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 قتصاد مقاومتی در كوهبنان، چگونه؟ا

 3، امیرعباس رهجو گیتری2محسن زارع، 1محمود رهجو گیتری

 

 چکیده

رهنمودهاي يسيار زيادي از مقام معظم رهبري ماننرد نرام گرذاري هراي شرعار سرال  جرود دارد كره ايرن رهنمودهرا              

ها از طريق تريبو  هاي مختلف توسز نهادها    اشخاص مختلف در جايگاههاي گوناگو  تنها تكرار مي شود، كره   وحبت

 نچه كه نياز است، تبيين چگونگي عملي شد  اين شعارها مي ياشدي كم توجهي يه ايرن موضروع ياعرث     اين كافي نيستي

شده، شعارهاي سال كه تعيين مي شود در جامعه معمواًل تراريخ مصررف يرك سرا ه داشرته ياشرد    معمرواًل يعرد از            

صوص قشرري كره يره عنروا  قشرر نخبره       فرامو  مي شودي سوا ي كه  جود دارد اينكه در جامعه قشر هاي مختلف يه خ

معرفي مي شوند چقدر در ارتباط يا موضوعي مثل موضوع اقتصاد مقا متي دغدغه فكري دارند؟    يا مسرئو يت    ظيفره   

اي يراي خود در ارتباط يا اين موضوع در نظر مي گيرند يا نه؟ در هروورگ اگر انتظاري  جود داشته ياشرد ايتردا از قشرر    

 د از عامه مردمي قشرنخبه يايد از خود يپرسد  ظيفه من چيست؟نخبه است   يع

مسئو ين، تشكل ها مانند يسيج، ناحيه هاي سپاه پاسدارا  در شهرها، حوزه   ر حانيو ،   دانشگاه   دانشرجويا ، معلرم    

ها   ييي اين ها جزء اولي ترين اقشار نخبه   يا تأثير گذار جامعه يه حساب مي  ينرد كره مسرئو يت اورلي در ارتبراط يرا       

را ير عهده دارندي يراين اساس ياتوجه يه اين احساس نياز، در پايگراه يسريج    گفتما  سازي موضوعي مانند اقتصاد مقا متي

شهيد دستغيب مسجدا رضا )ع( شهرستا  كوهبنا  يا توجه يه دغدغه اي كه در اين زمينه  جود داشت، كارگر هي تحت 

فرهنگري   اقتصرادي   اقتصادي متشكل از تعدادي نوجوانا    جوانا  يرا هردف يررسري مسرائل      -عنوا  كارگر ه فرهنگي

 نها   گفتما  سازي عمومي مريوط يه موضوعاگ مختلف در رايطه يا ايرن مسرائل    شهرستا  كوهبنا    اثرگذاري ير ر ي

تشكيل شد   موضوع چگونگي اجرايي شد  اقتصاد مقا متي در منطقه كوهبنا  يررسي شد   پيشنهادهايي در اين رايطه 

ين منطقه شامل )ايجاد يك گر ه كه در ارتبراط يرا يررسري چگرونگي  پيشررفت ايرن         همچنين  در ارتباط يا  پيشرفت ا

منطقه از افراد يومي، تبديل رسانه استاني يه رسانه شهرستاني،  مايش سررزمين ايرن منطقره، ترد ين كتراب شهرسرتا        

شرده در ارتبراط يرا     سا ه شهرستا ( يه مسئو ين اين شهرارائه شدي اين پيشرنهاداگ مطررح   10شناسي، سند چشم انداز 

 كوهبنا  مي تواند يراي ساير شهرها   شهرستا  هاي كشور مورد توجه قرار يگيردي

 

                                                           
1
 ي دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي اقتصادي دانشگاه شهيد يهشتي  
2
 ي دانش  موز پيش دانشگاهي دييرستا  شهيد ياهنر كوهبنا  
3
 ي دانش  موز پيش دانشگاهي دييرستا  شهيد ياهنر كوهبنا  
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ای بـه اقتصـاد    واژگان كلیدی: رهنمودهای مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، وظیفه مـن؟، نگـاه  منطقـه   

 سازی پیشرفت، كوهبنان  ساله شهرستانی، گفتمان 10انداز  مقاومتی، آمایش سرزمین شهرستانی، سند چشم

 

