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با حضور استاندار کردستان در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
سنندج و صدور دستورات خاص در خصوص بازتعریف مناسبات متقابل
فصل نوین از روابط بین دولت و بخش خصوصی در کردستان گشایش
یافت.
در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی ،رئیس
سازمان «صمت» ،مدیرکل حوزه ریاست استانداری ،اعضای هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی استان برگزار شد ،مسائل،
مشکالت و موانع توسعه تولید و صادرات بررسی و مطالبات بخش
خصوصی از دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وضعیت فضای کسب و کار کردستان نامناسب است
رئیس اتاق بازرگانی سنندج ضمن عرض خیر مقدم به استاندار و هیئت
همراه گفت :برای پارلمان بخش خصوصی جای افتخار و مباهات است
که میزبان جناب آقای دکتر زارعی کوشا استاندار جوان ،مدبر و دلسوز
باشد زیرا ایشان فردی است که با تمام وجود برای تک تک حوزه ها و
بخش های مختلف اهمیت قائل و در راستای حل مشکالت آنها تدابیر
ویژه می اندیشد.
سید کمال حسینی افزود :مجموعه اتاق بازرگانی به عنوان کنشگر اصلی
محیط کسب و کار در ایران شناخته شده است در همین راستا در سال
 ۱۳۹۰مجلس شورای اسالمی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را
تصویب کرد و اتاق بازرگانی موفق به حضور تاثیر گذار در روند مدیریت
توسعه کشور شد ،این نهاد اقدامات الزم در حوزه تبیین شاخصهای
ملی محیط کسب و کار و راهکارهای ارتقاء شاخص های توسعه یافتگی
و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ملی را تدوین و به طور سالیانه و فصلی
و حسب مورد به تفکیک استان ها مورد پایش قرار داده و به  3قوه
حاکمیتی اعالم می نمایند.
وی تصریح کرد :اتاق بازرگانی ایران در سال  ۹۵با همکاری اتاق های
اصناف و تعاون طرح پژوهشی پایش محیط کسب و کار را در دستور
کار خود قرار داده و گزارش های فصلی که با رویکرد تلفیق داده های
پیمایشی با داده های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی ارائه
نمود.
حسینی در ادامه اظهار کرد :دادههای پیمایشی حاصل از سنجش
وضعیت مولفه های محیط کسب و کار کشور با استفاده از روش تکمیل
پرسشنامه الکترونیکی با آمارگیری از  ۳۰۰۰فعال اقتصادی زیرمجموعه
اتاق های بازرگانی ،تعاون و اصناف صورت گرفته که  ۸۹واحد آن مربوط
به استان کردستان بود.
وی خاطر نشان کرد :جایگاه استانها در پایش ملی محیط کسب و کار
سالیانه بدین صورت می باشد هر چه عدد نزدیک به  ۱۰باشد به منزله
محیط نامناسب کسب و کار قلمداد میشود که کردستان در سال  ۹۶با
رقم  ۵.۸۶رتبه  ۱۱کشوری داشت ،در سال  ۹۷با رقم  ۶.۵۱به جایگاه
پنجم تنزل پیدا کرد ،در سال  ۹۸با رقم  ۶.۲۶در جایگاه سوم کشوری
بعد از سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری و در سال  ۹۹با
رقم  ۶.۲۶در جایگاه یکم کشوری (بدترین استان از نظر محیط کسب
و کار) قرار گرفت.
این مقام مسئول اذعان کرد :بر اساس پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران
که در بهار  ۱۴۰۱اعالم شد مهمترین موانع کسب و کار چنین معرفی
شده اند -1 ،غیرقابل پیش بینی بودن شرایط و تغییرات قیمت مواد
اولیه  -۲تعدد سیاست ها ،قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر
کسب و کار  -۳دشواری تامین مالی از بانکها به ویژه در زمینه تامین
وثیقه  -4زاویه های ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات از اقالم اقالم
ماده .۱۸۱
حسینی افزود :بخش خصوصی سربازان واقعی کشور در مبارزه برای
برون رفت از موقعیت بحرانی هستند و بخش خصوصی و تشکلهای آن
برای ارتقاء جایگاه فضای کسب و کار در سطح کشور اعالم آمادگی می
نماید و پیمان می بندیم که تمام توان خود را در این راستا به خرج

دهیم و امیدواریم دولت به ویژه مدیریت ارشد استان نظرات کارشناسانه
اتاق بازرگانی را مد نظر قرار دهد.
اتاق بازرگانی سنندج پیشتاز آموزش فعاالن اقتصادی است
نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد
دولت به بخش خصوصی گفت :قانون پایش کسب و کار و جایگاه قانونی
شورای گفتگو بهترین مجال و فرصت را برای دولت مردمی دکتر رئیسی
فراهم کرده تا با استفاده از این ظرفیت ها نسبت به حل مشکالت و
تحقق مطالبات بخش خصوصی و تقویت تولید و تجارت اقدام کند.
فاروق کیخسروی افزود :روال تدوین دستور کار شورای گفتگو به این
طریق است که موارد و مسائل ابتدا در کمیته های تخصصی اتاق
بررسی ،راهکارهای برون رفت از مشکالت تعریف شده و به عنوان
پیشنهاد به شورای گفتگو ارائه میگردد.
وی تصریح کرد :اتاق بازرگانی سنندج در چند سال اخیر اقدام به تغییر

متقاضیان کارت بازرگانی برگزار شد.
اتـاق بازرگانـی سـنندج تبدیـل به محـل برگزاری نشسـت
هـای اقتصادی تجـار خارجی و پاتـوق تولید کنندگان شـده
ا ست
نایـب رئیـس اول اتـاق بازرگانـی سـنندج ضمـن تاکیـد بـر ضـرورت
حمایـت دولـت از بخـش خصوصـی و تغییـر نـوع روابط بـا آن گفت:
هـدف واحـد بخـش خصوصـی افزایـش سـطح مناسـبات تجـاری با
خارج اسـت زیرا تنها در این صورت اسـت که توسـعه تداوم و زندگی
جامعـه رونـق میگیـرد اما برای رسـیدن به هـدف نیاز بـه حمایت بی
دریـغ دولـت دارد چـون رکـن اصلـی قانونگـذاری و نظارت بـر اجرای
قانـون در دسـت دولت اسـت.
محمـد هالکـو افـزود :اتـاق بازرگانـی سـنندج بـا اتـکاء بـه رسـمیت
قانونی ،تجارب تاریخی و ضرورتهای توسـعه کشـور در راستای تقویت

رویکردهای سازمانی و تدوین برنامه جامع دفاع از بخش خصوصی کرد
تا مانند مشاوری آگاه به موانع و مطلع از راهکارها ،دولت را در پیشبرد
توسعه یاری دهد ،مجموع عملکرد این نهاد سبب شد تا سال گذشته
با کسب  79امتیاز عنوان اتاق «در مسیر شایستگی» را کسب کرد
که نشان از شروع رویکرد نوین این نهاد دارد اما برای ادامه راه نیاز به
حمایت و همکاری دولت ،مجلس و قوه قضائیه دارد.
کیخسروی در ادامه اظهار کرد :اتاق سنندج جدای از کمیسیون های
تخصصی اقدام به تشکیل انجمن های تخصصی برای افزایش کیفی
مطالعات و پیگیری مطالبات بخش های اقتصادی نموده و اکنون انجمن
های تولید کنندگان و صادر کنندگان محصوالت کشاورزی ،مصالح
ساختمانی ،فرش دستباف ،حمل و نقل ،خدمات فنی و مهندسی،
محصوالت ارگانیک و اتحادیه صادر کنندگان در اتاق فعال هستند.
وی اذعان کرد :آموزش فعاالن اقتصادی برای آشنایی آنها با آخرین
مدلهای مدیریت تولید و تجارت و قوانین بین المللی یکی از رسالتهای
اتاق بازرگانی است که اتاق سنندج در این زمینه پیشتاز کشور است
به طوری که امسال تا پایان مردادماه  28دوره با  8هزار و  172نفر
روز برای فعاالن اقتصادی و  2هزار و  560نفر ساعت برای آموزش

