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قاچاق کاال بهعنوان فعالیتی غیررسمی در کیفیت زندگی روستاهای مرزی کشور که به دلیل حاشیهای بودن در نظام برنامهریزی
مرکز پیرامون در رنج و فشار هستند؛ جایگاه ویژهای دارد .با توجه به لزوم حذف قاچاق کاال جهت پویایی اقتصادی کشور،
قدر مسلم کاهش و حذف این فعالیت سودآور غیررسمی اقتصادی بهصورت یکباره و بدون برنامهریزی جهت تدارک
راهکارهای جایگزین از روستاهای مرزی که به دلیل ضعف ساختارهای اقتصادی ،وابستگی بسیاری به قاچاق کاال دارند؛
تغییرات عمدهای را در کیفیت زندگی روستاییان مرزنشین به همراه دارد .لذا در پژوهش حاضر به بررسی تغییرات سطح
کیفیت زندگی روستاییان روستاهای مرزی شهرستان مریوان به دنبال کاهش چشمگیر قاچاق کاال و حذف آن پرداختهایم تا
رهیافت این امر شناخت جامع وضع موجود جهت ارائه راهکارهای کاربردی بهمنظور بهبود سطح کیفیت زندگی روستاییان
این منطقه به دنبال حذف قاچاق کاال باشد .این پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است که جهت
گردآوری اطالعات آن از دو روش کتابخانهای و میدانی مبتنی بر توزیع پرسشنامه و مصاحبه استفادهشده است .جامعه آماری
این پژوهش را خانوارهای ساکن در دو دهستان مرزی خاو و میرآباد و زریوار در برمیگیرند که با بهرهگیری از فرمول کوکران
از میان  5223خانوار تعداد  360خانوار بهعنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامهها به روش طبقهای و سپس تصادفی ساده در
میان روستاهای منتخب و روستاییان آنها توزیع گردید .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین)
و آزمونهای آمار استنباطی (زوجی ،رتبهای فریدمن ،همگونی کای دو ،کروسکال والیس و آزمون دوجملهای) استفادهشده
است .نتایج نشان میدهند که قاچاق کاال بهعنوان پدیدهای غیرقابلقبول از منطقه حذفشده است اما در مقابل کیفیت زندگی
روستاییان در ابعاد اجتماعی و اقتصادی کاهشیافته است و تنها در بعد کالبدی شاهد ارتقای سطح کیفیت زندگی روستاییان
هستیم .همچنین بین میزان رضایت افراد از کیفیت زندگیشان بافاصله از مرز و وابستگی شغلی به قاچاق ارتباط معنیداری
وجود دارد و درنهایت اینکه بازارچههای مرزی تأسیسشده نیز بهعنوان راهکارهای جایگزین توانایی ارتقای سطح کیفیت
زندگی روستاییان را بهمانند قاچاق کاال نداشتهاند.
واژههای کلیدی :کیفیت زندگی ،قاچاق کاال ،مرز ،روستاهای شهرستان مریوان
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-1مقدمه

داشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده
و هست (رضوانی و منصوریان .)2 :1387،در چند دهه اخیر،
شناخت ،اندازهگیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده
افراد ،محققان ،برنامه ریزان و دولتها بوده است و مبنایی
برای تمایز و دستهبندی نوین کشورها در سالهای اخیر شده
است (عنبری150 :1389،؛ رضوانی و منصوریان۲ :۱۳۸۷ ،؛ قالیباف و
همکاران .)۱۶۳ :۱۳۸۸ ،کیفیت زندگی وابسته به احساس شادی
یا ناخشنودی ،رضایت یا عدم رضایت فرد از زندگی است
) (Kamp,2003:18و منعکسکننده رفاه افراد است (فراهانی:1387،
 .)71که به شرایط اقتصادی مردم و درعینحال ارتباطات
و وضعیت اجتماعی ،سالمتی ،احساس ارزشمند بودن و
پایداری محیط بستگی دارد .در عرصههای روستایی نیز
کیفیت زندگی تابعی از دو مفهوم "قابلیت زندگی" (خدمات،
کیفیت محیطزیست و شبکههای اجتماعی) و معیشت مردم
(چگونگی کسب درآمد) است ). (Filippa,2010:315-316
همانطور که مالحظه میگردد بعد اقتصادی بر کیفیت
زندگی در نواحی روستایی تأثیر غیرقابلانکاری دارد
این تأثیر و اهمیت در نواحی روستایی مرزی چند برابر
میگردد؛ زیرا حوزههای روستایی مناطق دورافتاده و مرزی
در شرایطی کام ً
ال نابرابر از جهت دسترسی به فرصتها و
منافع حاصل از رشد و توسعه قرارگرفتهاند.
با نگاهی گذرا به نواحی روستایی مرزی میتوان دید
که این مناطق همزمان از بار فشار دوگانه توسعهنیافتگی و
حاشیهای بودن در رنجاند (افراخته .)58 :1391،بهگونهای که
مسئله اصلی در برخی از این مناطق تالش برای بقا است.
یکی از راهحلهای مرزنشینان برای رفع این معضالت و
تحقق کیفیت مطلوب زندگی روی آوردن به قاچاق کاال
است .قاچاق کاال1بهعنوان فعالیتی در روستاهای مرزی از
زمانهای دور وجود داشته و تا به امروز ادامه دارد و بهعنوان
فعالیتی سودآور تأثیرات فراوانی بر کیفیت زندگی روستاییان
 -1مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی که در تولید ناخالص ملی

(ارزش کاال و خدمات تولیدشده در کشور) منظور نمیشود.