 بیان مسأله

سوا ي كه  جود دارد اينكه در جامعه قشر هاي مختلف يه خصوص قشري كه يه عنروا  قشرر نخبره معرفري مري شروند        

چقدر در ارتباط يا موضوعي مثل موضوع اقتصاد مقا متي دغدغه فكري دارند؟    يا مسئو يت    ظيفه اي يرراي خرود در   

در نظر مي گيرند يا نه؟ در هروورگ اگر انتظاري  جود داشته ياشد ايتدا از قشر نخبه است   يعرد از   ارتباط يا اين موضوع

عامه مردمي مسئو ين از ياالترين رده تا پايين ترين رده،  ييشترين   ظيفه را در ارتباط يرا عملري شرد  ايرن ا گرو دارنردي       

شهرها، حوزه   ر حانيو ،   دانشگاه   دانشرجويا ، معلرم هرا     تشكل ها، مانند تشكل يسيج، ناحيه هاي سپاه پاسدارا  در

 ييي اين ها جزء اولي ترين اقشار نخبه جامعه يه حساب مي  يند كه مسئو يت اولي در ارتباط يا گفتما  سازي موضوعي 

شناسرند   يرراي عامره    مانند اقتصاد مقا متي را ير عهده دارندي اين اقشار  ظيفه دارند كه مسئو يت خود را در اين رايطه ي

مردم  هم اين موضوع را تبيين كنند الزمه اجرايي شد  اقتصاد مقا متي در كشور اين است كه هركسري در هرجايگراهي   

از مسئول گرفته تا كارمند، معلم، دانشجو، استاد،  ر حاني، يازاري، كارگر   ييي در ارتباط يا اين موضوع يرراي خرود نقشري    

 ه اندازه خود ي هركس يايد از خود  يپرسد  ظيفه من چيست؟قائل شود حاال هركسي ي

هركسي يايد يداند كه اقتصاد مقا متي يراي ا  يا توجه يه شغلي كه دارد يا توجه يه جايگاهي كه دارد يعنري چره؟   ايرن     

گفتما  سازي موضوع حاول نمي شود  مگر اينكه دغدغه ي اين موضوع در ذهن ها  ايجاد شود   اين مي تواند از طريق 

در جامعه وورگ يگيردي  قتي كه اين طرز فكر در يعد فردي وورگ گرفت    موقع اين افراد در مجموعه هايي حاال مرثالً  

درقا ب گر ه هاي يسيج اين طرز فكر را يراي جمع      مجموعه شكل يدهد   يعد از    سعي كند كه ايرن طررز فكرر را    

محله، يك ر ستا    يا يك شهرستا  ايجاد يكنردي  قتري كره در منراطق مختلرف       در  منطقه ي زندگي خود مثالً در يك

چنين طرز فكري ايجاد شود   يراي هر منطقه اي اين موضوع تبيين شده ياشد كه اقتصاد مقا متي در    منطقره يعنري   

، ايرن انتظرار را مري    چه؟   چگونه مي تواند در    منطقه حاول  يد؟   اين موضوع در مناطق مختلف كشور فراگير شود

توا  داشت كه يك ر ند عمومي پيشرفت در اين زمينه در كشور حاول ييايدي يراساس اين ايده، در پايگراه يسريج شرهيد    

دستغيب مسجدا رضا)ع( شهرستا  كوهبنا  در شمال استا  كرما  يا توجره يره دغدغره اي كره  در ايرن زمينره  جرود        

ه فرهنگي، اقتصادي متشركل از تعردادي نوجوانرا    جوانرا  يرا هردف يررسري        داشت،  كارگر هي را تحت عنوا  كارگر 

مسائل فرهنگي   اقتصادي شهرستا  كوهبنا    اثرگذاري ير ر ي  نها   گفتما  سرازي عمرومي مريروط يره موضروعاگ      

ه معني شناسرايي  تعريفي كه از  اقتصاد مقا متي يراي منطقه كوهبنا  شد ي . ومختلف در رايطه يا اين مسائل تشكيل شد

منايع، امكاناگ، ظرفيت ها   مزيت هاي منطقه ي كوهبنا   در زمينه هاي مختلف   استفاده از اين مروارد يرراي اشرتغال    

