


    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 

  :آوري اطالعات فن

  ) عدالت اجتماعي(آوري اطالعات در روستاها  سعه فنتو: شانزدهمبخش 
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  پيشگفتار

آوري  انـد كـه فـن     واقعيـت مهـم پـي بـرده     اين بهدر حال توسعهامروزه تمامي كشورها اعم از توسعه يافته و       

عـدم همـاهنگي    .اطالعات و ارتباطات بايد به صورت متوازن و هماهنگ در شهرها و روستاها گـسترش يابـد        

الت موجـود را از ميـان بـر    آوري نـه تنهـا مـشك        ميان بخش شهري و روسـتايي كـشور در توسـعه ايـن فـن              

معضالتي چون پديده شكاف ديجيتالي     . داشت، بلكه در بسياري از موارد نتايج نامطلوبي نيز در پي دارد             نخواهد

شهرها جهت يافتن شغل و زندگي بهتر از تبعات ايـن  ميان شهرها و روستاها و مهاجرت گروهي روستاييان به          

بدين جهت بايد برنامـه     . گردد   اقتصادي كشورها مي   توازنم خوردن   اين پديده موجب بر ه     .باشد  توجهي مي   بي

اي   بـه ايـن امـر توجـه ويـژه       هاي خود   در تدوين طرح  آوري اطالعات در كشور       ريزان و متخصصان توسعه فن    

  .آوري داده شود  در اين راستا بايد به روستاييان فرصت آشنايي و آگاهي بيشتر با اين فننمايند و
  

آوري روز دنيـا و دسترسـي بـه اطالعـات جديـد در زمينـه صـنايعي چـون                       به همگامي با فـن     نياز روستاييان 

آوري اطالعـات را در زنـدگي امـروز روسـتاييان              نقش فـن   و صنايع دستي      پرورش ماهي  ،كشاورزي، دامداري 

ر روسـتاها   فراهم آوردن زمينه آموزش الكترونيك، بانكداري الكترونيك و تجارت الكترونيك د        .نمايد  تبيين مي 

   .آورد زمينه گسترش عدالت اجتماعي در اين مناطق را فراهم مي

خـصوص در زمينـه   ث رشد و شكوفايي اقتصاد روستا ب    تواند باع   ها از نظام داد و ستد روستايي مي         حذف واسطه 

ند باشـ   هاي اقتصادي كشور مـي      ترين چرخ    با توجه به اينكه روستاهاي ايران يكي از اصلي         .صنايع دستي گردد  

ظهـور ايـران در عرصـه       . گـردد   توسعه اين مناطق باعث بهبود وضعيت صادرات غير نفتي ايران مي          و  لذا رشد   

 در  ط به دستيابي به توسعه پايـدار خـصوصا        كشورهاي توسعه يافته منو   اقتصاد جهاني و همسويي با روند رشد        

  .باشد بخش روستايي كشور مي
  

با توجه به اينكه روستاهاي ايران در بسياري از مناطق فاصله زيادي از شهرها داشته و عالوه بر ايـن وسـايل                      

نقليه مناسب جهت رفت و آمد روستاييان به شهرها و روستاهاي منـاطق ديگـر وجـود نـدارد بايـد بـه دنبـال                    

 و  آوري اطالعـات    به نقـش فـن    توان    در اين زمينه مي   . راهكاري مناسب جهت برطرف نمودن اين مشكل بود       

  . روستاييان اشاره نمودهاي طوالني    در حل معضل مسافرتارتباطات



آوري اطالعـات تنهـا بـه وجـود يـك رايانـه شخـصي در         الزم به ذكر است كه نيازهاي اوليـه گـسترش فـن       

اتـصال بـه شـبكه    شود بلكـه نيازهـايي چـون         محدود نمي اي در روستا      و يا داشتن مراكز رايانه    روستاييان    خانه

آوري اطالعات در روستاها      اگرچه گسترش فن  . جمعي نيز الزم است   هاي    مخابراتي كشور و دسترسي به رسانه     

آوري روز دنيا در زمينه ارتباطات و اطالعـات           توان با استفاده از فن      هاي ارتباطي دارد ولي مي      نياز به زيرساخت  

 در  ITبنابراين مهم ترين هـدف ظهـور         . را از ميان برداشت    سيم اين مشكل    اي و بي    آوري ماهواره   از قبيل فن  

ا به روستاييان كشور عرضه نماييم تا        دانش روز جهان ر    ،هاي ممكن   روستاها اين است كه با حداقل زيرساخت      

ضمن اصالح ساختار اقتصادي و بهداشتي در روستاها، از فرار روستائيان و مغزها به طرف           بتوانيم  از اين طريق    

  .لوگيري نماييمشهرها ج

  

  

  سعيد شهيدي

  مدير بخش تحقيق و توسعه

  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقدمه

ر دارند، نيازمند توجه عنوان بخش توليد كننده در خودكفايي كشوليل اهميت و تاثير مستقيمي كه بروستاها به د

عدم توجه كافي به روستاها از سالهاي دور باعث شده تا روستاها با محدوديت امكانات و زيـر               . باشند  خاص مي 

گـردد عواقـب      همانطور كه مشاهده مي   . رو شوند   وبههاي الزم و در نتيجه فقر و عدم برابري اجتماعي ر            ساخت

گرايي و نيازمند شدن به كشورهاي ديگر جهت      اين امر باعث مهاجرت روستاييان به شهرها و گسترش مصرف         

  .تامين نيازهاي اوليه و راهبردي كشور گرديده است

 كم توليد،   اشتي و درماني، بازدهي   توان به نبود امكانات بهد      از ميان عوامل موثر بر فقر و نابرابري اجتماعي مي         

ي  عـدم وجـود بازارهـاي رقـابتي، تبعـيض و نـابرابر            هـا،   نابـساماني راههـا و جـاده       ، حمل و نقل   نبود امكانات 

  . ام مالياتي كارآمد اشاره كردوجود نظ اجتماعي و عدم هاي فرصت

، بهداشـت، درمـان،     آنچه مسلم است رسيدگي به وضعيت روستاها و شهرستانهاي كوچـك در زمينـه اسـكان               

 بهبود وضعيت كار و معيشت روستاييان و ،...آموزش، انرژي، كشاورزي، دامداري، تنوع زيستي، صنايع دستي و 

  .همچنين خودكفايي كشور را به دنبال خواهد داشت

عنـوان  ت اجتمـاعي و محروميـت زدايـي را ب        مسئولين بلند پايه كشور با درك صحيح اين موضوع، توسعه عدال          

ريزي دقيقي  براي تامين اين اهداف الزم است كه برنامه. اند از اهداف كالن كشور در دستور كار قرار دادهيكي 

  .هاي اجرايي براي تامين آنها صورت گيرد براي انجام مطالعات مورد نياز جهت تعيين نيازها و تدوين برنامه

تمامي سازمانهاي موجود در كشور به نوعي بـا  باشد   چند جانبه ميبا توجه به اينكه توسعه روستايي يك فرايند 

پر واضح اسـت كـه اگـر مـديريت بـومي در روسـتاها و عـشاير بـا اطالعـات و                       . اين فرآيند در ارتباط هستند    

هـاي مـورد نظـر     اي پايـدار در روسـتاها در تمـامي زمينـه     پيشرفتهاي روز دنيا همگام باشد باعث ايجاد توسعه     

ـ      ...)فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و    (    بـه ان، جذب نيروهـاي متخـصص و كارآمـد و جلـوگيري از مهـاجرت آن

  .شود شهرها مي

ات و  اي است كه بناي فعاليتهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي بر پايه اطالعـ                به گونه  ۲۱ساختار جوامع قرن    

يد رهنگي را پدآوري اطالعات و ارتباطات در كشورها بستر تغييرات اجتماعي و ف        فن. ارتباطات نهاده شده است   

تواند راهكاري مفيد و موثر        اطالعات و ارتباطات در مناطق روستايي مي       آوري  بنابراين گسترش فن   آورده است 

بـراي مثـال بـا اسـتفاده از ايـن           .  اختالفات طبقاتي و گسترش عدالت در ميان روستاييان باشـد          جهت كاهش 

توان بروز بالياي طبيعي مانند خشكسالي، طوفان، سيل، زلزله، شيوع بيماريهـاي دامـي و صـدها                   وري مي آ  فن



كترونيكي مشكل عدم وجـود     لبيني كرد و اقدامات الزم را انجام داد و يا با ايجاد بازاريابي ا               حادثه ديگر را پيش   

  .بازارهاي رقابتي را رفع نمود

بنابراين توسعه اقتصادي روستايي    . كنند  ت ايران در روستاها زندگي مي     جمعي% ۴۰  تقريبا جمعيت جهان و  % ۴۰

تمامي كـشورهاي جهـان و از   . باشد المللي مي در جهان نيازمند تدوين و اجراي يك برنامه مدون در سطح بين    

جمله كشور عزيزمان ايران با توجه به اهميت بخش روستايي در توليد محصوالت كشاورزي، دامداري، صنايع                

  .آوري اطالعاتي وارتباطي در اين مناطق اقدام نمايند  در جهت توسعه فن، بايد...ستي و د

گـرا وجـود دارد و        امكان ايجاد نوآوري در زمينه اقتصاد روستا و كشاورزي و دامداري تنها در يك جامعه دانش               

اگر چنين . باشد اسب ميهاي اطالعاتي من  ساختار دانش در يك جامعه نيازمند زير      اين در حالي است كه استقر     

ـ توان آفرينـان مـي  العات در روستاها فراهم گـردد كار     بستري جهت گسترش فن آوري اط      د بـه ابـداع و ارائـه    ن

  .هاي بهبود ساختار اقتصاد روستايي بپردازند روش

ايـي انجـام   دز  گستري و محروميـت  ي كه بايد براي نيل به هدف عدالت     هاي  با توجه به گستردگي دامنه فعاليت     

ريـزي بـراي تعريـف     هايي جهت تعيين مطالعات پايه و به تبع آن برنامـه    رسد كه كميته    گردد، الزم به نظر مي    

بـا  . . . ) اقتصادي، فرهنگي، اجتمـاعي و  (هاي مطالعاتي مورد نياز در هر يك از محورهاي اصلي توسعه              پروژه

  .مشاركت صاحبنظران و متخصصين بخش خصوصي تشكيل شود

 راهكارهايي جهت رفع ايـن      ، سعي بر اين است تا با بررسي معضالت موجود در روستاهاي ايران            در اين نشريه  

معضالتي چون نبود امكانات آموزشي، بهداشتي، ارتباطي و مهـاجرت روسـتاييان تحـت              . مشكالت ارائه گردد  

هايي   ن راه حل  عالوه بر اي  . آوري اطالعات در حل اين مشكالت بيان شده است          بررسي قرار گرفته و نقش فن     

 اصالح ساختار كشاورزي و پـرورش مـاهي در كـشور ارائـه              هاي مناسب براي    جهت فراهم نمودن زير ساخت    

يش رو بتوان گامي موثر در جهـت بهبـود شـرايط موجـود در               مطالعه و نوشتار پ   اميد است كه با     . گرديده است 

  .فراهم نمودروستاهاي ايران برداشت و زمينه را براي ايجاد دولت الكترونيكي 

 
  ليال مالصالحي

   داخليITمدير بخش 



 ١

  آوري اطالعات و ارتباطات، بناي عدالت گستري در روستاها فن

ها قـرار      موضوعي قابل توجه در دستور كار تمامي دولت        عنوان   بهعدالت اجتماعي در تمامي كشورهاي جهان       

هاي بسياري از كانديدهاي مختلف دولتي يافت، اما مشكل اين اسـت              توان در سخنراني    اين مبحث را مي   .دارد

اين مقولـه  . يابند اندركاران راه حل مناسبي براي بسط عدالت در جوامع مختلف نمي       از همين دست  كه بسياري   

بررسي آمـار و  . باشد  اي برخوردار مي     كمبود امكانات و تجهيزات رفاهي از اهميت ويژه        بعلت در روستاها    ويژه  به

اي روسـتايي از ميـزان بـاالتري        هـ   هاي شهري نسبت به خانواده      دهد كه متوسط درآمد خانواده      ارقام نشان مي  

باشـد، بـه همـين جهـت       برابـر فقـر در  شـهرها مـي      ۸در حال حاضر فقر موجود در روسـتاها         . برخوردار است 

هاي روستايي با توجه به درآمد محدود خود تنها قادر به تهيه نيازهاي اوليـه ماننـد خـوراك و پوشـاك                    خانواده

هـاي   در اكثر مـوارد بيمـه     . باشند  را دارا نمي  ... يمه، تحصيل، تفريح و     بوده و توانايي تامين نيازهاي بهداشتي، ب      

لذا بايد به . شود  باشند پذيرفته مي    ارائه شده به روستاييان تنها در مراكز خاصي كه داراي امكانات محدودي مي            

تـر و     سـريع گونه خـدمات      دنبال راه حل مناسب جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني به روستاييان بود تا اين              

  .دنبهتر در اختيار همه اقشار نيازمند قرار گير

توان به بازدهي كم توليد، نبود امكانات فيزيكي، عدم وجود بازارهاي   از ميان عوامل موثر بر فقر و نابرابري مي

عد از  هاي ب   در سال . هاي نابرابر اجتماعي و عدم وجود نظام مالياتي كارآمد اشاره نمود            رقابتي، تبعيض و فرصت   

انقالب توجه زيادي به بسط عدالت در مناطق روستايي كشور شده است، اما اين توجهات كافي نبوده و هنـوز                    

بدين ترتيـب  . هم مشكالت فراواني در جهت گسترش عدالت اجتماعي در ميان روستاييان و عشاير وجود دارد            

باشـد و رفـع آن مـستلزم صـرف      ها مـي  هاي اساسي موجود پيش روي دولت  يكي از چالشبعنواناين معضل   

سالي، طوفـان،  حوادثي چـون خشكـ  . باشد  مستضعف ميهاي زيادي جهت ارائه يارانه به اقشار محروم و      هزينه

. تواند موجب از دست رفتن سرمايه روسـتاييان گـردد      و صدها حادثه ناگهاني ديگر مي      يهاي دام   شيوع بيماري 

بينند تصميم به مهاجرت گرفته و به دنبال كار  اها را ممكن نمي   روستاييان و عشايري كه ادامه زندگي در روست       

در اين صورت يافتن راهكاري جهت كاهش خسارت باليايي نظير آنچه           . كنند  و سرپناه به شهرها مهاجرت مي     

  .    نمايد تواند از بروز چنين مشكالتي جلوگيري  در فوق بيان گرديد مي

تواند راهكاري مفيد و مـوثر        ت و ارتباطات در مناطق روستايي مي      آوري اطالعا    در چنين شرايطي گسترش فن    

تـوان   آوري مـي  با استفاده از اين فن. جهت كاهش اختالف طبقاتي و گسترش عدالت در ميان روستاييان باشد      
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تـر بـه وضـعيت        بيني نموده و روستاييان را در بازگشت هر چه سـريع            بروز بالياي طبيعي را تا حد امكان پيش       

وري راهكارهايي را در پيش روي كـشاورزان، دامـداران، صـاحبان صـنايع و               آ  اين فن ضمنا  . ياري كرد مطلوب  

در ادامـه  . رسـاند  دهد كه آنان را در توليد محصول بهتر و بيشتر يـاري مـي       قرار مي  دستي  صنايعكنندگان  توليد

     .تر موارد فوق خواهيم پرداخت مطالب ارائه شده در اين نشريه به بررسي دقيق

  

  آوري و سواد اطالعاتي سواد فن

  .تحوالت دنياي امروز باعث گسترش دامنه تعريف واژه سواد شده است

توان بـه   هاي سواد مي از شاخه. گيرد روز به روز افزايش يافته و معاني گوناگوني را در بر مي      تعريف سواد   قلمرو  

هاي سواد علمي، فنـي و   شاخه وري خود شامل زير آ  سواد فن  .و سواد اطالعاتي اشاره نمود        آوري    شاخه سواد فن  

توان اين تعريـف را       آوري وجود دارد مي     از ميان تعاريف متنوعي كه براي سواد فن       . باشد  آوري اطالعات مي    فن

  .هاي آن آوري و ويژگي بكارگيري و ارزيابي فرآيند توسعه بعد از درك و فهم فن: برگزيد

اي، كـامپيوتري و اينترنتـي        آوري اطالعات، سواد شبكه     واد ديجيتال، فن  هاي س   شاخه  سواد اطالعاتي شامل زير   

كـارگيري  و، يافتن، تجزيـه و تحليـل آن و ب       اطالعات، جستج  درك توانايي   :عبارت است از  آن   تعريف   كهبوده  

    . هاي كامپيوتري آوري اطالعات و شبكه فن

  

  ني بر دانشتمبجامعه ايجاد آوري و اطالعاتي مبناي  سواد فن

ايـن معـضل، كـشورهاي    . رسـند  السير پيـشرفت و توسـعه نمـي    در جوامع امروزي افراد بسياري به قطار سريع      

 و  به راهكارهاي پرداخته، به تحقيق و پژوهش اين مشكليافته را بر آن داشته تا براي بر طرف ساختن  توسعه

 اعـالم ) ۱۹۶۰در دهـه    (قيقات خود    تح درپس از آنكه محققي به نام بورك        . يابندمناسبي در اين زمينه دست      

وجود آمد و به دنبال آوري ب باشند، مفهوم سواد فن ميآگاه  آوري اطالعات نا مورد فن داشت كه جوامع بشري در