صادرات و افزایش روابط اقتصادی ایران با سـایر کشـورها اقدام میکند
بـه طـوری کـه در چند سـال اخیر اتـاق بازرگانـی سـنندج تبدیل به
محـل برگزاری نشسـت هـای اقتصادی تجـار خارجی و پاتـوق تولید
کننـدگان و بازرگانان داخلی شـده اسـت .در این مـاه این نهاد پذیرای
دو هیئـت تجـاری از دیالـه عـراق و سـلیمانیه اقلیـم کردسـتان عراق
بـود امـا برنامـه اتاق بازرگانی سـنندج تنهـا برگزاری نشسـت با طرف
هـای خارجی نیسـت بلکـه اولویـت را بـه بازدید طرف هـای خارجی
از واحدهـای تولیـدی و گفتگـوی مسـتقیم فعـاالن اقتصـادی با تجار
خارجی اسـت.
وی تصریـح کـرد :در ایـن شـرایط جنـگ اقتصادی که فضای کسـب
و کار را نامناسـب کـرده اسـت ضـرورت دارد تـا بـا دولـت و بخـش
خصوصـی همـراه و همـگام باشـند ،دولـت تاجـر موفقـی نیسـت اما
مـی توانـد حامـی خوبی باشـد ،بخـش خصوصـی اگر حمایـت دولت
را داشـته باشـد مـی تواند توسـعه را با بهترین شـرایط پیـش ببرد ،ما
از اسـتاندار کردسـتان مـی خواهیـم تـا در سـفرهای خارجـی فعاالن
اقتصـادی اسـتان را همـراه خود سـازد.
هالکـو اعلام کـرد :فضـای تجارت اسـتان رضایـت بخش نیسـت ،بر

اسـاس آمـار موجـود صـادرات ،واردات و ترانزیت اسـتان کاهش یافته
اسـت ،ایـن در حالـی اسـت کـه اسـتانهای همجـوار بـا افزایـش آمار
مواجـه هسـتند ،مـا هم قبـول داریم که مشـکالت ما بیشـتر متاثر از
تحریـم اقتصـاد کشـور را در بر گرفته اسـت اما بیشـتر موانع فعلی به
خـود اسـتان برمـی گـردد و نیـاز دارد تـا در این راسـتا اقدامـات الزم
اعمـال گردد.
وی اذعـان کـرد :ایجـاد مدیریـت واحـد ،راه اسـتاندارد ،سـامان دهی
مرزهـا ،جـدا سـازی مسـیر انتقال مواد فاسـد شـدنی از سـایر کاالها،
حـذف پایـش هـای مـازاد تنهـا راه رونق بخشـی بـه مبـادالت مرزی
کردسـتان است.
باید میدان داری عرصه اقتصاد را به بخش خصوصی سپرد
اسـتاندار کردسـتان بـا تاکیـد بـر ضـرورت سـپردن اقتصاد به دسـت
بخـش خصوصـی گفت :اقتصاد حوزه عمل دولت نیسـت و باید میدان
داری آن را بـه بخـش خصوصـی سـپرد و حمایـت و نظـارت در اصل
کار دولت اسـت.
اسـماعیل زارعی کوشـا افزود :تـا زمانی که تمرکزگرایی وجود داشـته
باشـد نمـی توان انتظار تحول داشـت چـون آنها که در مرکز هسـتند
و نسـخه واحـد بـدون توجـه بـه قابلیتهـای خـاص اسـتانی تعریف
میکننـد ،بنابرایـن باید در ایـن زمینه اقدامات اصالحـی صورت پذیرد
و برخـی از اختیارات را تفویض شـود.
وی تصریـح کـرد :اختیـارات اسـتانداران محدود اسـت که ایـن امر در
موضـوع بودجه بیشـتر خود را نشـان میدهـد زیرا بیـش از  50درصد
بودجـه در تهـران تعییـن تکلیف شـده و مـا اختیاری در جـا به جایی
آن نداریم.
زارعـی کوشـا اعلام کـرد :در سـفر ریاسـت محتـرم جمهـور مـن به
ایشـان گفتـم کـه اگـر اسـتان را بـا درآمدهـای خـودش اداره کنیـم
بهتـر می توانیم شـاخص های توسـعه یافتگـی را ارتقـاء دهیم و همه
اعتبـارات مـورد نیـاز تامین خواهد شـد.
وی در ادامـه اظهـار کـرد 12 :سـال اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری
بـر تغییـر نظـام بودجـه ریـزی و تبدیـل آن به نظـام عملیاتـی تاکید
میکننـد زیـرا معظـم له بـر ایـن واقعیـت واقفند تنهـا در ایـن حالت
همـه مشـکالت فعلـی حـل و فصل میگـردد امـا هنوز زیرسـاختهای
ایـن تغییـر فراهم نشـده اسـت.
وی اعلام کـرد :مـن از همـه مسـئوالن اسـتان خواسـتارم تـا همـه
مولفـه های روند توسـعه اسـتان را احصـاء و راهکارهای بـرون رفت از
مشـکالت را تدویـن کننـد تـا در مدار عمل قـرار گرفته و اسـتان را به
سـمت رونق بیشـتر پیـش ببریم.
ایـن مقام مسـئول ضمن تاکید بر ضرورت حمایت بیشـتر از سـرمایه
گـذاران گفت :فعال سـازی مجوزهـای بی نام یکـی از راههای افزایش
تمایل سـرمایه گذار به حضور در کردسـتان اسـت اما تنها صدور این
مجـوز بـی نـام نمـی توانـد کفایت کند بلکـه ما بایـد بسـته کاملی از
زمیـن ،جـواب اسـتعالمها ،آب ،برق ،گاز و تسـهیالت بانکـی را همراه
مجوز نموده و آن را به مزایده بگذاریم .بیشـتر وقت من در کردسـتان
و تهـران با سـرمایه گـذار و فعال اقتصادی میگذرد و در تالشـم تا این
افـراد را جذب اسـتان کنیم.
زارعی کوشـا افزود :باید در جلسـات از سـخنرانی و کلـی گویی دوری
کـرد و بـر معرفـی راهکارهـای جامـع تکیـه شـود ،هـر مدیـری کـه
نمیتوانـد بـا تمـام تـوان و انگیـزه کار کنـد و دلـش بـرای کردسـتان
نمیسـوزد برکنـار می شـود چـون اراده مجموعه حاکمیت بر توسـعه
همـه جانبه و شـکوفایی کردسـتان قـرار دارد.
در ادامـه ایـن نشسـت اسـتاندار کردسـتان و هیئـت همـراه از رونـد
اجرایـی نمایشـگاه بیـن المللـی کردسـتان بازدیـد و علـل تاخیـر در
اجـرای پـروژه را بررسـی نموده و دسـتورات الزم برای حل مشـکالت
موجـود را صـادر کرد.
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کوتاهقامتان کارآفرین
اینجـا همـه چیـز برابـر اسـت ،قدشـان،
درآمدشـان ،ابزار کارشـان ،اما همتشـان بلند
اسـت ،آرزوهـای بزرگـی دارنـد و طـرز فکـر
آنهـا نیـز متفاوت اسـت ،دوسـت دارنـد دیده
شـوند ،بـا دیـده ترحـم بـه آنهـا نگاه نشـود،
آنهـا را ماننـد سـایر افـراد جامعـه بپذیرنـد و
مـورد تمسـخر قـرار نگیرنـد...
حـاال کـه میخواهـی همـه واژههایـت را در
کنـار هـم بچینـی و به نـوک زبانت بیـاوری،
تـا چند خطی در وصفشـان بنویسـی ،آنقدر
ناتـوان از گفتـن ناگفتهها میشـوی که یادت
مـیرود چقـدر همانهایـی که سالهاسـت و یا
از همـان ابتـدا عنـوان «معلـول» را یدک می
کشـند ،تـا چـه انـدازه مملـو از تواناییهـای
عجیـب و غریب هسـتند.
دنیـا کوتاهقامتـان بلندهمتی دارد کـه دارای
فکـری بکـر و اعتمـاد بـه نفسـی بـاال و بلند
هسـتند .مهـم نیسـت انسـان چـه قامتـی یا
چهـرهای دارد ،مهـم ایـن اسـت کـه چقـدر
بـه قـدرت و تواناییهـای خـود تکیـه دارد و
میخواهـد روی پاهـای خـودش بایسـتد.
برخـی آدمهـا در درون خـود بلندهمـت و
قدرتـی دارنـد کـه آنـان را به تفکـر و تحرک
وا داشـته و به سـوی موفقیت سـوق میدهد.
صـدای چرخهـای خیاطـی با خندههـای ریز
«تینـا» و دوسـتان هـم قد و قامتـش عجین
شـده اسـت ،چرخهایـی که شـبیه خودشـان
کوتـاه قامـت اسـت تـا بـه راحتـی بتواننـد
چـرخ زندگیشـان را بـا تولید عروسـکهای
رنگارنـگ و زیبـا بچرخانند.
چنـد نفـر پشـت چرخهـا مشـغول دوخت و