با تقویت بنیه اقتصادی آنها داشته است (کهنه پوشی .)1390،از
سویی دیگر مبارزه با پدیده شوم قاچاق کاال یکی از مصادیق
جهاد اقتصادی قلمداد شده و برنامهریزی و سیاستگذاری
جهت پیشگیری و مبارزه با قاچاق ،امری ضروری و
اجتنابناپذیر میباشد (وزارت امور اقتصادی و دارایی.)1 :1391،
در سطح بینالمللی نیز کشورهای مختلفی ازجمله آمریکا
در مرز مکزیک ،شبهقاره هند با کشورهای همسایه و در
کشورهای منطقه شاخ آفریقا اقداماتی در راستای مبارزه با
قاچاق با انسداد مرزها انجامگرفته است (Department of Border
).Management,2013:27 weber,2012,4Isacson,2012:19,
اما باید دانست که با توجه به نقشی که این فعالیت
غیررسمی در پایداری و کیفیت زندگی روستاییان مرزی
دارد ،حذف و کاهش آن نیازمند تمهیدات خاص و
جایگزینی آن با فعالیتهای سودآور اقتصادی رسمی است.
همچنان که در عرصه بینالمللی کشورهای مختلف به
بازگشایی مرزها در قالب بازارچهها و گمرکات(ágnes,2001).
و یا افزایش همکاریهای مرزی (اتحادیه اروپا) جهت
توسعه این نواحی پرداختهاند  (2006Zsuzsanna,).چنانچه این
اصل رعایت نگردد و شاهد برنامهریزی ذهنی نگرانه باشیم
حذف و کاهش قاچاق بدون اعمال راهکارهای مطلوب
جایگزین با توجه به اهمیت اقتصاد در روستاها و شکننده
بودن محیطهای روستایی مرزی میتواند تأثیرات نامطلوبی
بر کیفیت زندگی روستاییان داشته باشد .با در نظرگیری این
اصل پژوهش حاضر در مناطق روستایی مرزی شهرستان
مریوان استان کردستان انجام پذیرفته تا بتوان به شناختی
جامع از وضع موجود کیفیت زندگی روستاییانی دستیافت
که زمانی قاچاق کاال بهعنوان شغل اصلی و منبع غیرقابلانکار
حیات و پایداری روستاهایشان قلمداد میشد .در این
مناطق برنامههایی در راستای انسداد مرزها بهمنظور حذف
قاچاق کاال اجرا گردید که توانست بهصورت چشمگیری
فعالیتهای غیررسمی قاچاق را به حداقل رسانده و در
بسیاری از روستاها آن را حذف نماید که این خود نکتهای
مثبت به شمار میرود .حال مسئله اصلی این پژوهش ضمن
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نفی قاچاق افسارگسیخته ،بعد دیگر قضیه یعنی سنجش و
ارزیابی تأثیر حذف قاچاق کاال و راهکارهای جایگزین بر
کیفیت زندگی روستاییان این منطقه مرزی میباشد؛ چراکه
مطالعات کیفیت زندگی میتواند به ارزیابی سیاستها،
تدوین استراتژیهای مدیریت و برنامهریزی روستایی
کمک کند .بدین ترتیب میتوان به شناخت جامعی از وضع
موجود جهت ارائه راهکارهای مطلوب بهمنظور ارتقای
سطح کیفیت زندگی روستاییان به دنبال حذف قاچاق کاال
دستیافت.
در اینارتباط سؤاالتی به شرح زیر مطرح هستند:
-1آیا بین میزان کیفیت زندگی روستاییان در دوره قبل و
بعد از حذف قاچاق کاال تفاوت معنیداری وجود دارد؟
-2کدامیک از ابعاد کیفیت زندگی روستاییان بیشترین تغییر
را از حذف قاچاق پذیرفته است؟
-3آیا بین وابستگی شغلی به قاچاق کاال و رضایت از
کیفیت زندگی کنونی ساکنین روستایی ارتباط معنیداری
وجود دارد؟
-4آیا راهکارهای جایگزین به دنبال حذف قاچاق کاال
توانستهاند؛ عملکرد مطلوبی در بهبود کیفیت زندگی
روستاییان داشته باشند؟

و پرسشنامهها به روش طبقهبندی در روستاها و تصادفی
ساده در میان سرپرستان خانوار توزیع گردید (جدول
 .)1جهت تعیین حجم نمونه در ابتدا از فرمول کوکران
و سپس با اعمال روش تصحیح آن از میان  5223خانوار
(سرشماری  360 )1390خانوار جهت توزیع پرسشنامهها
انتخاب شدند .روایی پرسشنامهها در ابتدا با یک پیشآزمون
(توزیع در میان  50نفر از سرپرستان خانوار) و سپس با تأیید
متخصصان دانشگاهی و آگاهانی که سابقه مطالعات مشابه
را داشتند؛ تأیید گردید .پایایی پرسشنامهها نیز با ضریب
آلفای کرون باخ سنجیده شد و برابر  0/74میباشد که نشان
از ارتباط درونی پاسخها و پایایی پرسشنامه دارد .جهت
سنجش تغییرات کیفیت زندگی ساکنین بهواسطه کاهش و
حذف قاچاق نیز سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی-
محیطی با  38متغیر و  93گویه در نظر گرفته شدند (جدول
شماره  .)2دادههای گردآوریشده نیز دربسته نرمافزاری
 spssو با استفاده از شاخصههای آمار توصیفی (میانگین)
و آزمونهای آمار استنباطی ( tزوجی ،رتبهای فریدمن،
همگونی کای دو ،کروسکال والیس و آزمون دوجملهای)
تجزیهوتحلیل گردیدند.
جدول  :1توزیع طبقهای پرسشنامهها

 -1-1روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث
12
54
نچی
روش گردآوری اطالعات توصیفی -تحلیلی میباشد.
خاو و
61
280
ساوجی
میرآباد
جهت گردآوری اطالعات در بخش نظری از روش اسنادی
53
244
برده ره شه
و در بخش میدانی از روش پیمایش مبتنی بر مصاحبه و
143
656
نی
زریوار
پرسشنامه بهره گرفتهشده است .جامعه آماری این پژوهش
53
244
دره تفی
38
171
کانی سانان
را سرپرستان خانوار روستاهای دهستانهای غربی (خاو و
360
1649
مجموع=6
میرآباد و زریوار) شهرستان مریوان که در جوار کشور عراق
قرار دارند؛ تشکیل میدهد .با توجه به گستردگی منطقه و
دشواری دسترسی  20درصد کل روستاها یعنی  3روستا از  -2-1معرفی محدوده موردمطالعه
هر دهستان که درمجموع شش روستا را در برمیگیرد به
شهرستان مریوان به مرکزیت شهر مریوان یکی از 10
روش قرعهکشی بهعنوان روستاهای نمونه انتخاب شدند شهرستان استان کردستان در غرب استان و در مجاورت
دهستان

روستاهای
منتخب

تعداد خانوار

سهم از تعداد کل
پرسشنامهها
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نگاره  :1نمایش موقعیت جغرافیایی منطقه
موردمطالعه