ها و مدارس ارائه شد تا سطح آگـاهي افـراد جامعـه در زمينـه      هاي جديدي جهت تدريس به دانشگاه     آن روش 

  .بودين اولين قدم براي رسيدن به جامعه مبتني بر دانش آوري و اطالعات افزايش يابد و ا فن
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   گرا نيازهاي توسعه جامعه دانشايران و 

بـاالبردن  هاي منطقه تنهـا در سـايه          به يكي از برترين قدرت      آن رشد و شكوفايي اقتصاد ايران و تبديل شدن       

 .يافتني است  عاتي دستي و اطال تكامل جامعه ارتباطآوري اطالعات و  اطالعات، توسعه فن   و آوري   فن دانش

جمعيـت كـل كـشور    % ۳۳  ميليـون نفـر و حـدود   ۲۳توجه به اين كه جمعيت ساكن در روستاهاي ايران اما با  

رسيدن به آنچه در روند پس  .تاثير بسزايي داردباشد، رشد و توسعه همه جانبه روستاها بر توسعه كل كشور  مي

گرا در بستر يك جامعه اطالعاتي  گيري يك جامعه روستايي دانش     شكل،  اين چشم انداز ما را ياري خواهد كرد       

  .شكوفا و مستعد كار آفريني خواهد بود

و تـاثيرات آن در روسـتاهاي كـشور         اطالعـات   آوري    فـن براي رسيدن به اين مهم  به بررسي راهكارهاي رشد           

 اطالعـات و ارتباطـات و       آوري  اميد است كـه بـا توجـه بيـشتر بـه ايجـاد مراكـز رشـد فـن                   . خواهيم پرداخت 

 گامي بلند به سوي تعالي جامعه روستايي كشور ... ودستي صنايع، دامداري و    گذاري در بخش كشاورزي     سرمايه

  . شودبرداشته

  

   و روستاهاي ايرانآوري اطالعات فن

، عـات آوري اطال فـن  هاي هاي نوين و حمايت از پژوهش     آوري   انجام مطالعات در زمينه فن      بايد در عصر حاضر  

وزش عـالي و موسـسات تحقيقـاتي         نانوتكنولوژي در دستور كار تمامي نهادهـاي علمـي و آمـ            بيوتكنولوژي و 

  . يردقرارگ

مبحـث جديـد محافـل علمـي، سـمينارها و تحقيـق و        ) تكنولوژي ارتباطات و اطالعات    (ICT و يا    IT هامروز

 راهكاري براي اكثر مشكالت جوامع      عنوانبدر دنياي امروز رشد و پيشرفت اين تكنولوژي         . باشد  ها مي   پژوهش

  . دگردبشري ارائه مي

پردازيم به نظر برسـد در زمـاني كـه     شايد در وهله اول هنگامي كه به مطالعه گسترش اين پديده در ايران مي      

 به روستاها   امكاناتاند نبايد به بررسي چگونگي راهيابي ظهور اين           بهره   بي ICT و ITهاي ايران از نعمت       شهر

حال آنكه عدم توازي ميان رشد و گسترش اين دو در شهرها و روسـتاها موجـب شـكاف ديجيتـالي                     . ديشيدان

 به روستاها نپـردازيم در آينـده بايـد         ICT و   ITاگر از هم اكنون به بررسي راهكارهاي ظهور          .شود  عميقي مي 

  .شاهد تشديد پديده مهاجرت گروهي روستاييان به شهرها باشيم
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  ييتوسعه بخش روستا

،  كـشاورزي ترين صنعت اقتصادي هر روسـتا از جملـه           شاخص توسعه بخش روستايي در سايه رشد و پيشرفت       

 شـكوفايي اقتـصادي     باعـث گسترش بخش كشاورزي در روستاها      . پذير است    امكان ... و دستي  صنايعدامداري،  

سـاختي    زيـر هـاي  مؤلفهبه توان    ميان آنها مي   كه از اين مناطق و در نتيجه كاهش اختالف طبقاتي خواهد بود           

هـايي    ايجاد چنين زيرساخت  . هاي اجتماعي، مالي، فيزيكي و جذب سرمايه اشاره نمود          توسعه روستاها، ظرفيت  

هـاي گـسترش    از ديگـر مؤلفـه  . گيـرد  ها صورت مـي   توسط شوراهاي اسالمي روستا و دهياري،در اين مناطق  

هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي ماننـد ايجـاد             سـاخت   هبود زيـر  ها، ب   هاي فيزيكي از قبيل ارتباطات و راه        زيرساخت

هـاي توسـعه انـساني را     سازمان ملل متحد شاخص. باشد و مهارت، مي ، دانش   )NGO( هاي غير دولتي    تشكل

 بعنـوان تـوان   آمد سرانه، ميزان اميد به زندگي و سطح سواد جامعـه معرفـي نمـوده كـه از سـواد مـي        سطح در 

 و نهادهاي تاثيرگـذار در ايـن امـر          نهااشايان ذكر است كه هماهنگي سازم     . كردترين شاخص توسعه ياد       اصلي

  . نياز به نظارت يك سازمان فرابخشي دارد

  

  كارآفريني در روستاها

  . هاي نو و ايدها ـه فرصت اده ازـاستفيند ايجاد كسب و كار جديد با آ فر:آفريني عبارت است از كار

 چرا كه ظهور كـارآفريني در يـك         هستند ناپذير   ئي جامعه دو موضوع جدا    نگ حاكم بر  يند كارآفريني و فره   آفر

 و از طرفي رشد فرهنگي و بهبود وضعيت معيشتي ناشي از حـضور و               داشته فرهنگ آن جامعه     ريشه در جامعه  

 هدر سـاي  آفرينـي      زيرا تمايل به كـار     نيستند، از فرهنگ ايستا برخوردار       كارآفرين افراد.  كارآفرينان است  فعاليت

مل براي حركت بـه سـوي        خالقيت و ابتكار ع    ،اين فرآيند  ركاپس ابزار . باشد   مي پذير   امكان ر پويا و خالق   تفك

 در تالش براي كشف و اسـتفاده    بايست  ميآفريني    يك شركت كار  مؤسسين  شايان ذكر است،    . ستها  ناشناخته

ان از تـو  از مباني مهم اين مقولـه مـي   . يندبرداري نما   هاي نوين بوده و از آنها به سود خود بهره           بهينه از فرصت  

 سنتي يـك سيـستم و بهبـود    ردر هم شكستن ساختا  . شكني ياد كرد    اي ساختار مشاركت و ايجاد كارگروهي بر    

آفـرين عـالوه بـر        يـك كـار   . باشـد    مـي  تفهـيم  همكاري بر اساس فرهنگ گفتمـان و          نيازمند مشاركت و   ،آن

 و دانـد   خود را در قبال اكتشافات و نتايج آنها پاسخگو مـي     كه پذير است    فردي مسئوليت  ،شده ذكرخصوصيات  

  . گيرد ر گونه اشتباه و عدم دستيابي به نتيجه مطلوب را بر عهده ميمسئوليت بروز ه
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يت شغلي شته باشند كه همواره موفقيت در انتظار آنان نيست و امن          نظر دا   بايد اين موضوع را مد    آفرينان    لذا كار 

كاري به سوي تغييـر و تحـول    پس بايد با كنار گذاشتن روحيه كارمندي و محافظهباشد  ميآنان تضمين شده ن   

هـاي شـغلي را بـراي تمـام           چنين فرهنگي بسط عدالت در جامعه و برخورداري يكسان از فرصت          . گام بردارند 

دن بـه   اي افـق روشـنتري جهـت رسـي          چنين جامعـه  در  آوران و مبتكران      نو . در پي خواهد داشت    اقشار جامعه 

  .باشد ايت دولت و حاميان مستقل مي نيازمند حم، كه البته اين مهم،موفقيت پيش رو دارند

 در اقتصاد روسـتايي اجتنـاب   روستاها براي ايجاد تحول رآفرين در ياز به مؤسسات كابا توجه به آنچه ذكر شد ن    

اين طريـق   از .شود ميي اين مناطق آفرينان باعث ايجاد تحوالت مثبت در ساختار سنت         ناپذير بوده و حضور كار      

رشـد   روي ساختار سـنتي و در برخـي مـوارد ناسـازگار بـا      توانند با بررسي و تحقيق        يدر روستاها م  كارآفرينان  

خـود  كه  لي تازه گام بردارند     هاي شغ    براي دستيابي به يك سيستم جديد با فرصت        ،اقتصادي و فرهنگي كشور   

 كـه    اسـت   بديهي. است) افتن شغل مناسب  يجهت  (ستاييان به شهرها    راهكاري براي جلوگيري از مهاجرت رو     

 نتيجـه    ايـن منـاطق خواهـد شـد و در          مناسب با  مشاغل    در يموفقيت و سبب  تجربه و مهارت يك روستايي      

فتن ايـن تجربـه و   ر اي جز به هدر  آنكه مهاجرت نتيجهحال. را در پي خواهد داشت  شكوفايي اقتصادي روستا    

 بايـد البتـه   . قتصاد روستايي در پي نخواهد داشـت      كود ا ير از افزايش بيكاري در شهرها و ر       مهارت و پيامدي غ   

يه تخـصيص سـرما  ، دقيـق اي   برنامهتدوين ،حركت به سوي شكوفايي و تعالي روستاها الزمه  توجه داشت كه    

  .باشد ميدر روستاها توسط دولت  آفرينان  حمايت از كاررايكافي و ايجاد سازماني مستحكم ب

  

  آوري اطالعات ظهور فننيازهاي مقدماتي 

 نيازمنـد  ،آوري اطالعات در مناطق روستايي كه عموما از امكاناتي ماننـد شـهرها برخـوردار نيـستند                توسعه فن 

اصـولي  ريـزي    برنامـه ها و راهكارهاي رسيدن به اهداف توسعه و        ها، موقعيت  بررسي و تحليل كمبودها، چالش    

اي چـون بهبـود وضـعيت          در روستاهاي ايران بررسي نيازهاي اوليـه       ITترش  جهت گس بدين ترتيب   . باشد  مي

ارتباطي روستاها، گسترش خدمات شبكه و اينترنت و در نهايت اصالح سـاختار مـديريتي از اهميـت بـسزايي                    

  .برخوردار است

  : عبارتند از ICTوIT گسترش هاي فيزيكي جهت  شاخص

  پهناي باند اتصال به اينترنت - ۱
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  هاي شخصي  اد رايانه تعد- ۲

   ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه - ۳

   تعداد كاربران اينترنت- ۴

   هزينه تماس و غيره - ۵

  . هاي زير موارد مذكور را مورد بررسي قرار خواهيم داد به همين منظور در بخش

  

  آوري اطالعات فنارتباطات و اينترنت ستون اصلي 

 ميليـون نفـر كـاربر اينترنتـي شـهري           ۵در حال حاضر داراي     يليون نفر    م ۹/۶۶كشور ايران با جمعيتي بالغ بر       

 اطالعات نيازمند دستيابي همزمان شهرها و روستاهاي كشور به          آوري  فن گسترش   ،آنچه مسلم است  . باشد  مي

  .باشد خصوص اينترنت مي خدمات ارتباطي به

  . است قرار گرفتهبررسيلي مورد بده ق ش ارائهنشريات در ITعنوان نياز اصلي گسترش دستيابي به اينترنت ب
  

  . در اين نشريه به ارائه اطالعات و بررسي راهكارهاي استفاده از اينترنت در مشاغل روستايي خواهيم پرداخت 

داخلـي روسـتاها از جملـه    با بررسي نقش اينترنت در افزايش سطح سـواد، بهداشـت و توليـدات       بر اين   عالوه  

  آوري   هـاي ورود اينترنـت بـه روسـتاها و در نهايـت گـسترش و توسـعه فـن                   دستي بـه بررسـي راهكار       صنايع

  .پردازيم اطالعات مي

  

  ايرانروستاهاي بررسي وضعيت ارتباطات در 

در اين مناطق وجـود      IT  توسعه امكانهاي ايران     ستاهاي مخابراتي در رو      نبود زير ساخت    بعلت در حال حاضر  

  .داردروستاييان به اينترنت منفي بر دسترسي ثير مستقيم و اچرا كه اين معضل ت. ندارد

 كه  يهاي طوالني را طي نمايند تا به اولين شهر          بايست مسافت    مي ،روستاييان عالقمند به استفاده از اينترنت     

 اينكـه خطـوط مخـابرات در روسـتاها          بعلـت از طرف ديگـر     . ، برسند باشد   مركز دسترسي به اينترنت مي     داراي

   .يدآ وجود مير ارسال آنها اختالل ب به كندي جابجا شده و دباشد اطالعات آنالوگ مي
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چنـد  به   كه در اينجا     استآنچه ذكر شد اطالع رساني به روستاها در ايران با معضالت جدي روبرو              به  با توجه   

  :كنيم اشاره ميمورد آنها 

  امكانات فني  تجهيزات و-۱

   امكانات آموزشي -۲

  امكانات فرهنگي  -۳

  الي امكانات م-۴

   پراكندگي روستاها-۵
  

براي درك بهتر وضعيت ارتباطات در ايران، مروري بر اطالعات زير كه مطابق آخرين آمار منتشر شده توسـط                   

  :اشد مفيد خواهد بودب  مي۲۰۰۳اتحاديه جهاني مخابرات در سال 

  ) نفر در هر كيلومتر مربع۴۰تراكم ( ميليون نفر ۳۷/۶۵:ميزان جمعيت 

  ) دالر ۵۸۷۶سرانه ( ميليارد دالر ۳۷۹: اخليتوليد ناخالص د

  )  نفر ۱۰۰ نفر از هر ۲۲( ميليون خط ۷/۱۴: تعداد مشتركان تلفن

   ميليون خط۲/۱۲: تعداد خطوط تلفن ثابت كشور

   ميليون خط۲/۲ :تعداد خطوط تلفن همراه
   

  : اطالعاتآوري فنآمار در حوزه 

  ) نفر۱۰۰ نفر از هر ۵۳/۰(ن  ميزبا۳۴۹۱:  اينترنتي كشوربرداري بهرهمجموع 

  ) نفر۱۰۰۰۰ نفر از هر ۴۸۵( يون نفر ميل۲/۳:در كشورتعداد كاربران اينترنت 

  ) نفر۱۰۰ نفر از هر ۵/۷( يليون عدد م۹/۴): طور تخمينيب(تعداد كامپيوترهاي شخصي كشور 
  

از كـل جمعيـت   % ۳۵حـدود  ۱۳۸۰بر اساس اطالعات مركز آمار ايران، تعداد ساكنان روستايي كـشور در سـال   

  .دنباش  تعداد مشتركين در شهرها مي درصد۲۵ الي ۲۰كشور بوده كه مشتركين تلفن در روستاها حدودا 

  

  



 ٨

   مـشخص  ۲۰۰۴ تـا    ۱۹۸۱ از سـال     بـه شـبكه ارتبـاطي     روستاهاي متصل شده كشورمان     زير تعداد   نمودار  در  

  : شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   به روستاهايو اينترنتمخابراتي اي و  رايانهراهكارهاي گسترش خدمات شبكه 

طق روسـتايي، پراكنـدگي   ا را جمعيت من   آوري اطالعات   فنتوان فاكتورهاي مهم در گسترش        طور خالصه مي  ب

  ،جمعيت، پهناي باند مورد نياز براي اتـصال بـه شـبكه و نيـز دوري و نزديكـي بـه خطـوط پرسـرعت شـبكه           

، هاي موجود در هر روستا  بسته به زيرساختطقااين منر دلذا براي بهبود وضعيت ساختاري شبكه    . عنوان كرد 

 و يـا بـه صـورت    Dial upبا استفاده از خطوط پرسرعت براي ارتباط هر خانواده روستايي به صورت  توان مي

  . براي كل روستا دسترسي به خدمات شبكه را ميسر نمودWirelessهاي  كيوسك

 ايـن پـروژه ابتـدا بـا اهـداف           .اسـت روژه اتوبوس اينترنتي     در روستاها پ   ITهاي موفق گسترش       نمونه ازيكي  

راه اندازي اين پـروژه     .  رسيد برداري  بهره به   ۱۹۹۹ در سال    MIUآموزشي در كشور مالزي با عنوان اختصاري        

 دستگاه كامپيوتر،   ۲۱در اين اتوبوس    . شركت خودروسازي مالزي بود    نيازمند تعامل وزارت آموزش و پرورش و      

تعبيه شده  كس و تلويزيون    ا، دوربين ديجيتال، ف   LCD ، پرده ژكتورينتر رنگي، اسكنر، ويديو پرو    هاي پر   دستگاه

 اتوبـوس بـا   : تجهيزات الزم عبارتنـد از .گيرد صورت مي)  مودم (  VSAT و اتصال به اينترنت از طريقاست
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 . منبع توليد برق ديـزل     و مديا ، تجهيزات مولتي  VSAT كتابخانه، كامپيوتر، هاب، مودم، تجهيزات     ،مبلمان ويژه 

ول آموزش، مهندس يا پشتيبان سيستم، مربي، حسابدار، راننده و ئس مدير، م: عبارتند ازدر اين پروژه  افراد فعال   

 مورد اسـتفاده  افزارهاي نرم .پرينتر  ولئ مس،خدمات پزشكي ولئ مسهاي جانبي،  ول سرويس ئك راننده، مس  كم