دوز عروسـک هسـتند و خانـم مربـی بـا نگاه
تیزبینانـه حرکت سـوزن روی پارچه را دنبال
میکنـد و هرجـا نیـاز باشـد امـر بـه توقـف
میدهـد.
اینجا کارگاه تولیدی عروسـک نوژیان اسـت،
کارگاهـی کـه تلنگـر ایجـاد آن از یـک مغازه
کوچـک عروسکفروشـی زده شـد و االن بـه
محلـی برای آمـوزش و البته امـرار معاش 15
نفـر از کوتاه قامتان بلندهمت شـهر سـنندج
تبدیل شـده است.
زانیـار خیرآبـادی رئیـس انجمـن کوتـاه قـد
کردسـتان برای خیلی از مردمان این شـهر به
ویـژه کـودکان چهره محبوب و آشـنایی بوده،
کوچـک مـرد بزرگـی که پـای ثابت بـازی در
برنامههـای کودک شـبکه کردسـتان اسـت.
او کـه اجـازه نـداده قـد کوتاهـش از مسـیر
بلند رسـیدن به موفقیـت دورش کند و تمام
تلاش و همـت خود را مردانه پـای کار آورده
تـا همنوعانـش را از پشـت حصـار تنهایـی و
محصورشـدن در خانـه بیرون کشـد.
حمایـت از دوسـتان هـم قـد و قامتـش را از
برنامههـای هنری شـروع کـرد ،تئاتـر و بازی
را یکـی از بهتریـن ظرفیتهـا بـرای دیـده
شـدن توانایـی هـای کوتـاه قامتـان میداند.
گامهـای کوچکـش را دنبـال میکنـم تـا بـه
انتهاییتریـن قسـمت کارگاه برسـم و دور از
هیاهـو و صدای خرچخـرچ چرخهای خیاطی
و خندههـای نیروهـا پـای صحبتهـای ایـن
کوچک مـرد بزرگ بنشـینیم.
نبـض صدایش ،محکم و بشـاش میزنـد و از
احقـاق حقـی سـخن میگوید کـه تاکنون به

بـا  7نیرو در شـهرک صنعتـی راه کلید خورد
و االن بسـتر اشـتغالزایی بـرای  15نفـر را
فراهـم کرده اسـت.
کمـی کـه جلـو رفتیم دخـل کارگاه بـا خرج
آن نمیخوانـد اگـر بـه همیـن شـکل ادامـه
میدادیـم خیلـی زود درهـای کارگاه بسـته
میشـد و گل امیـدی کـه در دل بچههـا
شـکفته بـود و آنهـا را از بـن بسـت خانـه
بیـرون آورده بـود بـه یـاس تبدیل میشـود.

آن نرسیدهاند.
زانیـار خیرآبـادی کوتـاه قامـت همـت بلنـد
میگویـد :قـدرت ذهـن ،قـدرت درونـی و
حتـی قـدرت فیزیکـی ربطـی به قـد و قامت
نـدارد و بایـد ایـن مسـئله بـه عنـوان یـک
فرهنـگ در جامعـه نهادینـه شـود.
مهمترین هدفـم از راهانـدازی کارگاه تولیدی
عروسـک کوتـاه قامتـان فرهنگسـازی و
تلاش بـرای آوردن آنهـا بـه درون اجتمـاع
ا ست .
گام نخست کارآفرینی

نخسـتین تلنگر ایجاد این کارگاه آموزشـی از
مغـازه کوچک عروسکفروشـی شـروع شـد،
تولیـد عروسـک را بـه واسـطه تنوعـی که در
ایـن کار وجود دارد و میتوانـد افراد زیادی را
درگیـر کنـد ،انتخـاب کردم و حـس میکنم
انتخـاب بسـیار خوبـی بود ،بـا راهانـدازی این
کارگاه توانسـتم دوستانمان را از حاشیه خانه
بـه متن جامعـه بیاورم.
بـه لحـاظ مبلمـان شـهری و دریافـت برخی
خدمـات امـروز بـا اقداماتـی کـه از سـوی
متولیـان امـر انجـام گرفتـه کوتـاه قامتـان
محدودیـت ندارنـد ،یکـی از اساسـیترین

مشـکالت ما در حـوزه کوتاهقامتـان نوع نگاه
جامعـه اسـت که بچههـا را بـه انزوا کشـانده
ا ست .
موفقیـت هـر کـدام از کوتاهقامتـان و در
مجمـوع معلولیـن میتوانـد روشـنایی و امید
در درون بقیـه را ایجـاد کند ،ایـن کارگاه باید
گسـترش پیـدا کند و دسـتان کوچک زیادی
را بگیـرد دسـتان کوچکـی کـه قـرار اسـت
چـرخ اقتصـاد زندگـی خـود را بچرخانند.
کارگاه تولیـد عروسـک کوتـاه قامتـان بـا
سـرمایهگذاری  70میلیونـی کـه  50میلیون
آن تسهیالت بهزیسـتی در محلی استیجاری

بارقه امید
بازدیـد برخـی از مسـؤوالن از کارگاه تولیـد
عروسـک قدکوتاههـا بارقـه امیـد را برایمـان
شـکل داد و با دستور مدیرکل وقت بهزیستی
و حمایـت رئیـس وقـت سـازمان برنامهریزی
ایـن مـکان به مـا واگـذار و تجهیز شـد.
حـذف فشـار اجـاره بهـا نفـس تـازهای بـه
کالبـد واحـد تولیـدی مـا دمیـد و زمینـه را
بـرای فعالیت بیشـتر و آمـوزش بچهها فراهم
کـرد تـا جایـی کـه در حـال حاضـر  20نفـر
در ایـن کارگاه فعالیـت یـا در حـال آمـوزش
دیدن هسـتند.
توسعه کار
بسـتر و فضـا بـرای توسـعه کار زیـاد
اسـت ،هدفگـذاری مـا ایجـاد بسـتر بـرای
فعالیتهـای مختلـف در حـوزه هنـری،
موسـیقی ،خیاطـی و غیـره اسـت ایـن کار
زمینـه حضـور بیشـتر کوتـاه قامتـان و حتی
سـایر معلولیـن را فراهـم میسـازد.
ادامه در صفحه هفتم

روش محاسبه و نحوه اخذ مالیات سبب انتقاد فعاالن اقتصادی شده است

23مین نشسـت کمیسـیون تسـهیل تجارت،
امـور گمرکـی و حمل و نقـل اتـاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشـاورزی سـنندج با دستور
کار بررسـی رونـد محاسـبه و اخـذ مالیات از
واحدهـای اقتصـادی کردسـتان و رسـیدگی
بـه مطالبـات مالیاتـی تعاونـی مـرز نشـینان
اسـتان برگزار شـد.
دالالن با وصف داشتن درآمدهای کالن
از دید سازمان مالیاتی گم هستند
رئیـس کمیسـیون تسـهیل تجـارت ،امـور
گمرکـی و حمـل و نقـل اتـاق بازرگانـی
سـنندج با اشـاره بـه وجود مشـکالت متعدد
متاثـر از مالیـات در حـوزه تجـارت گفـت:
صـدور مسـتمر بخشـنامه یکـی از مشـکالت
اصلـی قعالیـن اقتصـادی اسـتان اسـت زیـرا
سـبب سـردرگمی آنهـا شـده و رونـد کاری
آنهـا را بـه چالـش میکشـد بـر ایـن اسـاس
ایجـاد انظبـاط قانونی یکـی از مطالبات تولید
کننـدگان بازرگانـان کردسـتان اسـت.
دلسـوز اخگـر افـزود :مالیات یکـی از بهترین
ابزارهـای تامیـن منابـع بودجـه دولت اسـت
کـه پرداخت آن مسـتلزم رسـیدن به توسـعه
یافتگـی و وظیفـه همگانـی میباشـد امـا در
ایـران بـه علـل مختلـف هنـوز بـه فرهنـگ
جامـع و عمومـی نرسـیده و ضـرورت دارد تا
دولـت و نهادهـای غیـر دولتی در این راسـتا
اقـدام کنند.
وی تصریـح کـرد :یکـی از پیـش شـرطهای
رسـیدن بـه بینـش جامـع مالیاتـی ارائـه
آمـوزش بـه تمـام جامعـه و ایجـاد شـفافیت
مراحـل محاسـبه و اخـذ مالیـات اسـت.
اخگـر در ادامه اظهـار کرد :فعالیـن اقتصادی
شناسـنامه دار بیـش از سـایر اقشـار تحـت
فشـار سـازمان مالیاتی هسـتند اما افراد دالل
کـه بـه مشـغول جـوالن در بـازار معاملات
بـوده و درآمدهـای کالن دارنـد از دیـد
سـازمان مالیاتـی گـم بـوده و این نهـاد هیچ
تالشـی بـرای تشـکیل پرونـده مالیاتـی برای
آنهـا نمیکنـد به ایـن علت بخشـی از فعاالن