خاک عراق با طول جغرافیایی  45درجه و  58دقیقه تا 46
درجه و  45دقیقه طول شرقی و  35درجه و  02دقیقه تا
 35درجه و  48دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است .این
شهرستان دارای  6دهستان میباشد که دو دهستان خاو و
میرآباد و زریوار در مجاورت با کشور عراق واقعشدهاند.
دهستان خاو و میرآباد بر اساس آخرین سرشماری مرکز
آمار ایران دارای  11407هزار نفر جمعیت و  2736خانوار
و دهستان زریوار نیز دارای  2486خانوار و  9733هزار
نفر جمعیت میباشند .این دو دهستان به دلیل همجواری
با کشور عراق و همچنین همبستگی و نزدیکی قومی و
مذهبی از دیرباز بهصورت رسمی و بهویژه غیررسمی در
قالب قاچاق کاال دارای ارتباطات تجاری تنگاتنگی بودند .با

توجه به حجم باالی قاچاق کاال در چند سال اخیر عملیات
انسداد مرزها انجام و بازارچههایی جهت سامان دادن به
اوضاع تجاری در کنار گمرک رسمی باشماق تأسیسشدهاند
و روستاییان در آنها مشغول به فعالیت میباشند.

 -2چهارچوب مفهومی و نظری

هرچند که بحث کیفیت زندگی اخیرا ً مطرحشده است
اما ریشه این مفهوم را میتوان حتی در زمان فیلسوفانی
چون ارسطو نیز یافت .وی از زندگی خوب و بهبود
زندگی و تأثیر سیاستهای عمومی بر آن سخن میگفت.
تا اینکه در سال  1889میالدی کیفیت زندگی در بیانیهای
مورداستفاده قرار گرفت «ما باید در عین مدنظر قرار دادن
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کمیت زندگی ،کیفیت آن را نیز مدنظر قرار دهیم» به دنبال
آن از  1930تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گرفت
 (Sonja,2003:5).امروزه نیز در محافل علمی در ارتباط با مفهوم
کیفیت زندگی بحثهای زیادی در میان است .در علوم
اجتماعی کیفیت زندگی به معنی درک درونی خوب بودن
با توجه به برطرف شدن نیازهای فردی و در اقتصاد به
معنی افزایش سطح زندگی است و در طب عبارت است
از نسبت سالمتی (روانی و جسمانی) افراد به بیماری آنها
 (Susniene,2009:58).بر اساس آموزههای دینی و فلسفی هم
در تعریف کیفیت زندگی تفاوت وجود دارد ،برای مثال
آموزههای دینی زندگی خوب را در کمک کردن به دیگران
بر اساس آموزههای دینی میداند و یا بر اساس گفتههای
کانت قضاوت در ارتباط بازندگی خوب و صحت رفتار
درگرو تفکر عقالنی یک فرد است(Diener,2006:190).
رویکردی دیگر مفهوم کیفیت زندگی را در ارتباط با
رضایت از انتخابها میداند .در چارچوب محدودیتهای
منابع ،فرض بر این است که مردم آن چیز را انتخاب میکنند
که کیفیت زندگیشان را افزایش خواهد داد .در این رویکرد
انتخابهای مردم جهت دستیابی به زندگی خوب بر پایه
تفکر اقتصادی دنیای مدرن است .در بعدی دیگر کیفیت
زندگی بر اساس تجارب فردی است .چنان چه کسی تجارب
خود را از زندگی مطلوب و خوب ارزیابی نماید .در این
روش ،عواملی مانند احساس شادی ،لذت و رضایت از
زندگی دارای اهمیت است (Daniel,2010:190).سازمان بهداشت
جهانی کیفیت زندگی را در ارتباط با درک افراد از موقعیتشان
در زندگی در چهارچوب فرهنگ و ارزشهایی که در آنها
زندگی میکند و در ارتباط با اهداف و انتظارات تعریف
میکند .تمام جنبههای ذکرشده شامل :وضعیت سالمت،
سبک زندگی ،رضایت از زندگی ،بهداشت روان ،رفاه و ....
منعکسکننده ماهیت چندبعدی از کیفیت زندگی یک فرد است
(Orley,1996:5-6).مودی ( )2011در یک جمعبندی کلی معتقد
است که کیفیت زندگی یک رویکرد کلنگراست که نهتنها بر
روی عملکرد جسمی ،روانی و معنوی افراد ،بلکه روابطشان

با محیطهای اطراف و بهرهگیری از فرصتها برای حفظ و
افزایش مهارتشان تأکید دارد  (Mudey,2011:89).بر این اساس
فلیپا ( )2010در پژوهش خود که با عنوان ارزیابی کیفیت
زندگی در نواحی روستایی انجام داده معتقد است که با توجه
به ماهیت پیچیده و چندبعدی کیفیت زندگی اندازهگیری آن
آسان نبوده و نیازمند طیف وسیعی از شاخصها میباشد.
درنهایت وی بر اساس گزارش گروه ارزیابی توسعه روستایی
اروپا در سال  2010مدلی را برای اندازهگیری کیفیت زندگی
در نواحی روستایی ارائه داد( .نگاره )2

نگاره  :2ابعاد کیفیت زندگی در مناطق روستایی
منبع(Filippa,2010:316):

رضوانی و منصوریان ( )1387نیز در پژوهش خود به دنبال
ارائه مدل مفهومی از ابعاد کیفیت زندگی در نواحی روستایی
میباشند .تأکید اصلی پژوهش حاضر بر این مطلب میباشد
که کیفیت زندگی پدیدهای پیچیده است و اندازهگیری آن باید
با توجه به شرایط زمانی و مکانی خاص خود انجام گیرد.
در تأیید این امر میتوان به نتایج پژوهش مودی ( )2011که
پژوهشی تطبیقی بهمنظور اندازهگیری کیفیت زندگی در دو
محیط روستایی و شهری و در گروه سالخوردگان میباشد،
اشاره نمود .نتایج پژوهش نشان میدهد که کیفیت زندگی
در بعد جسمانی و روانی نواحی روستایی بیشتر از شهرها
است و در بعد روابط اجتماعی سالخوردگان شهری برتر از
روستاییان بودهاند .که این خود به دلیل تفاوت در عوامل
اجتماعی و جمعیت شناختی ،منابع اجتماعی ،رفتارهای سبک
زندگی و میزان درآمد است.
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نگاره  :3مدل تلفیقی کیفیت زندگی
منبع:

)(Susniene,2009,59

گروه تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی ( )1996ابعاد
و شاخصهایی در چهار بعد سالمتی جسمانی ،ارتباطات
اجتماعی ،روانشناسی ،محیط پیرامون (متغیرهای اقتصادی،
اجتماعی ،کالبدی و طبیعی) را برای اندازهگیری کیفیت زندگی
تعیین نمودند  (Orley,1996: 7).عالوه بر این در طول چند دهه
گذشته نیز رویکرد جدید علمی بهمنظور اندازهگیری کیفیت
زندگی پدید آمده است که آن تقسیمبندی مفهوم کیفیت
زندگی در دو بعد عینی و ذهنی است). (Shucksmith,2006:2

اصطالح "عینی" اشاره به آن دسته از ویژگیهایی است که
میتوان بدون پرسیدن از فرد آنها راه اندازهگیری نمود؛ مانند:
درآمد ،مالکیت و نرخ بیکاری از سوی دیگر جنبههای”ذهنی”
کیفیت زندگی ،از فیلتر تجربه درونی پاسخدهنده عبور میکنند
که شامل شادی ،رضایت ،احساس امنیت و ..میباشد .بنابراین
شاخصهای عینی کیفیت زندگی را میتوان برحسب مقدار
آنها موردسنجش و ارزیابی قرار دارد اما شاخصهای ذهنی
کیفیت زندگی تنها در آگاهی خود فرد وجود دارد و آنها
را تنها از پاسخهای فرد به موضوعات میتوان شناسایی و
ارزیابی نمود ). (Susniene,2009:56
ونکوف ( )2009در پژوهش خود با عنوان کیفیت زندگی
در نواحی روستایی چک بیان میکند که الزمه اندازهگیری
صحیح و مطلوب کیفیت زندگی در نواحی روستایی ادغام
و بهرهگیری از شاخصهای هر دو بعد عینی و ذهنی است
) . (venkově,2009:285بر همین اساس برایان ( )2002مدلی
را در ارتباط با اندازه و اجزای کیفیت زندگی در محیط
روستایی ارائه میدهد (نگاره .)4

کیفیت زندگی

جدول  :2شاخصهای بکار رفته در پژوهش و میزان پایایی آنها در پرسشنامهها

ابعاد

متغیرها

اجتماعی

احســاس امنیــت فــردی ،احســاس امنیــت اجتماعــی ،امیــد بــه آینــده ،توانایــی تأمین
نیازهــای اساســی خانــوار ،رضایــت از زندگــی ،کاهــش میــزان مهاجــرت ،احســاس
تعلــق بــه اجتمــاع ،تمایــل بــه مانــدن در روســتا ،رضایــت از موقعیــت اجتماعــی،
گســترش امکانــات فرهنگــی و هنــری ،بهبــود تغذیــه ســاکنین ،افزایــش مشــارکت
مــردم روســتا در طرحهــای عمرانــی ،افزایــش ســطح اجتماعــی و فرهنگــی
روســتاییان ،عالقــه بــه ســواد و تحصیــات ،لــذت از زندگــی ،معن ـیداری زندگــی

42

اقتصادی

رضایــت از میــزان درآمــد و پسانــداز ،رضایــت از شــغل ،کاهــش هزینههــای
زندگــی ،کاهــش نابرابریهــای اقتصــادی ،قیمــت مســکن و اراضــی کشــاورزی،
احســاس فقــر ،ایجــاد انگیــزه جهــت بهبــود وضعیــت کار ،دسترســی بــه خدمــات
اعتبــاری و مالــی ،بهبــود کیفیــت عرضــه مــواد غذایــی فروشــندگان ،فرصتهــای
شــغلی ،امنیــت شــغلی ،افزایــش ظرفیــت کاری

28

0/82

23

0/68

93

0/74

محیطی -

کالبدی

مجموع

3

کیفیــت بهداشــت شــبکه معابــر ،نظافــت و پاکیزگــی روســتا ،توجــه بیشــتر ســاکنان
بــه محیطزیســت روســتا ،توجــه مدیــران بــه محیطزیســت روســتا  -دسترســی
بــه امکانــات ورزشــی ،بهداشــتی و ،...رضایــت از دیــد و منظــر روســتا ،نظــارت
برســاخت و ســازها  -بهبــود دسترســی بهتــر بــه شــهر ،تولیــدات کشــاورزی
38

تعداد
گویه

پایایی
0/73
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این مدل که بر پایه ویژگیهای عینی و ذهنی ترسیمشده
است مدل بازی است که متشکل از زیرسیستمها و ابعاد
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و محیطی است و کیفیت زندگی
حاصل تعامل این سه بعد میباشد؛ نکته بارز این مدل تأثیر
آموزش و شیوه حکمروایی و مدیریت محیط روستایی
است که تأثیر قابلتوجهی در کیفیت زندگی روستاییان دارد
و بهعنوان روان کننده اجزا سیستم محسوب میشوند.

نگاره  :4مدل سیستمی کیفیت زندگی
منبع:

و شاخصههای آن بهعنوان بعدی تأثیرگذار در کیفیت
زندگی این نواحی محسوب میشود که بهنوعی میتوان
بارونق اقتصادی شاهد ارتقای ابعاد دیگر کیفیت زندگی
نیز بود .دراینبین قاچاق کاال بهعنوان فعالیتی غیررسمی
در نواحی نقش مهمی در اقتصاد روستاهای مرزی دارد.
بوهن ( )2008معتقد است که با توجه به محدودیتهایی
همچون :رشوهگیری و فساد مقامات دولتی ،خلعهای
قانونی ،تعرفههای باال و بیکاری زیاد و سطح پایین خدمات
و امکانات ،مرزنشینان به قاچاق کاال بهعنوان راهکاری
مطمئن جهت کسب درآمد و گذران معیشت روی میآورند
) . (Buehn,2008:28کلمه قاچاق به معنی گریزاندن است (کهنه
پوشی )2 :1390،و طبق تعریف سازمان جهانی گمرک ،قاچاق
تخلف گمرکی است شامل جابهجایی کاال در طول مرز به
روشی مخفیانه و بهمنظور فرار از نظارت گمرک (نوری:1382،
 .)150عوامل ساختاری و زمینهای بروز قاچاق کاال را با تأکید
بر مناطق مرزی میتوان در جدول شماره  3خالصه نمود.
جدول  :3عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینهای بروز قاچاق
کاال
ساختاری نبود هماهنگی بین دستگاههای دولتی ،تعرفه
گمرکی باال ،نبود امنیت شغلی ،وجود یارانههای
دولتی برای کاالهای مصرفی ،گسیختگی
اقتصادی اجتماعی بین نواحی مرزی و مرکزی