يك مسأ ه كه در ارتباط يا موضوعي مثل اقتصاد مقا متي   ساير رهنمودهاي  مقرام معظرم   . زايي دراين  منطقه مي ياشد
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ار سال   جود دارد اينكه اين رهنمودها    ورحبت هرا از طريرق تريبرو  هراي مختلرف       رهبري مانند نام گذاري هاي شع

توسز نهادها    اشخاص مختلف در جايگاههاي گوناگو ، تنها تكرار مي شود   خيلي كمترر يره تبيرين چگرونگي عملري      

تراريخ مصررف يرك     شد     پرداخته مي شود   يه همين د يل هم شعارهاي سال كه تعيين مي شود در جامعه معمروالً 

 سا ه دارد   يعد از    فرامو  مي شودي 

اقتصادي تشكيل شده در پايگاه شهيد دستغيب مسجدا رضا )ع( كوهبنرا ،  -ير اساس اين موضوع اعضاي كارگر ه فرهنگي

يرر   يه عنوا  افرادي كه در منطقه ي كوهبنا  در جمع عامه مردم زندگي مي كنند   درد مردم   منطقره خرود را عرال ه   

ديد    شنيد ، خودشا  هم  مس مي كنند يراي همين هم يهتر مي تواننرد مسرائل را يبيننرد   يرر ر ي  نهرا اثرگرذار       

ياشند، جلساتي تحت عنوا  اقتصاد مقا متي در كوهبنا ، چگونه؟ يا هدف تبيين چگونگي عملري شرد  ايرن موضروع در     

وفقيت شكل گيري   ،  ايجاد يك فضا يراي ييا  نظراگ مختلف كوهبنا ، ييا    يررسي عوامل مؤثر در موفقيت   عدم م

 گفتما  سازي   رسيد  يه راهكارهاي عملي يا هم افزايي كه وورگ مي گيرد يرگزار گرديدي در اين جلساگ يا فررض يرر   

وهبنرا   اينكه مسئو ين مريوطه در زمينه هاي شغلي خود نسبت يه ظرفيت هاي موجود مريوطه در    زمينه در منطقه ك

هراي فنري   حرفره اي، مشراغل       گاهي دارند ير همين اساس  ظرفيت هاي اشتغال زايي منطقره ي كوهبنرا  در زمينره   

خانگي، كشا رزي   گردشگري يا دعوگ از  مسئو ين مريوط يه هر حوزه يررسي شدي اين جلساگ در  اقع  يه يررسي يكي 

 متي در منطقه كوهبنا  يعني يررسي ظرفيت هاي اشتغال زايري  از مهمترين موضوعاگ مريوط يه شكل گيري اقتصاد مقا

 در زمينه هاي مختلف در اين منطقه پرداختي

موضوعاگ مؤثر ديگري  كه در اين ياره يايد مورد يحث قرار گيرد  جزء يرنامه هاي  ينده اين كارگر ه هست شامل: عوامل 

هرا  ييي ،   ت در تو يدي هرايي همچرو  گلخانره هرا، مرغرداري     فرهنگي مانع در تو يد   اشتغال زايي ، يررسي عوامل شكس

يررسي فرهنگ كار   كار فريني    موانع سرمايه گذاري  در كوهبنا ، يررسي ظرفيرت هراي كوهبنرا  در يخرش معرد ،      

يررسي راهكارها يراي چگونگي استفاده از ظرفيت هاي موجود در يخش هاي گوناگو ، يررسري چگرونگي تجميرع يارانره     

مردم منطقه كوهبنا  يراي سرمايه گذاري اين منايع يراي تو يد   اشتغال زايي در كوهبنرا    از ايرن دسرت مروارد     هاي 

 موضوعاتي كه يا تو يد   اشتغا زايي در منطقه كوهبنا  ارتباط مستقيمي داردي      

ياشرد   جمعيرت  حرد داً    درورد  سرعت اسرتا  كرمرا  را دارا مري       1,86منطقه ي كوهبنا  تقريباً مساحتي نزديك يه 

)طبق اطالعاگ مركز  مار كشور( ثبت نموده است كه يه خاطر شرايز نامناسب اشرتغال در   1389نفر را در سال  29000

اين منطقه يسياري از مردم يه خصوص جوانا  جوياي كار اين منطقه را يه مقصد، ييشتر استا  يزد، كرج،   شرهر كرمرا    