اقتصـادی تمایـل بـه تـرک تولیـد و تجـارت
پیـدا کردهانـد.
وی بـا انتقـاد از رویکـرد دولـت در اجـرای
برنامـه حمایـت از مـرز نشـینان گفت :بسـته
قانونـی مربوط به حمایت از این قشـر ضعیف
و زحمتکـش جوابگـوی نیـاز آنهـا نبـوده و با
شـرایط کاری آنها سـازگار نیسـت بـه طوری
کـه در برخـی مـوارد موجـب گرفتـاری آنهـا
شـده است.
وی اعلام کـرد :چندیـن بـار از متولیـان
امـر خواسـتهایم تـا ایـن مـوارد بـه شـورای
گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی ببرند تا
راهکاری برایش اندیشـیده شـود امـا تا کنون
ایـن خواسـته تحقـق نیافتـه اسـت.
وی صـدور حکـم بر علیـه فعال اقتصـادی در
کمیسـیونهای حـل اختلاف ،تاخیـر چنـد
سـاله در اسـترداد مالیـات بـر ارزش افـزوده
و نبـود امـکان تهاتـر ارزش افزوده بـا مالیات
بـر درآمـد را بزرگتریـن مشـکالت فعلی ذکر
کرد.
رئیـس کمیسـیون تسـهیل تجـارت ،امـور
گمرکـی و حمـل و نقـل اتـاق بازرگانـی
سـنندج خاطـر نشـان کـرد :برخـی از افـراد
بـا اطلاع از شـماره ملـی فعاالن اقتصـادی و
بـا اسـتفاده از سـهل انگاری سـازمان حمل و
نقـل اقـدام به گرفتـن بارنامـه به نـام فعالین
اقتصـادی کرده و سـازمان مالیاتی با اسـتناد
بـه ایـن بارنامههـا اقدام بـه محاسـبه مالیات
میکنـد کـه ما از این سـازمان خواسـتاریم تا
در زمینه تشـخیص هویت افـراد دقت الزم را
بـه خـرج دهد.
سازمان مالیاتی از استرداد سریع
ارزش افزوده خودداری میکند
مدیرعامـل شـرکت «تجـارت کار مریـوان»
بـا تاکیـد بر ضـرورت اجـرای صحیـح قوانین
مالیاتـی گفـت :بر اسـاس قانـون برنامه پنجم
توسـعه ،دریافـت هرگونـه مالیـات از صادرات
غیـر نفتـی ممنوع اسـت امـا امروزه سـازمان
مالیاتی از اسـترداد سـریع ارزش افزوده گرفته

شـده از فعـاالن تجاری خـودداری میکند که
مـا نامـه ای بـرای حل این مشـکل بـه رئیس
جمهور نوشـتیم که ایشـان دسـتورات الزم را
صـادر کـرد اما تـا کنون اجرا نشـده اسـت.
محـی الدیـن محمودیـان افـزود :برخوردهای
فراقانونـی ماننـد تعلیق  2هـزار و  500کارت
بازرگانـی بـه علـل غیـر موجـه ماننـد ارتباط
دادن اجـرای قانـون بازگشـت ارز بـه قوانیـن
مالیاتـی و اجبـار بـه فـروش ارز تهیـه شـده
از بـازار آزاد بـه سـامانه نیمـا سـبب کاهـش
انگیزه فعالیت بازرگانی در کردسـتان شـده به
طوری که امسـال سـبب کاهش  70درصدی
صـادرات از مرزهـای کردسـتان شـده اسـت.
وی افـزود :اخیـرا دولـت تراکنشهـای بانکی
را مبنای محاسـبه مالیات نمـوده بدون اینکه
توجهـی کنـد بـه ایـن واقعیـت کـه افزایـش
ارقـام پولـی مبـادالت متاثـر از افزایش قیمت
کاال و خدمـات اسـت نـه افزایـش معامالت و
سو.د.
محمودیـان اذعـان کـرد :تنهـا  30درصـد از
مشـکالت مالیاتـی تعاونـی مـرز نشـینان بـا
صـادرات سـوخت ارتبـاط دارد و  70درصـد
نگرانـی ایـن افـراد متاثـر از فعالیتهـای
تجـاری غیـر نفتـی اسـت کـه عدم حـل این
مشـکالت باعـث کاهـش فعالیـت ایـن نهـاد
شـده اسـت.
روش محاسبه و نحوه اخذ مالیات
سبب انتقاد فعاالن اقتصادی شده است
نایـب رئیس اتـاق بازرگانی سـنندج پرداخت
مالیـات را وظیفه هـر فعال اقتصادی دانسـت
و گفـت :فعـاالن اقتصـادی مخالـف پرداخـت
مالیات نیسـتند زیرا به نقش آن در سرنوشـت
جامعـه واقفند و همـه آرزو دارند تا نقش نفت
در تامیـن بودجـه کشـور پایان یابـد اما روش
محاسـبه و نحـوه اخذ مالیات سـبب رنجش و
انتقـاد فعاالن اقتصادی شـده اسـت.
فـاروق کیخسـروی در ادامـه اظهار کـرد :نروژ
یکـی از کشـورهای نفـت خیـز دنیاسـت امـا
نفـت کوچکترین نقشـی در تامین بودجه این
کشـور نداشـته و تکیه گاه اصلـی منابع پولی
دولـت مالیات اسـت چون به این باور رسـیده
کـه نفـت را بایـد مانند سـرمایه نگریسـت نه
منبـع تامین بودجـه جاری.
کیخسـروی تصریـح کـرد :تامیـن بودجـه از
محـل فـروش نفت سـبب کاهش نیـاز دولت
بـه مالیـات و افزایـش هزینههـای جـاری
مملکت شـده بـه این علت اسـت که کمترین
توجـه را بـه شـکوفایی تولیـد و حمایـت از
بخـش خصوصـی میکنـد ،امـروزه نـگاه بـه
وضعیـت فعالیـت بنگاههـا و شـرکتهای
دولتـی نمایانگـر ایـن واقعیت اسـت کـه این
نهادهـا علاوه بـر اینکـه نقشـی در تامیـن
بودجـه ندارنـد بلکـه دولـت هرسـاله ناچار به
تزریـق بخـش عظیمـی از درآمدهـای نفتی و
مالیـات بخـش خصوصـی بـه آنهـا میشـود.
وی افـزود :دولـت بایـد حوزههـای حمـل