)(Bryan,2002,144

تنوع ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی ،طبیعی و کالبدی
باعث شده که هر ناحیه روستایی دارای ویژگیها ،امکانات،
استعدادها و تنگناهای خاص خود و به همین ترتیب با قرار
داشتن در سطح معینی از توسعه و سازمانیافتگی دارای
نرخ باالی بیکاری ،فقدان زیرساختهای
زمینهای
خدماتی و رفاهی ،فقدان امنیت سرمایهگذاری،
اولویت و نیازهای خاص باشد (رضوانی و حسینی .)15 :1387،این
نابرابریهای اجتماعی ،درآمد کم ،کنترل ناکافی
موضوع نشان میدهد که در نواحی روستایی مختلف برخی
مرزها ،کیفیت نامطلوب کاالهای تولید داخل،
از ابعاد و نیازها ،اساسیتر و مهمتر از سایرین بوده و در
وجود فرهنگ داللی و مصرفی در جامعه
صورت برآوردن شدن و مطلوب بودن آنها جنبههای دیگر
منبع( :کهنه پوشی)25 :1389 ،
نیز به مطلوبیت میرسند .این امر در روستاهای مرزی نمود
بیابانی ( )1390متذکر میشود پیامدهای منفی قاچاق
واضحتری دارد ،با توجه شرایط ویژه این مناطق همچون:
دوری از مرکز ،نا مساعدتهای طبیعی و ..که انزوا گزینی همچون :رواج هنجارشکنی ،کاهش درآمدهای ساالنه
در عرصههای مختلف را در پی داشته است ،بعد اقتصادی دولت ،افزایش سطح تقاضای کل و تورم ،رکود در داخل،
رفتاری

فقدان انگیزه کاری و احساس مسئولیت کارکنان،
وجود روحیه قانونشکنی و قانونگریزی ،رشد
اجتماعی پایین ،عدم آگاهی از تأثیرات منفی
قاچاق
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درصد پاسخگویان در سن  20-30سال 40 ،درصد افراد
در سن 31-40سال 26 ،درصد در سن  41-50و  14درصد
در سنین باالی  51سال قرار داشتهاند .ازنظر تحصیالت
 16درصد افراد بیسواد 27 ،درصد در سطح ابتدایی35 ،
درصد راهنمایی 19،درصد دیپلم و فوقدیپلم و  3درصد
پاسخگویان در سطح لیسانس و باالتر بودهاند .قریب به 90
درصد پاسخدهندگان نیز اصالت ًا اهل روستای محل اقامت
خود بودهاند( .جدول )4

تغییر الگوی مصرف جامعه و ...مواردی هستند که لزوم
کاهش و حذف قاچاق کاال را ضروری میسازند .از طرفی
دیگر همانگونه که اشاره گردید و نتایج پژوهش کهنه پوشی
( )1390نیز نشان میدهد قاچاق کاال مهمترین منبع معیشت
و کسب درآمد روستاییان مرزی به شمار میرود که نقش
مهمی در ارتقای سطح کیفیت زندگی آنها دارد ،بنابراین
حذف فعالیتهای غیررسمی قاچاق در نواحی روستایی
مرزی جدای از اینکه یک ضرورت است با توجه به
گستردگی قاچاق کاال و عدم تنوع اقتصادی روستاهای مرزی جدول  :4توزیع پرسشنامهها ازنظر گروهای سنی ،تحصیالت
و نقش آن در معیشت زندگی روستاییان بهعنوان بعد مهمی از
و اقامت
کیفیت زندگی آنها نیازمند اتخاذ تمهیدات و برنامهریزیهای
درصد
فراوانی
طبقه
شاخص
20
71
20-30
دقیق و بر پایه شرایط موجود میباشد .بهگونهای که اگر
40
144
31-40
تمهیدات الزم مانند ایجاد فعالیتهای رسمی جایگزین و
26
93
41-50
سن
سودآور اتخاذ نگردد ،مطابق با این گفته سونجا ( )2003که
14
52
 51سال به باال
100
360
مجموع
ابعاد کیفیت زندگی وابسته به هم بوده و تغییر در یک بعد
16
58
بیسواد
تغییر در سایر ابعاد را در پی دارد ) (Sonja,2003:6با تضعیف
27
98
ابتدایی
تحصیالت
بعد تأثیرگذار اقتصادی در روستاهای مرزی (حذف قاچاق
35
124
راهنمایی
بدون راهکارهای جایگزین) میبایست شاهد ناپایداری
69
دیپلم و فوقدیپلم
19
11
لیسانس و باالتر
نواحی روستایی و کاهش کیفیت زندگی روستانشینان باشیم
3
360
مجموع
100
که بازتاب این امر درنهایت به تخلیه روستاها و انحطاط منابع
اصیل
90
322
ملی منجر میگردد.
اقامت
10
38
غیر اصیل

-3یافتههای پژوهش
-1-3یافتههای توصیفی

مجموع

 -2-3یافتههای استنباطی

360

100

در ابتدا جهت سنجش و مقایسه میانگینهای کیفیت
بررسی ویژگیهای فردی پاسخدهندگان نشان میدهد
که تمامی پاسخدهندگان مرد بودهاند ،از حیث سن  20زندگی روستاییان در دو دوره رواج قاچاق و بعد از حذف

نگاره  :5نمایش میانگینهای ابعاد کیفیت
زندگی روستاییان در دو دوره قبل و بعد از
حذف قاچاق
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جدول  :5نتایج آزمون  tزوجی مقایسه میانگین ابعاد کیفیت زندگی روستاییان در دورههای قبل و بعد از حذف قاچاق
خطای
استاندارد
میانگین

کران پایین

کران باال

اقتصادی

قبل

2/16

0/0482

-0/933

-0/741

اجتماعی

تفاوت میانگینها
قبل

-0/837
2/10

0/020

کالبدی-
محیطی

تفاوت میانگینها
قبل

-0/110
1/97

0/031

بعد

تفاوت میانگینها

2/23

0/258

مجموع

قبل

2/08

بعد
تفاوت میانگینهای

1/85
-0/229

میانگین

1

بعد

بعد

1/33

1/99

0/353

فاصله اطمینان  95درصد

-0/150

0/197

-0/266

-0/069

0/319

-0/193

آماره T

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

-17/22

359

0/000

-5/32

8/30

-11/31

359

359

359

0/008

0/003

0/004

با میانگین رتبهای  2/13قرارگرفته است .بیشک همانطور
که آزمون  tزوجی نیز نشان داد میانگین دو دوره قبل و بعد
شاخصهای اقتصادی کیفیت زندگی روستاییان با -0/837
بیشترین اختالف و کاهش را داشته است.