سال گذشته است كه  مار كمترين نرخ زاد     د در استا  كرمرا  اثبراتي    5يار كمتر از ترک كردند   جمعيت كنوني يس

تغيير  1340ير اين موضوع استي منبع در مد اولي منطقه كوهبنا  ير پايه معاد  زغا سنگ مي ياشد كه در  اقع از دهه 

موالً يه ورورگ طائفره اي   جرود داشرته       در ا گوي كار در كوهبنا  يه  جود  مده است   قبل از اين  از مشاغلي كه مع

مشاغل از پدرا     مادرا   نسل  يه  نسل يه فرزندا  مي رسريده اسرت   شرامل مشراغلي همچرو  توتياسرازي، مشرك        

سازي، سفيداب سازي  دامداري، كشا رزي   ييي مي شده است كه يه مشاغل كار در معاد  سرب   ر ي   يعرد زغا سرنگ   
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قديمي   يومي كوهبنا  عموماً منسوخ شدي   در  اقع فرهنگ كرار  فرينري هرم در ايرن منطقره يره       تغيير نمود   مشاغل 

فرهنگ كارگري تغيير پيدا كردي  يكي از ظرفيت هاي قايل توجه در كوهبنا  احياي يرخي از مشراغل كراريردي منسروخ    

 شده در اين منطقه استي 

رهنگري   گردشرگري يره خراطر قردمت زيراد   كوهسرتاني يرود          كوهبنا  از ظرفيت هاي يا قوه اي در زمينه ميرراث ف 

يرخودردار مي ياشدي همين طور يه خاطر پيشينه ي فرهنگي غني    عدم ظرفيت مهاجر پذيري يه خاطر نامناسب يرود   

 ضعيت اشتغال ياعث شده است كه اين منطقه از نظر فرهنگ داراي اوا ت ياشرد   از ظرفيرت هراي يسريار مناسربي در      

ه فرهنگ يرخوردار است كه اين مي تواند يك امتياز يسيار خوب نسبت يره شرهرهاي ديگرر اسرتا  كرمرا    حتري       زمين

دركشور ياشدي يكي از  يژگي هاي يارز منطقه ي كوهبنا  كوهستاني يود     است كه ياعث شرده اسرت از جنبره هراي     

زرند، يافق، يهاياد، يزد، را ر، كرما ، رفسنجا  گردشگري مزيت هاي يسياري حداقل نسبت يه شهرهاي اطراف خود مانند 

پيدا كند كه اين مزيت ها شامل هواي يسيار مطبوع نسبت يره شرهرهاي ذكرر شرده، چشرم انردازهاي طبيعري    زمرين         

شناسي شامل: ر ستاهاي خو     ب   هوا مثل سا ند، ين در، استاج، درب جزيري، درب هرود، كار انگراه، عبراس  يراد،       

طرز) اقع در شهرستا  را ردر مرز يا شهرستا  كوهبنا (  ييي ، تپه هاي شن يادي خانمكا ، معاد  زغا سرنگ   فيض  ياد  

  معاد  سرب   ر ي يا چشم اندازهاي يسيار جا ب   شگفت انگيز در اعماق چند ود مترري زمرين ، تنره هراي درخرت      

ث فرهنگي يسيار غني  مانند امرام زاده يري يري عصرمت،     فسيل شده ده  قا رضا  يييي در كنار اين جاذيه هاي طبيعي، ميرا

امام زاده سليما  شاه، امام زاده يي يي خاتو ، امامزاده زيد ين علي   تعرداد يسريار زيرادي اثرر تراريخي كره در مجمروع         

يه غيرر  اثر تاريخي ثبت شده داردي يك  يژگي قايل توجه ديگر در كوهبنا  كه ايجاد مزيت كرده است، اينكه  250حد د 

از يك  احد ونعتي فرا ري زغا سنگ هيچ نوع  الينده ي ونعتي در اين منطقه  جود نردارد   از طرفري هرم يرن يسرت      

يود  اين منطقه   يك شهر يين راهي مهم نبود ، در عين اينكه يك نق  يه حساب مي  يد اما يرك مزيرت خروب هرم     

ا    رام   يا هواي يسيار پاک در كوهبنرا  ايجراد شرده    محسوب مي شود از اين جهت كه يك جاي ساكت   يي سر   ود

