواده های روستایی در مزارع و خانه های روستایی سپری می کنند و 
فعالیت های کشاورزی را فرا می گیرند. این کار عالوه بر نقش موثری که بر تجدید 
حیات روستاها و ایجاد اشتغال برای روستاییان دارد، می تواند به حفاظت از میراث 
تاریخی و فرهنگی روستاها کمک کند. گردشگری مزرعه حتی به حفاظت از میراث 
تاریخی و فرهنگی کمک می کند. در واقع این گردشگری تجربه  زندگی روستایی 
است و همین تجربه آن را برای گردشگران متمایز می کند. به خصوص گردشگران 
جوانی که شناخت کمتری از سبک زندگی روستایی دارند. در گردشگری مزرعه 
این امکان به مردم داده می شود تا برای تفریح و سرگرمی، آموزش و فراگرفتن یا 
برای لذت بردن از فعالیت های کشاورزی و دامداری، وارد روستاها و مزارع شده و 
عالوه بر تجربه فرهنگ، سبک زندگی و بازدید از جاذبه های روستا از مشارکت در 
فعالیت های مزرعه بهره ببرند. در نهایت همه این فعالیت ها توسعه، رونق و آبادانی 

روستاها را به دنبال دارد.

تور گردشگری کشاورزی
حضور  برای  روش ها  بهترین  از  یکی  کشاورزی  گردشگری  تور  برگزاری 
سازمان یافته و منسجم گردشگران در مزارع است که هم فرصت اشتغال را برای 
تا در  را به گردشگران می دهد  امکان  این  برگزارکنندگان تور فراهم می کند و هم 
مزارع حضور پیدا کنند. شاید پیداکردن مزرعه ای که پذیرای گردشگران باشد کار 
چندان آسانی نباشد، اما وقتی این کار را به برگزارکنندگان تورهای طبیعت گردی و 
بومگردی بسپارید، می توانید با اعتماد و اطمینان بیشتری در فعالیت های کشاورزی 

مشارکت کنید.

گردشگری مزرعه؛ راه حلی برای بهبود اقتصاد
نواحی  در  بستگانی  یا  دوست  اگر  بزرگ  شهرهای  ساکنان  از  بسیاری  البته 
روستایی داشته باشند بدون شک زمانی را به دیدار با خویشاوندان خود اختصاص 
می دهند، اما این امکان برای همه فراهم نیست و برگزاری تور گردشگری کشاورزی 
می تواند روشی مطمئن برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی باشد. البته پیشنهاد 
می کنیم حتما درباره فعالیت های آژانس برگزارکننده تور از قبل پرس وجو کنید. 
گرچه حضور گردشگران در هر مکانی تبعات خود را به دنبال دارد اما اگر این حضور 
به شکل سازمان یافته و در قالب »تورهای مسئوالنه« و باکمک راهنمایان باتجربه و 

آگاه همراه باشد، می تواند اثرات منفی حضور گردشگران را به حداقل برساند.

سخن آخر
بر  عالوه  روستایی  به نواحی  بوم گردها  و  طبیعت گرا  گردشگران  ورود 
تا  بیشتر، موجب شده  درآمد  برای  ایجاد روش هایی  و  روستاها  آبادانی  و  رونق 
خود  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  بیشتر  ریشه ها  و  فرهنگ ها  روستایی،  ارزش های 
فرهنگی  تبادالت  این  برآیند.  میراثشان  از  حفاظت  درصدد  روستایی  جوامع 
باعث تقویت فرهنگ بومی می شود و بسیاری از باورها و سنن و آداب و رسوم 
قدیم و حتی از یادرفته را دوباره احیاء می کند. به طوری که توسعه گردشگری 
کشاورزی و مزرعه ای می تواند عالوه بر ایجاد درآمد بسیاری از مشکالت نواحی 

روستایی را از بین ببرد
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نقش مدیریت بومی
در توسعه روستا