آن از آزمون  tزوجی استفاده شد .نتایج نشان میدهند که در
بعد اقتصادی و اجتماعی میانگینها دارای تفاوت معنیداری
در سطح  0/05هستند و کیفیت زندگی ساکنین در این دو
بعد در دوره بعد از حذف قاچاق نسبت به قبل کاهشیافته
است .در مقابل در بعد کالبدی پاسخها در سطح معنیداری جدول  :6رتبهبندی تغییرات ابعاد کیفیت زندگی روستاییان
 0/005نشان از ارتقای میانگین کیفیت زندگی ساکنین
بعد از حذف قاچاق
در دوره بعد از حذف قاچاق نسبت به قبل از آن دارد.
ابعاد کیفیت زندگی
میانگین رتبهای
1.45
اقتصادی
درمجموع نیز با اطمینان  95درصد میانگین کیفیت زندگی
2.13
اجتماعی
برابر  1/85در دوره حذف قاچاق کاال نسبت به میانگین
2.42
کالبدی  -محیطی
2/08کیفیت زندگی روستاییان در دوره رواج قاچاق کاال
0.001
معنیداری
نشان از کاهش کیفیت زندگی روستاییان به دنبال کاهش و
215.53
ارزش کای دو
حذف قاچاق کاال از منطقه دارد.
2
درجه آزادی
همانطور که آزمون رتبهای فریدمن نیز نشان میدهد
360
تعداد
در سطح معنیداری  0/05بین ابعاد کیفیت زندگی
تحلیل روابط آماری میان رضایت از کیفیت زندگی
روستاییان بعد از حذف قاچاق ارتباط معنیداری وجود
روستاییان و وابستگی شغلی آنها به قاچاق کاال در آزمون
دارد و دراینبین بعد اقتصادی کیفیت زندگی روستاییان با
همگونی کای دو نشان از تفاوت معنیدار کیفیت زندگی
کمترین میانگین رتبهای ( )1/45بیشترین کاهش کیفیت را
روستاییانی که وابستگی شغلی به قاچاق کاال داشتند با
از حذف قاچاق پذیرفته است که بعدازآن نیز بعد اجتماعی
روستاییانی که وابستگی شغلی به قاچاق نداشتند ،دارد.
 -1بیشترین مقدار میانگین برابر  3خواهد بود.
وجود همبستگی از نوع منفی نیز بین وابستگی شغلی به
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قاچاق کاال و رضایت از کیفیت زندگی کنونی روستاییان
نشان میدهد که هر چه وابستگی شغلی افراد به قاچاق
بیشتر بوده است اکنون به دنبال حذف آن رضایت آنها از
کیفیت زندگیشان دارای کاهش بیشتری است.
دراینبین نتایج آزمون کروسکال والیس نیز نشان
میدهد که در سطح آلفای  0/005تفاوت معنیداری میان
فاصله از مرز و رضایت از کیفیت زندگی روستاییان وجود
دارد .بدین منظور روستاها در سه دسته به لحاظ فاصله از
مرز (دور ،متوسط ،نزدیک) طبقهبندی گردیدند.
همانگونه که میانگینهای رتبهای نشان میدهند
روستاییان ساکنان در روستاهای مرزی دارای رضایت از
کیفیت زندگی پایینتری نسبت به روستاهایی هستند که
در فاصله دورتر از مرز قرارگرفتهاند ،عمده دلیل این امر
را میتوان به وابسته بودن روستاییان نزدیک مرز به قاچاق
کاال بهعنوان اشتغال غالب دانست که اکنون این فعالیت
غیررسمی از منطقه حذفشده است و به گفته روستاییان
جایگزینی مطلوب هم برای آن وجود ندارد.
جدول  :7توزیع پاسخهای روستاییان در ارتباط با رضایت
از کیفیت زندگی و وابستگی به قاچاق کاال
مجموع

وابستگی شغلی به
قاچاق
خیر
بلی

231

185

46

129
360

31
216

98
144

معنیداری0.000:

خیر
بلی

رضایت از
کیفیت زندگی
مجموع

ارزش همبستگی پیرسون-0/459 :

در ارتباط بااینکه راهکارهای جایگزینی که به دنبال
حذف قاچاق کاال در منطقه به اجرا درآمد مانند ایجاد
بازارچههای مرزی و اینکه این بازارچهها توانستند بهعنوان
دروازههایی رسمی ،کارکردی که فعالیتهای غیررسمی
(قاچاق کاال) در کیفیت زندگی روستاییان داشتهاند را ایفا
نمایند؛ روستاییان با توجه به نتایج جدول  9معتقدند که

این بازارچهها در ایفای چنین نقشی موفق عملنکردهاند.
دراینارتباط از آزمون دوجملهای بهره گرفته شد .در این
راستا پاسخگویان در دودسته معتقد به تأثیرگذاری مطلوب
(کد  )2و معتقد به تأثیرگذاری نامطلوب (کد  )1بازارچه
در ارتقای کیفیت زندگیشان تقسیم شدند و فرض صفر
بر اینکه عدم اعتقاد روستاییان به عملکرد مطلوب بازارچه
برابر  50درصد پاسخگویان نیست ،قرار داده شد و چون
مقدار معنیداری محاسبهشده کمتر از آلفای  0/05میباشد
با رد فرض صفر ،میتوان پذیرفت که عدم اعتقاد روستاییان
به عملکرد مطلوب بازارچههای مرزی در ارتقای کیفیت
زندگیشان به بیشتر از  50درصد پاسخگویان رسیده است
لذا با  95درصد اطمینان میتوان تأیید نمود که بازارچههای
مرزی منطقه بهعنوان راهکار جایگزین قاچاق کاال توانایی
ارتقا کیفیت زندگی روستاییان منطقه را بهمانند فعالیت
غیررسمی قاچاق نداشتهاند.
جدول  :8ارتباط فاصله از مرز روستاها با رضایت از کیفیت
زندگی روستاییان در آزمون کروسکال والیس
میانگین
رتبهای
191/3