استي   اين موضوع در كنار  يژگي هاي ذكر شده قبلي، يك محيز مناسب يراي زندگي كساني كه از محيز هراي شرلوغ   

  پر سر   ودا     وده خسته شده اند، مي ياشدي از نظر كشا رزي منطقه ي كوهبنا  يه د يل كمبود  ب چنردا  ر نقري   

دارد كه سنتي يود  ر   هاي كشا رزي   مسائلي همچو  خرده ما كيت  ييي هم ير اين ر ند اثر گذار يوده استي اما يره  ن

خاطر  ب   هواي خاوي كه اين منطقه ) سرد  خشك(   كوهستاني يود  دارد،  ظرفيت هاي يسيار مناسبي در پرر ر   

رشك، يه  يمو  ييي داردي در زمينه تو يد فرا رده هاي دامري هرم يره    گياها  دار يي يا اسانس ياال ، زعفرا ، گل محمدي، ز

خاطر  يژگي هاي ذكر شده از مرغوييت يسيار يااليي يرخوردار است   در اين زمينه  نيز ظرفيت هاي قايرل تروجهي داردي   

منطقه مي ياشد كره  اين موارد ذكر شده يك معرفي اجما ي از كوهبنا    خالوه اي از يرخي از ظرفيت هاي موجود اين 

اين اطالعاگ از تحقيق هاي ميداني    يرخي هم  طي همين جلساگ يرگزار شده حاول  مده استي نتايجي را كره از ايرن   

يحث ها   تحقيقاگ حاول  مد شامل  مسائلي كه در كوهبنا   جود دارد   يه نظر مي رسد در يسرياري از شهرسرتانها      

 جود دارد   معموالً يين شهرستا  ها  مشترک استي يرخي از اين موضروعاگ يره     شهرهاي كوچك كشور نيز اين مسائل
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سياست ها   تصميم گيري در سطح كال  كشور مريوط مي شود   يه نظر مي رسرد كره رفرع ايرن مروارد مري توانرد يره         

 پيشرفت شهرستا  ها كمك كندي اين مسائل عبارتند:     

ها يراي پيشرفت در زمينه اشتغا زايي هم از سروي د  رت محلري   هرم از      عدم اعتماد يه نفس عمومي در  شهرستا  -1

سوي مردم   نگاه يه سمت افراد ياال دستي ها يراي انجام داد  اقدامي   دل يستن  يه يودجه هاي د  ت مركزي از سروي  

 ك فرهنگ شده استي د  ت محلي كه نتيجه    را در مهاجرگ هاي سال هاي اخير از كوهبنا  مي يينيم كه تبديل يه ي

كمبود ر حيه جهادي يه معناي  اقعه كلمه در يين مسئو ين   يه همين د يل يه   جود  مد  يك فاوله قايل توجه    -2

 يك سد يين مسئو ين د  ت محلي شهرستا  ها   مردم   عدم اعتماد يه يك ديگر 

منايع   امكانراگ   ظرفيرت هراي سررمايه گرذاري       نا شناخته يود    عدم  گاهي يا كم  گاهي د  ت محلي   مردم از -3

يراي اشتغا زايي در شهرستا  ها يه عنوا  مثال در كوهبنا  منايع   ظرفيت ها   مزيت هرايي  جرود دارد كره مسرئو ين     

 اين شهر از    اطالعي ندارند   اين موضوع  اهميت انجام  مايش سرزمين مناطق  مختلف را مي رساندي

ريزي   سند چشم انداز از سوي د  ت محلي شهرستا  ها كه يك نقشه راه يراي پيشرفت شهرسرتا    نبود يك يرنامه -4

را شكل يدهد   مسأ ه اي كه در اين رايطه ايجاد مي شود  اينكه يا عوض شد  مديرا  در هر شهرسرتا  ا ل اينكره يرك    

يلند مدگ همه جانبه اي  جود نردارد   د م اينكره    يال تكليفي از كارهايي كه يايد انجام يگيرد يوجود مي  يد، چو  يرنامه 

 هر مدير   مسئول ير اساس  سليقه   ا ويت هاي خود عمل مي كندي

در شهرستانها  فرهنگ كار  فريني نسبتًا ضعيف اسرت   در يسرياري از تو يرداگ انجرام شرده در شهرسرتا  هرا  يره          -5