و نقـل دریایـی ،هوایـی و زمینـی را بـه طـور
کامـل بـه بخـش خصوصـی واگذار و سـرمایه
گـذاران ایـن حـوزه را حمایـت کنـد تـا همه
بارهای سـنگین مالی و تامین نیروی انسـانی
را از دوش خزانـه دولـت برداشـته و کیفیـت
خدمـات را افزایـش دهـد.
اخذ مالیات از تعاونی مرز نشینان
به هیچ وجه قانونی نیست
مدیرعامـل تعاونـی مـرز نشـینان کردسـتان
رویکـرد دولـت در تامین معیشـت و اشـتغال
مـرز نشـینان را مـورد انتقاد قـرار داد و گفت:
همـه بر ایـن واقعیـت واقفند کـه زندگی مرز
نشـینان به علت پاییـن بودن درآمد مناسـب
نیسـت و نیـاز بـه حمایتهـای ویـژه دارد که
یکـی از راههـای ایجـاد اشـتغال و افزایـش
درآمـد آنهـا اسـتفاده از پتانسـیل مبـادالت
مـرزی اسـت امـا نـگاه به عملکـرد دولـت در
ایـن حوزه نشـان از وجـود ایـرادات رویکردی
دارد بـه طـوری کـه سـخت گیـری در اخـذ
مالیـات از فعالیتهـای اقتصـادی آنان موجب
تعطیل شـدن کار شـده اسـت.
خبـات مـرادی افـزود :اخـذ مالیـات از تعاونی
مـرز نشـینان بـه هیـچ وجـه قانونـی نیسـت
زیـرا ایـن نهـاد درآمدهای کسـب شـده را در
بیـن خود مرز نشـینان توزیـع میکند و هیچ
درآمـدی از ایـن راه ندارد.
مبنای محاسبه مالیات روشن نیست
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سـنندج
ضعـف فرهنـگ مالیاتـی را بزرگترین مشـکل
ایـن حـوزه دانسـت و گفـت :همـه مشـکالت
ریشـه در کم دقتی در تعریف قوانین ،سـخت
گیـری در محاسـبه و اخـذ و نبـود شـناخت
کامـل فعالین اقتصـادی از فرهنـگ و ضوابط
مالیاتـی دارد و در بسـیاری از مواقـع لحـاظ
کـردن ارقام مالیاتی بزرگ موجب وارد شـدن
زیـان به بنگاههـای اقتصادی و تعطیل شـدن
فعالیـت آنهـا میگردد.
مصطفـی فتحـی افـزود :از سـازمان مالیاتی و
نهادهـای صنفـی درخواسـت میکنـم تـا در
زمینـه ارائـه آموزشهـای مالیاتـی برنامـه-
ریـزی کننـد تـا همـه مشـکالت مربـوط بـه
محاسـبه و پرداخـت حـل شـود.
وی تصریـح کـرد :بایـد قبول کرد کـه مبنای
محاسـبه مالیات روشـن نیست.
مبنا قرار دادن تراکنش بانکی برای اثبات
اتهام کتمان درآمد وجاهت منطقی ندارد
مشـاور امـور مالیاتـی و تامین اجتماعـی اتاق
بازرگانـی سـنندج خواسـتار تغییـر رویکـرد
دولـت در ایـن زمینـه شـد و اظهـار کـرد:
سـازمان مالیاتـی ارائـه اظهـار نامـه را مبنای
تعییـن مالیـات و اعتماد به مودیان قـرار داده
امـا در مـواردی مـودی را متهـم بـه کتمـان
درآمـد نمـوده و جرایـم باال برای آنهـا در نظر
میگیـرد کـه از همـه مسـئولین خواسـتاریم
تـا در راسـتای اصلاح ایـن روند اقـدام کنند.
رضـا قصیـری تصریـح کـرد :مبنـا قـرار دادن

تراکنـش بانکـی بـرای اثبـات اتهـام کتمـان
درآمـد وجاهت منطقی ندارد زیرا بسـیاری از
ایـن تراکنشها مبنـای معامالتـی و درآمدی
نداشـته و متاثـر از رد و بـدل پـول بیـن افراد
و شـرکتها میباشـد و هیـچ درآمـدی خلـق
نکرده اسـت.
وی خاطر نشـان کرد :ما در مواردی مشـاهده
میکنیـم کـه میـزان مالیـات یـک واحـد بـه
علـت مبنا قـرار دادن تراکنـش بانکی بیش از
 10برابـر افزایـش یافتـه کـه این امـر موجب
وارد شـدن زیـان بـه فعـال اقتصـادی شـده و
سـبب انصـراف آنهـا از ادامـه کار میگردد.
قانون مالیات مشخص و
کارشناس سازمان مالیاتی موظف به
اجرای این قانون است
نماینده سـازمان مالیاتی کردسـتان در پاسـخ
بـه انتقـادات فعالیـن اقتصـادی گفـت :سـال
گذشـته قرار شـد که  1نفر به عنـوان نماینده
تعاونـی مـرز نشـینان در جلسـات کمیسـون
حـل اختلاف شـرکت کنـد تـا مـوارد مـورد
اعتـراض و اسـناد اثبـات ادعـا را مطـرح کند
امـا این اتفـاق تا کنـون نیفتـاده و از متولیان
امـر خواسـتاریم تا در این راسـتا اقـدام کنند.
شـورش مجیـدی افـزود :قانـون مالیـات
مشـخص و کارشـناس و کارمنـد سـازمان
مکالیاتـی موظـف به اجـرای این قانون اسـت
و مـا موظفیـم کـه همـه مـوارد اعتراضـی را
بررسـی و بر اساس اسـناد و مدارک در تعیین
ارقـام تجدید نظـر کنیم و همه درخواسـتها
بـه صـورت دقیق مورد رسـیدگی قـرار گرفته
ا ست .
وی تصریـح کـرد :همـه صـادر کننـدگان
سـوخت میتواننـد بـرای اسـترداد ارزش
افـزوده خـود اقـدام کننـد و ایـن را بدانید که
نظـر سـازمان مالیاتـی در خصـوص صـادرات
سـوخت ایـن اسـت که ایـن صـادرات ماهیت
توزیـع مجـدد داشـته و از پرداخـت مالیـات
معـاف اسـت امـا در کنـار این نظر مـا عدهای
بـر ایـن باورند که ماهیـت صادراتی داشـته و

بایـد مشـمول پرداخـت مالیـات باشـد که در
سـال  97هیئـت عمومی دیـوان عدالت اداری
رای بـر صحـت نظـر سـازمان مالیاتـی داد و
اکنـون ایـن قانـون اجـرا میگـردد.
مجیـدی اعلام کـرد :مـدت زمـان قانونـی
اسـترداد یکمـاه اسـت و تاخیـر بیـش از آن
مشـمول دریافـت خسـارت میشـود.
وی در خصـوص ارتباط دادن معافیت مالیاتی
و اسـترداد ارزش افـزوده به قانـون تعهد ارزی
گفـت :در سـال  97دولـت با اسـتناد به قانون
بودجـه سـازمان مالیاتـی را موظـف کـرد که
از اعمـال معافیـت مالیاتـی و اسـترداد ارزش
افـزوده تـا زمـان اجـرای کامـل تعهـد فعـال
اقتصـادی بـه قانـون تعهـد ارزی خـودداری
کنـد امـا از ابتـدای سـال  1400ارزش افزوده
از دایـره شـمول ایـن قانـون خارج شـد.
اجاره دادن و دادن وکالت به افراد غیر
پیگرد قانونی دارد
نماینـده پلیس اقتصـادی کردسـتان با تاکید
بـر ضـرورت مبـارزه بـا پدیـده اجـاره دادن
کارتهـای بازرگانـی گفـت :کسـانی هسـتند
کـه در ابتـدای کار نیـت را بـر اسـاس اجـاره
دادن کارت بـه افـراد غیـر گذاشـته کـه
تعدادشـان کم نیسـت و تا کنون موجب بروز
مشـکالت و تخلفـات فراوانـی شـده و پرونده
برایشـان تشـکیل شـده اسـت.
سـرهنگ ناصـر آذر پرنـد افـزود :برخـی افراد
اکنـون پرونده بدهـی هزار میلیـاردی مالیات
ناشـی از اجـاره دادن کارت بازرگانی هسـتند.
وی در پاسـخ بـه سـخنان مربـوط بـه صـدور
بارنامـه بـه نـام اشـخاص غیـر اظهـار کـرد:
کسـانی که ادعـای صدور بارنامه توسـط افراد
غیـر دارنـد میتوانند شـکایت خـود را مطرح
کـرده و سـریعا بـه درخواستشـان رسـیدگی
میشـود کـه تـا کنـون در این راسـتا تعدادی
از افـراد دسـتگیر و مجـازات شـدهاند.
آذر پرنـد تصریـح کـرد :اجـاره دادن و دادن
وکالـت بـه افـراد غیـر پیگـرد قانونـی دارد و
میتوانیـد افـراد متخلـف را به گـزارش دهید.
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انتقاد از روند رســیدگی به مطالبات شرکتهای دانش بنیان
21میــن نشســت کمیســیون صنعــت اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ســنندج بــا دســتور کار بررســی ایجــاد
انجمــن شــرکتهای دانــش بنیــان ،بــا
حضــور نماینــدگان اســتانداری ،ســازمان
«صمــت» و مدیــران شــرکتهای دانــش
بنیــان اســتان در ســالن جلســات اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ســنندج برگــزار شــد.
هدف از تشکیل انجمن
شرکتهای دانش بنیان کمک به
افزایش قدرت رقابت در بازار است
رئیــس کمیســیون صنعــت اتــاق بازرگانــی
ســنندج بــا اشــاره بــه ضــرورت شــکل
گیــری انجمــن تخصصــی شــرکتهای
دانــش بنیــان کردســتان گفــت :نــگاه بــه
رونــد توســعه دنیــا بیانگــر ایــن واقعیــت
اســت کــه همــه کشــورها رونــد توســعه
خــود را بــر بنیــاد علــوم و فنــون دانــش
بنیــان گذاشــته و مــا هــم بایــد خــود را بــا
ایــن رونــد هاهنــگ ســازیم تــا جایــگاه خود
در بازارهــای داخلــی و خارجــی را از دســت
ندهیــم.
عطــا الــه جویــا افــزود :بــرای پیشــبرد ایــن
منظــور نیــاز بــه انجــام کار تشــکیالتی
و دوری گزینــی از فعالیــت جزیــرهای و
انفــرادی داریــم کــه بــرای رســیدن بــه
ایــن هــدف تشــکیل انجمــن صنفــی
تخصصــی ضــرورت دارد و اتــاق بازرگانــی
بــه عنــوان بزرگتریــن تشــکل غیــر دولتــی
و برخــورداری از جایــگاه و رســمیت قانونــی
میتوانــد نقــش موثــری ایفــا کنــد.
وی تصریــح کــرد :انجمــن مذکــور در همــه
اســتانها ایجــاد شــده و مــا هــم بایــد
ســریعا ایــن نهــاد را تشــکیل دهیــم.
جویــا در ادامــه اظهــار کــرد :هــدف اتــاق
بازرگانــی از تشــکیل انجمــن مذکــور کمک
بــه افزایــش تــوان و قــدرت رقابــت در بــازار
اســت.
از همه شرکتهای فعال خواستارم
تا با جدیت وارد عرصه شوند
مدیــر عامل«شــرکت تدبیــر تجــارت
دال کــورد» ضمــن درخواســت از همــه
شــرکتها بــرای حضــور در ایــن انجمــن
گفــت :تشــکیل انجمــن بــرای پیگیــری
منســجم و مســتمر مطالبــات و منافــع
شــرکتهای دانــش بنیــان ضــرورت ادامــه
حیــات و حضــور در بازارهــای داخلــی و
خارجــی اســت و امســال کــه بــه دســتور
مقــام معظــم رهبــری بــه نــام ســال «تولید
دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن» همــه
ارگانهــای حاکمیتــی موظــف بــه حمایــت
همــه جانبــه از اقدامــات مربــوط بــه ارتقــاء
کمــی و کیفــی ایــن شــرکتها بــوده و از
همــه شــرکتهای فعــال خواســتارم تــا بــا
جدیــت وارد عرصــه شــوند.
محمــد ادریــس اهلل ویســی افــزود :همــه
بایــد از ایــن فرصــت و امتیــازات مربــوط بــه