تعداد

فاصله از
مرز

150

دور

182/5

116

متوسط

151/3

94

نزدیک

360

مجموع

0.002

معنیداری

2

-4بحث و نتیجهگیری

رضایت از کیفیت
زندگی

درجه آزادی

نگرانی از شاخصهای کیفیت زندگی یکی از
نگرانیهای جامعه معاصر است به همین دلیل در چند دهه
اخیر شناخت ،بهبود و سنجش کیفیت زندگی از اهداف
عمده محققان ،برنامهریزان و دولتمردان بوده است.
در نواحی روستایی مرزی کشور نیز که بهواسطه وجود
رابطه مرکز پیرامون و حاشیه بودنشان به لحاظ کیفیت زندگی
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جدول  :9سنجش اعتقاد روستاییان به عملکرد بازارچههای منطقه در ارتقای کیفیت زندگیشان در مقایسه
به قاچاق کاال

سطح
معنیداری

نسبت مورد
آزمون

نسب
مشاهدهشده

تعداد

گروه

0/000

0/50

0/74

268

1

عدم اعتقاد به عملکرد مطلوب بازارچه در ارتقای کیفیت
زندگی به دنبال حذف قاچاق

0/26

92

2

1/00

360

اعتقاد به عملکرد مطلوب بازارچه در ارتقای کیفیت
زندگی به دنبال حذف قاچاق
مجموع

در رنجاند؛ قاچاق کاال بهعنوان فعالیت غیررسمی اقتصادی
تأثیرات غیرقابلانکاری در پایداری کیفیت زندگیشان دارد.
با توجه به رویکرد عمدهای که در عصر حاضر جهت سنجش
کیفیت زندگی بکار گرفته میشود رویکرد پیامد محور است
بدین معنی که آیا فعالیتها ،سیاستها و برنامههایی که به
اجرا درآمدهاند در تغییر مطلوب سطح زندگی افراد مؤثر
بودهاند یا خیر؟
میبایست با توجه بهضرورت حذف قاچاق ،تأثیرات
حذف این فعالیت غیررسمی اقتصادی در کیفیت زندگی
نواحی روستایی مرزی موردسنجش قرار گیرد و برنامههای
کاربردی متناسب جهت پایداری کیفیت زندگی روستاییان
به دنبال حذف این فعالیت اتخاذ گردد .در این راستا
پژوهش حاضر به بررسی تأثیرات حذف قاچاق کاال در
کیفیت زندگی نواحی روستایی مرزی بخش خاو و میرآباد
شهرستان مریوان پرداخت .دراینارتباط سؤاالتی مطرح
بودند که یافتههای پژوهش به آنها پاسخ دادند .سؤال
اول پژوهش مبین این مطلب بود آیا سطح کیفیت زندگی
روستاییان در دو دوره قبل و بعد از حذف قاچاق کاال دارای
تفاوت معنیداری است.
نتایج آزمون  tزوجی نشان از وجود تفاوت معنیدار و
کاهش میانگین کیفیت زندگی روستاییان دارد بهگونهای که
میانگین کیفیت زندگی روستاییان از  2/08دوره قبل به 1/85
در دوره بعد از حذف قاچاق کاال رسیده است ،در میان
ابعاد کیفیت زندگی روستاییان نیز تنها بعد کالبدی-محیطی
با میانگین  2/23و  0/25درصد افزایش نسبت به میانگین

روستاییان

دوره قبل ،بهبود نسبی داشته است و دو بعد اقتصادی و
اجتماعی به ترتیب با میانگینهای  1/33و  1/99دارای
کاهش معنیداری نسبت به دوره قبل از حذف قاچاق کاال
با میانگینهای  2/16و  2/10هستند.
برحسب گفتههای روستاییان بهبود شاخصهای کالبدی
و محیطی بهواسطه تکمیل و اجرای طرحهای هادی
روستاهای منطقه بوده است .همچنین به دنبال اقداماتی
که در راستای انسداد مرزهای منطقه انجام گرفت قاچاق
بهگونهای چشمگیر در مدت کوتاهی کاهش یافت اما در
مقابل ،ایجاد فعالیت اقتصادی رسمی که بتواند جایگزینی
مطلوب باشد؛ انجام نگرفته است بنابراین در ظرف مدت
کوتاهی بسیاری از افرادی که به قاچاق کاال مشغول بودند؛
بیکار شده و کاهش درآمد و بیکاری بهعنوان دو مانع بزرگ
ارتقای کیفیت زندگی در روستاها نمود بیشتری در سطح
منطقه پیدا کردند که بازتاب آن را میتوان در افزایش
مهاجرتها و تخلیه روستاهای مرزی و افزایش جمعیت
شهر مریوان دید .بنابراین میتوان دریافت که بیشتر دیدی
امنیتی و تکبعدی در مدیریت مرزهای منطقه حاکم بوده
است؛ این در حالی است که امروزه تنها رویکرد نظامی و
انسداد مطلق مرزها یگانه راهکار تأمین امنیت مناطق مرزی
و بهتبع آن امنیت ملی کشور نمیباشد .بلکه با توجه به
ارتباط متقابل توسعه و امنیت میبایست این طرح بهعنوان
مکمل و یا همراه طرح توسعه مناطق مرزی اجرا گردد؛
چنانچه انسداد مرزها همراه با تحول مثبت در عرصههای
اقتصادی و اجتماعی مرزنشینان همراه نباشد بیشک
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هزینهای گزاف با نتیجهای اندک حاصل میآید؛ هرچند که
تا حدی این دیدگاه موردپذیرش بوده و بهعنوان اقدامی
مثبت ،بازارچههای مرزی برای تجارت رسمی روستاییان
بهعنوان راهکارهای جایگزین از سوی مسئوالن تأسیس
شدند اما همانطور که در ادامه ذکر میگردد این بازارچهها
کارایی الزم را ندارند.
سؤال دوم پژوهش به دنبال پاسخگویی به این مطلب
بود که کدامیک از ابعاد کیفیت زندگی روستاییان به دنبال
حذف قاچاق کاال بیشترین تغییر را داشته است.
یافتههای حاصل از آزمون رتبهای فریدمن نشان داد که
بعد اقتصادی با کمترین میانگین عددی ( )1/33و رتبهای
( )1/45و بیشترین اختالف میانگینهای ( )-0/837در دو
دوره قبل و بعد از حذف قاچاق کاال در میان سایر ابعاد
بیشترین تغییر (کاهش) را از حذف قاچاق کاال پذیرفته است
هرچند که نوع این تغییر منفی و نامطلوب بوده میباشد .بر
پایه گفتههای روستاییان قاچاق کاال فعالیت سودآوری بوده
حتی این امر به حدی بوده که منطقه مهاجرین بسیاری
را از مناطق اطراف جذب نموده بود؛ همچنین باوجود
پتانسیلهای باالی منطقه در کشاورزی ،کشاورزی بهعنوان
اشتغال غالب روستاییان جای خود را به قاچاق کاال داده بود
و روستاییان با سودی که از این فعالیت به دست میآوردند
سرمایهگذاریهای زیادی را در روستاهای خود و بهویژه
در شهر مریوان انجام میدادند که به دنبال کنترل و انسداد
مرزها این فعالیت سودآور غیررسمی نیز کاهش چشمگیری
داشته و در بسیاری از روستاها نیز این منبع درآمد کام ً
ال
حذف گردید که با توجه به عدم تنوع اقتصادی در منطقه و
فقدان بسترهای سرمایهگذاری جهت پویایی توانمندیهای
فراوان منطقه ازجمله گردشگری و تجارت ،شاخصهای
اقتصادی کیفیت زندگی روستاییان افت چشمگیری پیدا
نمود.
بازتاب این وضعیت را میتوان در سؤال سوم پژوهش
مبنی بر ارتباط معنیدار وابستگی شغلی به قاچاق و رضایت
از کیفیت زندگی روستاییان دید .یافتههای حاصل از آزمون

