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 155 هزار میلیارد ریال 
اشتغالزایی در روستاها 

فعالیت37 هزار دهیاری 
در کشور

خودکفایی روستاها

گردشگری به توسعه روستاها 
شتاب می بخشد

طرحتوسعهگردشگریدر۲۴روستایهدفبوشهراجرامیشود.
گردشــگریامروزهبهصنعتیپررونقودرآمدزادردنیاتبدیلشدهاستوکشورهایدارایجاذبههای
گردشگری،سیاستهایاقتصادیخودرابردوشاینصنعتپایهگذاریمیکنند.درکشورایرانرونقو
توسعهاینصنعتمیتواندافزونبردرآمدزاییدرایجاداشتغالپایدارنقشکلیدیداشتهباشد.بهتازگیطرحتوسعه

گردشگریدرروستاهایاستانبوشهرازسوی...

نخبگان روستاها به کمک 
دهیاران می آیند
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بوشهر

اختصاص اعتبار برای روستاهای هدف گردشگری 

جشن پروژه ها در روستاها

فاطمه دهقانی
مدیر کل امور روســتایی و شــوراهای 

استانداری بوشهر
1۴0طرحدرروســتاهایاســتانبوشهردردهه
فجربااعتبار380میلیاردریالبهبهرهبرداریمیرسد.
بیشترطرحهایافتتاحیدرحوزهاشتغالزایی،عمرانی،
ســاختماندهیاریها،آسفالتمعابروفرهنگیاست
کــهازمحلاعتباراتارزشافزودهوآالیندگیتامین
شــدهودراختیاردهیاریهاقرارگرفتهاست.اینطرح
هاجــدایازطرحهایدیگرادارتونهادهایمرتبط

درروستاهاست.
درچهلمینســالروزپیروزیانقالبشــکوهمند
اســالمی،7طرحدربخشمرکزیگناوهبااعتبار15
میلیاردریال،دربخشریگهشتطرحبا18میلیارد
ریال،بخشمرکزیدیلمســهطــرحباپنجمیلیاردو
300میلیونریالوامامحســن)ع(ســهطرحباهفت

میلیاردریالبهبهرهبرداریمیرسد.
ایجاداشــتغالدرروستاهادرراستایتدابیردولت
تدبیروامیدواســتانداربوشــهرازرویکردهایاصلی
واولویــتداراینمدیریتاســت.تکمیلطرحهای
نیمهتمامازبرنامههاییاســتکهبرایشتاببخشی
بهتوســعهروســتاهاهدفگذاریوبهدنبالاجرایآن
هســتیم.برایتحققاینمهم،سرکشــیمستمراز
روســتاهاباحضوراستانداربوشــهردردستورکارقرار
دارد.برگــزاریدورههایمهــارتآموزیوآموزش
دهیارانکهیکیازخواســتههایآنــانبودازدیگر
اولویتهاییاستکهتاکنون17دورهآموزشبودجه
نویســی،عوارضومعامالتیپیشبینــیودرنظر
گرفتهشدهاســت.۲۴روستایاستانبوشهردرطرح
گردشگریقراردارندکهروستایحصاردرشهرستان
دیلموروستاهایجزیرهجنوبیوشمالیدرشهرستان
گناوهدرشمارروستاهایهدفگردشگریقراردارند
.ایجادگفتمانبیندهیارانوروستانشینانبرایرونق
بیشــتردراشتغالپایداردرحوزهگردشگریروستایی
ازرویکــردجدیداینمدیریتدراینمناطقاســت.
درهمینراســتاتاکنون10نمایشــگاهفصلیعرضه
محصوالتبومیوصنایعدســتیدرشهرستانهای
اســتانبهمنظورکمکبهدرآمدزاییواقتصادمردم

روستادرسالجاریبرپاشدهاست.

تســهیالت برای اشتغال 
روستاییان

عبدالکریم گراوند 
استاندار بوشهر 

یکیازبرنامههایدولتتدبیروامیدبهرهمندی
ازفرصتهایاشــتغالزاییدرروستاهاســتکهدر
همینراســتا1500میلیاردریالتسهیالتاشتغال

روستاییدراستانبوشهرپرداختشدهاست.
استانبوشهرظرفیتوپتانسیلبسیارباالییدارد
وبایــددرحوزههایغیرنفتیازاینظرفیتهابهره
ببریم.گردشگریازظرفیتهایمهماستانبوشهر
است.اســتانبوشهردرهفتماهسالوضعیتآب
وهوایــیخوبیداردوتوســعهزیرســاختهای
گردشــگریســببایجاداشــتغالپایداربویژهدر

مناطقروستاییمیشود.
روندمطلوبوقابلقبولیدرپرداختتسهیالت
اشتغالروستاییدراستانبوشهروجوددارد.بانظارت
خوبوقابلقبولیکهدرپرداختتسهیالتواجرای
طرحهاصورتگرفتهبیشاز۹۲درصدتســهیالت
بهاشتغالمنجرشدهونتایجخوبیحاصلشدهاست.
دریکســالاخیر180هکتارطرحگلخانهای
جدیددراستانبوشــهرایجادشدهواکنونبه300
هکتارگلخانهافزایشیافتهاستکهاینگلخانههااز
محلتسهیالتروستاییپرداختشدهاست.افزون
براینظرفیتســردخانههایاستاننیزباپرداخت
تســهیالتجدید18هزارتندرسالجاریافزایش
یافتهکهمشاغلجدیدینیزدراینحوزهایجادشده
است.پرداخت1500میلیاردریالتسهیالتاشتغال
روستاییدراستانبوشهریکیازتوفیقاتدولتتدبیر
وامیددراســتانبوشهراســت.میزاناعتباراتاین
طرحدراســتان115میلیــاردتومانبودکهبیشاز
ســهمیهتخصیصی،اعتبارجذبشدوبالغبر150
میلیاردتومانتسهیالتپرداختشدهاست.یکیاز
برنامههاورویکردهایمدیریتارشداستانبوشهر
تکمیلپروژههاینیمهتمامعمرانیدرنقاطمختلف
اســتانبوشهراست.اعتباراتاستانیبهپروژههایی
تخصیصیافتهکهمطالباتمردمیداشــتهاندودر
حوزهعمرانیدرسالجاریاقداماتارزشمندوبسیار

مهمیانجامگرفتهاست.