 مواجه استي خصوص در زمينه مشاغل خانگي يا مشكل فر     يازاريايي

ضعف نظارگ ير  ام ها   تسهيالگ ارائه شده از سوي د  ت يه متقاضيا ي اين  ام   تسهيالگ در جايي كه يايد مصررف   -6

 شود نمي شود مثالً يايد خرج اشتغال شود   ي خرج خريد ماشين مي شودي

يرك مدينره فاضرله از شرهرهاي     نبود احساس مسئو يت ازسوي جوانا  شهرستانها نسبت يه شهرهاي خود   ساختن  -7

 يزرگ يراي خودي

رسد اگر  منحصر يود  رسانه استاني )تلويزيو ( يه مركز استا    نداشتن سهم در    از سوي شهرستا  هاي يه نظر مي -8

يرنامه هاي رسانه استاني يين شهرستانهاي زير مجموعه     تقسيم  شود يه وورتي كه ايرن يرنامره هرا توسرز خرود         

ا  ها تو يد شود، مي تواند  يه پيشرفت    مناطق كمك كندي عال ه يراين عدم  جود رسرانه  محلري در شرهرهاي    شهرست

كنرد   ايرن منطقره هرر      كوچك نيز عامل خيلي مهمي در راكد يود   نهاست كه اين موضوع يراي كوهبنا  نيز ودق مي

 د اما حتي يك نشريه  اقعاً محلي نداردي  چند از تعداد قايل توجهي نخبگا     فرهنگيا  يرخوردار مي ياش

 پیشنهاد

عمده ترين ترين مسائلي كه گفته شد اينكه رهنمودهاي مقام معظم رهبري، مانند نام گرذاري هراي شرعار سرال، ايرن       -

رهنمودها    وحبت ها از طريق تريبو  هاي مختلف توسز نهادها    اشرخاص مختلرف در جايگاههراي گونراگو ، تنهرا      

شود   خيلي كمتر يه تبيين چگونگي عملي شد     پرداخته مي شود   يه همين د يل هم شعارهاي سال كره   تكرار مي
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تعيين مي شود در جامعه معموالً تاريخ مصرف يك سا ه دارد   يعد از    فرامو  مي شود يه همين د يرل هرم پيشرنهاد    

گر ههايي در ارتباط يا عملي شد  ايرن موضروعاگ    مي شود كه كساني كه  اقعاً در پي عملي شد  اين رهنمودها هستند

يه وورگ خود جو  در شهرستا  ها تشكيل يدهند   جنبه هاي مختلف  مريوط يه    موضوع را يررسي كننرد   سرعي   

در تأثير گذاري ير    داشته ياشندي كه اين گر هها مي تواند در پايگاههاي يسيج  شكل يگيردي اما الزمه    اين است كره  

ز زما  حال، توسز يسيج شناخته شودي دغدغه ي ذهني افراد شود   طرز فكر الزم يراي اقدام الزم در اين جهت شركل  نيا

يگيردي كه تا حد دي اين موضوع در شهرستا  كوهبنا  توسز پايگاه شهيد دسرتغيب مسجدا رضرا)ع( ايرن شرهر شركل      

 گرفتي  

شناخت  مسئو ين    مردم از منطقه اي كره در    زنردگي مري     مسأ ه مهم ديگري كه يه    اشاره شد عدم  گاهي    - 

 گاهي ندارند يك دانش  مروزي  ، كنند، از منايع   امكاناگ   ظرفيت ها   مزيت هايي كه در منطقه زندگي  نها  جود دارد

گ كشرا رزي،  كه دارد در يك منطقه اي زندگي مي كند اما از محيز اطراف خود خبر ندارد،  ر ستاها   معاد    محصوال

كارگاههاي تو يدي    ثار فرهنگي   تاريخي   ييي منطقه خود را نشناسد، چگونه مي توا  انتظار داشت كه اين فرد يعرد از  

تحصيلش اين توانايي را داشته ياشد   خود  هم مايل ياشد كه در منطقه اي كه يزرگ شده است حداقل يرراي خرود    

دي يك دانش  موز يايد يداند كه در منطقه زندگي ا  چره منرايع   امكانراگ   ظرفيرت     يتواند كسب در  مد   اشتغا زايي كن