| گردآوری: اعظم سادات حسینی |
| کارشناس اقتصاد بازرگانی |
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و  می شود  محسوب  ایران  در  اجتماعی  و  تشکیالتی  واحد  کوچکترین  روستا 
بدیهی است که این واحد اجتماعی به لحاظ وجود مناسبات اجتماعی، اقتصادی و 
پایبند بودن افراد به قوانین عرفی و مدنی نمی تواند از تشکیالت سازمان مدیریتی 
بی نیاز باشد. اصواًل در جوامع انسانی شکل سازمان مدیریتی متأثر از نظام اجتماعی 
فراتر  از جوامع  زیر جامعه ای  اگر جامعه،  به خصوص  و  است  آن جامعه  بر  حاکم 
وجود  علیرغم  بود.  خواهد  تأثیرگذارتر  به مراتب  نیز  فراتر  جوامع  آن  نقش  باشد، 
اجتماعی  نظام  تداوم  در  مدیریتی  تشکیالت  تقویت  و  ساماندهی  عدیده،  مسائل 
ناکارآمد  یا ضعیف و  بوده و عدم وجود آن  از توسعه همراه  با چشم اندازی مثبت 
بودن آن، نتیجه کاماًل معکوس خواهد داشت. آینده مدیریت جدید روستایی متکی 
منابع  از  بهره وری  و  مکان  دقیق  کنترل  و  اداره  با  محلی  جوامع  ظرفیت های  بر 
موجود می  باشد. لذا مجموعه مدیریت باید به وسیله استراتژی های کارآمد، قدرت 
عمل، ابتکار در سازندگی و سیاستگذاری حساب شده همراه باشد. مدیریت جدید 
توسعه روستایی باید درک توسعه محلی، بروز ابتکارها، جمع گرایی و مشارکت را در 
دستور کار قرار دهد و قادر به تحلیل مشکالت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
ابعاد گوناگون  فضاهای روستایی باشد. نیل به اهداف توسعه روستایی که معمواًل 
انجام مطالعات  بر  برمی گیرد عالوه  را در  فرهنگی  و  اجتماعی، سیاسی  اقتصادی، 
الزم، وجود ساختارهای مناسب اداری، سازوکارهای قانونی، تأمین اعتبار و بودجه 
نیز مستلزم فراهم شدن  از روستا، خود  الزم و وجود کارشناسان خبره در بیرون 
شرایطی مناسب برای ادارة امور در درون روستا است و مدیران روستایی می باید 
ضمن انتقال مطالبات مردم روستا در زمینه توسعه روستایی به مسئولین مربوط، 
جاذب امکاناتی باشند که برای روستا منظور شده است. این حلقۀ اتصال مقتضیات 
درون روستا با آنچه در بیرون از روستا به نام روستا و توسعه روستایی شکل می 
را  روستایی  مدیریت  چارچوب  مجموعًا  روستا  داخلی  امور  ادارة  انضمام  به  گیرد؛ 
شکل می دهد. برای تحقق اهداف توسعه روستایی، نیاز به مدیریت محلی احساس 
می شود تا بتواند با بررسی و شناسایی مشکالت روستا، بهترین راه حل های ممکن را 

برای توسعه جامعه روستایی عملیاتی نماید. 
بررسی روند مدیریت روستایی در ایران نشان می دهد که تحوالت زیادی در 
را پشت سر  زیادی  و  فراز  این زمینه رخ داده و مدیریت روستایی محلی همواره 
گذاشته است. فروپاشی نظام مدیریت روستایی سنتی و عدم جایگزینی مدیریت 
نوین، برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی روستایی بالفاصله پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، برگزاری انتخابات سراسری شوراهای اسالمی شهر و روستا در سال13۷۷، 
و  عوارض  تجمیع  قانون  تصویب  خودکفا،  دهیاری های  تأسیس  قانون  تصویب 
اختصاص 30 درصد از عوارض متمرکز به روستاها سرفصلهای اصلی تحوالتی است 
که در این خصوص روی داده است. در روند تحول مدیریت روستایی، ایجاد زمینه 
برای شکل گیری دهیاری ها رفع خأل وجود سازوکار اجرای فعالیت های اجرایی در 
روستا در کنار شوراهای اسالمی روستایی و اختصاص بخشی از عوارض متمرکز، 
فصل نوینی را در مدیریت روستایی گشوده است. گره مدیریت روستایی در ایران 

اجتماعی،  سیاسی،  ابعاد  در  اخیر  سال  یکصد  در  شاید  و  گذشته  دهه  چند  طی 
اقتصادی و فرهنگی یکی از مهمترین چالش برنامه ریزان و متخصصین بوده است. 
این مسئله همانقدر که در هر یک از ابعادش اهمیت فوق العاده ای دارد، برای روستا 
اهمیت  حائز  است،  استوار  آنها  بر  ایران  اجتماعی  حیات  اساس  که  روستائیان  و 

می باشد. 
مدیریت روستایی در ایران دارای سابقه طوالنی می باشد، این مدیریت با توجه 
به کوچک بودن دهات و همچنین وابستگی فعالیت های مختلف روستایی به یکدیگر 
با  آن  دانستن  همسان  و  ویژگی ها  این  به  بی توجهی  که  است  ویژگی هایی  دارای 
مدیریت شهری، مشکالت فراوانی را برای روستاهای کشور ایجاد کرده است و به 
آنها  آبادانی  و  با روستاهای کشور جلوی پیشرفت  این مدیریت  علت عدم تطبیق 
گرفته شده و در مواردی حتی موجب نابودی روستاهای آباد شده است. با توجه به 
فعالیت و اهمیت چندساله دهیاری ها، تحلیل عملکرد دهیاری ها و نقش این نهاد در 

ابعاد مختلف توسعه روستایی اهمیت درخوری دارد.
اهمیت مسئله مدیریت در جوامع مختلف بر هیچکس پوشیده نیست چراکه 
امکانات و منابع موجود هدفدار است و برای استفاده درست و بهینه از این امکانات 
کشورهای  در  متأسفانه  است.  ضروریات  از  توانا  و  دانا  مدیریتی  داشتن  محدود، 
جهان سوم از جمله ایران به مدیریت علمی اهمیت کمی داده شده است و به علت 
تمرکز تصمیم گیری ها در مرکز مدیریت های منطقه ای و محلی کمتر مورد توجه 
مهمترین  گفت  بتوان  شاید  و  روستایی  توسعه  ابعاد  مهمترین  از  می گیرند.  قرار 
فعالیت های  هماهنگی  در  مهم  بسیار  نقش  که  است  روستایی  مدیریت  آن،  بعد 
تفاوت های  شهری  مدیریت  با  روستایی  مدیریت  دارد.  عهده  بر  روستایی  توسعه 
زیادی دارد چراکه شهر و روستا دو محیط مختلف هستند، به همین دلیل نمیتوان 
اصول و قوانین مدیریت کالسیک شهری را برای روستا به اجرا درآورد. کارگزاران 
چگونه  که  دهند  تشخیص  بتوانند  تا  دارند  پیش  در  طوالنی  راه  هنوز  روستایی 