یادداشت یادداشت

معــاونامــورعمرانیاســتانداربوشــهرگفت:
عملگرایــیدرعیناخالقمــداریوقانونمداری
استانداربوشــهربایدالگویتماممدیرانایناستان

باشد.
مهــردادســتودهدرجمعدهیارانوبخشــداران
شهرستانهایدشتستان،بوشهر،تنگستانودشتی
درسالنکوثراســتانداریبوشهراظهارداشت:شرط
رسیدنبهاهدافبزرگدراستانهمدلی،همگرایی

وبرنامهمحوریاست.
ویافزود:اگرباوجــودتمامیتنگناهایمالیدر
هفتهدولتامسال1۲00میلیاردتومانودردههفجر
امســالنیزبالغبر۹۶0میلیاردتومانپروژهدراستان
بوشــهرافتتاحمیشودنشــانهتالشهمهمدیرانو
برنامهریزیوحرکتدرقالبســندعمرانیاســتان

است.
معاونعمرانیاســتانداربوشهرخاطرنشانکرد:
اگــرفقطدرحوزهروســتاییدردههفجربیشاز37
میلیــاردتومانپروژهافتتاحمیشــود،اینتوفیقات

نشاندهندهبرنامهریزیدرحوزهعمرانیاست.
ستودهازتصویبمصوبهراهآهنبوشهردرشورای
عالیاقتصادکشورخبردادویادآورشد:خبرخوشیکه
امروزبهاســتانرسیدتصویبمصوبهراهآهنبوشهر
درشــورایعالیاقتصادیکشوربودکهالزماستاز

تالشهایاستانداربوشهرتشکروقدردانیکنیم.
ویبیانداشت:جنابگراونداستانداربوشهرنشان

دادکهبدونغوغاســاالریوبااتکابهقانونواخالق
میتوانعملکردکهبهجرأتمیتوانمبگویمعمل
گراییایشــاندرعیناخالقمداریوقانونمداری
بایدالگویتماممدیرانقرارگیردوبدونتردیدبااین

روشسطحاعتمادعمومیمردمارتقامییابد.
معاونعمرانیاســتانداربوشــهرگفت:مردماز
مدیرانومســئوالناستانعملگراییونتیجهکاررا
میخواهندوباحرفوشــعارنمیتوانمردمراراضی

نگهداشت.
ستودهافزود:پروژهبوشهرتوریسم۲0۲۲درسفر
اخیرهیاتدولتبهریاســتدکتــرروحانیمصوبه
خواهــدگرفتومطمئنــااعتباریکــهتخصیص
میدهندبههمینروســتاهاودومنطقهگردشگری

تخصیصخواهدیافت.
وییادآورشــد:پسازپایانبرنامههایدههفجر
بالفاصلهبرنامهریزیبــرایپروژههایهفتهدولت
۹8رانهاییومشروحخواهیمکردوامیدوارمباتالش
شبانهروزیوباعملخودبتوانیمرضایتخاطرمردم

رافراهمکنیم.

* ۴۵۵ میلیــارد تومان بــرای عمران 
شهرها و آبادانی روستاها

معــاونامورعمرانیاســتانداربوشــهرگفت:در
دههفجرامســال،میزانافتتــاحپروژههایعمرانی
درروســتاهایاستانبوشهرنسبتبهسالهایقبل

کمسابقهخواهدبود.
ستودهدرنشستبادهیارانوبخشدارانشهرستان
کنــگانکهباحضــورمعاونســازماندهیاریهاو
شــهرداریهایکشوربرگزارشــداظهارداشت:در
هیــچحوزهایموفقنخواهیمشــدمگرباحرکتدر
قالــببرنامهواگردهیارانمیخواهندموفقباشــند

بایدبرنامهمحوریرادردستورکارخودقراردهند.
ویافــزود:باوجودتنگناهایمالیدرهفتهدولت
امسالهزارو۲00میلیاردتومانپروژهافتتاحکردیم
کهرشــد110درصدینســبتبهســالقبلداردو
ایــنمهمباحرکتدرچارچوببرنامهمحققشــده

است.

* افزایش پرداختی به دهیاری ها
معاونعمرانیاســتانداربوشــهربــابیاناینکه
ســالگذشــته۴۲۴میلیاردتومانبهشهرداریهاو
دهیاریهایاستانبوشهرپرداختشدهخاطرنشان
کرد:درســالجــاریوتاپایانآبــانبیشاز۴55
میلیاردتومانپرداختشــدهوتاپایانسالافزایش

چشمگیرینسبتبهسالقبلخواهیمداشت.
ســتودهبابیاناینکهعمرانوآبادانیروســتاهااز
اولویتهایاساسیمدیراناستاناستتصریحکرد:
درتمامعرصههابویژهدرتوسعهگردشگریروستایی
اقداماتارزشــمندیصورتگرفتهودرآیندهشاهد
رشدگردشــگریدرمناطقروستاییاستانخواهیم

بود.
* انتخاب ۲۴ روستای هدف گردشکری
وییادآورشــد:امسال۲۴روستایاستاندرطرح
بوشــهرتوریسم۲0۲۲درزمینهگردشگریشروعبه
فعالیتکردندوســالآیندهتعدادروســتاهایهدف
بیشترمیشودوبهحولوقوهالهیتاسال۲0۲۲تمام
روستاهایاســتانکهظرفیتوپتانسیلگردشگری

دارندتحتپوششاینپروژهقرارمیگیرند.
معاونعمرانیاســتانداربوشــهربــابیاناینکه
روســتاهابایدبهســمتدرآمدزایــیپایدارحرکت
کنندابرازداشــت:توســعهگردشگریگامیمهمدر
درآمدزاییپایداراســتوازشــاخصهایمهممادر

ارزیابیدهیاراندرآمدزاییآناناست.

* افتتاح ۳۷۰ میلیارد ریال پروژه
ویبــابیاناینکــهدردههفجردرروســتاهای
اســتانپروژههایارزشمندیافتتاحمیشوندگفت:
امســالدردههفجرحداقل37میلیاردتومانپروژه
درروســتاهایاستانافتتاحمیکنیمکهدرسالهای
گذشتهدرمناطقروستاییکمسابقهبودهاستواین

نتیجهبرنامهمحوریاست.
ســتودهگفت:دهیارانچکیدهرأیمردمهستندو
بایدموردتکریمقرارگیرندوامیدوارهستیمباتالش
دهیارانوشــوراهاشاهدرشــدواعتالیروستاهای

استانباشیم.

تالش با شوق خدمت
دهه فجر بیش از 37 میلیارد تومان پروژه روستایی به بهره برداری می رسد

توسعه روستاها با هیات های اندیشه ورز؛ 
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۶30نفردر53طرحاشتغالزاییبوشهرمشغولبهکارشدند.
مناطقروستاییاستانبوشهرظرفیتهایبسیارخوبیدر...
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150میلیارد تومان برای اشتغالزایی 
روســتایی در استان بوشــهر پرداخت 

شد.
معاون سازمان همیاری شهرداری ها 
و دهیاری های وزارت کشور با بیان این 
کــه از ســال 1382 تاکنون 206 هزار 
میلیــارد ریــال اعتبــار به روســتاهای 
کشــور پرداخــت شــده کــه از ایــن 
میزان 155هــزار میلیارد ریال مربوط 
بــه دولــت تدبیــر و امید اســت گفت: 
پرداخت این میزان اعتبار به روستاها 
بیانگــر توجه دولــت تدبیــر و امید به 
توســعه این مناطق است. نگاه وزارت 
کشور به توسعه مناطق روستایی بویژه 
در عرصه گردشــگری اســت و در این 
زمینه اعتبــارات خوبی به دهیاری ها و 

روستانشینان پرداخت شده است.
ســعید رضا جندقیان در نشســت با 

ســرانه  افــزود:  بوشــهر  اســتاندار 
دهیاری هــا در دولــت دوازدهــم 92 
درصــد افزایــش یافتــه و افزایــش 
شــهرداری ها 28 درصد بوده است. با 
توجــه به اینکــه به هریــک از دهیاری 
ها تا ســقف 50 میلیارد ریال تسهیالت 
پرداخت می شود تاکنون یکهزار و 280 
میلیــارد ریال تســهیالت به دهیاری ها 