نــام گــذاری ســال اســتفاده کنیــم.
یکی از مطالبات شرکتهای
دانش بنیان تشکیل و فعالیت کارگزاری
ارزیاب در خود کردستان است
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت «تدبیــر
تجــارت دال کــورد» بــا اعــام آمادگــی
بــرای همــکاری جــدی بــا رونــد تشــکیل
انجمــن شــرکتهای دانــش بنیــان اظهــار
کــرد :مــا بــه عنــوان مجموعــه ای تخصصی
بــا همــه شــرکتها همــکاری خواهیــم کــرد
و از همــه دعــوت میکنیــم تــا از تجــارب
ایــن شــرکت اســتفاده کننــد.
بیــان ریحانــی فــر افــزود :یکــی از مطالبــات
شــرکتهای دانــش بنیــان تشــکیل و
فعالیــت کارگــزاری ارزیــاب در خــود
کردســتان اســت زیــرا در حــال حاضــر
ایــن اقــدام توســط یــک شــرکت خــارج از
اســتان انجــام میشــود و بــه دلیــل عــدم
حضــور همیشــگی طبعــا بــا مشــکالتی
همــراه اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :آمــار شــرکتهای
دانــش بنیــان مــدام در حــال افزایش اســت
و بایــد همــه شــرکتهای جدیــد را هــم
وارد مــدار انجمــن کنیــم ،در حــال حاضــر
 38شــرکت دانــش بنیــان ثبــت شــده در
اســتان داشــته و  18شــرکت هــم در حــال
ارزیابــی میباشــد کــه اتفاقــی خوشــایند
بــرای توســعه کردســتان میباشــد.
اتاق بازرگانی باید با تمام توان
وارد عرصه حمایت از
شرکتهای دانش بنیان شود
مدیــر عامــل شــرکت «نویــن پــرداز ژیــرو»
نقــش اتــاق بازرگانــی در پیشــبرد منافــع
توســعه و حمایــت از بخــش خصوصــی را
بــزرگ دانســت و گفــت :وارد شــدن اتــاق
بازرگانــی ســنندج بــه عنــوان مرجــع
تشــکیل انجمــن شــرکتهای دانــش
بنیــان جــای خوشــحالی دارد زیــرا ایــن
نهــاد دارای رســمیت قانونــی و ابزارهــای
حمایتــی قــوی اســت.
گاللــه یــزدان پنــاه تصریــح کــرد :بخشــی از
شــرکتهای دانــش بنیــان تحــت پوشــش
معاونــت علمــی و فنــاوری نهــاد ریاســت
جمهــوری و بخشــی هــم تحــت پوشــش
پــارک علمــی و فنــاوری هســتند کــه بایــد
هــر دو مــورد وارد دایــره انجمــن شــده و
نســبت بــه اخــذ کارت بازرگانــی اقــدام
کننــد.
وی اذعــان کــرد :اتــاق بازرگانــی بایــد
بــا تمــام تــوان وارد عرصــه حمایــت از
شــرکتهای دانــش بنیــان شــود.
یکی از مشکالت فعلی
شرکتهای دانش بنیان ،نبود گرایش
به کار تشکیالتی است
مدیــر عامــل شــرکت «اطلــس همــکاری
و راهــکار اهــورا» بــا انتقــاد از وضعیــت
موجــود شــرکتهای دانــش بنیــان گفــت:
مشــکالت فعلــی عبارتنــد از نبــود شــرکت

کارگــزار ارزیــاب بومــی ،فعالیــت جزیــرهای
و انفــرادی و نبــود گرایــش بــه کار
تشــکیالتی کــه توانســته تاثیــر منفــی بــر
نقــش شــرکتهای دانــش بنیــان در رونــد
توســعه و پیشــرفت ایــن نهادهــا بــر جــای
بگــذارد.
آرمــان قوامــی افــزود :یکــی دیگــر از موانــع
حضــور پــر رنــگ شــرکتهای دانــش بنیان
عــدم شــناخت برخــی از مدیــران از ماهیــت
ایــن شــرکتها و بــی توجهــی بخشــی
دیگــر از مدیــران دولتــی اســت کــه ایــن
افــراد تنهــا در حــد یــک ســخنرانی و نصــب
بنــر در جلــو اداره شــرکتهای دانــش
بنیــان را بــه رســمیت میشناســند.
وی تصریــح کــرد :تعــدد تشــکل هــای
صنفــی موجــب مــوازی کاری و تاخیــر در
رســیدن بــه نتیجــه میشــود بنابرایــن
بایســتی تــا حــد ممکــن نســبت بــه تجمیع
تشــکلها و ایجــاد فضــای هــم افزایــی
اقــدام شــود.
انتقاد از روند رسیدگی به
مطالبات شرکتهای دانش بنیان
مدیر عامل شــرکت «کاوش هوشــمند کارا»

بــا انتقــاد از تــداوم صــادرات محصــوالت
فیزیکــی و مــواد خــام معدنــی گفــت :عــدم
توجــه بــه علــوم و فنــون دانــش بنیــان و
تکنولــوژی هــای نویــن ســبب شــده تــا
کردســتان از کاروان صــادرات خدمــات
فنــی و نــرم افــزاری بازمانــد.
بهــزاد نعمتیــان خاطــر نشــان کــرد :اتــاق
بازرگانــی بــه عنــوان بزرگتریــن تشــکل
بخــش خصوصــی و نماینــده ایــن بخــش در
نهادهــای تصمیــم گیــری بایــد وارد میــدان
ایجــاد فضــای تعامــل شــرکتهای دانــش
بنیــان بــا دولــت و انســجام درونــی آنهــا
شــود.
برخی از ادارات خدمات فنی و نرم
افزاری قابل انجام در استان را از
سایر استانها وارد می کنند
مدیــر عامــل شــرکت «پیشــرو زیســت
درمــان پــاک» واردات خدمــات قابــل انجــام
در اســتان را مــورد انتقــاد قــرار داد و اعــام
کــرد :برخــی از ادارات بــه علــل مختلــف
خدمــات فنــی و نــرم افــزاری قابــل انجــام
در اســتان را از ســایر اســتانها وارد مــی
کننــد کــه در جــای خــود ضربــه ســنگینی