مدیریت می  تواند در خدمت توسعه روستایی باشد.
 بررسی مدیریت روستایی در ایران نشان می دهد که تحوالت زیادی در این 
زمینه رخ داده و مدیریت روستایی محلی همواره فراز و نشیب های زیادی را پشت 
سر گذاشته است. فروپاشی نظام مدیریت روستایی سنتی و عدم جایگزینی مدیریت 
بالفاصله پس  روستایی  اسالمی  انتخابات شوراهای  برگزاری  انقالب(  از  نوین)قبل 
و  شهر  اسالمی  شوراهای  سراسری  انتخابات  برگزاری  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از 
روستا در سال13۷۷، تصویب قانون تأسیس دهیاری های خودکفا و تصویب قانون 
از عوارض متمرکز به روستاها سرفصل های  تجمیع عوارض و اختصاص 30درصد 
مدیریت  تحول  روند  در  است.  داده  روی  خصوص  این  در  است  تحوالتی  اصلی 
روستای ایجاد زمینه برای شکل گیری دهیاری ها رفع خألها و وجود سازوکار اجرای 
فعالیت های اجرایی در روستا در کنار شوراهای اسالمی روستایی و اختصاص بخشی 
از عوارض متمرکز فصل نوینی را در مدیریت روستایی گشوده است. برای داشتن 

روستایی آباد و پایدار باید جهانی فکر و محلی عمل کرد.
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گفتمان بومی توسعه
هیچگاه شکل نگرفت

احمد موثقی؛ عضو هیأت علمی دانشکده حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه تهران:

ایران قرن ۱۹، در حال تجربه »گذار« بود. این تجربه داشت خود را در قالب گذر 
از یک جامعه روستایِی توسعه نیافته به دوره مدرن خود را نشان می داد. به همین 
دلیل نیز این دوره نه تنها مورد توجه مورخان که مورد عالقه محققان و پژوهشگران 
رشته های مختلف دیگر نیز هست و برای تحلیل و ریشه یابی مشکالت فعلی این عالقه 
باید هم باشد و از سوی نظام آکادمیک ترویج شود. بجز اندیشه های اصالحگرایانه 
عباس میرزا که صفحات مختصر اما درخشانی در تاریخ را به خود اختصاص داد، این 

از نیمه دوران ناصری است که اندیشه تغییر میان ایرانیان رسوخ می کند. 
دغدغه های وطنپرستان باعث شد تا تحوالت این سال ها کارسازتر باشد. شیوه های 
تولید تحوالتی را تجربه کرد کاربرد بانک و نظام پولی برای ایرانیان تاحدودی 
مشخص و تبیین شد و بر مبنای آن نظام مالیاتی و نظام معامالت سنتی متحول شدند. 
اصالحاتی که در دوران ناصری صورت گرفت، می توانست توسعه پایدار کشور را 
موجب شود، اما چون ساختار سیاسی و نظام حکومتی مانند قبل بود و دست نخورده 

باقی ماند، این اصالحات ناکام ماندند.
اینکه چرا وطن پرستان آن دوران در اصالحات خود که توسعه کشور را موجب 
می شد، ناکام ماندند موضوعی است که آن را خبرگزاری مهر در گفت وگو با سیداحمد 
موثقی به بحث گذاشت. موثقی دارای مدرک دکتری علوم سیاسی از دانشگاه 
نیوساوت ولز استرالیاست و هم اکنون به عنوان عضو هیأت علمی در دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس و پژوهش اشتغال دارد. موثقی در زمینه 
مطالعات حول مواجهه ایرانیان و جهان اسالم با مساله توسعه و نوسازی دغدغه جدی 
دارد. »نوسازی و توسعه: در جست وجوی قالب های فکری بدیل« نوشته شاکونتاال 
دیوب، »توسعه به مثابه آزادی« نوشته آمارتیا کومار سن، »دموکراتیک سازی، توسعه و 
دولت پدرساالر در عصر جهانی شدن« تألیف اریک بود، »تئوری توسعه و سه جهان« 
نوشته بیورن هتنه، »جهانی شدن و حقوق بشر: آیا جهانی شدن می تواند حقوق بشر را 
ارتقاء دهد؟« نوشته رودا ای هوارد هاسمن، »اندیشه سیاسی عرب در دوره معاصر« 
نوشته انور عبدالملک، »بازاندیشی در اسالم« نوشته محمد ارکون، »چالش مدرنیته: 
جهان عرب در جست وجوی اصالت« نوشته لو آی م. صافی، از جمله مهم ترین 
ترجمه های منتشر شده اوست. »اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه نیافتگی«، »سید جمال 
و آموزه های اصالحی او در عصر جهانی شدن«، »استراتژی وحدت در اندیشه 
اسالم«، »نوسازی و توسعه سیاسی«، »اندیشه اصالح و راهبرد وحدت و همبستگی در 
جهان اسالم«، »جنبش های اسالمی معاصر«، »سیدجمال الدین اسدآبادی: مصلحی 
متفکر و سیاستمدار«، »علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین«، »نوسازی و اصالحات 
در ایران: از اندیشه تا عمل«، »اندیشه و استراتژی وحدت در شبه قاره هند و ایران« 