پرداخت شده است.
معاون سازمان همیاری شهرداری ها و 
دهیاری های کشور اضافه کرد: کارهای 
مهم و قابل توجهی در بخش گردشگری 
و اشــتغال روســتاهای اســتان بوشهر 
انجــام و گردشــگری در ایــن مناطق به 

گفتمان تبدیل شده است.
جندقیان افزود: بــا توجه به قابلیت 
های استان بوشهر در حوزه گردشگری 
وزارت کشور آمادگی دارد از طرح های 

گردشــگری روســتایی حمایــت کند تا 
عالوه بر اشــتغالزایی، چهره روســتاها 

زیباتر دیده شود.
* توسعه زیرســاخت های گردشگری 

روستاها
استاندار بوشهر هم در این نشست با 
اشاره به ظرفیت بسیار باالی بوشهر در 
حوزه های غیر نفتی و تاکید اســتفاده از 
این ظرفیت ها گفت: با توجه به شــرایط 
مناســب آب و هوایی استان بوشهر در 
هفت ماه از سال توسعه زیرساخت های 
گردشــگری سبب ایجاد اشتغال پایدار 

بویژه در مناطق روستایی می شود.
عبدالکریــم گراوند افزود: با نظارت 
خوبی که در پرداخت تسهیالت و اجرای 
طرح ها انجام شــده بیش از 92 درصد 
تسهیالت منجر به اشتغال شده است.

 در یک ســال اخیر از محل تســهیالت 

روســتایی 180 هکتار طــرح گلخانه ای 
جدید در اســتان بوشــهر ایجاد شــده 
و تعــداد گلخانــه های اســتان به 300 

هکتار افزایش یافته است.
 وی افزود: همچنین از محل تسهیالت 
روستایی ظرفیت سردخانه های استان 
به 18 هزار تن در ســال جاری افزایش 
یافته که مشــاغل جدیــدی نیز در این 

حوزه ایجاد شده است.
اســتاندار بوشــهر بیان کرد: تاکنون 
یکهزار و 500میلیارد ریال تســهیالت 
اشتغال روســتایی در استان پرداخت 

شده است. 
بــه  اســتانی  اعتبــارات  امســال 
پروژه هایی تخصیص یافته که مطالبات 

مردمی داشته اند.
* افزایش 110 درصــدی اعتبارات 

پروژه های هفته دولت

در همین حــال معاون امــور عمرانی 
اســتانداری بوشــهر گفــت: بــا وجود 
تنگناهای مالی در هفته دولت امســال 
12هــزار میلیارد ریال پــروژه افتتاح 
شد که نســبت به ســال گذشته 110 

درصد رشد نشان می دهد.
مهرداد ســتوده افزود: سال گذشته 
چهــار هــزار و 240 میلیــارد ریــال به 
شــهرداری هــا و دهیاری های اســتان 
بوشهر پرداخت شد. این درحالی است 
کــه تا پایــان آبان امســال چهــار هزار 
و 550 میلیــارد ریــال پرداخت شــده 

است.
وی اضافــه کــرد: در همــه عرصه ها 
بویژه توســعه گردشــگری روســتایی 
اقدامات ارزشــمندی صورت گرفته و 
در آینده شــاهد رشــد این صنعت در 

مناطق روستایی استان هستیم.

 155 هزار میلیارد ریال اشتغالزایی در روستاها 
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مشغول به کار شدند.

مناطق روســتایی استان بوشــهر ظرفیت های 
بســیار خوبی در عرصه های صنعتی، گردشگری 
و کشــاورزی دارنــد کــه می تــوان از آنهــا برای 
ســرمایه گذاری، ایجــاد اشــتغال وکار آفرینــی 
استفاده مناسب کرد. برای دستیابی به این مهم، 
بهره برداری موثر از مزیت های نســبی و رقابتی 
مناطــق با اولویت مناطق روســتایی، عشــایری و 
محروم به منظور ایجاد فرصت های شــغلی جدید 
و پایدار و شناســایی اســتعدادها و قابلیت های 

این مناطق ضرورت دارد.
در چند سال اخیر چالش کمبود اعتبارات مناطق 
روســتایی با تخصیــص بودجه از محــل عوارض 
آالیندگی و ارزش افزوده به روستاها رفع شده 
اســت اما یکی از دغدغه هــای برنامه ریزان این 
اســت که در صورت قطع این اعتبار شــرایط حاد 
گذشــته بر روستاها حاکم شود. در سال گذشته 
از همین محل 197میلیارد تومان به روستاهای 
اســتان بوشــهر پرداخت شد و در ســال جاری تا 
پایان شــش ماهه اول 100میلیارد تومان دیگر 
تزریق شــده که 60 درصد آن بــرای پروژه های 
عمرانــی و بقیه در زمینه فرهنگی هزینه شــده 
اســت، اما اکنــون برنامه های توســعه بخش در 
مناطق روســتایی اســتان بوشــهر روی طرح های 
اشــتغالزایی هدفگذاری شده است به طوری که 
مجریان انتظار دارند با عملیاتی شدن این طرح ها 
گام بلندی در راه اشتغال پایدار برداشته شود. 

* اعتبار برای توسعه روستاها
شــوراهای  و  روســتایی  امــور  مدیــرکل 
اســتانداری بوشــهر با بیان این که در نیمه اول 
امســال بالغ بر 100میلیارد تومان برای توسعه 
روســتاهای اســتان اعتبار تخصیص پیدا کرده 
است، می گوید:کمک به روند توسعه روستاهای 

استان از برنامه های اولویت دار دولت است. 
فاطمــه دهقانــی می افزایــد: در صورتــی که 
برنامه  ریــزی مطلوبی توســط دهیــاران صورت 
بگیــرد باتوجــه بــه نــگاه و هدفگــذاری دولت 
در بخــش اشــتغالزایی روســتایی، زمینه جذب 
اعتبــارات خوبی دراین حوزه وجود دارد. افزون 
براین در حوزه گردشــگری روســتایی تسهیالت 
بســیار ممتــازی پیش بینی شــده اســت که در 
صــورت ارائه طرح، متقاضیــان می توانند از وام 
کم بهــره تا ســقف500 میلیون تومان اســتفاده 
کننــد. این تســهیالت برای بخــش خصوصی در 
صورت ارائه طرح مناســب و تصویب در کارگروه 
مربوطه تا ســقف2میلیارد تومان خواهد بود که 