هاي شغلي  جود داردي يراساس اين مسأ ه مهم، پيشنهاد مي شود در  موز    پرر ر  كترايي تحرت عنروا  شهرسرتا       

ايرن كتراب  مروز      شناسي  يراي هر شهرستا  يراي  مقطع  تحصيلي متوسطه ا ل  تد ين شود   در مدارس    منطقه

داده شودي در  اقع اين كتاب تاريخ   فرهنگ   جغرافيا   معيشت   منايع  يييي شهرستا  را  يره ورورگ ريرز   ملمروس       

دقيق، از محيز زندگي يك دانش  موز را يه ا  معرفي مي كندي  اين طرح عموماً يراي شهرستانها كاريردي خواهرد يرود     

ردي يراي ايجاد انگيزه در مردم يه فرهنگ ر ستا نشيني  ياشدي    همين طور الزم اسرت كره   اين مي تواند يك اقدام كاري

هرمسئو ي در هر منطقه يا موارد ذكرشده مريوط يه    منطقه  شنايي    گاهي ييايد كه ايرن كتراب در ايرن جهرت هرم      

   يسيارمفيد خواهد يودي

نه اسرتاني يره مركرز اسرتا    نداشرتن سرهم در    از سروي        همچنين مسأ ه مطرح شده در رايطه يا  منحصر يود  رسرا 

شهرستا  در اين رايطه پيشنهادي كه يه نظر مي رسد اينكه  اگر يرنامه هاي رسانه استاني يين شهرستانهاي زير مجموعه  

منراطق     تقسيم  شود يه وورتي كه اين يرنامه ها توسز خود    شهرستا  ها تو يد شود، مي توانرد  يره پيشررفت       

كمك كندي عال ه يراين عدم  جود رسانه محلي در شهرهاي كوچك نيز عامرل خيلري در راكرد يرود   نهاسرت كره ايرن        

موضوع يراي كوهبنا  نيز ودق مي كند   اين منطقه هر چند از تعداد قايل توجهي نخبگا     فرهنگيرا  يرخروردار مري    

 ياشد اما حتي يك نشريه  اقعاً محلي نداردي

ديگر نبود يك يرنامه ريزي   سند چشم انداز از سوي د  ت محلي در شهرستا  هاست  كه يك نقشه راه يرراي   مسأ ه  -

پيشرفت شهرستا  را شكل يدهد   مسأ ه اي كه در اين رايطه ايجاد مري شرود  اينكره يرا عروض شرد  مرديرا  در هرر         

يوجود مي  يد، چو  يرنامه يلند مدگ همه جانبره اي   شهرستا  ا ل اينكه يك يال تكليفي از كارهايي كه يايد انجام يگيرد
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 جود ندارد   د م اينكه  هر مدير   مسئول ير اساس سليقه   ا ويت هاي خود عمل مي كند ير اين اسراس  يره نظرر الزم    

ي مي رسد يراي اينكه اقتصاد مقا متي   در كل پيشرفت همه جانبه در زمينه هاي مختلف فرهنگي   اقتصادي   اجتمراع 

سا ه يراي اين منطقه نوشته يشود مثال تحت عنوا   10  ييي يراي منطقه كوهبنا  وورگ يگيرد، يايد يك سند چشم انداز 

،  اين سند يه وورگ محلي توسز د  ت محلي يايد طراحري شرود يره ايرن ورورگ كره       1405سند چشم انداز  كوهبنا  

، امكاناگ   منايع   مزيت هاي  مختلرف ايرن منطقره شناسرايي     شرايز فعلي اين منطقه مورد توجه قرار يگيرد ظرفيت ها

گردد   يراي چگونگي استفاده از    يرنامه ريزي   عمل شودي در اين سند يه اين موضوع پرداخته مي شود كره كوهبنرا    

مو فه هراي  از جنبه هاي مختلف فر هنگي، اقتصادي، اجتماعي  ييي در چه جايگاهي است ي كه هر يك از اين موارد  1395

خاص خود را دارد كه  يايد مورد توجه قرار گيرد   يعد از در نظر گرفتن شرايز فعلي اين منطقه از جنبره هراي مختلرف،    

سال ديگر كوهبنا  يه كجا يرسرد، از نظرر اقتصرادي چره شررايطي داشرته        10يايد يه اين موضوع انديشيد كه  ينا هست 