و… از جمله مهم ترین تالیفات منتشر شده این استاد علوم سیاسی است.
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شخصیت های  فعالیت های  با  ناصری  دوران  از 
و  شد  آغاز  ایرانیان  بیداری  نهضت  مختلف  برجسته 
کشور که ابتدا در جنگ های ایران و روس نقش مغلوب 
را در مواجه با مدرنیته داشت، می رفت که با آن از مقام 
برای  اصالحات  بنابراین  کند.  آشتی  برابر  قدرت  یک 
جلوتر  مدت ها  شاید  شد،  آغاز  دوران  این  از  نوسازی 
که چرا  بفرمایید  امروز.  پیشرفته  برخی کشورهای  از 

پروژه اصالحات دوران قاجار شکست خورد؟
پیش از هرچی باید بگویم که توسعه اقتصادی به 
یک وجه معنای صنعتی شدن کشور را می دهد و این 
حاصل  کشور  نوسازی  دارد.  تفاوت  اقتصادی  رشد  با 
تغییراتی اجتماعی در کشور بود تا جامعه از وضعیت 
دوران  آن  شود.  خارج  کلمه  منفی  معنای  به  سنتی 
کشاورزی صرفًا گرفتار تولید معیشتی بود و کاالهای 
اینکه  ضمن  می شدند.  تولید  محدود  بسیار  مصرفی 

کشور دچار صادرات منابع طبیعی بود.
در مباحث توسعه جوامع را به سه دسته تقسیم 
می کنند: جامعه سنتی با اقتصاد کشاورزی، که مقابل 
نیز  بینابینی  حالت  است.  مدرن  صنعتی  جامعه  آن 
جوامع در حال گذار هستند. دوره قاجار از ابتدای قرن 
19 آغاز می شود و تقریبًا کل این قرن را تحت پوشش 
قرار می دهد. از ابتدای حضور آنها تا انقالب مشروطه 
ما  قرن  این  ابتدای  در  می برد.  زمان  قرن  یک  تقریبًا 
مواجه  کشور  به  غربی  داری  سرمایه  نفوذ  و  ورود  با 
هستیم. زمانی که تمدن اسالمی و مشرق زمین در اوج 
پیشرفت قرار داشت، گرفتار قرون وسطی، فئودالیته، 
خرافات و کلیسا بودند. اما با دوران رنسانس از رکود 
نظام  و  شد  عوض  غرب  ساخت  رنسانس  با  درآمدند. 

سرمایه داری شکل گرفت.
حسین  سلطان  شاه  دوران  در  افغان ها  حمله 
مانند  آن  تاثیر  و  شد  باعث  را  ایران  تمدنی  تخریب 
حمله مغول ها بود. نادر توانست تا حدودی اوضاع را به 
حالت قبل بازگرداند و کمی از حجم تخریب ها بکاهد، 
اما پس از او دوبار ویرانی است تا آغاز دوران قاجاریه از 
قرن 16 که دوران مدرن اروپاییان آغاز می شود، چند 
قدرت اسالمی پا گرفتند، اما مشکالت ساختاری شان 
باعث شد تا نتوانند با غرب جدید رویارویی کنند. ما 
)شاید یعنی شرق( مدام عقب نشینی کردیم تا کاماًل 

تحت سلطه غرب قرار گرفتیم.
ابتدای  یعنی  است،  صفویه  تاسیس  سال   1501
شدن  پیشرفته  برای  تازه  اروپا  که  زمانی  و   16 قرن 
و انقالب صنعتی استارت زده است. صفویه تا 1۷22 
غرب  و  ایران  دوران  این  در  و  آورد  دوام  میالدی 
همطراز بودند. ما آن زمان مزاحمی از جانب غرب یا 
به  اروپایی ها صرفًا  و  نداشتیم  داری  نیروهای سرمایه 
این دلیل خواهان برقراری ارتباط با ایران بودند که ما 
را برای مقابله با عثمانی تحریک کنند. اما مساله حمله 
افغان ها به ایران پیش آمد. این حمله تخریب تمدنی 
مغول ها  حمله  مانند  آن  تاثیر  و  شد  باعث  را  ایران 
قبل  حالت  به  را  اوضاع  تا حدودی  توانست  نادر  بود. 
بازگرداند و کمی از حجم تخریب ها بکاهد، اما پس از 