از طریق بانک سینا واگذار می شود.
وی ادامــه می دهــد: به منظور کمــک به ایجاد 
اشــتغال در مناطــق روســتایی، تفاهم نامــه ای 
بیــن بانک ســینا و بنیاد علوی و معاونت توســعه 
روســتایی نهاد ریاســت جمهوری که در اســتان 
بوشــهر، نماینده آن امور روســتایی استانداری 
محســوب می شــود، منعقد شــده و بر اساس آن 
تســهیالت تا ســقف 2میلیــارد تومان با ســود 8 
درصــد به طرح های متقاضــی تخصیص می یابد. 
دهقانــی می گوید: این تســهیالت خــاص مناطق 
روســتایی اســت و هیچ گونــه محدودیتی برای 
نوع فعالیت متقاضیان طرح وجود ندارد. شخص 
حقیقی یــا حقوقی متقاضی می توانــد طرح جامع 
خود را پس از تایید دستگاه های اجرایی مربوطه 
بــه فرمانــداری شهرســتان محــل اجــرای طرح 
تســلیم کند. این طرح بالفاصله در کارگروهی با 
حضور مدیران و مســئوالن دستگاه های اجرایی 
بررســی و در صــورت تصویــب بــرای تشــکیل 
پرونده و پرداخت تسهیالت به بانک عامل معرفی 
می شوند. این دستگاه های اجرایی بیشتر شامل 
جهادکشــاورزی، محیط زیست، شیالت و صنعت و 

معدن است.
وی اضافــه می کند: در ســال قبل 40 میلیارد 
تومان بــه 53 طرح اختصاص پیــدا کرد که همه 
این مبلغ جذب و واگذار شــده اســت. عمده این 
طرح هــا شــامل آبزی پــروری در حوزه شــیالت، 
کارخانــه آرد دشتســتان و زرین قلــم دیر بوده 
اســت. با بهره بــرداری کامل ایــن طرح ها زمینه 
اشــتغال630 نفر به طور مستقیم فراهم شده 

است.

* تسهیالت امسال
مدیر کل امورروستایی و شوراهای استانداری 
بوشــهر با بیان این که برای امســال25میلیارد 
تومان تفاهم نامه ای منعقد شده است، می گوید: 
از ایــن مبلغ 18میلیــارد تومان بــرای دریافت 
تسهیالت به بانک ها معرفی شده است. همچنین 
بنا به دستور اســتاندار 10میلیارد تومان برای 
فعالیت مجدد 50 واحد مرغداری راکد تخصیص 

داده شد.
دهقانی می گوید: ســامانه یکپارچه» کارا« نیز 
از یک ســال پیش برای اشتغال پایدار روستایی 
در کشــور راه اندازی شــده و شروع به کار کرده 
اســت کــه متقاضیــان اجــرای طــرح در مناطــق 
روســتایی و مرزی متناســب با طرح ارائه شــده 
می تواننــد با ثبت در این ســامانه از تســهیالت 

4تا6 درصدی بهره  مند شود. 
وی توضیح می دهد: در این قالب 320میلیارد 
تومان به اســتان تخصیص داده شــده که از این 
مقدار تاکنــون 98 میلیارد تومــان جذب اعتبار 
و واگذار شــده اســت. در حال حاضــر هم بیش 
از300میلیارد تومان طرح از سوی متقاضیان به 
کارگروه اســتان رسیده است که در حال بررسی 

هستیم. 
دهقانــی، بانک هــای توســعه تعــاون، ملــی و 
کشــاورزی و صندوق کارآفرینی امید را بانک ها 
و موسســه هایی اعالم می کند کــه در اجرای این 

طرح ها مشارکت دارند.
* نظارت مستمر بر اجرای طرح ها

شــوراهای  و  روســتایی  امــور  مدیــرکل 
استانداری بوشــهر تاکید می کند: برای ارزیابی 
و نظــارت بیشــتر بر رونــد اعطای تســهیالت به 
طرح های اشــتغالزا برنامه  ریزی شده است تا در 
دور سوم ســفرهای استاندار به شهرستان ها با 
بازدید سرزده از کارگاه ها، میزان تحقق اهداف 
این طرح ها مورد بررسی قرار گیرد. ضمن این که 
کمیته ارزیابــی و نظارت به صورت هفتگی روند 

اجرای طرح ها را مورد پایش قرار می دهند. 
دهقانی تصریح می کند: در صورتی که در این 
نظارت ها محرز شــود متقاضــی برابر تفاهم نامه 
کار را اجرا نکرده یا تســهیالت را در جای دیگری 
هزینــه کــرده، یارانــه آن قطــع و با همــان نرخ 
18درصد محاســبه و اقساط توســط بانک عامل 

دریافت می شود.

وی همچنیــن می گویــد: برنامــه ای طرح  ریزی 
شده تا دهیاران در صورت ایجاد شغل در روستا 
بتوانند ســه برابــر اعتبــارات ارزش افزوده و 
عــوارض آالیندگــی تســهیالت با نــرخ 8 درصد 
دریافــت کنند که این مهم می تواند در توســعه 
روســتاها موثر باشد. اگر دهیاری بتواند از محل 
اعتبارات واگذار شــده به دهیاری شــغلی ایجاد 
کند که باعث کســب درآمد برای روســتا شــود، 

می تواند از این تسهیالت استفاده کند.
* استقبال از طرح های اشتغالزایی

اســتاندار بوشــهر با بیان این که دولت تالش 
ویژه ای برای توســعه اشــتغال بویــژه در بخش 
روســتایی دارد و اعتبــارات خوبــی بــرای رونق 
بخشــیدن بــه ایجاد اشــتغال پایــدار در مناطق 
روستایی مصوب کرده اســت، می گوید: با توجه 
به ظرفیت های باالی روستاهای استان بوشهر در 
زمینه اشــتغالزایی و استقبال خوبی که از سوی 
روستاییان اســتان بوشهر برای اجرای طرح های 
اشــتغالزایی شاهد هســتیم، در مرحله نخست 
تســهیالت خوبــی بــه طرح هــای تصویب شــده 

واگذار شد.

عبدالکریــم گراونــد با اشــاره بــه اختصاص 
تسهیالت کم بهره برای توسعه اشتغال روستایی 
در اســتان می افزاید: در شهرستان های ساحلی 
ظرفیت های خوبی برای توسعه اشتغال روستایی 
در بخش های گردشــگری، تولید و تجارت وجود 
دارد. طرح هــای پــرورش گاوشــیری، پــرورش 
اســب، آهو، تولیدات دکوراســیون از چوب در 
روســتاهای محمــد صالحــی، عباســی و شــهرک 
صنعتــی گنــاوه از مهم ترین طرح هایی اســت که 
توانسته اند از محل اعتبارات اشتغال روستایی 
تســهیالت دریافت کننــد. همچنیــن 2 میلیارد 
ریــال برای اجرای طرح پــرورش آهو در گناوه با 

ظرفیت 50 راس تخصیص داده شده است.
وی اضافه می کند: 5 میلیارد ریال برای اجرای 
طــرح پرورش اســب در روســتای محمدصالحی 
گنــاوه، یک میلیــارد ریال برای اجــرای طرح گاو 
شــیری در روســتای عباســی گناوه، 12 میلیارد 
ریــال برای اجرای طرح ســاخت محصوالت چوبی 
و دکوراســیون در شــهرک صنعتی گناوه و 5/2 
میلیــارد ریــال نیز برای طرح تولیــد در های ضد 

سرقت تسهیالت وا گذار شده است.

خودکفایی روستاها
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آســیب شناســی دهیــاری هــا در 
دستور کار قرار دارد.