 مـشاهده تـصاوير،   افزارهـاي  نـرم  گرافيكـي،   افزارهـاي   نـرم هـا،     اه داده  طراحـي پايگـ    افزارهـاي   نرم :عبارتند از 

  .Mathematic ،Medical ،Office  طراحي وب، مرورگر اينترنت،افزارهاي نرم

  هــاي اوليــه اســتفاده از كــامپيوتر د شــامل آمــوزش مهــارتنشــو خــدماتي كــه در ايــن اتوبــوس ارائــه مــي 

 ايجـاد  و mail و دريافـت   ارسـال ماننـد  (ي اوليـه اينترنـت   ها  آموزش مهارت  ،)  مقدماتي Windowsمانند   (

هاي جانبي مانند كتابخانه و خدمات پزشكي         گرافيكي و سرويس   افزارهاي  نرم، آشنايي با    ) صفحه وب شخصي  

  .دنباش و دارويي مي

 يموزشف آ اهدابا   پروژه   اين .كند  توقف مي )  طبق برنامه منظم   (اعت   س ۲۴اين اتوبوس در هر روستا به مدت        

  .رود   نيز به كار ميITطراحي شده اما براي آشنايي مردم با محصوالت 

در اين پروژه   . روستا به روستا در هند ياد كرد      توان از طرح       مي ITهاي اجرايي در زمينه گسترش        از ديگر پروژه  

ر را تحت   اومجهاي   روست ۱۰ تا   ۵بعضا  ها    اين كيوسك  كهشود     مركزي قرار داده مي    يهايي در روستا    كيوسك

ي افـزار   سـخت دهند و اداره آنهـا بـر عهـده جوانـان آمـوزش ديـده بـوده و داراي تجهيـزات                         قرار مي  پوشش

از طريـق   گذاري بر روي ايـن پـروژه          هزينه سرمايه . دنباش   و مبلمان اداري مي    UPSكامپيوتري، مودم، پرينتر،    

 كـه نتيجـه ايـن    گيرد كيوسك صورت ميحاصل از فعاليت همان سود است و بازپرداخت آن توسط     وام بانكي   

  .باشد طرح دستيابي مناسب مردم به خدمات دولتي مي

هاي ارتباطي و اطالعاتي وجود بستر     عالوه بر نياز به زيرساخت     ICT  و ITعامل مهم ديگر در زمينه گسترش       

   .باشد فرهنگي مناسب مي

  

  

  

                                              

  ICTعامل مؤثر در توسعه تعامل دو 

  مبسترسازي علمي و فرهنگي الز

 ICT براي استفاده از ابزار

  

 زيرساختارهاي ارتباطي و اطالعاتي
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 نياز به بسترسازي فرهنگي ،هاي متفاوت جهت گسترش اينترنت در روستاهاي كشور ما به لحاظ وجود فرهنگ

گردد كه روستاييان در اولين برخورد با پديده  هاي متنوع و متفاوت سبب مي وجود اين فرهنگ. باشد مناسب مي

به همين جهت بايد قبل از وارد نمودن تكنولوژي اطالعات به        . نداينترنت به راحتي پذيراي تغيير و تحول نباش       

  . فرهنگ روستاها از طرق مختلف به ايجاد بستر علمي و فرهنگي مناسب در اين مناطق پرداخت

 بـا   هاي جمعـي    رسانه. هاي جمعي و آموزش و پرورش اشاره نمود          موثر رسانه  نقش توان به   در همين راستا مي   

توانند به ايجاد بستر علمـي و فرهنگـي مناسـب در روسـتاها                يغاتي در راديو و تلويزيون مي     هاي تبل   تهيه برنامه 

ها به ارائه اطالعات مفيد بـه    وزارت آموزش و پرورش با گنجاندن مطالب درسي در كتاب          بعالوه. كمك نمايند 

  در زنـدگي روزمـره   آوري اطالعـات و اينترنـت    نسل جديد روستاييان اين گروه را بـا مزايـا و كاربردهـاي فـن      

    . آشنا سازند

  

   اطالعاتآوري فنمديريت در عرصه 

 مـديران ايـن   .باشـد   عدم وجود مديريت صحيح مـي ،آوري فنافتادگي در عرصه  يل عقبترين دال يكي از مهم 

شود را موجب به هدر رفتن وقت و انرژي  كه در حال حاضر در كشور ما اجرا مي     »  آزمون و خطا   «عرصه روش 

آن منوط به   % ۲۰ها به نحوه مديريت وابسته است و تنها           موفقيت در پروژه  % ۸۰ند  اكارشناسان معتقد . ددانن  مي

 و  معـضالت الزم است را به كشور وارد نماييم آوري فنبه عقيده آنان قبل از اينكه يك        .باشد  عوامل ديگر مي  

 در زمينـه گـسترش      ،مقولـه مـديريت   لذا توجـه بـه      .  قرار دهيم   و كامل  آن را مورد بررسي دقيق     ورود   مزاياي

   .باشد  اطالعات بسيار با اهميت ميآوري فن

   

CIO اطالعات كيست؟آوري فن يا مدير   

ــوان   ) CIO) Chief Information Officerاز ــا عن ــازمان ب ــا س ــركت ي ــك ش ــديران ي ــه م   در مجموع

  .شود ي نام برده م»مدير اطالعات« حاظ لغوي با واژه و به ل » اطالعاتآوري فنمدير «

هاي صنعتي تحت تـاثير اطالعـات          و شركت  آنها اطالعات تمامي مراكز سازم    آوري  فندانيم كه با گسترش       مي

 كـه وظـايف آن   شده است ايجاد CIO بعنواناند و به همين جهت است كه جايگاه شغلي            سازماني قرار گرفته  

ه گردش اطالعـات تـاثير مـستقيمي بـر          امروزه در دنيايي ك   .  امنيت اطالعاتي   حفظ مديريت ثبت و  : عبارتند از 
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دارند دير يـا زود از صـحنه    نمي  براين امر گام  ي كه در جهت سهولت      هاي  سازمانامور دارد بديهي است      گردش

  .رقابت حذف خواهند شد

 كارمند داشـته باشـد فـردي را         ۱۰۰ هر شركت يا سازمان متوسط يا بزرگ كه بيش از            ،در كشورهاي پيشرفته  

  .گيرد اد شده در نظر ميبراي مسئوليت ي

  

  : توان به دو دسته تقسيم كرد  را ميمدير اطالعاتيهاي يك  توانايي

  هاي مديريتي توانايي_ ۱

 ITهاي مرتبط با  توانايي_ ۲

 تـسلط و دسـته دوم عبـارت اسـت از    باشد    هاي الزم براي هر مدير مي       كه مورد اول همان اطالعات و مهارت      

   . اطالعاتوريآ فنهاي اصلي  كافي به اسلوب

  

   در روستاهاي ايرانITتاثيرات ظهور 

  

  كشاورزي

رساني در زمينه كـشاورزي    توسعه اطالع، اطالعاتآوري فن  ترويجاينكه يكي از وظايف مهم مراكز   با توجه به    

سـازي   تحول در زمينه فعاليت اين مراكز نيـاز بـه شـبكه     گردد كه براي تغيير و       اين نتيجه حاصل مي    ،باشد  مي

 و نهادهـا  نهاااي بزرگتـر ميـان سـازم    ايجاد شبكه در ميان مراكز و در نهايت تاسيس شبكه. ناپذير است  ناباجت

زيرسـاخت  به ايـن ترتيـب       .باشد  راهكاري براي آسان ساختن دستيابي كشاورزان و روستاييان به اطالعات مي          

 شبكه ملـي تـرويج كـه متـشكل از           ايجاد  براين عالوه .گردد  ولت الكترونيك نيز فراهم مي     ايجاد د  الزم جهت 

 و  شود   نوين در بخش كشاورزي به روستاييان مي       آوري  فن باعث انتقال دانش و      بوده،عناصر فيزيكي و انساني     

 ايجـاد چنـين   .داشـت خواهـد  در پـي  را  شكوفايي اقتصاد روستايي و به دنبـال آن توسـعه روسـتاها      نهايت در

هـاي ايـن مراكـز بـا        ده و معضل پراكندگي و تـداخل فعاليـت        اي باعث يكپارچگي و هماهنگي مراكز ش        شبكه

  .كرد خواهد حليكديگر را 

 و مراكـز شـوند   در اين زمينه آمـوزش داده علوم و فنون كشاورزي   مروجينبايدبراي اجراي اين طرح در ابتدا       

كـامپيوتر و   مجهـز بـه خـدمات      بايداز طرف ديگر مراكز ترويج      . گردند با استانداردهاي شبكه هماهنگ      ترويج
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بـا  را   و آنهـا      تري كسب نموده    اتصال به اينترنت باشند تا مروجان بتوانند از اين طريق اطالعات جديدتر و تازه             

منبـع  اين شبكه    .شود  ز يك منطقه به منطقه ديگر مي      كه اين خود باعث انتقال تجارب ا       نمايند   مبادلهيكديگر  

نياز به استفاده بهينـه  از داليل ضرورت اين اقدام  . دهد  اطالعات كشاورزي كشور را تشكيل مي      بزرگ دانش و  

نيروي انساني و منابع فيزيكي در روستاها، اصالح ساختارصنعت كشاورزي و مجهـز نمـودن آن بـه                  از فضاها،   

اي خواهـد       شبكه ملي ترويج وسيله   . باشد  هاي بومي روستاييان مي      روز دنيا، استفاده از تجارب و روش       آوري  فن

در نهايـت ادغـام دانـش و         ون و كارشناسـان در زمينـه كـشاورزي          گـذارا   سياسـت  ،استفاده محققين بود براي   

تحول عظيمـي    آورد كه باعث ايجاد تغيير و       پديد مي را  اي     مجموعه ،گران و تجربه كشاورزان   تحقيقات پژوهش 

  . گردد تسهيل مي اطالعات آوري فندر بخش كشاورزي خواهد شد و انجام اين مهم با استفاده از 

 و اعتماد به نفس و در پـي آن رفـاه       را فراهم آورده  روستاييان  در ميان    تجارت دانش    زمينه گسترش اين اقدام   

امـا   .نمايد آورد و در نتيجه از مهاجرت روستاييان به شهرها جلوگيري مي           ميبيشتر را براي اين قشر به ارمغان        

 لذا سازمان دهي بوده، دسترسي به اطالعات بي معنا  اطالعات بدونآوري  فنتوجه به اين نكته الزم است كه        

هـاي مختـصري از قبيـل ايجـاد اولـين            در اين زمينه فعاليـت    . باشد   مي ITاطالع رساني از ملزومات گسترش      

 كه اين اقدام الزم اذعان داشتصورت گرفته ولي بايد )    نام صبا ه ب  (روزنامه الكترونيك كشاورزي در كشور      

  .شود  مطلوب ارائه نميبصورتاطالعات مربوط به كشاورزي هنوز د چرا كه آمار و باش ولي كافي نمي

   در زمينه گـسترش كـشاورزي دقيـق و مـدرن كـه          تكنولوژي اينتوان به محاسن      عالوه بر آنچه ذكر شد مي     

يـاب   و سيـستم موقعيـت   ) GIS( سيستم اطالعـات جغرافيـايي        ،)RS( سنجش از دور     آوري  فنمعطوف به سه    

مربوط به آب و هوا و خـاك را از          توانند اطالعات     از اين طريق كشاورزان مي     .است اشاره نمود   )GPS (جهاني

تـوان    از طريق اين اطالعات مي    . ماهواره دريافت و توسط تجهيزاتي كه در اختيار دارند تجزيه و تحليل نمايند            

  .ه كردمحاسبرا روند جوانه زني را كنترل نمود و زمان مناسب جهت كشت و زرع 

 دريـافتي از طريـق      تصاويرهاي نوري     ظرف مدت چند دقيقه با بررسي طول موج        نداقادر هاي هوشمند   سيستم

 آالتي كه بـه ايـن سيـستم متـصل           ماشين. پردازند مي پوشش گياهي نقاط   مورد به ارائه اطالعات در      ،ماهواره

  . بپردازندي مورد نظر نهااطور خودكار به آبياري و رسيدگي گياهان در مكتوانند ب  ميباشند مي

ها و انجام عمليـات مـديريتي     و تحليل دادهتجزيهطور كلي اين روش كشاورزي از سه جزء گرفتن اطالعات،  ب

  .تشكيل شده است
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اي در امور كشاورزي دارد چرا كه از طريق           اي نقش بسيار گسترده     بنابر آنچه گفته شد آمار و اطالعات ماهواره       

از هنگامي  .  و زرع را شناسايي نمود      ي مناسب كشت  نهااتوان مك   ات دريافتي توسط آنان مي    ها و اطالع      ماهواره

در سال . مديريت و تفسير اطالعات پا به مرحله جديدي نهاد ، در ماهواره لندست قرار گرفتT.Mكه سنجنده 

 همكارانش طرحـي    هاي سنجش از راه دور دانشگاه كرنل نيويورك با دو تن از              دانيل گوردن مفسر داده    ۱۹۸۶

 بـصورت هـا     بندي پديـده    در اين طرح طبقه   .  ارائه نمودند  T.Mرا جهت شناسايي درختان ميوه توسط سنجنده        

در ايـن  . شـود  گيرد و از روشي موسوم به روش حداكثر احتمال گوسين بهره گرفتـه مـي        نظارت شده انجام مي   

هاي سياه و  عالوه عكس ب۱۹۸۴ تا ۱۹۸۲ي ها در طي سال T.Mسنجنده  طرح آمار و ارقام بدست آمده توسط  

در متـر   ۷/۱۴اي بـه وسـعت    مفسران مذكور ناحيه. سفيد تهيه شده از منطقه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  

هاي   گيري فواصل ميان رديف     آنان با اندازه  .  را تحت بررسي قرار داده و اطالعات آن را تفسير نمودند           متر۷/۱۴

 منطقـه آزمايـشي در نظـر      بعنـوان  آنها، ايـن ناحيـه را         يگر، بدون در نظر گرفتن نوع     درختان ميوه از درختان د    

 آنهـا بـا   آنان به اين نتيجه رسيدند كه تصاوير درختان ميوه بسته به سن و اندازه درخت و پوشش زيـر  . گرفتند

  .باشد پذير مي  لذا تفكيك نوع درختان ميوه از يكديگر نيز امكانباشد يكديگر متفاوت مي

. توان بـه كـاهش خـسارات ناشـي از باليـاي طبيعـي اشـاره نمـود                    مي آوري  فناز ديگر مزاياي گسترش اين      

 قبل از وقوع حوادث طبيعي به كشاورزان كمك خواهـد كـرد كـه تمهيـدات الزم را در                    ،رساني به موقع    اطالع

  .نداعمال نماي در ميان دام و طيور خصوص بهها  خصوص مبارزه با آفات و شيوع بيماري

. دانـست توان ايجاد يك سيستم پويا جهت بهبود در زمينه مديريت كشاورزي               را مي  آوري  فنكاربرد ديگر اين    

سازي مزرعه خـود بـه بررسـي عوامـل      تواند با در نظر گرفتن يك مدل جهت شبيه        در اين سيستم كشاورز مي    

سازي شده يـك كـشاورز        اين مدل شبيه   با كمك    .مؤثر در بهبود روند رشد محصول و ارائه آن به بازار بپردازد           

    . ريزي نمايد  جلوگيري از بروز خسارت برنامهبراي و كردهبيني  تواند نوسانات جوي و تغييرات خاك را پيش مي

ار توان به عدم استقر هايي موجود است كه از ميان آنان مي  چالش ITشايان ذكر است كه در راستاي گسترش

 ،IT  مـديريتي بـا     اقشار مختلف از مردم عامه تا مسئوالن رده باالي         شناييآم  ي صحيح و عد   آنهامراكز در مك  

، پراكندگي توليدكنندگان، پديده شكاف ديجيتالي و نبـودن پـشتوانه مـالي بـراي تهيـه و                مشكالت زيرساختي 

  . اشاره كرد،آوري فناستقرار تجهيزات اين 
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اردي چـون وضـع قـوانين و مقـررات بـراي        زمينـه بـه مـو     توان در ايـن       مي ITبراي پيشبرد اهداف گسترش     

 تـاثيرات مثبـت آن،       و ITهاي رايگان جهت آشنايي با      روستاييان جهت استفاده از مراكز ترويجي، ارائه آموزش       

 اطالعـات و ارائـه      آوري  فنارشد به   ، توجه مديران    آوري  فندر زمينه اين    كارگيري نظرات و عقايد روستاييان      ب

        در ايـن ميـان نقـش        .هاي اطالعاتي و ارتباطي اشاره كـرد       آوري  فنكنندگان از    دهمزايا و تسهيالت براي استفا    

تـشويق مـردم بـراي هميـاري و همـاهنگي بـا رونـد          وICTوIT صدا و سيما در جهت تبليغ براي گسترش 

  .باشد ناپذير ميدو انكار پيشرفت و گسترش اين

  

  دامداري

هاي شيري بسيار موثر است لذا تهيه يك فرمـول غـذايي        يافتي از دام  با توجه به اينكه تغذيه در ميزان شير در        

هاي كـامپيوتري در جهـت نگهـداري و ثبـت             استفاده از سيستم  . باشد  براي تغذيه مناسب دام حائز اهميت مي      

از ايـن   . دسترسي سريع به اطالعات مربوط وضعيت سالمت گلـه مفيـد خواهـد بـود              ها و     اطالعات غذايي دام  

افـزاري جهـت      هاي نـرم    توان به كمك برنامه     ه به عواملي چون زمان شيردهي و فصول سال مي         طريق با توج  