او دوبار ویرانی است تا آغاز دوران قاجاریه.
همزمان با قاجاریه غرب قدرت صنعتی و استعماری 
پیدا می کند و روسیه و انگلستان از باالی و پایین پاپیچ 
ایران می شوند. نکته مهم این است که سرمایه داری به 

به  می شود.  ایران  وارد  استعماری  قراردادهای  صورت 
دلیل آنکه این دو کشور صنعتی بودند، هدفشان این بود 
که کنترل منابع طبیعی و معدنی ایران را دست خود 
برای  افکار جدیدی  و  داری  ورود سرمایه  این  بگیرند. 
کشور همسایه ایران یعنی ترکیه نیز مطرح است و من 
در کتاب جدیدم فصلی را به این کشور و تحوالت آن از 
آتاتورک تا اردوغان اختصاص داده ام. ترکیه هم همزمان 
با ایران )زمان رضاشاه( صنعتی شد، اما در نهایت ما از 

ترکیه جا ماندیم.

نفت  به  آیا  بود؟  چه  ماندن  اینجا  دلیل 
ارتباطی داشت؟

دلیل مهم جا ماندن ایران این بود که ایران منابع 
معدنی و طبیعی داشت، بنابراین قدرت های استعماری 
نخواستند ایران صنعتی شود، اما این همه دلیل نیست. 
ببینید نفت می تواند بهترین منبع باشد برای داشتن و 
انباشت سرمایه، اما حاکمان باید منطق توسعه و افکار 
پیشرفته را داشته باشند. رهبران باید گفتمان توسعه 
را نصب العین خود قرار دهند، اما حاکمان ایران این 
گفتمان را نداشتند. آنها باید به جای اینکه پول نفت 
انباشت سرمایه را موجب  با نفت  باید  را هدر بدهند، 
شده و کشور را صنعتی می کردند. در دوره پهلوی این 
امر به صورت ناقص انجام شد، اما نگاه توسعه محور در 

حاکمان دوره قاجار وجود نداشت.
ببینید در دوره قاجار ایرانیان تحت تاثیر تحوالت 
داری،  سرمایه  و  مدرنیته  ورود  گرفتند.  قرار  غرب 
مسافرت و حضور تجار، روشنفکران و شاه به غرب و 
روسیه و عثمانی و مشاهده پیشرفت های آنها باعث شد 
تا جامعه سنتی و سیستم اقتصادی بر پایه کشاورزی 
هر  در  اجتماعی  تغییرات  کل  طور  به  بخورد.  تکانی 
توانایی  که  است  این  مهم  است،  گریزناپذیر  دوره ای 

مدیریت این تغییرات را داشته باشیم.

شکل  قاجار  دوران  در  که  اصالحاتی 
گرفت، مشتمل بر پارادایم فکری مشخصی بود؟

آن  اسم  که  شد  آغاز  تعییرات  قاجار  دوران  در 
دوران  آن  در  ما  گذاشت.  نوسازی  امروزه  می توان  را 
خواستیم که از کشاورزی گذر کرده و به توسعه صنعتی 

از  این اصطالحات  نباید کتمان کرد که  آری  برسیم. 
دوران قاجار آغاز و ادبیات و گفتمان توسعه در ایران 
این  ندای  که  شخصیت هایی  و  رجال  اما  شد.  مطرح 
به  اینکه  بودند. ضمن  اصالحات را سر دارند، محدود 
قول شما اصالحات چارچوبی تئوریک و یک پارادایم 
از  نمی توان  ناگهانی  و  برنامه  بدون  می خواهد.  فکری 
غرب تقلید یا پای کمپانی های شان را به کشور باز کرد. 
آنها گفت  به  تامل و تفکری هم نمی توان  بدون هیچ 
که نیایند. در کتاب »اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه 

نیافتگی« به تفصیل به این مساله پرداخته ام.
و  برای داشتن  باشد  بهترین منبع  نفت می تواند 
انباشت سرمایه، اما حاکمان باید منطق توسعه و افکار 
پیشرفته را داشته باشند. رهبران باید گفتمان توسعه 
را نصب العین خود قرار دهند، اما حاکمان ایران این 
گفتمان را نداشتند شروع اصالحات ما از دوران عباس 
او در تبریز متوجه می شود که  میرزای ولیعهد است. 
روس ها بسیار قوی شده اند و ارتش مستحکمی دارند. 
صدراعظم های  برخی  و  او  نداشتیم.  مدرن  ارتش  ما 
وطنپرست به دنبال اصالحات بودند تا کشور پیشرفته 
و مستقل شود، اما اصالحات عباس میرزا با مخالفت 
و  استبدادی  رژیم های  در  شد.  مواجه  درباری ها 
پدرساالر گروه های حاکم نمی گذارند اصالحات حاکم 
شود. به همین دلیل است که کسانی چون قائم مقام ها 

در ایران کشته می شوند.