مدیــرکل دفتــر هماهنگی عمرانی و 
خدمات روســتایی ســازمان شهرداری 
ها و دهیاری های کشــور گفت: آسیب 
شناسی دهیاری ها در سه حوزه اصالح 
قانــون، ســاختار و شــفاف ســازی در 

دستور کار قرار گرفته است.
جمــع  در  جعفرکریمــی  اشــکان 
دهیاران شهرســتان های گناوه و دیلم 
افزود: 10 ســال اول فعالیت دهیاری 
ها اختصاص به راه اندازی آنها داشت 
کــه در واقع به صــورت پلکانــی برای 
روســتاهای کشــور تاســیس شــده و 
اکنــون بیش از 37 هــزار دهیاری در 

کشور فعال است. 
وی اظهارداشت: در دهه اول شکل 
گیری دهیارها، تالش شد تا به مردم و 
مسئوالن شناســانده شود و آن چیزی 
که مدنظر بــود اتفاق افتاد و دهه دوم 
کــه مهندســی مجــدد دهیاری هــا نام 
گذاری شده باید آسیب شناسی شود. 
جعفــر کریمی با بیــان اینکه از طریق 

از  مطالعــات علمــی و دانشــگاهی و 
تجربیات اســتان ها در آسیب شناسی 
بهره گرفته شــده است، گفت: با توجه 
به تجربه به دست آمده و با پاگذاشتن 
این نهاد به عرصه روستایی یک فضای 
جدیــد در مدیریــت روســتایی ایجاد 
شــد که مستلزم بود قوانین آن اصالح 

شود.
وی ادامــه داد: اصالح ســاختاری از 
دیگر محورهای آســیب شناســی است 
و بــا توجــه بــه وظایفی که بــه دهیاری 
هــا ارائــه می شــد بایــد این ســاختار 
نظیــر وضعیــت خــود دهیــاری، چارت 
تشــکیالتی، نیروهــای فنــی و مالــی با 
دســتورالعمل و بخشــنامه ها و اصالح 
قوانین اســتحکام می یافــت که بخش 

عمده ای از این اتفاق افتاده است. 
مدیــرکل دفتــر هماهنگی عمرانی و 
خدمات روســتایی ســازمان شهرداری 
ها و دهیاری های کشــور گفت: شــفاف 
ســازی از دیگر مســائل مهم اســت که 
آســیب شناسی آن در دستور کار قرار 

دارد.

وی افــزود: باتوجه بــه اختالفاتی که 
ممکــن اســت دهیــاری ها بــا برخی از 
دســتگاه های اجرایی داشــته باشــند 
خیلی از آنها با شفاف سازی حل خواهد 

شد.
جعفــر کریمی افزود: بایــد به مردم 
گفته شــود دهیاری ها چه اقدام هایی 
انجام داده اند و دســتگاه های اجرایی 
ارتباطــات خود را با دهیاری ها بیشــتر 
کنند و نتیجه آن را به صورت شفاف به 

مردم اطالع دهند.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه خرید 
نگاهمــان  خدماتــی،  هــای  ماشــین 
اســتفاده منطقــه ای از آنهاســت و بنا 
نداریم به همه روســتاها ماشین حمل 

زباله و آتش نشانی داده شود.
وی گفت: درحالــی که حدود 8500 
ماشــین حمل زبالــه در کشــور توزیع 
شده اما ســرانه تولید زباله روستایی 
حدود 500 گرم است و باید برنامه ای 
ارائه شــود که این میزان ماشین بنا به 
ظرفیت اسمی و تولید پسماند تقسیم 

شود.

وی گفــت: هیات وزیــران آیین نامه 
ای بــه اســتانداری هــا ابالغ کــرده که 
برنامــه مدیریت پســماند را بر مبنای 
تولیــد و دفن ارائه کنیــم تا بدانیم به 

چه میزان ماشین زباله توزیع شود.
مدیــرکل دفتــر هماهنگی عمرانی و 
خدمات روســتایی ســازمان شهرداری 
ها و دهیاری های کشــور گفت: در ماده 
واحــده قانون تاســیس دهیــاری های 
خودکفا گفته شــده باشــکل گیری این 
نهــاد در روســتاها نافی انجــام وظایف 
ســایر دستگاه ها نیســت بلکه نشانگر 
ایــن موضوع اســت کــه بایــد از همه 
ظرفیــت ها برای توســعه ایــن مناطق 

استفاده شود.
وی بیــان کــرد: باید ســعی کنیم در 
حوزه محیط زیســت، میــراث فرهنگی 
و گردشــگری، جهادکشــاورزی و بنیاد 
مســکن هم افزایی در روستاها ایجاد 

کنیم.

* توانمندسازی دهیاران
بخشدار امام حســن)ع( شهرستان 

دیلــم هــم در ایــن نشســت گفــت: 
انســانی  هــای  ســرمایه  دهیــاران 
ارزشــمندی در روســتاها هستند که 
باید توانمند و با وظایف محوله و قانون 
آشــنایی و اشراف کاملی داشته باشند 
تا شاهد توسعه و پیشرفت روزافزون 

باشیم.
کریم خلیفه لیراوی افزود: برگزاری 
کالس های آموزشی تخصصی وفنی در 
حــوزه فعالیت هــای کاری و ارائه ایده 
و ابتــکار در توانمندکــردن دهیــاران 

کمک شایانی می کند. 

* حمایت ویژه از دهیاران
نماینده دهیاران شهرســتان گناوه 
گفت: نبود ثبات شــغلی دهیاران باعث 
بــی انگیزه شــدن دهیاران شــده که 
امیدواریم درایــن زمینه متولیان امر 

چاره اندیشی کنند.
محمد بســتانی افــزود: تکمیل بیمه 
دهیــاران پــاره وقــت، توجــه ویژه به 
طــرح درآمدزایی ازمحل گردشــگری 
و اعتبــار بــرای توســعه و زیرســاخت 

های گردشــگری، تامین ماشــین آتش 
نشــانی باتوجه بــه قرارگرفتن در کنار 
تاسیسات مهم نفتی، اختصاص سهمیه 
قیر رایگان، حمایت ویژه از تعاونی های 
دهیــاران، ایجاد خانه دهیــار در مرکز 
کشــور از عمده مطالبه هــای دهیاران 

این مناطق است.

* رسیدگی به مشکالت روستاها
نماینــده دهیاران شهرســتان دیلم 
گفــت: نبــود تعامــل و همــکاری برخی 
دســتگاه های اجرایــی از جملــه بنیاد 
مســکن با دهیاران از عمده مشــکالت 

این نهاد دراین شهرستان است.
داوود اکبری افــزود: نبود فضاهای 
آموزشــی و اشــتغال، تاثیرات مخرب 
و آلودگی شــرکت هــای نفتی منطقه بر 
مردم،  نبود ماشین حمل زباله در برخی 
روســتاها، اختصــاص نیافتن ســهمیه 
قیــر یارانــه ای، نبــود امنیت شــغلی 
دهیــاران و آنتن دهــی نامطلوب تلفن 
همــراه از دیگر مشــکالت روســتاهای 

شهرستان دیلم است.