ها  اين امر موجب افزايش و بهبود محصول توليدي توسط دام. شرايط موجود اقدام نمودبا تهيه فرمولي مناسب    

پيوتري قابل محاسبه   هاي كام   برنامه توليد محصول روزانه و ديگر عوامل موجود توسط          ،در اين سيستم  .شود  مي

  . توان تنها با يك كارگر فني اداره نمود سي گاو شيري را ميا ر۶۰بدين ترتيب يك گله . خواهد بود

 
  ماهيصيد 

 استخراج دانـش، تحليـل و پـردازش      و افزاري با قابليت كسب     هاي نرم   اي از سيستم    سيستم هوشمند، به دسته   

 . دهه اخير رشد و توسعه قابل توجهي داشته اسـت           در كهشود    ق مي  ارائه برنامه و نتايج اطال     ، اطالعات ،ها  داده

پرورش مـاهي در     باشد كه در اين زمينه      اي گوناگون مي  ه  در زمينه  ICTاستفاده  اين سيستم يكي از مصاديق      

  .گرفته استگيالن مورد تحقيق قرار 

  :داليل تحقيق در اين زمينه عبارتند از

 مـاهي   بعـالوه  و   كه اين محصول دريايي را به صورت تازه مصرف نمايند          اند  كنندگان تمايل داشته    مصرف _۱

شود، لذا صيادان ماهي بايد به دنبال راهكـاري جهـت عرضـه               صيد شده به فاصله كمي پس از صيد فاسد مي         

  .سريع محصوالت خود به بازار باشند
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هـاي     صيد ماهي درياچه    بدون اطالع و هماهنگي از يكديگر اقدام به        پرورش ماهي  هاي  حوضچهصاحبان   _۲

  .نمايند خود مي

 موجـب  با توجه به موارد فوق بازار ماهي دچار نوسـانات شـديد گرديـده و ايـن امـر در بـسياري از مـوارد          _۳

كـشش  حجم بـاالي محـصول ارائـه شـده     كه بازارهاي محلي با توجه به   چراشود ورشكستگي ماهيگيران مي  

 ورود همزمان محصول ماهي دريا و ماهي پرورشي به          بعلتني بازار   اين نابساما .  اين محصوالت را ندارد    جذب

  .باشد بازارهاي محلي مي

 .استكننده  كننده و مصرف تجهيز بازار پرورش ماهي گيالن به سيستم هوشمند سبب تنظيم بازار به نفع توليد           

) اسـتراليا   (تاسـمانيا    در   ۱۹۹۹شـده و در سـال         كار گرفته مي   ابزاري مطمئن ب   بعنوان ۱۹۸۰اين سيستم از سال   

  . اولين بار مورد استفاده قرار گرفت،داري براي كشاورزان جهت مرتع

 درصد كل توليد ۵/۱۸( تن ۱۶۶۳۶ با ۱۳۸۱ مزرعه در سال    ۲۲۵۰ به   ۱۳۵۸ مزرعه در سال     ۷پرورش آبزي از    

  .است افزايش يافته )آبزيان پرورش ايران

شده و قيمـت فـروش    بوده كه اين سود تابع قيمت تمام مهمترين عامل در خصوص پرورش آبزي سود نهايي     

  .باشد توليدات مي

ا هـ    ماه بعد اين مـاهي     ۷ تا   ۶د كه   نشو  ها رها مي     در استخر  ها  معموال در اواخر زمستان تا اواخر بهار بچه ماهي        

  . خواهندبودقابل عرضه به بازار

ن آن زياد نشده و در برخـي مواقـع كـاهش            وزكند،    رد شود، ماهي خوب تغذيه نمي     اگر هوا و به تبع آن آب س       

 تـن مـاهي    ۱۷۰۰۰شـود و در نتيجـه همزمـان           مهر تا اواسط فروردين آغاز مـي       ۱۵ لذا فصل صيد از    .يابد  مي

 توقف  وكه تنها در صورت طوفاني بودن دريا         گردد،   تن ماهي دريا به بازار عرضه مي       ۸۵۰۰پرورشي و نزديك    

  .شود ار مناسب براي فروش محصوالت فراهم مياست كه بازدر روند صيد ماهي دريا 

عوامل محيطي مؤثر بر بازار ماهي به دو دسته كلي عوامل مؤثر بر عرضـه و عوامـل مـؤثر بـر تقاضـا تقـسيم         

 .توان نام برد     وضعيت آب و هوا و فصل صيد را مي         ،گذار بر عرضه و تقاضا      هاي تاثير   از پارامتر  بنابراين   .شود  مي

  .باشد رضه محصول به بازار بيشتر در ابتداي پاييز ميفصل صيد و تراكم ع

را بـه بـازار     نماينـد و بـه ناچـار آن        دهندگان بدون اطالع از يكديگر محصوالت خود را صيد مي           گاهي پرورش 

  .باشد كنند كه پيامد آن متضرر شدن آنان مي عرضه مي
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رسـاني بـا توجـه بـه        سيـستم اطـالع   توان براي رفع اين معضل ارائه كرد اين است كه يـك               راهكاري كه مي  

تقاضـاي    واب ميـزان صـادرات  اطالعات درجه حرارت هوا، وضعيت دريا و ميزان عرضه ماهي دريايي با احتس           

البته در اين ميان نياز به سيـستم حمـايتي ديگـري نيـز هـست تـا برنامـه زمـان صـيد                         .بازار را ارزيابي نمايد   

كننـده   كننـده و هـم مـصرف    اين اطالعات تنظيم نمايد كه هم توليددهندگان را داشته و بازار را توسط    پرورش

  . توزيع و عرضه ماهي را بر عهده دارند،گيالن سه بازار رشت، انزلي و لنگروداستان در . سود ببرند

اسـاس اولويـت زمـاني      سيستم فروش محصوالت در بازار رشت بدين صورت است كه محموله توسط وانت بر             

 دارا بـودن مـشتري بيـشتر و         بعلـت ماهي دريا    .شود   فروخته مي   باالترين قيمت پيشنهادي   وارد بازار شده و به    

ها نوسان قيمت كمتري دارد، حال آنكه نوسان قيمت ماهي پرورشي گاهي به حـدي         صادر شدن به ديگر شهر    

. نمـود حل اين معضل را بايد در سيستم هوشمند جـستجو             راه .شود  كننده مي   است كه باعث ورشكستگي توليد    

اي بـراي عرضـه بـه موقـع           كننـده و ارائـه برنامـه        جلوگيري از نوسانات شديد قيمت ماهي، حمايت از مصرف        

  . كرد را به ميزان بسيار زيادي در حل اين مشكل ياري خواهدهيكنندگان ما محصول و حمايت از توليد

توانـد    ريـزي هماهنـگ مـي       رنامـه  و ب   بينـي   ار پراكنده، تحليل، پـيش    ها و آم    آوري داده   چنين سيستمي در جمع   

  .مشكالت اقتصادي بازار عرضه ماهي را برطرف نمايد

ساختار سيستم به اين صورت است كه وقايع ورودي همان عرضه، تقاضا و عوامـل مـؤثر در توليـد و عرضـه                        

 كه اضافه قيمت و سـوابق كـاركرد         گذشتهسوابق عبارت است از عوامل موجود در         .باشد  پرورش دهندگان مي  

  .شود سيستم را شامل مي

 كارشـناس مـسائل      كارشناس مـسايل اقتـصادي و بـازار،        اين سيستم عبارتند از   ) كارشناسان(كاران    دست اندر 

  . ماهي و كارشناس مديريت صيد دريايي پرورش

افزاري جهت ساختن     دهندگان در طراحي نرم     و تحصيلكرده در ميان پرورش     زاراف وجود افراد آشنا با طراحي نرم     

 . كارا و مؤثر خواهد بود،هاي سيستم هاي كارشناسان و كشف وابستگي ها و پاسخ سازي پرسش دل براي شبيهم

گيـري و   اول اينكه با استفاده از ابزارهاي گزارش. آوري اطالعات و سوابق سه خروجي دارد       اين سيستم با جمع   

دوم با استفاده از برنامه زمـاني و مكـاني       كند و     بيني بازار رهنمون مي     كارشناسان را به پيش    ،هاي تحليل   روش

سازي ايـن     براي پياده . دهد  دهندگان را تحت پوشش قرار مي        پرورش ،ريزي خطي    از برنامه  گيري  بهرهعرضه با   
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دهندگان و   ها از طريق ارتباط با پرورش       بندي  آوري اطالعات و زمان     سيستم نياز به يك مركز محلي براي جمع       

  .استگيري  براي سازماندهي و تصميمدر نهايت يك مركز اصلي 

اين سيستم در ايتاليا بـا      . دهد    دهندگان مي   ها را به پرورش     چنين سيستمي امكان دسترسي به آمار جديد و داده        

  .همكاري سازمان خواربار جهاني پياده شده است

  

   و درمان بهداشت

 افراد از بدو تولد تا هنگام مرگ به وجود  اطالعات و ارتباطات قابليت ثبت اطالعاتآوري فنامروزه با پيشرفت 

هاي داده    پايگاهارائه اطالعات پزشكي توسط     . آمده و زمينه مشاوره پزشكي و مراقبت خانگي فراهم شده است          

  .پذير است امكان

اطالعـات  ) MIS Information System) Managementيـا   سيستم اطالعات مـديريتي  ها نادر بيمارست

هاي اطالعـات   سيستم .باشد هاي بازپرداخت را دارا مي نابع مالي و اطالعات مربوط به نظام   مورد نياز مديريت م   

اي بـوده و عوامـل حيـاتي         رسانه  صورت چند شامل اطالعات بيمار ب   اي است كه      مراقبت پزشكي نيز پايگاه داده    

شـك را يـاري     باشد و در تشخيص بيمـاري و دسترسـي بـه اطالعـات، پز               بيمار، تصاوير و اصوات پزشكي مي     

 .استآوري و ثبت اطالعات اجتماعي و مربوط به سالمت جامعه             ها جمع   از ديگر خدمات اين سيستم    . نمايد  مي

سازي آنـاتومي   شود مفهوم واقعيت مجازي بوده كه در شبيه يكي از مهمترين مباحثي كه در پزشكي مطرح مي     

 دارد زيـرا در انجـام هرگونـه آزمايـشات و           نمونه آزمايـشگاهي نقـش اساسـي       بعنوانو فيزيولوژي بدن انسان     

  .تحقيقات پزشكي مؤثر است

انـد و دسترسـي و رفـت و آمـد             العبور قرار گرفته    با توجه به اينكه بسياري از روستاهاي ايران در مناطق صعب          

توانـد تـا       مـي  Onlineويزيـت   از  باشد لذا استفاده      پذير نمي   پزشكان به اين مناطق در همه فصول سال امكان        

توان اطالعات بهداشتي و تندرستي را در اختيار روسـتاييان            از اين طريق مي   . حدودي اين مشكل را حل نمايد     

هـا و هـشدارهاي    توان از طريق اينترنـت توصـيه        هاي واگير مي    عالوه بر اين در هنگام شيوع بيماري      . قرار داد 

  .ف رساندناطق مختل را به اطالع روستاييان مهاي اوليه در صورت ابتال  و رسيدگيالزم

روبرو هـستيم مفهـوم دوراپزشـكي در عرصـه مراقبـت پزشـكي           آن  يكي از مفاهيمي كه ما در عصر حاضر با          

 ۱۹۷۹در سال . اولين پروژه دوراپزشكي در آمريكا زماني مطرح شد كه انسان به فضا سفر كرد .باشد  جهاني مي 
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روسـتاي پـاپگو   و انتقال صوت بـا روسـتاييان   و امواج ماكرويو    اشعه ايكس و   ECGتوسط  متخصيصن آمريكا   

  . ارتباط برقرار نمودندوستانهند

انـد گـروه آپولـو،         اين امكانات پزشكي را براي مناطق محروم فـراهم كـرده           وستانمراكز تخصصي كه در هند    

اشعه  و   CTاين مراكز خدمات    . باشند  مي) Fortis(رتيس  وو مراقبت پزشكي ف   ) Escont( انستيتو قلب اسكنت  

 طـرح اجـراي  تـوان از     از ديگر اقدامات كشور هندوستان مـي      . دهند  و تجهيزات آزمايشگاهي را ارائه مي      ايكس

دورا پزشـكي  «هـا   يكي از اين پـروژه . تعددي استهاي م نام برد كه اين طرح داراي پروژه  » دكتر در همه جا   «

ه خـدماتي از  در ايـن پـروژ  .  اسـت  اجرا شده  ۲۰۰۲ تا   ۲۰۰۱در روستاها بوده كه از سال       » براي مناطق محروم  

كليـه، مراقبـت اوليـه،    هاي عفوني   جراحي عمومي، بيماري   شناسي،  عصببيهوشي، عكس برداري قلب،     : قبيل

  .گردد ارائه مي.... برداري و شناسي و عكس بهداشت عمومي، آسيب

 لوازم جانبي كه عبارتند     امكانات مورد نياز در اين پروژه چند كامپيوتر شخصي و تعدادي كامپيوتر قابل حمل و              

ارتبـاط در ايـن پـروژه از طريـق خـط تلفـن       . ، دوربين ديجيتال و اسكنر عكـس راديولـوژي   EEG  ،ECG: از

56kbps    جـويي در هزينـه، بهبـود          صـرفه  ،كـي يتاثيرگذاري در ارائـه خـدمات كلين      . باشد   و شبكه اينترنت مي

  .دباش و وضعيت بيمار از نتايج اين پروژه ميوضعيت بهداشت 

توان پيشنهاد كرد نيـاز بـه          اطالعات در زمينه پزشكي و بهداشت مي       آوري  فنمدلي كه در ايران براي استفاده       

 اطالعـات  آوري فـن بدين ترتيب كه يك پزشك عمومي كه آشنا بـه  . همكاري خانه بهداشت در روستاها دارد     

 بـه ارائـه خـدمات پزشـكي و     آوري فـن  باشد در اين مراكز مستقر شده و با استفاده از امكانـات اوليـه ايـن         مي

كـه در اكثـر روسـتاها       در اين صورت يك خانه بهداشـت        . اي در روستاهاي محروم بپردازد      بهداشتي و مشاوره  

هـاي طـوالني      تواند كارايي يك كلينيك يا يك بيمارسـتان كوچـك را داشـته و از مـسافرت                  موجود است مي  

توان از خـدماتي ماننـد اسـتفاده از آخـرين اخبـار و                 مشاوره مي  در زمينه . روستاييان به شهرها جلوگيري نمايد    

اطالعات در مورد تجهيزات پزشكي و مشاوره و استفاده از راهنمايي و تجربـه پزشـكان متخـصص در زمينـه                     

تـوان تجربـه و    اي مـي    رسانه  از طريق اينترنت و پست الكترونيك و ارتباطات چند        . هاي مختلف نام برد     بيماري

  . به روستاها و شهرهاي مختلف ايران انتقال داد مختلف دنياشورهايكمتخصصين  تخصص را از

 باشـد  پذير نمـي    مان آنها در محل خانه بهداشت امكان      دربراي بيماراني كه    توان     مي آوري  فن با استفاده از اين     

ن قـرار   اختيـار آنـا   رده و اطالعات را در      بهترين و نزديكترين مركز بيمارستاني و تواناترين پزشك را جستجو ك          
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  سوابق يك بيمار را در اختيـار مركـزي قـرار داد كـه بـه آنجـا ارجـاع                      آمار و  ،اتتوان اطالع   همچنين مي . داد

  .گرديده است

ريق اينترنـت و اسـتفاده از چـاپگر، دوربـين           انتقال اطالعات از طريق تلفن و يا در صورت وجود كامپيوتر از ط            

 .گيـرد   ي و يا امكانات ارتباطي جهت تعامل صوتي و تصويري صورت مـي             دوربين فيلمبردار  عكاسي ديجيتالي، 

دوره عمومي آموزش كاربري كامپيوتر را       ( ICDLشوند بايد دوره      افرادي كه در اين مراكز بهداشت شاغل مي       

 اطالعـات، اسـتفاده از كـامپيوتر و مـديريت           آوري  فـن هاي اوليـه       باشند و سواد كامپيوتر يعني مهارت       گذرانده

اجراي اين طرح نيازمند پشتوانه مـالي   .دن باشگذرانده را )...هاي اطالعاتي و  ه پرداز، بانكها، تايپ و واژ     روندهپ

  .باشد  مي پزشكيآموزش و درمان و قوي و همكاري وزارت بهداشت

  

  آموزش

ري آو   يكـي از محـصوالت ايـن فـن         بعنـوان  آمـوزش الكترونيكـي      ،آوري اطالعات در روستاها     با گسترش فن  

يكي از اين معـضالت كـه بـسياري از          . شكالت بسياري را در زمينه آموزش روستاها از ميان بردارد         تواند م   مي

روستاهاي ايران را از نعمت برخورداري از آموزش محروم ساخته است وجود فواصل جغرافيايي ميان روستاها و   

تـوان اطالعـات و تـصاوير را          اي مـي    اهوارهبا استفاده از تكنولوژي پخش م     . باشد  مراكز علمي كشور و دنيا مي     

  به اين .تر و با كيفيت بهتر به روستاهاي مناطق مختلف اعم از كوهستاني، كويري و جنگلي ارسال نمود          ارزان

 محصلين روستايي امكان ارتباط با افـراد ديگـر جامعـه را داشـته و بـه دانـش و                     خصوص  بهترتيب روستاييان   