نظام  از  امیرکبیر  اصالحی  برنامه های 
فکری مشخصی پیروی می کرد؟

در  است.  ایران  شدن  صنعتی  سمبل  امیرکبیر 
کتاب »اقتصاد سیاسی توسعه« بحث کرده ام که مدل 
اصالحی او »آلمانی« است. امیرکبیر این اصالحات را 
از 1848 آغاز کرد. به یاد داشته باشید که اصالحات 
از باال به پایین ژاپن برای صنعتی شدن از سال 1868 
آغاز  ژاپن  از  زودتر  سال   20 ما  عبارتی  به  شد.  آغاز 
کردیم و اگر می گذاشتند امیر به راه خود ادامه دهد، ما 

اکنون وضعیتی به مراتب بهتر از ژاپن داشتیم.
مدل و نظام فکری امیر برای صنعتی شدن، مدل 
آلمان بود. یعنی اصالحات از باال در پیوند با دولت آغاز 
و  کرد  اندازی  راه  کارخانه  نیز  امیرکبیر  دولت  شود. 
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شخص امیر توانست جلوی فساد مالی را بگیرد. او پس 
از این مراحل قصد داشت بخش خصوصی را وارد کار 
کند اما درباره قاجار تمام منابع درآمدی کشور را حیف 
و میل می کرد. پیش از امیرکبیر تنها شاه عباس اول این 
روند توسعه را پیش گرفته بود. حکومت شاه عباس اول 
به تعریف دولت توسعه نزدیک است. غربی هایی که آن 
دوران به ایران آمدند، از امنیت و همچنین تولید باالی 
هم  کمی  مقدار  آن  از  پس  بودند.  کرده  تعجب  ایران 
کریمخان زند این خصوصیات را داشت و مدام به تولید 

توصیه می کرد و موانع را از سر راه تولید برمی داشت.
با  و  قاجار  دوران  در  ایران  شدن  صنعتی  پس 
امیرکبیر آغاز می شود و همانطور که اشاره کردم مدل 
توسعه او، مدل آلمانی است، هرچند که گویا خود او 

خبری از آلمان و دستاوردهایش نداشته است.

راه  سر  مشکالت  و  موانع  مهم ترین 
را در چه مواردی  امیرکبیر  توسعه  برنامه های 

می دانید؟ چرا پروژه امیر شکست خورد؟
که  مشکالتی  و  بود  فرهنگی  مانع  نخستین 
ایجاد  کشور  توسعه  راستای  در  سنتی  گروه های 
می کردند. طرز فکر گروه های سنتی با توسعه در تضاد 
هیچ  و  بودند  مرکز  از  گریز  نیروهای  آنها  بود.  کامل 
تصور و ذهنیتی از دولت ملی، اقتصاد و غرب نداشتند.

در دوران قاجار فی المثل مال علی کنی با تاسیس 
بود  این  ادله اش  و  کرد  جدی  مخالفت های  آهن  راه 
که راه آهن پای کفار را به کشور باز می کند. این در 
رونق  کشور  چیز  همه  به  آهن  راه  که  است  صورتی 

می داد و گام مهمی در راستای توسعه بود.
عامل دیگر خود مولفه دولت بود. دولت یکپارچه 
نبود. برای توسعه نیاز است که دولت مرکزی، قوی و 
منسجم باشد. ما در آن دوران تعدد مراجع قدرت را 
داشتیم که از توسعه جلوگیری می کرد. دولت مرکزی 
ضعیف و در عین حال فاسد بود. بنابراین یکی دیگر از 
موانع توسعه ماهیت پدرساالر و فاسد حکومت قاجار 
هیچ  داشتن  بدون  را  منابع  درباریان  شاه  ذیل  بود. 
زمینه  و هیچ پیش  تولید، غارت می کردند  نقشی در 

فکری از توسعه نداشتند.

قانون  حکومت  دوران  آن  عبارتی  به 
وجود نداشت و حکومت در اشخاص خالصه 

می شد؟
حکومت اشخاص حرف اول را می زد و خبری از 
و  حرمسرایش  مادرش،  شاه،  ناصرالدین  نبود.  قانون 
شاهزاده ها هرکدام در حوزه های سیاسی و اقتصادی، 
تنها  امیرکبیر  را در دست داشتند و  اهرم های قدرت 
بود. بحث نفوذ استعمار هم جدی بود. پس از شکست 
ایران از روس، کشور پاره پاره شد. از آن زمان ایران به 
صورت غیرمستقیم استعمار شد. روس و انگلیس نفوذ 
زیادی داشته و درباریان و تجار را تحت کنترل خود 
داشتند. آنها ایران مستقل و صنعتی را نمی خواستند. 
بود. می خواستند  مهم  کننده  ایران مصرف  آنها  برای 
بازار  آنها  بنابراین  بگیرند.  را تحت کنترل خود  منابع 
را دست خود گرفته و نهادهای تولیدی را نابود کردند.