فعالیت37 هزار دهیاری در کشور

توسعه روستاها با هیات های اندیشه ورز؛ 

نخبگان روستاها به کمک دهیاران می آیند

معاون سازمان همیاری شهرداری ها 
و دهیاری هــا گفــت: تشــکیل هیــات 
هــای اندیشــه ورز یکــی از مهم ترین 
تشکل هایی اســت که باهدف توسعه 
و پیشرفت روستاهای کشور ضروری 

است.
ســعیدرضا جندقیــان در نشســت 
هم اندیشــی با دهیاران شهرســتان 
هــای گنــاوه و دیلم افــزود: باتوجه به 
اینکــه نخبگان و جوانــان تحصیلکرده 
از جمعیــت روســتایی مهاجرت و با یک 
مقیاس کوچــک با فــرار مغزها مواجه 
بودیــم پیشــنهاد شــد که بــه منظور 
توســعه این مناطــق و توجه به نخبگان 

هیات های اندیشه ورز ایجاد شود.
وی گفــت: تشــکیل و فعالیت هیات 
هــای اندیشــه ورز که نزدیــک به یک 
ســال ابالغیه آن ارســال شده در کنار 
توجه به نخبگان و جوانان تحصیلکرده، 
نقشی بسیار مهم در توسعه اقتصادی، 

فرهنگــی و اجتماعی و کاهش مهاجرت 
در روستاها ایفا می کند.

وی اظهارداشــت: بــه تازگی نامه ای 
بامضمــون اینکه هیات های اندیشــه 
ورز بــرای برنامه پنج ســاله دهیاران 
ورود و کمک کنند به استان ها ارسال 
تــا بــا آینــده ای بهتر و دقیــق تر برای 
توســعه و پیشــرفت مناطق روستایی 
گام های اساســی و موثرتری برداشته 

شود.
معاون سازمان همیاری شهرداری ها 
و دهیاری هــا از دهیاران شهرســتان 
هــای گنــاوه و دیلم خواســت تــا برای 
توســعه مناطق خــود از دانــش بومی 
و افــراد توانمنــد و نخبــه اســتفاده 
و بــا دســتگاه هــای اجرایــی بویــژه 
فرمانــداران و بخشــداران تعامــل و 

همکاری تنگاتنگی داشته باشند.
وی بیــان کرد: دهیــاران درصورت 
داشــتن طرحی که جنبه اشــتغالزایی 
و درآمدزایــی داشــته باشــد ارایه و 
دولــت به آنان تســهیالت اعطا می کند 
و هیــچ نگرانی دراین زمینه نداشــته 

باشند.

* خدمات دولت در روستاها
فرماندار گناوه گفــت: دولت تدبیر 
وامید برای توانمندســازی و توســعه 
روســتاهای شهرســتان هــای گنــاوه 
ودیلم با همکاری دهیاران و شوراهای 
جــوان و خالق اقدام هــای خوبی انجام 

داده است.
ســیدعلی پاک نژاد افزود: احداث و 
بهره مندی از اولین خانه جوان کشــور 

در روستای چهارروستایی بخش ریگ، 
احداث ســاختمان دهیــاری ها، آتش 
نشانی و بوستان های امید و چمن های 
مصنوعی ورزشــی از عمــده خدمات و 
فعالیت های دولت در روســتاهای این 

شهرستان است.
وی اظهارداشــت: طرح روســتاهای 
بدون بیکار و باهدف ایجاد اشتغال از 
دیگر اقدام هــای دولت تدبیر و امید 

بویژه روستاهای ساحلی است.
فرماندارگنــاوه گفــت: باتوجــه بــه 

قابلیــت و ظرفیــت هــای فــراوان در 
روســتاهای ایــن شهرســتان توجه به 
روســتاهای هــدف گردشــگری و بوم 
گــردی نیز در دســتور کار قرار گرفته 

است.
وی بیــان کــرد: این شهرســتان در 
بین شهرســتان های اســتان بوشــهر 
توانســته بیشــترین حجم تســهیالت 
اشــتغالزایی بویــژه در روســتاها را 
جــذب کند که در ماندگاری و جلوگیری 
از مهاجــرت روستانشــینان اثر خوبی 

برجای گذاشته است.
فرماندار گناوه کمبود نیروی انسانی 
و ماشــین آالت را از عمده مطالبه های 
دهیاران شهرســتان هــای گناوه دیلم 
عنــوان کرد و گفت: شهرســتان گناوه 
دارای 30 و دیلــم 15 دهیاری اســت 
که تاکنون منشــا خدمــات خوبی بوده 

اند.
دراین نشســت نمایندگان دهیاران 
نیازها و مشــکالت روســتاهای خودرا 

مطرح کردند.
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دوشنبه 15 بهمن 1397   شماره 5317
ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

خرم آن روز کزین منزل ویران بروم
راحت جان طلبم وز پی جانان بروم
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب
حافظمن به بوی سر آن زلف پریشان بروم

اختصاص اعتبار برای روستاهای هدف گردشگری 

معاون ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ها گفت: 500 
روســتای هدف گردشگری در کشور شناسایی شده که با 
هدف توسعه زیرساخت ها به هر کدام از آنها یک میلیارد 

ریال پرداخت می شود.
ســعیدرضا جندقیــان در بازدیــد از روســتای هــدف 
گردشــگری »بندو« در شهرستان عسلویه استان بوشهر 
افزود: این کمک تاکنون به 280 روستای کشور پرداخت 

شده است.
وی بیان کرد: برای توســعه گردشــگری در روســتاها 
برخی اقدام ها باید با فوریت صورت گیرد که از جمله آنها 
ضرورت تســریع در صدور مجوز الزم بــرای متقاضیان، 
هماهنگــی بیــن دســتگاهی، پرداخت تســهیالت بانکی، 
حمایــت از بخش خصوصی و مشــارکت مردم در توســعه 

گردشگری است.
جندقیان ادامه داد: برای توسعه کشور عالوه بر اینکه 
به منابع و اعتبار نیاز داریم باید نســبت به تغییر رویکرد 
به توسعه و آینده فرزندانمان بویژه در بخش گردشگری 

اهتمام شود.
جندقیــان اظهــار داشــت: در ایــن ارتبــاط توســعه 
گردشــگری در مناطــق مختلــف نیازمند تغییــر نگرش و 

رویکرد است.
وی در ارتباط با اســتان بوشــهر بیان کرد: با تالش های 
صــورت گرفتــه هــم اکنــون گفتمــان گردشــگری در 

روستاهای این استان بخوبی نهادینه شده است.
معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: 
در اســتان بوشهر بویژه در مناطق روستایی بیشتر افراد 
از گردشگری و توســعه زیرساخت های آن حرف می زنند 
و این نشــان می دهد که کارهای خوبی در این اســتان در 

زمینه گردشگری صورت گرفته است.
جندقیان اضافه کرد: رویکرد وزارت کشور این است 
که توســعه باید از درون روســتاها صورت گیرد و بدون 
تردید توسعه گردشــگری روستایی از مهم ترین مسائل 

برای رسیدن به این هدف مهم است.
وی اظهــار داشــت: پرداخت تســهیالت تا ســقف پنج 
میلیــارد ریال بــه دهیاری ها بــدون وثیقــه بانکی برای 
آبادانی و زیباســازی روستاها از برنامه های مهم سازمان 

دهیاری هاست که از طریق پست بانک انجام می شود.
جندقیــان گفت: هــم اکنــون در اســتان های مختلف 
کشــور 37 هــزار و 90 دهیاری فعال خدمات رســانی به 

روستاییان را انجام می دهند. 