نا   ايجاد شود، اين شغل ها يايد در چه زمينه هايي ياشدي از نظر فرهنگري هرم   ياشد، چند شغل تا    زما  يايد در كوهب

همين طور،   ضعيت ازد اج   طالق در حال حاضر يه چه وورتي است   يايد چگونه شود،  ضعيت اعتيراد   مرواد مخردر    

  ييي ي

سوي مسئو ين محلي اين منطقه  سال ديگر منطقه ي كوهبنا  از 10تعريف يك مدينه ي فاضله   يا يك  رمانشهر يراي 

مي تواند يك جهت دهي   سرعت يه پيشرفت اين منطقه يدهدي مسئو ين را مجبور مي كند كه فكر كنند   يرنامه يريزند 

  عمل كنند   از اين طريق مردم را يراي رسيد  يه اين چشم انداز يا خود همراه كنندي   يدين طريق يا توجه يه ظرفيرت  

كوهبنا  پيشرفت قايل توجهي خواهد گرفتي كه در  اقع عملي شد  اقتصاد مقا متي يه معنراي  اقرع    هاي داخل منطقه

 كلمه خواهد يودي

ا فباي اقتصاد مقا متي  مايش سرزمين يه وورگ  منطقه اي   شهرسرتاني اسرت كره الزم اسرت يره ورورگ دقيرق   يرا         

سا ه طراحي شود، كه اين ير عهده د  ت محلي هرر   10انداز جزئياگ انجام شود   يعد يا توجه يه نتايج حاوله سند چشم 

منطقه مي ياشدي در  اقع راهكار   نسخه عملي اجرايي شد  اقتصاد مقا متي  اين است كه هر منطقه   هر شهرسرتا  يره   

در منطقره  اين طرز فكر يرسد كه مسئو ين   مردم    فرض ير اين يگيرند كه يودجه ي د  تي  جود ندارد   يايد يداننرد  

ي خود چه دارند؟   از  نچه كه در    منطقه  جود دارد  چگونه مي توا  در  مرد   تو يرد   اشرتغال  كرار فريني ايجراد      

كردي الزم يه ذكر است كه نتايج  مايش سرزمين يه وورگ منطقه اي   شهرستاني مي تواند منبعي يسريار مناسرب يرراي    

 هر شهرستا   ياشدي   تد ين كتاب شهرستا  شناسي يراي مدارس  

اين پيشنهاد مطرح شده در ارتباط يا كوهبنا  ) ايجاد يك گر ه كه در ارتباط يا پيشرفت اين منطقه  تحقيق كند، تبرديل  

سا ه  10رسانه استاني يه رسانه شهرستاني،  مايش سرزمين اين منطقه، تد ين كتاب شهرستا  شناسي، سند چشم انداز 

اي ساير شهرها   شهرستا  هاي كشور مورد توجه قرار يگيرد در  اقرع اگرر يره موضروعي ماننرد      اين منطقه ( مي تواند ير

اقتصاد مقا متي عال ه ير نگاهي كه از ياال دست از سوي د  ت مركزي مي شود يك نگاه هم از سوي د  رت هراي محلري     

در هرمنطقه اي هم يراي    منطقه يرا  يه    منطقه يشود   يه موازاگ اسناد جامعي كه يراي كل كشور طراحي مي شود، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  همین کنگره پیشگامان پیشرفتدمجموعه آثار و مقاالت برگزیده 

2098 
 

   اقعاً پري   توجه يه امكاناگ   منايع   ظرفيت هاي    منطقه يرنامه ريزي شود   اسناد چشم انداز يراي  نها طراحي شود

گيري هم يراي انجام    وورگ يگيرد، در نهايت ياعث مي شود كه يك ر نرد ر  يره پيشررفت عمرومي در كشرور اتفراق       

اقع اين مي شود تعريف اقتصاد مقا متي يراي هر منطقه يه اين معني كه شناسرايي   اسرتفاده از ظرفيرت هرا     ييافتدي در  

 امكاناگ   منايع   مزيت هاي هر منطقه يراي اشتغال زايي   پيشرفت    منطقهي   اين كار هم يايد توسرز د  رت هراي    

 محلي هر منطقه انجام شودي
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