  .نظر گرفتن مكان جغرافيايي دست پيدا كنندآوري روز دنيا بدون در  فن

باشـد   آموزش و پرورش ايران درصدد تدوين منشوري براي بهبود وضعيت آموزشي ايران مي           وزارت  هم اكنون   

از طرفي در برنامه سوم توسعه اقتـصادي،        . ولي متاسفانه جايگاه روستاها دراين منشور ناديده گرفته شده است         

 اطالعـات در سـطح      آوري  فنجود دارد كه آموزش و پرورش را ملزم به گسترش           واجتماعي و فرهنگي قانوني     

اي چون آب و برق و تلفـن و فـضاهاي آموزشـي در           هرچند كه با وجود نبود امكانات اوليه      . مدارس كرده است  

 چرا كـه بـا وجـود فقـر در           است، ي آن الزام   توسعه آيد، ولي    دور از دسترس به نظر مي      ICTروستاها گسترش   

 پـل ارتبـاطي     بعنـوان تـوان مـدارس را        هاي روستايي و عدم توانايي خريد كامپيوتر شخصي مـي           ن خانواده ميا

  .آموزان روستايي و دهكده جهاني دانست دانش
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 ي، بهداشتي، اقتصادي  تاريخاز طريق رايانه و شبكه اينترنتي در مدارس روستايي امكان دسترسي به اطالعات              

   .گردد ن و معلمان فراهم ميآموزا  تحوالت روز براي دانشو

 و ژاپن اقداماتي جهت تاسيس مدارس هوشمند صورت گرفتـه كـه    اياالت متحده در مالزي، استراليا، سنگاپور،     

براي نيل   .باشد  روز مي   زان بر پايه اطالعات پيوسته و به      آمو  ها يادگيري و علم آموزي دانش       هدف از اين پروژه   

و به اكتـشاف و     آموزان تنها منتظر يادگيري محض از معلم خود نباشند            نشبايست دا   به اين هدف در ايران مي     

كه البته براي تحقق اين امـر بايـد          ردازنديادگيري از طريق وب، تبادل اطالعات و علم خود از طريق شبكه بپ            

عبارت  ارتباطات در مدارس      اطالعات و  آوري  فنسعه  انداز تو   چشم. مديا نمود  م مولتي مدارس را مجهز به سيست    

آموزان به سـواد اطالعـات الكترونيكـي و تجهيـز مـدارس               علمي و آشنايي تمامي دانش    هاي    پيشرفت از   است

بدين منظور  بايست در كشور      تجهيزاتي كه مي  . ، تلفن و ويديو   لي، كامپيوتر روستايي به اينترنت، دوربين ديجيتا    

سـيم و     هاي همراه، دستيابي به اينترنت بي       لفنويديو كنفرانس، خدمات نسل سوم ت     : اندازي گردد عبارتند از     راه

  . اطالعات از طريق كابل به منازل ارسالخطوط ارتباطي ديتا، مديا ودم كابلي، واي، م ماهواره

     يـا  VIOP در مـدارس روسـتايي مـورد توجـه واقـع شـده               آوري  فـن روشي كـه اخيـرا بـراي گـسترش ايـن            

  .باشد سيم مي بي

 درآموزش و پرورش با اجراي طـرح جـامع انفورماتيـك و بـا هـدف ايجـاد                   ITاز استفاده   ۱۳۷۰از ابتداي دهه    

رفع معضل كمبود نيروي متخـصص تـا پايـان برنامـه چهـارم توسـعه در                 . آغاز شد ) MIS( مديريت اطالعات 

 هـزار  ۱۰۰كه اين امر توسط تجهيـز  باشد   در روستاها مي  آوري  فنمناطق روستايي از دستاوردهاي توسعه اين       

  .گيرد  صورت ميICDL و بقيه تا پايان برنامه چهارم توسعه، به استانداردهاي ۱۳۸۴پايان سال نفر تا 

 و آشـنا  نهااآوري اطالعات مورد نيـاز سـازم        آموزان اشاره نمود كه با جمع       توان به نقش دانش      در اين زمينه مي   

  .رسانند در روستاها ياري ITتوانند به توسعه   ميآوري فن والدين خود با اين كردن

  

  روستاييفرهنگ 

آيد عدم مقبوليت عام يا عامه پـذيري          وجود مي آوري ب    فن يكي از مشكالت بزرگي كه بر سر راه گسترش يك         

دانند و آن را به ديـد يـك وسـيله             آوري بيگانه مي    در اين حالت افراد يك جامعه خود را با آن فن          . باشد  آن مي 

 فرهنگي مناسب ايجاد گردد تا از ساختار ابتدا بايد ،IT در گسترش .نگرند براي دستيابي به رفاه و پيشرفت نمي 
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آوري در سـايه وجـود       پس رشد و شكوفايي و گسترش يـك فـن         . بروز چنين مشكالتي جلوگيري به عمل آيد      

آوري اطالعات نيز از اين قاعده مـستثني نبـوده كـه ايـن نـشان          پذيرد و فن    بستر فرهنگي مناسب صورت مي    

  . باشد  ميITهنگ بر دهنده تاثير فر

گيري عامه مردم در برابر تغيير و تحـول، ساختارشـكني و در برخـي مـوارد بـه كنـار                        موضع سازي  با اين بستر  

آوري بيان دو داسـتان واقعـي    اكنون بعد از بررسي تاثيرات فرهنگ بر فن    . از ميان خواهدرفت  ها    گذاشتن سنت 

  .باشد ميها خالي از لطف ن  بر فرهنگITدر مورد تاثيرات 

Embalam    كه معبدي قديمي داشته و در اين معبد از قديم سنتي رايج بوده كه               وستان روستايي است در هند 

اجازه ورود به اين مكان را نداشتند و زاهدان نيز )  ها افرادي به جز زاهدان يا داليت  (مردم طبقات پايين جامعه     

در يك اقدام متهورانه پيران دهكده اين سنت را شكـسته و            اما  . رفتند  تنها براي دعا و نيايش به اين مكان مي        

 كـه  دادند در اين معبد دو كامپيوتر قرار . آوري اطالعات گشودند  درهاي معبد را به روي عامه مردم و ورود فن         

  .پرداختند  روستاييان با فروش برنج مي نيز راآند و هزينه رك با انرژي خورشيدي كار مي

 قرار داردكه سـاكنين ايـن روسـتا از آيـين         وستانبا نام تروكانچيت كه باز هم در هند       مورد دوم روستايي است     

 به همين دليل تمايزاتي ميان افراد طبقه باال و پايين جامعه وجود داشت بطوريكه حتـي                 ،ندنك  هندو تبعيت مي  

ي نهـا اي چاي اين دو گروه در چايخانه روستا بـا يكـديگر تفـاوت داشـت و افـراد طبقـه بـاال در فنج                      نهاافنج

آوري جديـد را       كار با كـامپيوتر و فـن  )  افراد طبقه باال  (ها    اما پس از اينكه داليت    . نوشيدند  مخصوص چاي مي  

نا شدند تمـايزات را كنـار گذاشـته و    طلب هند آش آغاز كردند و با شعرهاي شاعر اصالح ) در مركز دانش روستا   (

  . خورند ي معمولي مينهااچاي خود را در فنج

گردد    به اين ترتيب مشاهده مي     .باشد   بر روستاها مي   ICT و ITآساي    دو داستان ذكر شده نشانگر اثرات معجزه      

هاي آوري اطالعات توانسته به گـسترش عـدالت و از بـين بـردن اخـتالف طبقـاتي در روسـتا                      كه چگونه فن  

  .هندوستان ياري رساند

  

   و خانوادهزنان

دهند و داراي نقـش اساسـي    با توجه به اينكه زنان و دختران روستايي نيمي از جمعيت روستاها را تشكيل مي  

 اطالعـات بـر     آوري  فنباشند جاي آن دارد كه به بررسي تاثير           هاي اقتصادي بخش روستا مي      در انجام فعاليت  
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 اطالعات بايد به اين نكته توجه داشت كـه رشـد و             آوري  فندر بررسي توسعه     .ردازيمزندگي زنان در روستا بپ    

شـكاف فرهنگـي ميـان شـهر و         ايجـاد   پيشرفت بايد در تمامي سطوح صورت گيرد، در غير اين صورت باعث             

شاورزي، خانـه و خـانواده و     كـ  با وجود داشتن نقش كليدي در      زنان روستايي . شود  ي مي يتروستا و تبعيض جنس   

  از طرف ديگر دسترسي آنان بـه منـابع اطالعـاتي،          . گيري و تملك ندارند      اغلب موارد اختيار تصميم    ، در صنعت

استفاده زنـان روسـتايي از اطالعـات جديـد     . باشد هاي ارتباطي و منابع دانش كشاورزي بسيار محدود مي         نظام

د اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از طريق       هاي جدي   كشاورزي و ارتباط آنان با دنياي بيرون و آگاهي از دستاورد          

  . افزون روستاها خواهد شد شبكه باعث رشد و توسعه روز

 اطالعـات آشـنا سـاخت و        آوري  فـن با توجه به فقر زنان و دختران روستاها ابتدا بايد ايـن قـشر جامعـه را بـا                    

 رشـد ايـن    آموخـت تـا زمينـه    در جهت بهبود معاش خانواده و محيط پيرامونشان را به آنان            ITبرداري از     بهره

زنان فقيـر روسـتايي در فرآينـد توسـعه داراي           ي،  يتدر راستاي رفع تبعيض جنس     لذا بايد  .فراهم گردد  آوري  فن

 محـرك بـزرگ چـرخ اقتـصاد روسـتايي           اين گـروه  طرفي با توجه به اينكه دانش و علم          از   . مؤثر باشند  ينقش

از . ايـي در اختيـار ايـن قـشر قـرار گيـرد              وه بر دانـش پايـه     هاي اطالعاتي و ارتباطي عال     باشد بايد آموزش    مي

سازي آنان در زمينـه مـديريت مزرعـه از       توان به توانا     اطالعات مي  آوري  فنهاي مثبت دسترسي زنان به        پيامد

  .يابي اشاره نمود زمان كاشت تا هنگام برداشت و عرضه محصوالت و بازار

انند در عرصه اجتماع و تبادل اطالعات بهداشـتي، محـيط زيـست،             تو  اند مي   زناني كه بدين گونه پرورش يافته     

دانـيم كـه در       مي. امعه خود مفيد و مؤثر واقع شوند      نظر باشند و در بهبود وضعيت ج        تجاري و اقتصادي صاحب   

هاي روستايي به زنان اجازه خروج از منـزل و برخـورد رودررو بـا ديگـر افـراد جامعـه داده                        بسياري از فرهنگ  

 راهكاري براي فعاليت اين افراد بـدون تمـاس رودررو بـا             IT لذا تلفن و اينترنت و ديگر محصوالت         شود،  نمي

هاي توليدي در ميان زنان  و گروه ها  در ايجاد صنف تواند مؤثر  اطالعات ميآوري فنهمچنين . باشد ديگران مي

  . نها باشدكار آ و  آوري كسب  و در نهايت سودو دختران

در اين طرح با ارائه تسهيالت بـراي        . توان به گرامين بانك در بنگالدش اشاره نمود         ها مي   اليتاز نمونه اين فع   

كشور پرو  در.شده استآورده  نان فراهم كار آ و   زمينه را براي بهبود كسبدريافت تلفن همراه به زنان روستايي     

اوگانـدا نيـز     در .دهنـد   جـام مـي   هاي توليدي خـود را از طريـق اينترنـت ان            ها و دسر    زنان تبليغات جهت كيك   
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 كـه   CD_ROM وكار موفـق را توسـط يـك         اندازي كسب   زايي و آموزش، اطالعات راه      هايي براي درآمد    ايده

  .دهند اندازي نموده، در اختيار زنان اوگاندايي قرار مي المللي حمايت از حقوق زنان آن را راه مركز بين

  :باشد طور خالصه چنين ميطالعات و ارتباطات در روستاها با آوري فنمات توسعه ملزوبيني  در نهايت پيش

سـازي    گذاري براي رفع تبعيض و مشاركت واقعي زنان و دختران، استفاده عمومي از اينترنت، توانمنـد                 سياست

 برطرف نمـودن معـضالت فرهنگـي و         ، اطالعات آوري  فنزنان و دختران روستايي در زمينه فراگيري مفاهيم         

گـذاران بخـش خـصوصي و اعطـاي      پـشتيباني از سـرمايه    مطالب اينترنت به زبـان فارسـي،    ترجمه اجتماعي،

  .تسهيالت به آنان

  

  دستي صنايع

 از تجربـه بـسياري      دسـتي   صـنايع كشور ايران به لحاظ پراكندگي اقوام مختلف و پيـشينه تـاريخي در زمينـه                

  .باشد برخوردار مي

  و درصد پراكندگي اقـوام تـاريخي در كـشور مـا بـه ترتيـب                 هفدهمين كشور دنيا بوده      ،ايران به لحاظ وسعت   

  :باشد مي زير

    .% ۳/۴، لر%۳/۵گيلكي ، %۱/۹، كرد %۸/۱۶، ترك %۶/۴۵فارس 

شود و بعـد از صـادرات نفتـي بيـشترين              ايران توسط روستانشينان و عشاير توليد مي       دستي  صنايعبخش عمده    

در داخل تهيـه شـده و كمتـرين    » صنعت_هنر«د اوليه مورد نياز ااز مو% ۹۰حدود . اشدب آمد ارزي را دارا مي   در

  .گذاري نسبت به ديگر صنايع را دارد سرمايه

مـشكل  .  ميليارد دالر در سـال اسـت       ۶ تا   ۵/۵ ميزان صادرات دستي در دنيا       ،تجارت جهاني سازمان  طبق آمار   

   ايـن صـنعت بـه ديپلماسـي        هـاي   ت حركـ   نبـود ابتكـار در طراحـي و وابـستگي          ،بزرگ ايران در ايـن زمينـه      

  .باشد مي دولت 

م صـادرات در  ترين اقـال  د و عمدهرس   ميليون نفر مي   ۲/۲دستي به   داد شاغلين در بخش صنايع    در حال حاضر تع   

 بيشترين  گري، كه    و صنايع شيشه    كاري، معرق   بافت، قاب عكس خاتم، منبت      فرش دست : اين زمينه عبارتند از   

  .گردد ما ميسود از صادرات فرش عايد كشور 
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اين  در. سازد گذاري و تحقيق در اين بخش را روشن مي اهميت سرمايه بختياري  و  آمار زير در مورد چهارمحال

سـاكنين روسـتاها اوقـات فراغـت خـود را بـه توليـد             . كننـد   هـا زنـدگي مـي       جمعيت در شهر  % ۳۸استان تنها   

هـا در    گر ساير رشته     هزار صنعت  ۵  بافنده و حدود    هزار ۷۶ هزار دار قالي و      ۴۰گذرانند و حدود      دستي مي   صنايع

ـ         آمد خانواده   در% ۳۵ در اين روستا     .اين استان وجود دارد    هـاي دسـتي    اليهاي روسـتايي و عـشاير از فـروش ق

  .باشد  هزار متر مربع قالي توليد اين منطقه مي۳۰۰ آيد و ساالنه حدود بدست مي

، چين و مكزيـك بـسيار نـاچيز         وستان مقايسه با كشورهاي هند    دستي ايران در    متاسفانه رشد و صادرات صنايع    

اكنـون   هـم . المللي اسـت   بليغاتي مناسب در عرصه بين    رساني و ت    است و اين به دليل عدم وجود سيستم اطالع        

 نپـال و مـصر صـورت        ، پاكـستان، تركيـه،    وستان هند   كشور چين،  ۶دستي توسط     صادرات جهاني صنايع  % ۶۰

  .باشد  رقيب اصلي بازار فرش ايران مي،ها بافي با ارائه ارزان فرش  صنعت قاليكشور چين در. گيرد مي

.  كه ميزان توليد و جنس آن را با اطالعات در دست تنظيم نمايـد              دده آگاهي مي به توليدكننده    IT استفاده از   

 .شـود  ه مطـرح مـي  البته مجددا در اينجا موضوع اهميت وجود امنيت اطالعاتي و معتبر بودن آمار مورد اسـتفاد  

گـاه روسـتاييان و       هـر . صرف هزينه و وقت كمتر در اين نـوع تجـارت، از نكـات مثبـت ايـن موضـوع اسـت                     

 اطالعات آگاه شوند و به آينده روشن آن پي ببرند و مـشاهده               آوري  فنآمدي    دستي از كار    توليدكنندگان صنايع 

، به استقبال   گيرد  اي قابل قبول صورت مي      با هزينه دستي به آساني و       كنند كه تبليغات در زمينه توليدات صنايع      

 و اطالعـات در زمينـه       ICT و   ITبا استفاده از     .خواهند داشت    رفته و در جهت پيشرفت آن گام بر        اين نوآوري 

توانند توليـدات خـود را بـا نيـاز بـازار       دستي بدون واسطه و از طريق اينترنت مي كنندگان صنايع نياز بازار، توليد  

  .كنندهماهنگ 

 وظيفـه   هـا   ايـن سـايت   . صـورت گرفتـه اسـت     در حال حاضر اقداماتي جهت ارائـه اطالعـات در ايـن زمينـه               

با وجـود اينكـه خريـداران       . دنكنندگان دار   يدات داخلي را به مراجعه    رساني در مورد بازارهاي جهاني و تول        اطالع