عرضه فرهنگ در نمایشگاه هاله

 نمایشــگاه دســتاوردها و توانمندي  هاي روســتاییان 
شهرستان عســلویه با حضور سعید رضا جندقیان معاون 
امــور دهیاری های ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
وزارت کشــور، مهــرداد ســتوده معــاون امــور عمراني 
اســتاندار بوشــهر، فاطمــه دهقانــی مدیــر کل دفتــر 
روستایی استانداری بوشهر، عبدالنبی یوسفي فرماندار 
شهرســتان عســلویه و جمعــی از مســئوالن شهرســتان 

عسلویه در روستاي گردشگري هاله افتتاح شد.
فاطمــه دهقانی مدیر کل دفتر روســتایی اســتانداری 
بوشــهر با تشــکر از برگزارکنندگان این نمایشگاه اظهار 
داشــت: نمایشــگاه توانمنــدی روســتاییان در واقــع 
فرصتی برای ارائه توانمندی مردم مناطق روســتایی این 

شهرستان است.
وی افزود: روســتاهای عســلویه از ظرفیت و پتانسیل 
بسیار خوبی برخوردارند و امیدوار هستیم در عرصه های 
مختلف شــاهد رشــد و توسعه روســتاها بویژه در عرصه 

گردشگری باشیم.
مدیر کل دفتر روســتایی اســتانداری بوشــهر با بیان 

اینکه نمایشــگاه دســتاوردهای روســتاییان عسلویه از 
17غرفه تشــکیل شــده اســت گفت: در این نمایشــگاه 
ضمــن معرفی آداب و رســوم روســتاییان شهرســتان، 
دســتاوردها، صنایع دســتي و لباس محلي ساکنان بومی 

به نمایش درآمده است.
 دهقانی با بیان اینکه این نمایشگاه یکروزه است اظهار 
کــرد: غرفــه دانش آمــوزي روســتاي هاله،غرفه صنایع 
دســتي دریایــي هاله،غرفــه غذاهاي محلــي هاله، غرفه 
صنایع دســتي هاله، غرفه صنایع دســتي وغذاهاي محلي 
ســهموجنوبي، غرفه صنایع دستي بندو،غرفه هنر دستي 
وزرین باف ســمیه بیدخون و غرفه صنایع دستي سوگند 

بیدخون از جمله غرفه های این نمایشگاه است.
وی ابراز داشــت: غرفه هنرکده سهموشــمالي، غرفه 
تیــم اجتماع محور سهموشــمالي، غرفــه صنایع هنرهاي 
دســتي خیارو و بندو، غرفه خدمات شنوایي سنجي، غرفه 
بهداشــت درمــان، غرفه کلینیک ســیار دندانپزشــکي، 
حفاظــت محیط زیســت شهرســتان عســلویه و پارک ملي 
دریایي نایبند نیز از دیگر غرفه های این نمایشگاه است.

معاون ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور در بازدید از 
پروژه های عمرانی روستای دهقاید با اشاره به رویکرد دهیاری ها 
برای اشــتغالزایی گفت: توسعه همه جانبه روستاها مستلزم نگاه 
راهبردی و انســان محور است .پروژه های عمرانی و فضای سبز که 
در سطح روستای دهقاید در حال انجام است در آبادانی و رونق آن 

و ایجاد محیط بهتر برای اهالی روستا نقش مهمی خواهد داشت. 
وی بــا قدردانــی از تــالش ها و پیگیری دهیار و اعضای شــورای 
اســالمی دهقایــد بــرای تســریع درتکمیــل  احــداث ســاختمان 
جدیــد دهیــاری افزود:بــا تکمیل احــداث و بهره بــرداری از این 
ســاختمان،زمینه خدمت رســانی بهتــر برای شــهروندان و اهالی 
روستای دهقاید وبرداشتن گام بلند در مسیر توسعه هر چه بیشتر 

این روستا فراهم می شود.
* دهقاید شهر می شود

فرماندارشهرســتان دشتســتان  هــم در جریــان ایــن بازدید 
گفت:روستای دهقاید به عنوان یکی از بزرگترین روستاهای کشور 

نیازمند ایستگاه و خودروی آتش نشانی است . 
ارســالن زارع افزود : تبدیل وضعیت دهقاید از روســتا به شهر 
از مطالبات مردم این روستاست و این مهم به صورت ویژه از مرکز 

در حال پیگیری است . 
* رسیدگی به مشکالت 

همچنین در این بازدید ابراهیم حیات داوودی، رئیس شــورای 
اســالمی دهقاید با اشــاره به مشــکالت و مطالبات اهالی روســتای 
دهقاید گفت: تبدیل وضعیت دهقاید به شهر، تخصیص بودجه به 
دهقاید با توجه به سرانه واقعی جمعیت، ساخت ایستگاه و همچنین 
خودروی آتش نشــانی، مخزن ذخیره آب و احداث پارک دهقاید از 

جمله درخواستهای مردم نجیب و شریف این روستاست.
* بهره برداری از ساختمان دهیاری؛ بزودی

سرپرســت دهیــاری دهقایــد با اشــاره به پیشــرفت فیزیکی 
ســاختمان در حال احداث دهیاری گفت : این ســاختمان با اسکلت 
بتنی و در 2 طبقه در حال احداث است که در حال حاضر بخش سازه 
آن تکمیل شــده و بزودی ســایر تجهیزات و نیز مبلمــان اداری آن 

نصب و راه اندازی خواهد شد.
 میثم شاهینی افزود: این ساختمان در زمینی به مساحت 3هزار 

متر مربع  و در شمال روستای دهقاید با مساحت زیر بنای 640 متر 
مربع و توسط دهیاری به صورت امانی در حال اجرا قرار دارد . برای 
احداث این ســاختمان تا کنون 12 میلیارد ریال هزینه شــده که 9 
میلیارد ریال آن در بخش سازه ساختمان و 3 میلیارد ریال آن برای 

تکمیل و تجهیز آن هزینه شده است.
 میــزان اعتبــار الزم بــرای تکمیل آن  یک میلیــارد ریال برآورد 
می شــود.وی در ادامــه افــزود: با توجه به احتمــال تغییر وضعیت 
دهقاید از روســتا به شــهر، ایــن مهم در احداث ســاختمان اداری 

دهیاری  و کاربری متناسب با شهرداری پیش بینی شده است.
 در همین راســتا طراحی و احداث ســاختمان به گونه ای است  که 
بتواند در آینده پاسخگوی نیازهای شهرداری یک شهر چند ده هزار 
نفری باشــد. دهیار دهقاید ادامه داد: نیاز کنونی دهیاری احداث 
ایستگاه آتش نشانی و تجهیز با خودرو آتش نشان و سایر ملزومات 
تخصصــی آن اســت که ایــن موضــوع در بازدید جندقیــان از این 
ســاختمان، مطرح و قول مســاعدت و همکاری در این خصوص داده 
شد .افزون بر این با توجه به این که احداث و راه اندازی ساختمان 
اداری و آتش نشــانی دهیاری دهقاید از جمله اولویت های شورای 
اسالمی و دهیاری در ادوار گذشته بوده است زمین مورد نیاز جهت 
احداث آشــیانه آتش نشــانی در کنار ســاختمان کنونی دهیاری در 
نظر گرفته شــده اســت .در این بازدید، مدیــر کل دفتر هماهنگی 
عمران و امور روستای سازمان، فرماندار دشتستان، مدیر کل دفتر 
امور روســتایی و شورای استانداری،  معاون دفتر امور روستایی و 

بخشدار مرکزی شهرستان دشتستان حضور داشتند .