بنابراین نگذاشتند که امیرکبیر بیش از سه سال 
بر مصدر قدرت بماند. پس از امیر عناصری آمدند که 
به دنبال پیشرفت ایران بودند. بحث حکومت قانون و 
افکار جدید اینجا مطرح شد، اما متاسفانه روشنفکران 
اندیشه های  روشنفکران  شدند.  غرب  مرعوب  ما 
دوران  در  متاسفانه  هم  هنوز  و  نداشتند  اقتصادی 

حیرت به سر می بریم.
طرز فکر گروه های سنتی و روحانیون با توسعه در 
تضاد کامل بود. آنها نیروهای گریز از مرکز بودند و هیچ 
تصور و ذهنیتی از دولت ملی، اقتصاد و غرب نداشتند 
بسیار  اسدآبادی  الدین  سیدجمال  مورد  میان  این  اما 
مهم است. او رویکرد جالبی داشت. سیدجمال با حاج 
بود،  بورژوازی ملی  نماینده و سمبل  الضرب که  امین 
رفاقت داشت. امین الضرب به دنبال این بود که ثروت 
خود را در راه صنعتی شدن ایران صرف کند و انصافًا 
هم در این راه تالش بسیاری از خود به خرج داد. ایده 
داشتن بانک ملی را نیز او ابتدا پیشنهاد کرد تا کشور در 
جریانات مالی خود از سیطره روس و انگلیس خالصی 
این  نگذاشت که  فاسد  متاسفانه دولت  اما خوب  یابد. 
برنامه های اصالحی از سوی وطنپرستان به نتیجه برسد 

و همه آنها توسط دولتمردان فاسد قلع و قمع شدند.
بزرگان  و  روشنفکران  که  اینجاست  جالب  نکته 
نهضت بیداری ایرانیان در مکتوباتی که از خود برجای 

گذاشتند به ضرورت داشتن نظامی فکری برای اقتصاد 
و توسعه اشاره کرده اند که میرزا عبدالرحیم طالبوف 
برای  فکری  نظام  این  متاسفانه  اما  آنهاست.  از  یکی 

توسعه هیچگاه شکل نگرفت.
طالبوف خیلی خوب می فهمید که درد ایران در 
باید  کشور  که  می دانست  او  است.  نشدنش  صنعتی 
و کتاب  بی حساب  و  مدام  تا  بگذارد  تعرفه گمرکات 
نفس  از  داخلی  تولید  که  نشود  وارد  کشور  به  کاال 
بیفتد. او هشدار می داد که نباید بگذاریم که کمپانی ها 

ما را غارت کنند.
بنابراین طالبوف پارادایم منطق توسعه را داشت و 
یا بهتر اینکه در فکر پردازش آن بود. برنامه اصالحی 
سیدجمال الدین اسدآبادی و امین الضرب هم همین 
بود، اما متاسفانه تاجران صرفًا وارد کننده در راه این 
برنامه ها سنگ اندازی کردند. درباریان و واردکننده ها 
نمی گذاشتند که بخش خصوصی رفدار صنعتی شدن 
می شد.  خط  این  رشد  مانع  دربار  بیاید.  کار  روی 
منشا  شاید  شوند.  تاسیس  کارخانه ها  نمی گذاشتند 
شکل گیری فرهنگ داللی را در آن دوران باید جست.

هم اکنون هم این مشکل را در کشور به شکلی 
بخواهد  کسی  اگر  هم  معاصر  دوران  در  داریم.  دیگر 
باید  هم  اکنون  می شود.  کند، سرخورده  تولیدی  کار 
هیچ  دالالن  اما  داد.  باج  جا  هزار  به  تولید  کار  برای 
بنابراین  آنها سراسر سود است.  و کار  ندارند  مشکلی 
دوران امروز هم تفاوت چندانی از نظر تولید با دوران 

قاجاریه ندارد.
پس آن دوران نگذاشتند که بورژوازی ملی رشد 
کند. خطش را کور کردند که کشور دچار بحران مالی 
شود. این مسائل مقدمات جنبش مشروطیت را فراهم 
کرد که البته مشروطه هم شکست خورد. پس از آن 
اما رضا شاه با تعدادی از نخبه هایی که در آلمان درس 
را دوباره  امیرکبیر  برنامه های اصالحی  بودند،  خوانده 
عملیاتی کردند. مدل آلمانی توسعه در ایران و ترکیه 
بسیار زودتر از آمریکای التین عملیاتی شد. اما به هر 
پهلوی  و  اول  پهلوی  خودکامه  ماهیت  دلیل  به  حال 
دوم و عدم وجود قانون، صنعتی شدن این دوران هم 
مشکالتی داشت و یک طرفه بود و همین باعث شد تا 

