
  سجاد مرسلي
چند سالي است بحث خشکسالي مشکالت زيادي را 
در استان ها به وجود آورده است به خصوص در مناطقي 
که از گذش�ته نيز با کم آبي مواجه بوده و در نقاط گرم 
و خش�ک ايران قرار دارند. با اين شرايط و با نگاهي به 
کشورهايي که از نظر اقليمي همين ش�رايط را دارند 
مي شود فهميد که آنها منتظر ننشس�ته اند تا باراني 
ببارد و زندگي ش�ان را تغيير دهد بلکه خودش�ان به 
دنبال ايجاد فضايي براي ساختن زندگي بهتر هستند. 
يکی از بسترهايی که ظرفيت جذب سرمايه گذاری و 
توسعه اقتصادی را دارد، صنعت »گردشگری« است؛ 
پتانسيلی که در حوزه بوم گردی می تواند ضمن رونق 
روس�تاها از مهاجرت روس�تاييان و تبعات بعدی آن 
جلوگيری کند به خصوص در استان هايي مثل خراسان 
شمالي که از درد بي آبي ناله اش به هوا برخاسته است.

    
اوایل امسال بود که گفتند سال آبی پیش  رو سخت ترین 
سال در ۵۰ سال اخیر برای تأمین آب شرب و کشاورزی در 
شهرهای  استان خراسان شمالی است. به رغم بارش های 
فراوان دو ماه ابتدایی سال 97 در استان خراسان شمالی، 
همچنان این اس��تان با چالش جدی تأمین آب ش��رب و 
کشاورزی مواجه بوده و بنا بر اطالعات و گزارش های رسیده، 
شهرهای شیروان و اس��فراین دارای بیشترین تنش آبی 
هستند.  سیدابراهیم علوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان ش��مالی با بیان این مطلب که در حال حاضر 71 
درصد حجم مخازن سدهای استان خالی است گفته بود: 
به رغم بارش های فراوانی که اوایل سال در مناطق مختلف 
سطح استان صورت گرفت اما همچنان حجم آب سدهای 
استان تغییر قابل توجهی نکرده به طوری  که ذخیره  مخازن 

سدهای استان به نصف هم نرسیده است.

   کم آبي و مهاجرت
تأثیر کم آبی و از بین رفتن اشتغال هایی که نسل به نسل بین 
روستاییان منتقل می شد بر کسی پوشیده نیست اما مسئله 
اصلی که طی چند سال اخیر در سطح کشور و خراسان شمالی 
که ۵۲ درصد جمعیت آن را روستاییان تشکیل داده اند، بسیار 
نمایان شده مهاجرت و حاشیه نشینی است که آسیب های 
فراوانی را در بخش های اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی به 
کشور وارد کرده است. بوم گردی واژه ای است که امروزه در 
گردشگری بسیار رواج یافته است. در واقع با پیشرفت صنعت 
حمل و نقل و فناوری اطالعات در دنیای امروز، دورترین نقاط 
زمین هم در دسترس گردش��گران قرار گرفته و در این بین 
بسیاری از گردشگران به طبیعت گردی و تجربه زندگی در 
محیط های بومی تمایل دارند اما این تجربه باید به گونه ای 
باشد که به محیط طبیعی صدمه ای وارد نکند. در پاسخ به این 
اشتیاق گردشگران به طبیعت گردی و در راستای پایداری 
زیس��ت بوم و فرهنگ جوامع محل��ی و همچنین در جهت 
حفاظت از محیط زیست، مفهومی نو به نام »بوم گردی« متولد 
شد که نوعی نگرش ویژه و آینده نگرانه به گردشگری است. 
بوم گردی بر اساس جغرافیای اقلیمی و قومی، اشکال مختلفی 
دارد و در هر منطقه دارای جذابیت های منحصر به فردی است 
که گردشگران به ویژه گردشگران خارجی را مجذوب خود 
می کند. گردش��گران در تجربه بوم گردی، عالوه بر آشنایی 
با مهمان نوازی ایرانی و س��نت ها و آداب و رسوم هر منطقه 
می توانند از طبیعت بکر هم لذت برده و آرامشی توصیف ناپذیر 
را تجربه کنند. بر همین اساس طی چند سال اخیر سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری به منظور ماندگاری روستاییان 
و رفع مشکل آس��یب های اجتماعی کش��ور، مهاجرت ها و 
حاشیه نشینی طرح بوم گردی را مطرح کرده است، ایده ای که 
عالوه بر حفظ فرهنگ و تمدن هر منطقه، سبب معرفی آداب 
 و رس��وم اقوام مختلف و جذب گردشگران شده و مهم ترین 

ویژگی آن اشتغالزایی و رسیدگی به بافت روستاهاست به ویژه 
روستاهایی که قابلیت گردشگری را دارند.