دهقاید، پیش به سوی توسعه

طرحتوسعهگردشگریدر۲۴روستایهدفبوشهراجرامیشود.
گردشــگریامــروزهبهصنعتیپررونقودرآمدزادردنیاتبدیلشــدهاســتو
کشــورهایدارایجاذبههایگردشگری،سیاســتهایاقتصادیخودرابردوش
اینصنعتپایهگذاریمیکنند.درکشــورایرانرونقوتوسعهاینصنعتمیتواند
افزونبردرآمدزاییدرایجاداشــتغالپایدارنقشکلیدیداشتهباشد.بهتازگیطرح
توسعهگردشگریدرروستاهایاستانبوشهرازسویاستانداریتدوینوابالغشده
اســت.انتظارمیرودباهمافزاییدستگاههایاجراییودهیارانروستاهایهدف،
منجربهرونقاقتصادیوتوسعههمهجانبهروستاهاوجبرانعقبافتادگیآنهاشود.
مدیرکلامورروســتاییوشــوراهایاســتانداریبوشهربااشــارهبهتدوینو
اجرایطرحتوســعهگردشــگریبامحوریترونقاقتصادیواشتغالپایداردر۲۴
روســتایمنتخبهدفگردشگریاستانبوشهرمیگوید:استفادهازظرفیتهای
گردشگریدرروستاهایبرخورداروتنوعوتعددمحصوالتگردشگریمتناسببا
سواحلدریایی،بهبودشاخصهایکمیوکیفیزیرساختهایاساسیوتسهیالت
ســفرهایگردشگریوهمچنینایجادفرصتهایسرمایهگذاریوتقویتاقتصاد
خانوارهایروســتاییازمهمتریناهدافیبودکهدرجهتگیریوبســترسازیاین
طــرحمدنظرقرارگرفتوباتمامظرفیتهایمدیریتیوهمراهیمعاونتعمرانی

اســتانداریومیراثفرهنگیبهدنبالتحققاینمهممصممهستیم.
فاطمــهدهقانــیمیافزاید:برایاجرایــینمودناینطرح،پسازبررســیو
کارشناســیالزم۲۴روســتاکهمعیارهاوشــاخصهایاولیهواساسیمتناسببا
شــرایطاینطرحراداشتندانتخابواقداماتاجراییبرایحصولاهدافموردنظر

درآنهاآغازشد.
برایتســهیلوتسریعدردستیابیبهاهدافموردنظرکمیتهاستانیگردشگری
روســتاییدراستانداریبوشهرتشکیلوفعالشد.درشهرستانهای10گانهاستان
هماینکمیتهمرکبازبخشــدار،نمایندهمیراثفرهنگی،دهیاروشورایاسالمی
روســتایمنتخبومدیراندستگاههایاجراییمربوطهتشکیلورونداجرایکار

رانظارتوپیگیریمیکنند.
*استان بوشهر؛ پیشگام در گردشگری 

ویبااشارهبهاینکهاستانبوشهراولیناستاندرکشوراستکهدراشتغالپایدار
گردشــگریدرسهحوزهعشــایری،روستاییوشهریبرنامهجامعومدونیداردو
پیشگامخواهدبودمیافزاید:روستایچاهکوتاهدرشهرستانبوشهر،رستمی،بندر
بوالخیروگشیدرشهرســتانتنگستان،کوهچروتنگمانجمالآباددرشهرستان

جم،رودفاریاب،تنگزرد،خیرکوچهاربرجدرشهرســتاندشتستان،الورساحلی
،گلستانوفقیهحسناندرشهرستاندشتیهمراهبا10روستایدیگردر5شهرستان

کنگان،دیر،عسلویه،دیلموگناوهبرایاجرایطرحانتخابشدهاند.
* توسعه گردشگری دریایی در روستاهای ساحلی

دهقانیتاکیدمیکند:بهدســتگاههایاجراییکهدراجرایاینطرحمشارکت
دارندابالغشدهاستتاسازوکاربرایبرپایینمایشگاهعرضهمحصوالتوتولیدات
روســتاییوعشایریبرایحداقلیکماهدرســالوهمچنینتامیناقامتگاهبوم

گردیو15واحدخانهمســافردرهرروستاپیشبینیوعملیاتیشود.
افزونبراینوجودســاحلطوالنیومشترکباخلیجفارسموقعیتممتازیبه
روســتاهایساحلیاستانبوشهربخشیدهاســتکهبرایبهرهمندیبیشترازاین
قابلیتکمنظیر،دهیارانروســتاهایساحلیوجزیرهایهدفگردشگریموظف
شــدهاندتاشــناورهایباربریوصیادیغیرفعالکهمتقاضــیفعالیتدرحوزه
گردشگریهستندشناســاییوبرایاخذمجوزتغییرکاربریدرزمانرونقحضور

گردشگراناقدامنمایند.
* ایجاد شبکه بازاریابی بین روستاهای هدف

مدیرکلامورروســتاییوشوراهایاســتانداریبوشهرمیگوید:درحالحاضر
اعتباراتیکهبهروستاهابرایاجرایطرحهایعمرانیوفرهنگیتزریقمیشوداز
منابعارزشافزودهوعوارضآالیندگیاســتکهنمیتواندمنابعاعتباریپایداری
باشــدواحتمالاینکهدرمقطعیحذفشــودمتصوراســتبههمیندلیلدغدغه
مدیریتارشــداســتانبراینبناشــدهتابهدنبالتحققمنابعپایداریبرایتامین
هزینههایروســتاهاباشیمکهاجرایطرحگردشــگریبرایتوسعهرونقمناطق
روســتاییواشتغالپایداردرروســتاهامیتواندجایگزینمناسبیقلمدادشود.مابه
روســتاهادرقالباینطرحکمکمیکنیمتابااستفادهازظرفیتهاوپتانسیلهای
موجوددرجذبگردشگرانخارجیکهارزآوریخوبیبرایاقتصادروستاهایهدف
دارندبیشازگذشــتهموفقباشندکهیکیازاینبســتههایحمایتیایجادشبکه

بازاریابیبینروستاییاست.
* فقیه حسنان؛ موفق در جذب گردشگر خارجی

دهقانیاضافهمیکند:روســتایفقیهحسنانازروستاهایهدفگردشگریدر
شهرســتاندشتیاستکهسالگذشتهمیزبان150گردشگرخارجیبودوتوانست
درزمینهجذبگردشگربینالمللیموفقعملکندودراینموفقیتبهدستآمده،

کســبدرآمدومشارکتوایجادشغلبرایدیگراهالیروستامحسوساست.

گردشگریبهتوسعهروستاهاشتابمیبخشد