همگونی کای دو و همبستگی پیرسون نشان دادند که در
یک رابطه معکوس و منفی افرادی که دارای وابستگی شغلی
به قاچاق بودند اکنون رضایت کمتری از کیفیت زندگیشان
دارند به نسبت افرادی که این وابستگی را نداشتهاند.
همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس نیز نشان داد که
روستاهایی که در نزدیک مرز هستند و قبل از حذف قاچاق
عمده فعالیت آنها قاچاق کاال بود اکنون که این فعالیت
غیررسمی از منطقه حذفشده است دارای رضایت کمتری
از کیفیت زندگیشان نسبت به روستاهایی هستند که در
فاصله دورتر از مرز و نزدیک به شهر واقعشدهاند؛ چراکه
روستاهای نزدیک به شهر و فاصله دورتر از مرز در مقایسه
با روستاهای مرزی ،قاچاق کاال را بهعنوان فعالیت مکمل
خود انجام میدادند و عمده تکیه آنها بر روی دامداری
و کشاورزی بوده است درنتیجه حذف قاچاق از منطقه
تأثیرات منفی کمتری را در کیفیت زندگی آنها برجای
گذاشته است.
قدر مسلم وجود این امر در کنار توزیع نابرابر
سرمایهگذاریها و خدمات و امکانات در منطقه که با توجه
به عامل فاصله و جمعیت میباشد مهاجرت روستاییان
روستاهای مرزی منطقه و درنتیجه تخلیه نواحی حساس
مرزی را موجب میگردد که پیامدهای نامطلوب اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی آن با توجه به تأثیر فراوان امنیت مرزها
در امنیت سرزمین متوجه امنیت پایدار ملی خواهد بود.
درنهایت پاسخ به سؤال آخر پژوهش نیز که مبنی بر
عملکرد مطلوب راهکارهای جایگزینی (بازارچههای مرزی)
که به دنبال حذف فعالیت غیررسمی قاچاق کاال و باهدف
توسعه اقتصادی اجتماعی روستاهای منطقه تأسیس شدند؛
نشان داد که با توجه به پاسخ منفی  74درصدی در مقابل
پاسخ مثبت  26درصدی روستاییان در آزمون دوجملهای با
حد متوسط  50درصدی در نظر گرفتهشده ،این بازارچهها
بهعنوان دروازههای اقتصادی رسمی نتوانستهاند عملکرد
مطلوبی بهمانند فعالیت غیررسمی قاچاق در بهبود کیفیت
زندگی روستاییان داشته باشند.

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (
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الزم به ذکر است که رسمی نمودن تجارت از طریق منابع و مآخذ

بازارچههای مرزی در نواحی روستایی عملی اندیشمندانه و
راهکاری مطلوب میباشد اما شرایط وضع موجود بهگونهای
رقم خورده است که بازارچههای تأسیسشده در منطقه با
نارساییهای بسیاری روبرو هستند؛ همچنان که روستاییان
نیز اظهار داشتند سود اصلی فعال بودن بازارچهها به افراد
ثروتمند شهری میرسد تا روستاییان محلی و از روستاییان
بیشتر در زمینه حمل بار استفاده میشود که دارای درآمد
اندکی است.
با توجه به وضع موجود کیفیت زندگی روستاییان منطقه
موردمطالعه به دنبال حذف قاچاق راهکارهای زیر میتواند
راهگشای ارتقای کیفیت زندگی و پایداری اقتصادی و
اجتماعی آنها گردد:
تخصیص منابع و امکانات خدماتی و رفاهی با تأکید برنواحی مرزی و دورافتاده.
اعطای وامهای کمبهره و بلندمدت بهمنظور شروع تجارتاز سوی روستاییان در بازارچهها.
آموزش روستاییان در ارتباط با شیوههای تجارت دربازارچهها.
ایجاد تعاونیهای تجاری با استفاده از جمعآوریپساندازهای مردم و تقویت آنها بهمنظور رونق تجارت
از طریق بازارچهها
تخصیص سهمیهای از ورود کاالهای خارجی برایروستاییان همراه با ایجاد بازارچههای فروش در روستاهای
مرزی که با توجه به پتانسیلهای طبیعی منطقه فرصت
مطلوبی نیز جهت گسترش گردشگری تجاری و طبیعی را
فراهم میآورد.
سرمایهگذاری مستقیم بخشی از درآمدهای حاصل ازتجارت مرزی منطقه در رونق اقتصادی – اجتماعی و
درنتیجه بهبود کیفیت زندگی روستاییان.
سرمایهگذاری در توسعه گردشگری روستاهای منطقهبا توجه به وجود پتانسیلهای متعدد جهت توسعه انواع
گردشگری روستایی بهعنوان فعالیتی مکمل.
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