ـ    دهند كه براي خريد صنايع     دستي ترجيح مي    صنايع  امـا وجـود   ،روش مراجعـه كننـد  دستي شخصا بـه محـل ف

ايـن موضـوع كـه اسـتفاده از         . شود  هاي واضح از توليدات باعث جذب بازرگانان و مشتريان بسياري مي            عكس

  .باشد قابل انكار مي شود غير دستي مي  اطالعات و ارتباطات باعث شكوفايي صنايعآوري فن
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  مهاجرت 

ناپذيري به كشاورزان و اقتصاد روسـتا     ارات جبران خسها  كرده روستايي به شهر     امروزه مهاجرت جوانان تحصيل   

وارد نموده است، به همين جهت بررسي و يافتن راهكاري براي مهار سـيل مهـاجران بـه شـهرها از اهميـت                       

كننـد،   فقيرترين افراد نيستند كه مهـاجرت مـي    اين  مطالعات نشان داده كه همواره      . زيادي برخوردار شده است   

نـسبت  ي ي باال هاي   نخبه بوده و از لحاظ ثروت در رده         خود  هستند كه در جامعه     گروهي انبلكه مهاجران از مي   

  قرار دارند و در نتيجـه مهـاجرت چنـين افـرادي باعـث كـاهش نـسل و افـزايش فقـر در جامعـه                         به سايرين   

ر بـه   رويه جمعيت از روستاها به شهرها، از شهرها به كالن شهرها و خارج كـشو                مهاجرت بي  .شود  مذكور مي  

 هزار عدد به ۷۰اي بوده است كه تعداد روستاهاي آباد كه انبوه دانش و تجربه بومي هزاران ساله است از                   گونه

 هزار روستا كاهش يافته است و نزديك به چند ميليون نفر سرمايه فكري و ثروت اجتمـاعي كـشورمان در         ۳۰

 .باشند  مشغول ميخارج از مرزها زندگي كرده و به توليد علم براي كشورهاي ديگر

و ) باشند  مهاجرين اغلب از ميان جوانان مي     (مهاجرت در ايران تبعاتي چون از دست دادن نيروي فعال و جوان             

  ازبعنـوان توان  را ميهاي زندگي شهري  ذبهاو ج مسكن   ،اشتغال. را در پي دارد   خالي شدن روستاها از جمعيت      

ي حل معضل بيكاري جوانان روستايي ايجاد مراكز صنعتي         يكي از راهكارها  . ترين علل مهاجرت دانست     اصلي

ــه ــتاها و كارخان ــك روس ــا نزدي ــان   اســته ــراي جوان ــداري ب ــد بخــش كــشاورزي و دام ــل درآم ــه مكم    ك

  .باشد روستايي 

د حاصل آباد در اين استان ياد كرد كه درآم آهن اصفهان و كارخانه ريسندگي نجف توان از ذوب  مثال مي  بعنوان

اندازي كـشاورزي موفـق بـراي روسـتاييان ايـن             ها كمك اقتصادي بزرگي جهت راه        اين كارخانه  از اشتغال در  

. واضح است ارتقا سطح اقتصاد در روستا بهبود اوضاع فرهنگي و علمي را در پي خواهد داشت  . باشد  مناطق مي 

ود بـه آنجـا     گان قبلي با مشاهده بهبود وضعيت معيـشت محـل تولـد خـ             نندك  تمهاجردر اين هنگام است كه      

  .گردد بازگشته و مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها آغاز مي

مانـد    استفاده باقي مي    اي كه مبدا مهاجرت بوده بال        آب و خاك و منابع منطقه      ،با مهاجرت روستاييان به شهرها    

شورهاي  مـا بـه كـ    و عرضه محصوالت اين منطقه به بازار متوقف شده و هرچه اين روند ادامه يابد وابـستگي       

و مناطق گياهي يك روستا بيشتر مورد استفاده سـاكنين آن           از طرف ديگر هرچه مراتع      . يابد  بيگانه افزايش مي  

 هـاي   ناآگـاهي روسـتاييان سـاكن بخـش       . يابـد   قرار گيرد، بيابان دراين منطقه با سرعت بيشتري گسترش مي         
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از بين رفتن گياهان اين مناطق گرديده هاي صحيح زراعت و آبياري گياهان با آب شور، باعث         كويري از روش  

  .آورد وجود ميزايي و مهاجرت ب ري براي بيابانو عامل ديگ

و علـم در اسـتخراج امـالح از     استفاده از تكنولوژي    . اما بيابان همواره باعث تشديد فقر و مهاجرت نخواهد شد         

ـ . سازد  ناپذير رهنمون مي     ما را به سوي دستيابي به معادني پايان        ،كوير  روز و تجربيـات  آوري فـن ا اسـتفاده از   ب

منـابع  از طريـق   درآمد اين شهرها  كسب پرداخت كهآنها شهرهايي در اطراف بياباحداثتوان به   روستاييان مي 

البته نياز به اطالعات، آموزش و در اختيار قرار دادن تجربيات الزم از طريق اينترنت به              . باشد  عظيم كويرها مي  

 اطالعات و ايجاد فرهنگ اسـتفاده آن   آوري  فناز  با استفاده   . استناپذير    اجتناب ين زمينه جوانان روستايي، در ا   

توان جوانان بسياري را با روش كسب و كـار در ايـن منـاطق فاقـد گيـاه آشـنا          در روستاهاي حواشي كوير مي    

هـاي    ه، كارخانـه  همچنين استفاده از مراتع اطراف اين مناطق براي پرورش بز و شتر، تاسيس كشتارگا             . ساخت

  . بود زايي خواهد يكي از منابع مهم اشتغالهاي آن  رآوردهشير و ف

بـه  . يافـت   صنايع فرش و كاني و مواد غذايي نيز گسترش خواهنـد ميان توليداتي چون پوست حيوانات،در اين  

. گردنـد  ور مـي اند تبديل به قطب بزرگ اقتصادي كـش  يي كه در گذشته خالي از سكنه بوده  ها نابياباين ترتيب   

 براي عرضه محصوالت    ساكنينتواند باعث ايجاد بازار رقابت ميان          اينترنت در اين مناطق مي      استفاده از شبكه  

ايجاد شبكه اينترنت باعث همسو شدن جوانان روستايي با توسعه جهان امروز و دسـتيابي آنـان بـه                   . بهتر شود 

زمينـه  از طرفـي  . هش مرگ و مير دام و طيور خواهد شـد اطالعات روز دنيا در زمينه كشاورزي، دامداري و كا    

 و ايجاد مراكز تفريحي بـراي جوانـان ميـسر           دستي آن    صنايع ،تبليغ در مورد محصوالت گياهي هر خطه      براي  

هاي شغلي غيـر زراعـي از رونـد مهـاجرت             ترتيب با ايجاد ساختاري علمي در روستاها و فرصت          بدين. گردد  مي

شود كـه خـود باعـث حفـظ بافـت سـنتي و تـاريخي روسـتاها و                     ر كشور متعادل مي   كاسته و توزيع جمعيت د    

  .خواهد شد روستاها نابوديرويه شهرها و  جلوگيري از گسترش بي

  

  ولوژي در نزديكي روستاهانهاي تك تاسيس پارك

تي چندين بسياري از مناطق روستايي ايران در نقاط خوش آب و هوا قرار داشته كه از لحاظ تاريخي داراي قدم

ايـن  .در حال حاضر تعداد زيادي از روستاهاي كشور ما در زمره روستاهاي گردشگري قرار دارند    . باشند  ساله مي 

با توجه بـه    . باشند   مناطق مناسبي جهت جذب توريست مي      ،هاي بومي غني    مناطق به دليل دارا بودن فرهنگ     
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. هـاي تكنولـوژي برگزيـد       تاسيس پارك هت  هايي مناسب ج     محيط بعنوانتوان اين مناطق را       اين خصيصه مي  

 جهـت جـذب جهـانگردان دارا    اي  خصوصيات ويـژه متنوع،هاي آب و هوايي    كشور ما به لحاظ دارا بودن اقليم      

 بعـالوه . تواند باعث رونق صنعت جهانگردي شود       ها در نزديكي اين روستاها مي        لذا تاسيس اين پارك    باشد  مي

بـه  .  مشكل دسترسي روستاييان به علوم روز دنيا را برطرف خواهـد نمـود             تاسيس مراكز تحقيقاتي در روستاها    

 بـا توجـه بـه    بعـالوه . اين ترتيب مشكالتي كه در زمينه آموزش روستاييان وجود دارد برطرف خواهـد گرديـد            

 و آمـار    دسـتي   صنايعتوان تحقيقات در زمينه كشاورزي، باغداري، دامداري و           ساختار پارك هاي تكنولوژي مي    

  . اي در اختيار روستاييان قرار داد ها بدون هيچ واسطه وط به آنان را از طريق اين پاركمرب

. هـا باشـد   تواند ايجاد اشتغال براي روستاييان در اين پـارك    از ديگر اهداف اجراي چنين طرحي در روستاها مي        

راد بـه دليـل نبـود شـغل         اين گونه اف  . نمايند  بسياري از روستاييان جهت ادامه تحصيل به شهرها مهاجرت مي         

دهـد تـا بـه     ها فرصتي را در اختيار آنان قـرار مـي   اين پارك.شوند مناسب در روستاهاي خود، ساكن شهرها مي  

ته بـه تخـصص و مهارتـشان شـاغل          ها بس   ك  هاي مختلف اين پار     مناطق محل تولد خود بازگشته و در بخش       

هاي غير تخصصي از جمله خدمات مـشغول بـه    ر بخش توانند د   تر نيز مي    افراد با سطح تحصيالت پايين    . شوند

هـاي دامـداري    به اين ترتيب زمينه شغلي مناسبي براي افرادي كه داراي مراتع كشاورزي و يا گلـه . كار گردند 

در اين صورت روستايياني كه در اثر بروز حوادث طبيعـي سـرمايه كـاري خـود را از      . گردد  باشند فراهم مي    نمي

توان مشكل مهـاجرت روسـتاييان     در نتيجه مي  . توانند در اين مراكز شاغل شوند        موقت مي  طوراند، ب   ادهدست د 

كرده از شهرها به      به شهرها را تا حدودي برطرف ساخت و زمينه را براي مهاجرت معكوس روستاييان تحصيل              

  .روستاها را فراهم آورد

هـايي جهـت ارائـه        نـد بـا ايجـاد شـركت       توان  هـا قـرار دارنـد مـي         روستاييان مناطقي كه در نزديكي اين پارك      

هاي تكنولوژي استفاده نمايند كه اين امر نيز باعث بهبود وضـعيت               خود از امكانات تبليغاتي پارك     دستي  صنايع

  .گردد  روستاها ميدستي صنايعتوليدات 

هـا داراي   هاي تكنولوژي در نزديكي روستاها واقع خواهند شد و هركـدام از ايـن پـارك    با توجه به اينكه پارك 

 هـاي  توانند اطالعات مربوط بـه بيمـاري   باشند، لذا روستاييان با استفاده از اينترنت مي مراكز مجهز پزشكي مي   

هـا پـس از بررسـي اطالعـات ارسـال شـده        مراكز پزشكي واقع در اين پـارك . خود را اين مراكز ارسال نمايند     

در صـورتي كـه امكـان ارسـال         . ه محل نماينـد   توانند در صورت نياز اقدام به فرستادن پزشك متخصص ب           مي
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هـاي پزشـكي و دسـتورات الزم را از طريـق اينترنـت بـه اطـالع                    توان توصـيه    پزشك وجود نداشته باشد مي    

  .روستاييان رساند و در زمان مقتضي اقدام به ارسال پزشك متخصص نمود

ـ   دريافت به موقع پـيش تواند روستاييان را در هاي تكنولوژي مي وجود مراكز هواشناسي در پارك    تغييـرات   يبين

ها و از آن   چرا كه وجود مراكز تجزيه و تحليل اطالعات و ارقام ارسالي توسط ماهوارهجوي منطقه ياري رساند  

هاي موجود در اين مراكز بـا توجـه بـه آنچـه در مبحـث باغـداري،                    تر اطالعات به دست آمده از ايستگاه        مهم

  .ديد بسيار مفيد خواهد بودكشاورزي و پرورش ماهي مطرح گر

 تجربه ساكنين ايـن منـاطق   چون بيات ساكنين روستاها استفاده شود  گردد كه از تجر     در اين زمينه پيشنهاد مي    

ريزان و متخصصان بوده و آنـان را بـه سـوي رهيـافتي جهـت بهبـود وضـعيت         تواند راهنمايي براي برنامه     مي

بـه  كنـد و      فردي كه زنـدگي خـود را در روسـتا سـپري مـي             واضح است كه اطالعات     . روستاها رهنمون سازد  

طور كامل آگاه است مفيدتر از اطالعات متخصصاني است كه تجربه آنان از  مشكالت و معضالت اين زندگي ب     

  .شود آوردهاي ديگر محققان و نوشتارهاي مربوط به روستا محدود مي زندگي روستايي تنها به دست

هاي موجود از جملـه نيـروي انـساني سـاكن در ايـن                ر روستاها بايد از پتانسيل    لذا براي ايجاد تغيير و تحول د      

  . مناطق بهره گرفت

در ايـران   .  در روسـتاها و پيامـدهاي آن بـود         ICT و   ITآنچه تا كنون دراين مقاله بررسي شـد زمينـه ظهـور             

امـا  . ه زيـادي دارد  تا رشد و شكوفايي فاصلآوري فنهايي در اين خصوص صورت گرفته است ولي اين      فعاليت

آبـاد اسـتان       اطالعـات روسـتايي، در روسـتاي قـرن         آوري  فـن خبر ايجاد اولين مركز جامع خدمات ارتباطات و         

 را روشنتر  آوري  فن افق توسعه اين     ۱۳۸۴ روستاي ديگر در مرداد      ۳۰۰۰ن   و به دنبال آ    ۱۳۸۳گلستان درخرداد   

  .كند از گذشته نمايان مي

  

   در جهاناطالعات در روستاآوري   فنظهورهاي  نمونه

  :هندوستان

روستاي گياندوت اين . باشد  روستا ميICTو IT توسعهزمينه ترين كشورها در  كشور هندوستان يكي از موفق

بررسـي ايـن   .  گرديـد آوري فـن زمينه گسترش اين     ميالدي در    ۲۰۰۰ استكهلم در سال     ITكشور برنده جايزه    

  .بود ايران بسيار سودمند خواهدپروژه به جهت شباهت جغرافيايي هند و 
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عناصـر  . شـوند  گر و در نهايت به شبكه اصلي متـصل مـي  ديكهاي اينترنتي روستاها به ي      كيوسكاين طرح    در

هـاي   دولـت محلـي و مـديران كيوسـك    Gyandoot Samiti  تـي اصلي اجرايي دراين پروژه سازمان غيردول

هـاي محلـي و       دالر آمريكا بوده و سرمايه آن توسط انجمن        هزار   ۵۰هزينه اوليه اين پروژه     . باشند  اينترنتي مي 

  .گـردد   هاي روستاييان و بهبود ارتباط آنان با يكديگر تامين مـي            هاي خصوصي با هدف افزايش توانايي       شركت

 نيز در مورد    "هاي ارتباطي و غيره كه قبال       ساخت  حقوقي، مالي و زير     واضح است كه مشكالت فرهنگي، زباني،     

ها   كيوسك وجود دارد كه توسط شركت۸۲در حال حاضر . يم در آغاز اين طرح وجود داشته است   آن بحث كرد  

  .شود و افراد خصوصي يا مدارس محلي اداره مي

مشكالت روستاييان در رفت و آمد به شهرها براي انجام كارهاي اداري كوچك و فروش محصوالت توليـدي                  

  . باشد هاي اصلي آغاز اين پروژه مي  انگيزه ر، عدم اطالع از وضعيت بازابعلتبه قيمت ارزان 

هـاي    مفيد بـودن اطالعـات روي سـايت   بهتوان  اند مي از عواملي كه در موفقيت اين طرح نقش اساسي داشته 

   .اشاره كردمحلي ها توسط افراد  اداره اين كيوسكهمينطور   وها كيوسك

سائل مربوط به امرار معاش و زندگي آنان بـوده   م، مختص روستاييان شبكه به زبان محلي،   اطالعات روي اين  

 را به جهت LAN و VSATهاي  اين پروژه طرح .شده است جهت ارتقا سطح علمي مردم در نظر گرفته        در و

  .نمايد  برنامه كامپيوتري استفاده مي۳ كه از دارد Serverاين سيستم يك . بري رد كرده است هزينه

هـاي محلـي    تنها به شبكه  را نداشتند وemailامكانات اتصال به اينترنت و ها  اين كيوسكدر ابتدا بسياري از     

  .باشند  تمامي مراكز به اينترنت متصل ميWLL آوري فنبا استفاده از متصل بودند ولي در حال حاضر 

 هـاي  هاي اوليه و با توجه به نيازهاي محدود كاربران روستايي از سيـستم  در آغاز اين طرح براي كاهش هزينه   

 و در مراحل بعـدي      IT آشنايي با    ،نيازهاي اصلي روستاييان در اين پروژه در مرحله اول        . تر استفاده گرديد    ساده

  . دسترسي روستاييان به اطالعات بوده است

 ساعت ذخيره و يـك خـط   ۴ با UPS، يك مودم، يك منبع برق، رايانهامكانات اين مراكز عبارت است از يك      

اپراتور . باشد   فرد آشنا به كامپيوتر و يك مامور محلي مي         ۴داره هركيوسك بر عهده     ضمن مسئوليت ا   در. تلفن