بــه رونــد رشــد و تکامــل شــرکتهای
دانــش بنیــان اســتان وارد میکنــد.
یونــس بوســتانچی افــزود :تشــکیل انجمــن
اختصاصــی امــکان دفــاع از حقــوق
شــرکتهای دانــش بنیــان را فراهــم
میکنــد بنابرایــن ضــرورت دارد ایــن مهــم
ســریعا تحقــق یابــد.
وی تصریــح کــرد :اتــاق بازرگانــی ظرفیــت
و امــکان باالیــی در حــوزه ســامان دهــی بــه
بخــش خصوصــی و حمایــت از آنهــا دارد.
بوســتانچی خواســتار ورود جــدی بــه بــازار
اقلیــم کردســتان عــراق شــد.
سازمان فنی و حرفهای
آماده هر نوع همکاری با
شرکتهای دانش بنیان است
معــاون پژوهــش ســازمان فنــی و حرفـهای
کردســتان ضمــن اعــام آمادگــی بــرای
همــکاری بــا شــرکتهای دانــش بنیــان در
زمینــه آمــوزش گفــت :ایــن ســازمان تنــوع
آموزشــی باالیــی داشــته و همــه امکانــات
فنــی و نــرم افــزاری آن بــه روز اســت و
حاضــر اســت تــا در همــه زمینههــا بــا
شــرکتهای دانــش بنیــان همــکاری کنــد.
هیــوا اهلل ویســی افــزود :آمــوزش در جهــان
ســوم بیشــتر حالــت حاشــیهای داشــته و
همــراه بــا رونــد جهانــی نیســت بنابرایــن
الزم اســت تــا در بطــن قــرار گیــرد.
وی تصریــح کــرد :کشــور مــا در زمینــه
اســتاندارد ســازی آموزشــی و تجــاری
ســازی تــوان نــرم افــزاری بــا مشــکل
مواجــه اســت کــه بایــد دولــت و اتــاق
بازرگانــی ایــن مهــم را درک نمــوده و بــرای
حــل آن پیــش قــدم شــوند.
شرکتهای دانش بنیان کردستان
قدرت رقابت ندارند
مدیــر عامــل شــرکت «کنتــرل گســتر
کهربــا» اعتــراض بــه برخــی بــی
توجهیهــا بــه حــوزه دانــش بنیــان
کردســتان را مقدمــه ســخن خــود قــرار
داد و گفــت :مــا از نظــر منابــع توســعه از
اســتانی مثــل اصفهــان بســیار برتریــم اما از
نظــر رویکردهــای مدیریتــی از آنهــا بســیار
عقــب تــر هســتیم بــه ایــن علــت اســت که
یــا وارد کننــده محصــوالت ســخت و نــرم
افــزاری هســتیم و یــا صــادر کننــده مــواد
خــام.
آکــو کشــاورزی اظهــار کــرد :بخــش
خصوصــی کردســتان بــه علــل مختلــف
ضعیــف اســت و بیشــتر قالــب شــرکتهای
کوچــک را دارد بــه ایــن علــت تــوان کافــی
بــرای رقابــت در بــازار نــدارد بنابرایــن بــر
همــه نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی
واجــب اســت تــا در راســتای تقویــت ایــن
بخــش اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :از اتــاق بازرگانــی
خواســتارم کــه در زمــان ورود هیئــت هــای
خارجــی نســبت بــه دعــوت از شــرکتهای
دانــش بنیــان اقــدام کنــد تــا امــکان

دسترســی ایــن شــرکتها بــه مشــتریان
خارجــی تســهیل گــردد.
شناسایی  160واحد صنعتی
دارای قابلیت دانش بنیان شدن
نماینــده ســازمان «صمــت» کردســتان
ایــن ســازمان را همــراه دائمــی توســعه
اســتان نامیــد و گفــت :تعــداد زیــادی از
شــرکتهای کردســتان تجــاری ســازی
شــده و بخــش دیگــری هــم در ابتــدای
ورود بــه ایــن مرحلــه قــرار دارنــد کــه تــا
کنــون  160شــرکت شناســایی شــده و بــا
آنهــا وارد مذاکــره شــدهایم.
محمــد صدیــق همــت بلنــدان افــزود:
ســازمان «صمــت» آمــاده همــکاری بــا
همــه شــرکتهای دانــش بنیــان در
راســتای هــم افزایــی هســتیم.
وی اعــام کــرد :تعــدادی شــرکت فنــی
مهندســی داریــم کــه امــکان و تــوان
تبدیــل شــدن بــه کارگــزار ارزیابــی را دارند
و بایســتی آنهــا را دعــوت کنیــم.
با عوض شدن مدیران برنامهها هم
عوض شده و بسیاری از تالشها
بینتیجه خواهند ماند
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ســنندج بــا
تاکیــد بــر نقــش نمایشــگاه در تکامــل و
افزایــش قــدرت رقابــت شــرکتهای دانــش
بنیــان گفــت :مدت-هاســت در تالشــیم
تــا امــکان برپایــی نمایشــگاه در خــارج از
ایــران بــه ویــژه اقلیــم کردســتان بــه دســت
آوریــم کــه اخیــرا موفــق بــه نتیجــه شــده
و شــرکتهای دانــش بنیــان را در اولویــت
قــرار دادهایــم.
فــاروق کیخســروی افــزود :مدیریت شــرکت
بازرگانــی بیــن المللــی وزارت «صمــت» در
دولــت قبــل آمادگــی خــود بــرای هــر نــوع
همــکاری را اعــام کردنــد امــا بــا عــوض
شــدن ایــن مدیــران برنامههــا هــم عــوض
شــده و بســیاری از تالشهــا بــی نتیجــه
خواهــد مانــد.
وی اظهــار کــرد :وزارت خارجــه در همــه
زمانهــا همــراه دو همــکار بازرگانــان بــوده
امــا اخیــرا کنســولگری ایــران در ســلیمانیه
در جــواب اســتعالم اخــذ شــده از آنهــا
توســط وزارت «صمــت» اعــام کــرده کــه
شــرکتی دیگــر قبــا پیگیــر ایــن موضــوع
بــوده و امــکان صــدور مجــوز بــه دیگــران
وجــود نــدارد کــه مــا در جــواب اعــام
کردیــم آنهــا متقاضــی نمایشــگاه دائمــی
هســتند و مــا متقاضــی نمایشــگاه موقــت
و هیــچ مزاحمــت و مــوازی کاری بــا آنهــا
نــدارد.
کیخســروی اذعــان کــرد :دولــت اقلیــم
کردســتان عــراق در چنــد ســال اخیــر در
مســیر توســعه اقتصــادی قــرار گرفتــه امــا
فاقــد توانایــی فنــی و دانــش روز اســت
بنابرایــن شــرکتهای دانــش بنیــان ایرانــی
میتواننــد از ایــن فرصــت نهایــت اســتفاده
را بکننــد.

اتاق بازرگانی سنندج با رویکرد نوین
به حمایت از فعاالن غذاهای بومی و محلی میاندیشد
نشسـت کمیته خوراک و نوشـیدنی با دسـتور
کار انتخـاب رئیـس کارگـروه و ارزیابـی مفـاد
اساسـنامه در سـالن جلسـات اتـاق بازرگانـی،
صنایـع ،معـادن و کشـاورزی سـنندج برگـزار
شد .
یکی از راهکارهای اصلی ترویج و حفظ
غذاهای کوردی استفاده از ظرفیت
جشنوارههاست
نایـب رئیـس کمیسـیون گردشـگری ،اقتصاد
ورزش و اقتصـاد هنـر اتـاق بازرگانی سـنندج
بـا تاکید بـر ضـرورت ایجاد برندهـای معتبر و
مشـهور غذاهای کوردی گفت :دایـره غذاهای
کوردی بسـیار وسـیع بـوده و هـزاران نوع غذا
داریـم کـه هم مـواد اولیـه آن در خود اسـتان
تامیـن میشـود و هم در سـایر مناطق سـابقه
نـدارد امـا امـروزه به علـت نبـود متولی خاص
تنهـا چنـد مـورد آن مشـهور و مورد اسـتفاده
اسـت و این آسـیبی خطرناک بـرای این حوزه
است.
سـید سـعید سـجادی افـزود :یکـی از
راهکارهـای اصلـی ترویـج و حفـظ غذاهـای
کـوردی اسـتفاده از ظرفیـت جشـنوارهها و
حرکـت از سـمت جشـنواره محلی به سـمت
جشـنوارههای جهانـی اسـت.
وی تصریـح کـرد :کمیته خوراک و نوشـیدنی
اتـاق بازرگانـی سـنندج همـه مصوبـات و