  بوم گردي امکانات مي خواهد
خراسان شمالی به عنوان اس��تانی نوپا با داشتن بیش از 
۸۰۰ روستا که بیشتر آنها ظرفیت گردشگری و بوم گردی 
را دارند همچنان به س��بب آماده نبودن زیرساخت ها و 
نداش��تن برنامه اساسی ش��اهد مهاجرت روستاییان به 
شهرها، عدم رونق صنعت گردش��گری و حتی عبور ۲۰ 
میلیون مس��افر از استان اس��ت. با این تفاسیر و با وجود 
ظرفیت هایی که در بخش گردشگری و بوم گردی مشاهده 
می شود اما آن طور که باید این استان نتوانسته خود را به 
مسافران معرفي کند و خراسان شمالي تنها محل عبور 
۲۰ میلیون مسافر برای زیارت امام رضا)ع( و همچنین 
مسافران شمال کشور شده است. بر اساس گزارش هاي 
موجود طی یک سال اخیر اقامتگاه های بوم گردی نسبت 
به هتل ها و خانه های مسافر در خراسان شمالی افزایش 
زیادی داشته است. بنابراین ضرورت دارد اقامتگاه های 
بوم گردی در محیط های طبیعی همچون روستاها که با 
معماری بومی و جاذبه های طبیعی سازگاری دارد، احداث 
شود. با این حال مدیر یکی از اقامتگاه های بوم گردی در 
روستای هدف گردشگری فیروزه می گوید: »برای معرفی 
اقامتگاه بوم گردی عالوه بر سطح شهر در مسیر جاده نیز 
با مشکالت عدیده ای روبه رو هستیم به  طوری  که برای 
معرفی اقامتگاه و آشنایی و راهنمایی مسافران به داخل 
روستا، راه و ترابری برای هر تابلو ماهانه ۲ میلیون تومان 
دریافت می کند و این برای اقامتگاه تازه تأسیس که درآمد 
زیادی ندارد، صرفه اقتصادی ندارد.« میثم فیروزه ادامه 
مي دهد: »ضعف آنتن دهی تلفن همراه، اینترنت و صدور 
مجوز تعداد باالی اقامتگاه های بوم گردی برای هر روستا از 

دیگر مشکالت ابتدای تأسیس اقامتگاه ها است.«

  پروانه سهرين بيگلو
همين س�ال گذش�ته بود که معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس�المی به منظور رونق بخشيدن به 
بازار کتاب و ترويج کتابخوانی، تسهيالتی را در قالب 
يارانه خريد کتاب از طريق کتابفروش�ی های سراسر 
کشور، مستقيماً به خريداران کتاب پرداخت کرد. در 
اين زمينه، دو طرح »کتابفروش�ی به وسعت ايران« و 
»عيدانه کتاب« در دو بازه زمانی اجرا شد که عالوه بر 
رونق کتاب به ويژه در نوروز، موجب پديد آمدن موج 
اعتماد و اميدواری در کتابفروشان سراسر کشور شد. به 
دنبال اين ماجرا و موفقيت به دست آمده از اين دو طرح، 
قرار شد اين شيوه در تابستان امسال نيز دنبال شود.

    
در این طرح هاي در نظر گرفته شده براي کتابفروشي ها، 
آنهایي که شرایط الزم را داشتند، پس از ثبت نام در سایت 
مؤسسه خانه کتاب، کتاب های خود را با ۲۰ درصد تخفیف 
به خریداران ارائه کردند. مؤسسه خانه کتاب به نمایندگی از 
طرف معاونت امور فرهنگی مبلغ تخفیف را به کتابفروشان 
پرداخت کرد. طرح عیدانه کتاب با ثبت ۴۳ میلیارد و 7۵۲ 
میلیون و 7۲9 هزار و ۴۵ ریال فروش، در روز 1۵ فروردین 
به کار خود پایان داد و از همان وقت، مدیران مؤسسه خانه 
کتاب، قول تداوم آن در قالب جش��نواره ای برای تابستان 
را دادند. زنجان نیز از این سفره وسیع فرهنگی بی نصیب 
نبوده و طبق اخبار اعالم ش��ده در کنار اس��تان هایی قرار 
گرفت که م��ردم آن خرید قابل توجهی داش��تند. در این 
بین چند کتابفروشی بزرگ شهر نیز با همکاری اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان میزبان کتابخوانان شد و 
به آنان هدایایي از جنس کتاب نیز تقدیم کردند. به رغم 
اینکه استان زنجان با بیش از 9۰ دقیقه مطالعه بعد از تهران 
مقام دوم را از آن خود کرده است اما این نمی تواند آمار قابل 