 هاي  آموزش كند، اي كه هزينه آن را خود پرداخت مي كيوسك حداقل بايد داراي مدرك ديپلم باشد و طي دوره

 نفـر  ۳. كنند دريافت نمياز خود كيوسك بوده و اين افراد از دولت حقوق          آنها  البته منبع درآمد    . بيند  الزم را مي  
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 ۰۰۰,۰۰۰,۷  درآمد كيوسـك حـدود     ،در صورت ارائه خدمات معمولي    . ديگر نيز اداره اينترانت را بر عهده دارند       

  . باشد  كنندگان مي  البته هزينه تعميرات و نگهداري نيز بر عهده اداره كه دالر است۷۵۰ معادل ريال

  :  است ازبرخي خدمات ارائه گرديده در اين پروژه عبارت

   خدمات بهداشتي روي شبكه-۱

   صدور اسناد مربوط به كشاورزان از طريق شبكه-۲

  ات روستاييان  پيگيري شكاي-۳

  مختلف از طريق شبكه  پرسش از مسئولين و متخصصين امور-۴

  هاي روستايي مناقصه -۵

   هواشناسي محلي-۶

   كاريابي-۷

۸- e-learning 

   خدمات اورژانسي-۹

درمورد موتور چاه روستا اشاره كرد      ) Bagdi(توان به شكايت روستاي بگدي       خدمات ارائه شده مي    هاي  از نمونه 

دو هفتـه  آن  رسيدگي بـه  IT حال آنكه در صورت نبود خدمات ، روز اين مشكل برطرف شد   ۳كه ظرف مدت    

  .نياز داشتزمان 

توان از ديگـر نتـايج مثبـت          پس مي  افزايش يافت % IT  ،۶۰مراكز آموزش    نام در   پس از برپايي اين پروژه ثبت     

 بـه   ۹۹در سـال    % ۳۴از    ITآموزان بـا       درصد آشنايي دانش   بعالوه .دانستاين طرح را افزايش سواد عمومي       

  :ائه شده در اين مراكز عبارتند ازهاي ار سرويس. است  افزايش يافته۲۰۰۱در سال % ۹۰
  e-agriculture, e-commerce, e-education, e-government        

بايست قبل از هر چيـز بـر اهـداف     ها در ابتداي كار مي اجراي اين گونه طرح دهد در   تجربه گياندوت نشان مي   

توان از يك شبكه محلي با اطالعات كافي استفاده نمـود و نيـازي بـه                  براي آغاز كار مي    .آموزشي تمركز نمود  

در منـاطق آنـان اجـرا       اكناني كـه ايـن طـرح        س% ۶۰ اين است كه      نكته قابل توجه   .شبكه جهاني وجود ندارد   

به وجـود  را مشكالتي زمينه بروز   دهد فقر در روستاهاي ايران        باشند، كه اين نشان مي      گرديده زير خط فقر مي    

  .سازد  را غير ممكن نميIT اما توسعه ،خواهدآورد
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  :كره جنوبي

جنـوبي   توان از روسـتاهاي كـره   ت مي  اطالعات و ارتباطا   آوري  فنهاي موفق در زمينه گسترش        از ديگر تجربه  

 ،توسعه اينترنت .شده است شبه جزيره كره با مساحت صدهزار كيلومتر مربع در شمال شرقي آسيا واقع           .كرد  ياد

طوريكه دسترسي بـه     باال و پهناي باند قرارداده، ب      ها به لحاظ سرعت     ترين كشور   اين كشور را در زمره پيشرفته     

انـداز   چـشم . باشـد   برابر ژاپـن مـي  ۹ اياالت متحده و برابر ۴ برابر انگليس،   ۷۰شور  پهناي باند در منازل اين ك     

  :  ازجنوبي عبارت است  روستاي الكترونيكي يا كشور الكترنيكي كره توسعه شهر الكترونيكي،

   تشكيل رهبريت صنعت اطالعات و ارتباطات در خاور دور -۱

  ي الكترونيكي  رهبريت شهر ديجيتالي در خاور دور يا روستا-۲

 جايگزيني مفهوم فضاي جغرافيـايي سـنتي بـا تعبيـر جديـد الكترونيكـي آن و تبـديل شـدن يـك شـهر                          -۳

   روستاي الكترونيكيهالكترونيكي ب

   مدرنيزه كردن شهر و روستا-۴

ح جنوبي اجرا گرديده است كه برخي از آنان بـه شـر             هايي با ديدگاه روستاي الكترونيكي كره       در اين راستا طرح   

  :باشد زير مي

 اينترنت، آموزش شـهروندان و روسـتاييان بـراي درك بهتـر دنيـاي               مكانات براي استفاده روستاييان از    ايجاد ا 

اي و تـشكيل      رسـانه    ايجاد شـبكه وسـيع چنـد       ،ساكنين روستاها ديجيتال، ايجاد شبكه اطالعاتي شهروندان و       

  .اجتماعات الكترونيكي

  

   در روستا در ايرانآوري اطالعات هاي ظهور فن نمونه

  :روستاي شاهكوه

نگاهي گذرا بـر موقعيـت جغرافيـايي و زيـست     .  تاسيس گرديد ۱۳۸۳اولين روستاي اينترنتي در ايران در سال        

روستاي شاهكوه داراي اقليم كوهستاني بوده و در البرز مركـزي          . محيطي اين روستا خالي از لطف نخواهد بود       

 بـر اسـاس تقـسيمات كـشوري در          روستااين  . باشد   متر مي  ۲۰۰۰سطح دريا   و ارتفاع آن از      واقع گرديده است  

غربي با دامغان، از جنوب شرقي با شاهرود و از طرف شمال بـا گرگـان در                   استان گلستان واقع بوده و از جنوب      

روستا به دليل موقعيت كوهستاني، اين . باشد اين روستا از طريق راه شوسه با گرگان در ارتباط مي. ارتباط است
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بنابراين امكان كشاورزي در فـصل زمـستان در ايـن           .. باشد  ي معتدل مي  ها ناي سرد و تابست   ها ناداراي زمست 

نماينـد در بقيـه فـصول سـال         روستا وجود نداشته و ساكنين اين روستا به شهرهاي گرگان و شاهرود كوچ مي             

. زميني است كشاورزي اين روستا سيبترين محصوالت  از مهم. باشند  خانواده در شاهكوه ساكن مي    ۵۰۰حدود  

زميني در كـشور      قدري است كه شاهكوه را در زمره يكي از توليد كنندگان سيب           بمرغوبيت توليد اين محصول     

هاي روغني چون آفتابگردان در اين روستا توليد           محصوالتي چون گندم، جو و دانه       براين عالوه. است  قرار داده 

ر تعديل آب و هوا تاثير فراواني داشته كه نقش مـوثري را در كـشاورزي آن                 هاي اين منطقه د     جنگل. گردد  مي

هاي شاهكوه از قزلق و سفالي تا شلگه و چالچاليان در امتداد شمال به جنـوب و از                  وسعت جنگل . باشد  دارا مي 

خدار و  باشد كه شامل درختان مازوبلند، افرا، سـر         ساور تا جمشيري و سورخان در امتداد غرب به شرق مي            چمن

با حركت از گرگان به طرف شاهكوه با تغيير ميـزان رطوبـت هـوا        . هاي جنگلي، انجيلو و ارس است       انواع ميوه 

  هـايي بـا اقلـيم نيمـه            هـاي مرطـوب تبـديل بـه جنگـل           كند و جنگـل     نوع درختان و پوشش جنگل تغيير مي      

  .شود مرطوب مي

سـازند و گلـه در تمـام     اتع كوهستاني ييالقـي رهـا مـي    هاي خود را در مر      گله داران اين روستا در تابستان دام      

در . برنـد   سـر مـي     هاي موقتي به نـام كومـه بـه          مانند و صاحبان آنان در سرپناه        مي  تابستان در هواي آزاد باقي    

  .  كنند هايي نزديك محل سكونت خود نگهداري مي زمستان دامداران حيوانات خود را در آغل

هـاي آمـوزش اسـتفاده از كـامپيوتر و            كز خدمات اينترنت در اين منطقـه كـالس        اندازي مر   چند روز پس از راه    

هـا   آموزان اين روستا از برگـزاري ايـن كـالس       اينترنت به مدت سه روز برگزار گرديد كه استقبال پرشور دانش          

  . باشد قابل توجه مي

 ،ز افتتاح اين طرح در شـاهكوه      پس ا . در مورد اولين روستاي اينترنتي ايران بود       آنچه ذكر شد اطالعاتي اندكي    

در . باشـد، تاسـيس گرديـد    آباد كه در نزديكي اين روستا واقع مي آوري اطالعات در روستاي قرن  يك مركز فن  

  .آباد خواهيم پرداخت ادامه به ارائه اطالعاتي در مورد روستاي قرن

  

  :آباد روستاي قرن

 و ارتفاع آن از ۴۴/۳۶ و عرض جغرافيايي ۵۵/۵۳يي  عبارت است از طول جغرافياروستاموقعيت جغرافيايي اين 

اين منطقه . كيلومتري از شهرستان گرگان واقع شده است۲۰اين روستا در فاصله . باشد  متر مي۲۷۰سطح دريا 
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علـت  . متـر اسـت    ميلـي ۶۲۵كه ميزان بارش ساالنه ايـن روسـتا    طوريباشد، ب   راي آب و هوايي مرطوب مي     دا

  .باشد ن روستا به دليل وجود بنايي بسيار قديمي در اين منطقه ميانتخاب نام قرن براي اي

آوري اطالعـات در      آباد محل قشالق روستاييان شاهكوه است، لذا بـا مـشاهده ظهـور فـن                به دليل اينكه قرن   

آوري اطالعـات و ارتباطـات    روستاي شاهكوه با اين پديده آشنا شده و اقدام به تاسيس مركز خدمات جامع فن        

آوري در روستاي خود با اينترنت و كامپيوتر آشـنايي     بدين ترتيب قبل از ظهور اين فن      . تاي خود نمودند  در روس 

  . اند كافي داشته

در اين روستا تعداد . باشد  نفر مي۲۱۰۹ تعداد ساكنين اين روستا ،۱۳۸۲بر اساس آخرين آمار ارائه شده در سال     

 نفر ۳۰ تعداد  براينعالوه. دهند   نفر از آنان را زنان تشكيل مي۷۶۳ نفر بوده كه تعداد ۱۵۳۹افراد باسواد تقريبا 

اين روستا داراي دو باب مدرسه راهنمايي و ابتدايي است .باشند از زنان اين روستا داراي تحصيالت ليسانس مي

  .شوند  كه در دو شيفت اداره مي

حـصوالت  م. ند هـست  اري مـشغول  آنان به دامـد   % ۳۰درصد از جمعيت اين روستا در بخش كشاورزي و          % ۶۰

دامـداران ايـن روسـتا بـه گـاوداري      . زميني و سـويا   سيب از پنبه، گندم، جو، برنج،اند   آباد عبارت   كشاورزي قرن 

  .باشند جمعيت َآن داراي شغل آزاد مي% ۱۰ و در نهايت اشتغال داشته

ارائـه خـدماتي چـون     ملـه آوري اطالعـات از ج  آوردهـاي فـن   گيـري از دسـت   هدف از تاسيس اين مركز بهره  

توان قرن  مي.  بانكداري الكترونيكي بوده است    و  تجارت الكترونيكي    كتابخانه مجازي،   هاي الكترونيك،   آموزش

  .آباد را محلي براي اتصال دولت الكترونيك و ارائه خدمات دولتي به روستاها دانست

طبقـه اول ايـن سـاختمان    . ر مربـع اسـت    مت ۲۸۰باشد كه مساحت هر طبقه        اين ساختمان داراي دو طبقه مي     

 و )  دولـت الكترونيـك  يهـا  سـرويس  (خوان دولـت  پيـش  هاي آموزشي، ، كالسISP مركز    شامل آمفي تئاتر،  

هـاي خـصوصي و دولتـي بـه           عالوه بر خدمات آموزشي خدمات ديگري نيز توسط شـركت         . باشد  نت مي  كافي

آوري اطالعات اختـصاص      ام تحقيقات در زمينه گسترش فن      به انج  بناطبقه دوم اين    . گردد  روستاييان ارائه مي  

توانند با استفاده از تجهيـزات و اطالعـات موجـود در ايـن          به اين طريق دانشجويان و محققان مي      . يافته است 

 دفاتر پست بانك و     ،هاي مربوط به تحقيقات     عالوه بر بخش  . مركز به انجام تحقيقات در محيط روستا بپردازند       

 فـضاهاي مخـتص دفـاتر مجـازي        آوري اطالعـات،    وزارت ارتباطات و فن    هاي  ارتباطي سرويس پست و دفاتر    

  . اي نيز دراين مكان در نظر گرفته شده است اجاره
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آباد تمامي نيازهاي روستاييان در زمينه كـسب   آوري اطالعات روستاي قرن  مركز جامع خدمات ارتباطات و فن  

ن مركز عالوه بر ارائه خدمات ارتباطي به روسـتاييان در زمينـه خـدمات          اي.نمايد  اطالعات و دانش را تامين مي     

خـدماتي چـون    . آموزشي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و دولتي براي روستاييان مفيد و موثر واقع شده اسـت              

ترويج روستايي، پست بانك، تجارت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي و ميـز كـار از راه دور از ديگـر خـدمات                     

توانـد بـه     يك پايلوت ملي نام بـرد كـه مـي        بعنوانتوان از اين مركز       بنابراين مي . باشد  د در اين مركز مي    موجو

ايجـاد چنـين مراكـزي در    . رسـاند  وسيله ارائه خدمات مذكور به ارتقا سطح فرهنگي و اقتصادي روسـتا يـاري      

 در نهايـت بـه توليـد ثـروت و         هـاي بـسيار در مراحـل اوليـه،          روستاهاي كشور با وجود در بر داشـتن هزينـه           

 چرا كه بـا دسترسـي روسـتاييان بـه اطالعـات و سـطح                 بخش روستايي كشور خواهد انجاميد     زايي در   اشتغال

 در ايـن    ميان شهرها و روستاها فـراهم آورد      توان زمينه را جهت كاهش اختالف سطح زندگي           آموزش باال مي  

چنـين  . گـردد  رت متمركز در روستاها نيز فـراهم مـي   دولتي به صو   هاي  سازمانصورت امكان حضور و فعاليت      

 ايـن مراكـز   بعالوه. دنآوري را در روستاها ايفا نماي د با ارائه خدمات مذكور نقش يك پارك فننتوان مراكزي مي 

اهاي آوري اطالعـات در روسـت        زمينه را براي گسترش فن     ،آوري اطالعات   توانند با پرورش متخصصين فن      مي

  . دنآور ه فراهم همجوار و كل  منطق

و روسـتاي    ) com.gharnabad.www(آبـاد     اندركاران طراحـي سـايت روسـتاي قـرن          در پايان از دست   

قـدرداني  نـد  ا به جهت اطالعات مفيدي كه در اين سـايت قـرار داده     ) com.shahkooh.www(شاهكوه  

  .آورد بعمل مي
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  گيري نتيجه

هـا قـرار    دولـت  موضوعي قابل توجه در دستور كار تمـامي         بعنوانعدالت اجتماعي در تمامي كشورهاي جهان       

ــه ب. دارد ــژه بعلــتخــصوص در روســتاها ايــن مقول ــزات رفــاهي از اهميــت وي ــات و تجهي اي   كمبــود امكان

  .باشد مي برخوردار

توان به بازده كم توليد، نبود امكانات فيزيكي، عـدم وجـود بازارهـاي     ر بر فقر و نابرابري مياز ميان عوامل موث 

آمد و از همـه مهمتـر عـدم وجـود      هاي اجتماعي، عدم وجود نظام مالياتي كار       فرصتنابرابري   ، تبعيض  رقابتي،

آوري باعث     توسعه فن  عدم هماهنگي ميان بخش شهري و روستايي كشور در        . اشاره كرد آوري در روستاها      فن

 بـه شـهرها   ييانايجاد معضالتي چون شكاف ديجيتالي ميان شهرها و روستاها و مهـاجرت گروهـي از روسـتا            

آوري اطالعات و ارتباطـات    در چنين شرايطي گسترش فن    . شده است جهت يافتن شغل مناسب و زندگي بهتر        

ختالف طبقاتي و گسترش عـدالت در ميـان         تواند راهكاري مفيد و موثر جهت كاهش ا         در مناطق روستايي مي   

كنندگان  آوري راهكارهايي را درپيش روي كشاورزان، دامداران، صاحبان صنايع و توليد اين فن . باشد  روستاييان  

رويه   از مهاجرت بي    نه تنها  رساند  دهد كه آنان را در توليد محصول بهتر و بيشتر ياري مي             دستي قرار مي    صنايع

جذب نيروهاي متخصص موجب نمايد بلكه  و خارج از كشور جلوگيري ميشهر    شهر، كالن جمعيت از روستا به   

  .شود بومي و غير بومي در روستاها و شهرستانهاي كوچك مي

آوري اطالعـات و ارتباطـات و ورود بـه عـصر اطالعـات روز بـه روز                    دنياي بزرگ ما با ظهور و پيشرفت فـن        

هـاي مهـم خاورميانـه در جهـت همگـامي بـا رونـد توسـعه          ز قدرت يكي ابعنوانكشور ما   . شود  تر مي   كوچك