طبقه متوسط و پایین از دولت ناراضی شود.
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مردم  پایدار  معیشت  بهبود  گذشته  دهه های  طی  در 
از  یکی  عنوان  به  و  گرفته  قرار  زیادی  توجه  مورد  روستایی 
اهداف اصلی توسعه ی پایدار روستایی مطرح بوده است. یکی 
از رهیافت های اصلی برای بهبود معیشت روستایی توسعه ی 
اعالم  اطالعات  و  آمار  مبنای  بر  است.  روستایی  گردشگری 
شده توسط وزارت نیرو، سال آبی 96-9۷ به عنوان یکی از 
خشک ترین سال آبی در 40 سال گذشته می باشد. بیشترین 
فشار این بارش کمو خشکسالی بر روستاییانی است که درآمد 
و معیشتی با وابستگی باال به آب، دارند. بروز چنین وضعیت 
اقلیم های  در  که  می کند  برجسته  را  موضوع  این  کم بارشی، 
خشک چون ایران، آیا این پدیده تصادفی و احتمالی است یا 
از خصوصیت این منطقه است و اگر بارش کم جزو مولفه های 
و  زیست  از  شیوه ای  دنبال  به  چرا  است  منطقه  این  اقلیمی 
به منابع آب  را  نیستیم که کمترین فشار  معیشت روستایی 
باشد.  این منابع داشته  به  را  وارد کرده و کمترین وابستگی 
برای این کار باید تغییری در نوع معیشت روستایی ها بر پایه 
پایدارسازی  انجام شود. هر نوع مداخله برای  اقلیمی  شرایط 
هم  هم پوشانی هایی  گاهًا  هم  با  که  گروه  در سه  را  معیشت 
)شیوه های  جایگزین سازی  می کنند:  دسته بندی  دارند، 
معیشت(، جبران خسارت ها ویا ایجاد مشوق ها. جایگزین سازی 
معیشت به دنبال جایگزین کردن کامل معیشت های آب بر با 
این  بر  کارشناسان  برخی  اما  است.  کم آبخواه  معیشت های 
باورند که این جایگزینی به صورت کامل با در عمل چالش ها  
بنابراین،  روبروست.  اقتصادی  و  اجتماعی  نهادی،  موانع  و 
پیشنهاد می کنند ابتدا باید با متنوع سازی معیشت ها فرایند 
افزایش رفاه نسبی کشاورزان و به دنبال آن کاهش فشار بر 
منابع آب پی گرفته شود. متنوع سازی معیشت منجر به بهبود 
شرایط و شیوه معیشت در زمان حال و آینده، کاهش ریسک 
زندگی، افزایش بهره وری در عوامل تولید در بهره برداری های 
خرد با انتقال از یک نوع سرمایه و درآمد به تنوعی از سرمایه ها 

و درآمدها می شود. 
متنوع سازی معیشت روستایی رویکردی است که باعث 

معیشتهای  کنار  در  جدید  معیشت های  توسعه  که  می شود 
اثر  که  اقتصادی  فعالیت های  به  روستاییان  وابستگی  قبلی 
تخریبی بر منابع آب دارند را کاهش داده و بستر جایگزین 
فراهم  را  کم آبخواه  معیشت های  با  معیشت ها  کردن 
تا  تولید  از  کشاورزی  ارزش  زنجیره  کردن  تکمیل  می کند. 
را  معیشت  تنوع سازی  و  پایدارسازی  ریسک  مصرف کننده 

کاهش می دهد. 
جغرافیای  چون  باال  نسبی  مزیت های  داشتن  با  ایران، 
متنوع، دانش بومی تاریخی در شیوه های معیشت کم آبخواه، 
ظرفیت های طبیعی، فرهنگی، باستانی و تاریخی ایران برای 
جذب گردشگر، فرهنگ بومی غنی و پتانسیل های روستایی 
و  سریع  گام های  می تواند  اینکه  بر  عالوه  دستی  صنایع  در 
محکمی در متنوع سازی معیشت های روستایی بردارد می تواند 
الگویی شایسته برای جهانیان در سازگاری با شرایط کم آبی 
و  همفکری  با  معیشت  متنوع سازی  که  است  طبیعی  باشد. 
افزایش  برای  محلی  جوامع  اثربخش  و  کنشگرانه  همکاری 
ظرفیت ها و توانایی های خود محقق می شود. نمی توان با تهیه 
و  کارشناسان  چند  توسط  شده ای  پیش تعیین  از  نسخه ای 
در  تغییر  ایجاد  امید  به جوامع محلی  آن  وارائه  دانشگاهیان 
پایدار داشت.  معیشت های روستاییان به سمت معیشت های 
چون ارائه ایده و فکر و روحیه دنبال کردن جدی بخشی از 

ظرفیت سازی برای تغییر در معیشت جوامع محلی است. 
ایرانیان در  بسیار طوالنی  به سابقه  توجه  با  این مسئله 
مدیریت مشارکتی منابع آب ، قابلیت تحقق باالیی دارد. اما 
نخست باید باور داشته باشیم که تنها با تکیه بر این دانش و 
ظرفیت ها و در اختیار گرفتن شیوه ها و تکنولوژی ها در بافتار 
آن دانش بومی می توانیم از این شرایط پیچیده رهایی یابیم.

امید است که در سال نو و سالهای آتی با وجود سختی ها 
وارد  ایرانی  انسان  زیست  بر  ایران  طبیعت  که  فشارهایی  و 
کرده است، انسان ایرانی به پشتوانه ظرفیت ها و دانش سازگار 
به  صعب  گذار  این  از  و  اندازد  در  نو  طرح  خود،  طبیعت  با 

سالمت گذر کند.

تأثیر توسعه کشاورزی
بر معیشت پایدار روستایی

متنوع سازی معیشت روستایی رویکردی است که باعث می شود که توسعه 
معیشت های جدید در کنار معیشت های قبلی وابستگی روستاییان به 

فعالیت های اقتصادی که اثر تخریبی بر منابع آب دارند را کاهش داده و بستر 
جایگزین کردن معیشت ها با معیشت های کم آبخواه را فراهم می کند. تکمیل 

کردن زنجیره ارزش کشاورزی از تولید تا مصرف کننده ریسک پایدارسازی و 
تنوع سازی معیشت را کاهش می دهد.
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