قبول برای استانی باشد که از چند سال پیش تا به امروز به 
عنوان شهر دانشگاهی شناخته ش��ده است.  محمدجواد 
صادقی  مدیر یکی از کتابفروش��ی های شهر با یاد کردن 
از طرح عیدانه کتاب در بهار امس��ال خواهان ادامه طرح 
»طرح عیدانه کتاب« در فصول دیگر مي شود و می گوید: 
»اجرای این طرح در فصل تعطیلی مدارس و دانش��گاه ها 
که زمان رکود کتابفروشی هاست، می تواند انگیزه ای برای 
جذب مردم باشد.« وی با اشاره به اینکه اجرای این  طرح ها 
فرصتی است برای اقشار مختلف جامعه که کتاب های مورد 
نیازشان را تهیه کنند، مي افزاید: »ارائه »طرح عیدانه کتاب« 
که امسال برای نخستین بار اجرا شده بود سبب شد در ایام 
تعطیالت نوروز که در واقع دوران رکود کتابفروشی ها در 
سطح کشور محسوب می شود، میزان فروش ما نسبت به 

سال های گذشته تا سه برابر رشد داشته باشد.«  
   طرح تابستانه کتاب دعوتنامه اي براي همه

در یکی از کتابفروشی های شهر که نسبتاً شلوغ است به 
دانش��جویانی برخورد می کنم که این بار نه کتاب درسی 
بلکه در حال خرید کتاب های دیگری هس��تند. س��میه 
حاجی خانی دانش��جوی معماری در زمین��ه طرح های 
جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تسهیل خرید 
کتاب می گوید: »به نظر من طرح خوبی است چراکه در 
عید نوروز یک س��ری از مردم به جای پول براي عیدي از 
کتاب اس��تفاده کردند.  وی با اشاره به نقاط ضعف و قوت  
نمایشگاه کتاب مي افزاید: »تخفیف های ۲۰تا ۵۰ درصدی 
که بعضی از نمایش��گاه ها و کتابفروش ها ارائه مي دهند 
اغلب شاهد حضور ناشران برتر نیستیم اما در این طرح این 
ناشران هم حضور دارند.« رضا سلماسی دانشجوی عمران 
نیز می گوید: »۲۰هزار تومان عیدانه و یا تخفیف  کتاب  با 
سقف خرید  حداقل 1۰۰ هزار تومان به نظرم طرح جالبی 
اس��ت اما نکته مهم تر این اس��ت که همه را دعوت کنیم 

تا س��ری به کتابفروش��ی ها  زده و ۲۰ درصد یا ۲۰ هزار 
تومان را بهانه ای ببینید تا حتی اگر کتابی خریده نش��ود 
نام کتابفروشی های شهرمان را بدانیم و برای چند لحظه 
هم که ش��ده در بین کتاب ها قدم بزنیم.« مهران سالمی 
دانشجوی روانشناسی درباره کساني که کتاب خریداري 
مي کنند عقیده ای دیگر دارد و بی��ان مي کند: »تخفیف 
دادن برای خرید کتاب، س��رانه مطالعه را در جامعه باال 
نمی برد.  به جای ای��ن کارها باید فرهن��گ مطالعه را در 
بین مردم رواج داد.« وی مي افزای��د: »این کار با تخفیف 
خرید کتاب میسر نمی ش��ود بلکه با ایجاد کتابخانه های 
س��یار و کوچک محله ای در بین مردم، فرهنگ مطالعه 
رواج مي یابد چراکه برخي از مردم فقط عشق خرید کتاب 
را دارند و فقط قفس��ه های کتابخانه شخصی ش��ان را پر 
می کنند.« این دانشجو، نبود امکان خرید کتاب های زبان 
خارجه در قالب این ط��رح را از معایب آن عنوان مي کند 
و مي گوید متأسفانه این آثار مش��مول طرح نمي شوند. 
از س��وی دیگر با توجه به اینکه آمار مطالعه در کشور ما 
پایین است باید تدابیری اندیشیده شود تا مردم به سمت 
و سوی کتاب و کتابخوانی سوق پیدا کنند اما در زمانی که 
این گونه طرح ها اجرا می شود، اغلب مردم اقدام به خرید 
کتاب های کمک درسی و آموزش��ی می کنند و کمتر به 
سراغ  کتاب های تألیفی، علمی، پژوهشی و ادبی می روند. 
مسئول بخش کتاب های دانشگاهی یکی از مجتمع های 
فرهنگی در این زمینه می گوی��د: »باید میزان تخفیفات 
افزایش پیدا کند و چند بار در سال این طرح اجرا شود تا 
به تدریج فرهنگ مطالعه، کتابخوانی و خرید کتاب در بین 
مردم افزایش یابد.« محس��ن رفیعی می افزاید: »با توجه 
به مش��کالت اقتصادی، برخی مردم اعم از کتابخوانان و 
دانشجویان توانایی خرید کتاب های موردنظرشان را ندارند 
و بیشتر پولشان را صرف خرید مایحتاج روزانه می کنند.«
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