آوري نـوين     در حال حاضـر تعـدادي از روسـتاهاي ايـران مجهـز بـه فـن                . بردارد  آوري اطالعات گام برمي     فن

عمل آمده و راهكارهاي ارائه شده در اين نشريه بيشتر به آن جهت اسـت كـه                  ب تحقيقات. اند  اطالعات گرديده 

اي جامع در اختيار داشته تا بـه وسـيله آن بتواننـد در راسـتاي                  خش توسعه روستايي مجموعه   اندركاران ب     دست

  . ريزي نمايند  برنامه،آوري به روستاها تر اين فن گسترش هرچه سريع

آوري اطالعـات در روسـتاها        هـاي ظهـور فـن       تا كنون مباحث مطرح شده حاكي از آن است كه ايجاد زمينـه              

اجـراي چنـين اقـداماتي در بخـش روسـتايي      . باشد هاي كافي مي قيق و تخصيص بودجه  ريزي د   نيازمند برنامه 

. تواند زمينه را براي رسيدن به خودكفايي در تهيه محـصوالت كـشاورزي و دامـداري فـراهم نمايـد            كشور مي 
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ز تواند مشكالت نوسان بازارهـاي داخلـي ناشـي ا    توسعه و شكوفايي اقتصاد مبتني بر محصوالت غير نفتي مي 

  . تغييرات قيمت نفت در بازارهاي جهاني را برطرف نمايد

  : در روستاها را چنين اعالم كردICT و ITتوان اثرات مثبت گسترش  بندي مي در يك جمع

  بسط عدالت اجتماعي در بخش روستا و رفع معضل فقر و بيكاري -۱

   جوامع روستايي و فرهنگي توسعه اجتماعي-۲

  ها   و حذف واسطه بهبود بازارهاي روستايي-۳

  گيري روستاييان   افزايش قدرت تصميم-۴

   تمركز زدايي-۵

  معكوس از شهرها به روستاهاي كشور مهاجرت -۶

  

با توجه به تحقيقات و مطالعات انجام شده بر روي شرايط داخلي كشور در ارتباط با روستاها و موانع موجـود و                      

 پيش ،اند  ه در راستاي بهبود وضعيت روستايي انجام داده       همچنين بررسي اقداماتي كه كشورهاي در حال توسع       

گردد تا اقدامات زيـر    پيشنهاد مي،هاي نياز آنها از انجام هر گونه اقدام براي توسعه روستاها در هر يك از زمينه 

در اي پايدار در روسـتاها        هاي الزم جهت ايجاد توسعه       بستر و پشتيباني    به در سطح كالن انجام گردند تا بتوان      

  :دست يافت...) فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و (هاي مورد نظر  تمامي زمينه

 محترم شوراي اسالمي جهت تصويب قوانين مورد نيـاز           هاي تخصصي در مجلس     تشكيل كميسيون  •

 هاي اجرايي  ارائه پشتيباني قانوني به سازمانبمنظور

گيـري از     ختيار داراي قدرت تـصميم    اال   نمايندگان تام   هاي هماهنگي اجرايي با شركت      تشكيل كميته  •

 هاي ذيمدخل  تمامي سازمان

نيازهـاي اجرايـي، امكـان        بندي اقدامات مورد نيـاز بـا توجـه بـه پـيش              بندي و تقسيم    تعيين، اولويت  •

 ...سازي با توجه به نيازهاي زيرساختي، فرهنگي، آموزشي و  پياده

بندي روسـتاها از       تحليلي جهت دسته   ياه  بندي اطالعات آماري جامعه روستايي و تهيه گزارش         جمع •

 ...لحاظ وضعيت فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، امكانات رفاهي و بهداشتي و 

 هاي فيزيكي و جمعيتي  هاي روستايي بر اساس محدوديت تعريف منطقه •
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 بندي نيازهاي مناطق روستايي بندي و الويت دسته •

 تعيـين رويكردهـاي   بمنظـور اي مطالعـاتي  ه شناسايي مشاورين ذيصالح جهت تعريف و انجام پروژه  •

  نيازها عملي براي تامين

جهـت ايجـاد فرهنـگ و آشـنايي بـا         ) غير مـستقر  (صورت سيار    ب  و اطالعاتي   آوري  ارائه امكانات فن   •

 آوري رساني و فن استفاده از امكانات و تجهيزات اطالع

 :هاي اقتصادي براي توجه به عملكرد اقتصادي روستاها و تعيين شاخص •

 هاي انجام شده و شناخت و تصحيح نواقص  اثربخشي فعاليت سنجش §

 دار در روستاها براي باال بردن ميزان درآمد ساكنين  گذاري هدف سرمايه §

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٨

  :منابع و مآخذ

  

 ۱۳۸۳ آبان - ۴۸ماهنامه شبكه شماره  -١

 سايت سازمان آمار ايران -٢

  و ارتباطات در روستاآوري اطالعات مجموعه مقاالت همايش كاربرد فن -٣

4- www.ict.moe.org.ir 
5- www.it.management.persianblog.com 
6- www.IANA.com 
7- www.itiran.com 
8- www.dci.com 
9- www.sci.org.ir 
10- www.irphe.ir 
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14- www.hamvatan.com 
15- McCown, R. Hochman, Z.Carberry,p(2002). Probing the enigma of the decision 
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of agriculture system, 74. 

16- Papy, F (2000) Farm models and decision support: a summary review in research on 
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 : شهر تاكنون منتشر كرده است  مهندسين مشاور ره

 
  )١٣٧١تابستان ( جديد شيشه در نماي ساختمان  كاربرد-١

  )١٣٧١پائيز ( پاركينگ مراكز تجاري -٢

  )١٣٧١زمستان ( محافظت در مقابل زلزله -٣

  )١٣٧١زمستان (آوري و دفع زباله و مسائل ناشي از آن    جمع-٤

  )١٣٧١زمستان ( طرح اسكان سريع -٥

  )١٣٧٢بهار ( مجموعه مقاالت راجع به  ژئوسنتز -٦

  )١٣٧٢بهار (مهار آب با آب  -٧

  )١٣٧٢بهار ( تحول سبز در معماري -٨

  )١٣٧٢بهار ( رونديابي و مديريت سيالب -٩

  )١٣٧٢تابستان ( مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد -١٠

  )١٣٧٢تابستان (» تجربيات كشورهاي مختلف «- نگاهي كوتاه بر طراحي فضاي سبز -١١

  )١٣٧٢پائيز (شوئي    و ماسه بازيافت آب در صنايع شن-١٢

  )١٣٧٢پائيز (در ايران و تجربيات كشورهاي ديگر ) اي  كنده( بناهاي چوبي -١٣

  )١٣٧٢پائيز (خير   تنيده در مناطق زلزله   نكاتي در مورد طراحي ساختمانهاي بتني پيش ساخته پيش-١٤

  )١٣٧٢ن زمستا(هاي توزيع الكتريكي   سازي در سيستم   اتوماسيون و بهينه-١٥

  )١٣٧٢زمستان ( انرژي درياها -١٦

  )١٣٧٣بهار ( پاركينگهاي مكانيكي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك -١٧

  )١٣٧٣بهار ( انرژي باد -١٨

  )١٣٧٣بهار (ها    اصول طراحي ساختمانهاي اداري و بانك-١٩

  )١٣٧٣بهار ( انرژي خورشيدي -٢٠

  )١٣٧٣تابستان ( جهت طراحي مراكز خريد مطالعات مقدماتي:  جلد اول- طراحي مركز خريد -٢١

  )١٣٧٣تابستان ( شهر سالم با آمورتون -٢٢

  )١٣٧٣تابستان (وات تا مگاوات   هاي فتوولتائيك از ميلي   كاربرد سيستم- شهر سالم-٢٣



 ٤٠

  )١٣٧٣تابستان ( اصول طراحي براي افراد داراي كهولت، ناتواني، اختالل و معلوليت - شهر سالم -٢٤

  )١٣٧٣پائيز (چهارم نيروگاهها  نسل -٢٥

  )١٣٧٣پائيز ( بازيافت آب در صنايع نساجي -٢٦

  )١٣٧٣پائيز ( مراكز درماني و بيمارستانهاي آينده -٢٧

  )١٣٧٣زمستان ) (انبوه سازان اسكان( انبوه سازي - شهر سالم -٢٨

  )١٣٧٣تان زمس(هاي انرژي الكتريكي   هاي مديريت بار و مديريت انرژي در شبكه   سيستم-٢٩

  )١٣٧٤بهار (» تصفيه پساب صنايع لبني «- بازيافت آب -٣٠

  )١٣٧٤بهار ) (در ايران و جهان( صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست - شهر سالم -٣١

  )١٣٧٤بهار (جوئي انرژي در ساختمانهاي مسكوني    صرفه-٣٢

  )١٣٧٤تابستان (نوجوانان  معماري و پرورش فكري كودكان و - شهر سالم -٣٣

  )١٣٧٤پائيز ( بازيافت زباله و مصالح ساختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاكسازي محيط - شهر سالم -٣٤

  )١٣٧٤زمستان ( شهر ما كجاست -٣٥

  )١٣٧٥زمستان ( معرفي روشهاي سنتي و پيشرفته -ها    حفاظت سواحل دريا و رودخانه-٣٦

  )١٣٧٥زمستان ( نگاهي كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي ايران و جهان -سازي آموزش عالي    بهينه-٣٧

  )١٣٧٦بهار ( استفاده از  ژئوگريد در راهها و باند فرودگاهها -٣٨

  )١٣٧٦زمستان ) (جلد اول( اقتصاد گردشگري -٣٩

  )١٣٧٧تابستان (هائي نوين به طراحي فضاي باز اداري    نگرش-٤٠

  )١٣٧٧زمستان ) (ول سوم و چهارمفص( اقتصاد گردشگري جلد دوم -٤١

  )١٣٧٨پائيز (اي عمليات اجرايي جهت تسهيل در امر نظارت    فهرست مطابقه-٤٢

  )١٣٧٨پائيز (هايي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهان    دانسته-٤٣

  )١٣٧٨زمستان (هاي عمراني    هدايت منابع مالي و فني غيردولتي جهت اجراي طرح-٤٤

  )١٣٧٨زمستان (ر سالم در فرهنگ ايران و اسالم تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازي و شههش در  پژو-٤٥

  )١٣٧٩تابستان (هاي نو    پارك انرژي-٤٦

  )١٣٧٩پائيز ( مديريت تجهيزات و طراحي داخلي - فضاي باز اداري-٤٧

  )١٣٧٩زمستان ( شهرك ترافيكي كودكان -٤٨



 ٤١

  )١٣٧٩زمستان (ها، قطعات و اتصاالت   اي طراحي فضاهاي اداري جداكننده استاندارده- فضاي باز اداري-٤٩

  )١٣٨٠تابستان (هاي صنعتي   پارك- مناطق صنعتي - فضاي سبز-٥٠

  )١٣٨٠پاييز ( روشنايي   محيط : جلد اول-استانداردهاي عملكرد حسي:  بخش اول- تنظيم شرايط محيطي-٥١

  )١٣٨٠پاييز (اي صوتي و حرارتي ه   محيط-اي عملكرد حسياردهاستاند:  بخش اول- تنظيم شرايط محيطي-٥٢

  )١٣٨٠زمستان (طراحي كاشت :  جلد اول- منظرسازي-٥٣

  )١٣٨٠زمستان (آبياري و نگهداري منظر :  جلد دوم- منظرسازي-٥٤

  توليـد و كنتـرل نـور و صـدا         : لـد اول   ج -سيستمهاي كنتـرل محـيط      :  بخش دوم  - تنظيم شرايط محيطي     -٥٥

  )١٣٨٠تان زمس(

  )١٣٨٠زمستان (حرارت توليد وكنترل:  جلد دوم-كنترل محيط سيستمهاي:  دوم  بخش- تنظيم شرايط محيطي-٥٦

  )١٣٨١بهار (راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر :  جلد سوم- منظرسازي-٥٧

  سيـستم جـامع محيطـي   :  جلـد سـوم  -هـاي كنتـرل محـيط    سيـستم :  بخـش دوم  - تنظيم شرايط محيطـي    -۵۸

  )۱۳۸۱تابستان  (      

  )۱۳۸۱تابستان ) (كالن شهر تهران( توسعه - شهر سالم-۵۹

  )۱۳۸۱پاييز (مفاهيم كلي  :  بخش اول-آوري اطالعات  فن-۶۰

  )١٣٨١ زمستان ()هاي تكثير و كاشت و نگهداري روش(چمن : چهارم جلد -منظرسازي -۶۱

  )۱۳۸۱ستان زم(آوري اطالعات  مديريت فن :  بخش دوم-آوري اطالعات  فن-۶۲

  )۱۳۸۲بهار (تجارت الكترونيكي  :  بخش سوم-آوري اطالعات  فن-۶۳

  )۱۳۸۲تابستان (» سيم امنيت و تجارت بي«تجارت الكترونيكي  :  بخش چهارم-آوري اطالعات  فن-۶۴

  )۱۳۸۲تابستان (»      شناخت و لزوم ساختمانهاي سبز و پايدار«  ساختمانهاي سبز و پايدار -۶۵

   )۱۳۸۲تابستان ( دولت الكترونيكي :  بخش پنجم-ري اطالعاتآو  فن-۶۶

   )۱۳۸۲پاييز (  كليات –بخش اول ): حرا ( هاي مانگرو   جنگل- منظرسازي-۶۷

   )۱۳۸۲پاييز ( بازاريابي الكترونيكي :  بخش ششم-آوري اطالعات  فن-۶۸

   )۱۳۸۲زمستان ( شهرداري الكترونيكي :  بخش هفتم-آوري اطالعات  فن-۶۹

   )۱۳۸۳بهار ( آموزش الكترونيكي :  بخش هشتم-آوري اطالعات  فن-۷۰

   )۱۳۸۳بهار ( دانشگاه الكترونيكي :  بخش نهم-آوري اطالعات  فن-۷۱



 ٤٢

  )۱۳۸۳تابستان (هاي اطالعات مديريتي ساختمان  سيستم:  بخش دهم-آوري اطالعات  فن-۷۲

  )۱۳۸۳پاييز  (دانشگاه الكترونيكي:  بخش يازدهم-آوري اطالعات  فن-۷۳

  )۱۳۸۳زمستان (مديريت پرونده هاي الكترونيكي : بخش دوازدهم - فن آوري اطالعات-۷۴

  )۱۳۸۳زمستان (دموكراسي الكترونيكي : بخش سيزدهم - فن آوري اطالعات-۷۵

  )۱۳۸۳زمستان  (انتخابات الكترونيكي:  بخش چهاردهم- فن آوري اطالعات-۷۶

  )۱۳۸۴تابستان  (حقيقت مجازي: هم بخش پانزد- فن آوري اطالعات-۷۷

  )۱۳۸۴تابستان ( برگزاري مناقصه هاي دولتي -۷۸

  )۱۳۸۴تابستان ( چين دومين مصرف كننده انرژي در جهان -۷۹

  )۱۳۸۴تابستان (استانداردهاي مديريت پروژه :  بخش اول- مديريت پروژه-۸۰

  

  

  : اند  همچنين نشريات تخصصي ذيل نيز منتشر گرديده

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش تحقيق و توسعه(در مورد شركتهاي بزرگ  حقايقي -

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش عمران آب( انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي -

  )١٣٧٣بهار ) (بخش عمران آب(هاي شمالي تهران   اي سيالب در حوضه   تحليل منطقه-

  )١٣٧٢زمستان ) (يبخش انرژ( اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ -

  -)بخش شهر سالم(تهران   شهرداري   ٢٠منطقة   سالم در شهرك فاطميه   بدن/ سالم  انديشه: پويش   پارك-

  )١٣٧٢پائيز  (

  )١٣٧٢پائيز ) (بخش شهر سالم( شهرك ترافيكي كودكان -

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش شهر سالم( سازماندهي كاركردهاي بهينة نمايشگرهاي ديجيتالي -

  )١٣٧٣بهار ) (بخش شهر سالم( استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري -

  )١٣٧٣تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي نو    پارك انرژي-

  )١٣٧٣زمستان ) (بخش شهر سالم(سازي خدمات پرواز    بهينه-

  )١٣٧٤تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي شمال تهران    در كوهپايهدستي صنايع بازارچه -

  



 ٤٣

  :اند  ضمناً كتب زير منتشر گرديده

  )١٣٧٢( (PARKING STRUCTURES)  سازة پاركينگهاي طبقاتي-١

  )١٣٧٣ ((HYDRAULIC STRUCTURES)هاي آبي    سازه-٢

  )١٣٧٣ ((AUTO CAD. V.12 USER’S GUIDE) ١٢ خودآموز اتوكد -٣

  )١٣٧٥ -ريزي كشور  ديريت و برنامهدفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان م(ريزي و طراحي هتل    برنامه-٤

سازمان مديريت و  و تدوين معيارهاي  دفتر امور فني(صنعت آب كشور   وپنج جلد استانداردهاي  بيست-٥

  )١٣٧٥ -ريزي كشور  برنامه

  )OPEN GL )  ۱۳۸۲ راهنماي برنامه نويسي سه بعدي -٦

  

  : شوند  كتب زير بزودي منتشر مي

  )ره شهر: مترجم ( LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES)ءطراحي، اجرا( منظرسازي -١

  )ره شهر: مترجم (ELECTRICAL GROUNDING) اتصال به زمين(زمين كردن الكتريكي  اصول -٢

  

  