مطالبـات فعالیـن این عرصـه را تا رسـیدن به
نتیجـه پیگیـری میکنـد.
سـجادی اعالم کرد :دولـت میخواهد از حوزه
گردشـگری ،بوم گـردی و غذاهای محلی برای
ایجاد اشـتغال اسـتفاده کند و بسـته حمایتی
خاصـی برای ایـن هدف تدوین کرده اسـت.
ظهور شکاف نسل تهدید بزرگی برای
آینده غذاهای بومی و محلی است
مدیر رسـتوان غذاهای سـنتی «ماد» با اشـاره
بـه تهدیـد ایجـاد شـده توسـط ظهور شـکاف
نسـل گفـت :ظهـور شـکاف نسـل و گرایـش

جوانـان بـه سـمت غذاهـای جدیـد تهدیـد
بزرگـی بـرای آینـده غذاهـای بومـی و محلی
اسـت کـه باید بـرای جلوگیری از آسـیبهای
آن برنامـه ریزیهـای عملیاتـی اجـرا شـود.
ایـوب حسـینی خاطـر نشـان کـرد :اکثـر
آشـپزهای حـال حاضـر آشـنایی بـا پخـت
غذاهـای کـوردی و محلـی ندارنـد و ضـرورت
دارد تـا این افراد را به سـمت آشـنایی با پخت
ایـن غذاهـا هدایـت کنیـم.
وی افـزود :غذاهـای کـوردی پتانسـیل بزرگی
بـرای ایجـاد اشـتغال ،تنـوع بخشـی به سـبد

غذایـی ،افزایـش درآمـد خانـوار و کمـک بـه
شـکل گیـری گفتمـان بیـن فرهنگهـا دارد.
حسـینی در ادامـه اظهـار کـرد :بایـد صـدا و
سـیما ،سـازمان میراث فرهنگی و گردشگری،
اتـاق بازرگانـی و رسـانهها در قالـب برنامـهای
جامـع و هماهنـگ وارد میـدان شـوند.
باید از رفتارهای پراکنده و نمایشی
خودداری کرد
مدیر رسـتوران غذاهای سـنتی کانی خواستار
اجـرای برنامـه جامـع و مدیریـت واحـد برای
حمایـت از غذاهـای کـوردی و محلـی شـد و

گفـت :بایـد از رفتارهـای پراکنـده و نمایشـی
خـودداری کرد.
عدنـان مردوخـی تصریـح کـرد :بایـد از
ابنیـه و سـاختمانهای قدیمـی بـرای ایجـاد
رسـتورانهای فـروش مـواد غذایـی بومـی
و محلـی اسـتفاده کـرد زیـرا از نظـر بافـت
معمـاری تناسـب کافـی بـا آن دارد.
وی اذعـان کـرد :دولـت باید با فعـاالن صنفی
ایـن حـوزه همکاری کامـل در زمینـه آموزش
آشـپزی و روش پذیرایـی ،تسـهیالت بانکی و
تامین مکان داشـته باشـد.
نماینده سـازمان میراث فرهنگی ،گردشـگری
و صنایـع دسـتی کردسـتان تشـکیل کارگروه
تخصصـی را عامل رونق بخشـی بـه این حوزه
دانسـت و گفـت :بخـش خصوصـی بایـد تمام
تـوان خـود را در ایـن راسـتا بـه کار گیـرد تـا
دولـت موظـف بـه حمایت بـی دریغ شـود.
دکتـر محمد رشـیدی افـزود :ثبت شـهرهای
کردسـتان بـه عنـوان شـهر خلاق غـذا یکی
از الزامـات رونـق بخشـی و معرفـی غذاهـای
کـوردی به دنیاسـت زیرا کردسـتان در زمینه
تنـوع غـذای محلـی یکـی از اسـتانهای کـم
نظیـر ایران اسـت.
وی اظهـار کـرد :بایـد بپذیریـم کـه تـا کنون
درسـت عمـل نکردهایـم و بایـد رویکردهـا و
برنامههـا را تغییـر دهیـم.

رشـیدی تصریـح کـرد :دولت ،مدیریت ارشـد
اسـتان و مدیریـت سـازمان میـراث فرهنگـی
و گردشـگری آمـاده ارائـه هـر گونـه حمایـت
هسـتند که برای اسـتفاده از ایـن آمادگی باید
بخـش خصوصی بـا برنامـه جامـع و عملیاتی
وارد عرصه شـود.
بهترین آشپزهای کردستان
به علت نبود زمینه کار در استان
در سایر استانها کار میکنند
فعال حوزه غذاهای کوردی و بومی کردسـتان
ورود جـدی بخش خصوصـی را عامل موفقیت
در حفـظ اصالتهـای غذایی و اسـتفاده از آن
در ایجـاد اشـتغال ذکر کـرد و گفت :مـا نباید
منتظـر دولت باشـیم بلکـه اول خـود برنامهها
را آمـاده کنیـم بعـد خواسـتار حمایتهـای
دولتی باشـیم.
بیان دسـت برچین افـزود :امکانات ،تخصص و
مواد اولیه کافـی داریم.
وی خاطـر نشـان کـرد :بهتریـن آشـپزهای
کردسـتان بـه علت نبـود زمینه کار در اسـتان
در سـایر اسـتانها کار میکننـد.
در ایـن نشسـت سـید ایـوب حسـینی بـه
عنـوان رئیـس کمیتـه خـوراک و نوشـیدنی
انتخاب شـد و تدویـن برنامه ایجاد بسـترهای
آمـوزش فعـاالن در زمینه روشهـای پذیرایی
و تشـریفات بـه تصویـب رسـید.
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18میـن نشسـت کمیسـیون گردشـگری،
اقتصـاد ورزش و اقتصـاد هنـر اتـاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشـاورزی سنندج به منظور
بررسـی مشـکالت و چالشهـای تاسیسـات
گردشـگری بـا بانکهـا ،بررسـی تعرفههـای
حامل انرژی تاسیسـات گردشـگری بـا ادارت
گاز ،بـرق ،آب و شـرکت نفـت و بـا حضـور
نماینـدگان شـرکتهای گاز ،بـرق ،نفـت،
آب منطقـه ای ،بانکهـای اسـتان و سـازمان
میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایع دسـتی
کردسـتان برگزار شـد.
تنوع و اصالت جاذبههای گردشگری
کردستان در دنیا کم نظیر است
رئیس کمیسـیون گردشـگری ،اقتصاد ورزش
و اقتصـاد هنـر اتـاق بازرگانـی سـنندج بـا
تاکیـد بر نقش گردشـگری در توسـعه پایدار
کردسـتان گفت :کردسـتان از نظـر اقتصادی
در ردیـف اسـتانهای محروم و کمتر توسـعه
یافتـه اسـت ایـن در حالـی اسـت که اسـتان
از نظـر برخـورداری از منابـع توسـعه جـزو
اسـتانهای ثروتمنـد کشـور اسـت.
علـی اکبـر عبدالملکـی افـزود :یکـی از
ظرفیتهـای بـزرگ کردسـتان اکوتوریسـم
بسـیار جالبی اسـت که از نظر تنـوع و اصالت
در دنیـا کم نظیر اسـت و میتوانـد تبدیل به
قطـب گردشـگری و توسـعه اقتصـادی ایران
شو د .
وی تصریـح کرد :مراسـم فرهنگـی ،آئینهای

عرفانـی ،لبـاس ،زبـان ،محیـط طبیعـی،
حیـات جانـوری ،آثـار تاریخـی ،غـذا و آداب
مـردم داری کردسـتان بـه علت برخـورداری
از اصالـت فرهنگـی از جذابیـت باالیـی برای
گردشـگران خارجـی برخـوردار اسـت امـا
تـا کنـون نسـبت بـه ایجـاد زیرسـاختهای
عمرانـی ،امکانـات تبلیغـی ،آموزشهـای
خدمات رسـانی و تامین منابـع پولی اقدامات
الزم انجـام نشـده اسـت.
عبدالملکـی اذعـان کـرد :اتـاق بازرگانـی بـه
عنـوان بزرگتریـن تشـکل غیـر دولتـی و
پارلمـان بخـش خصوصی برنامههـای خاصی
بـرای فعـال سـازی صنعـت گردشـگری دارد
کـه برای اجـرای آنها نیاز به همـکاری مردم،
تشـکلهای غیـر دولتـی و همراهـی دولـت
دارد.
وی افـزود :برخـی از گردشـگران عالقـه بـه
زنـده کـردن خاطرات گذشـته و زیسـتن در
شـرایط سـاده قدیمـی دارنـد کـه از جملـه
اینهـا اسـتفاده از چراغهـای نفتـی بـرای
گـرم کـردن محـل اقامـت میباشـد امـا بـه
علـت نبـود نفـت امـکان ایـن امـر وجـود
نـدارد ،بنابرایـن از شـرکت نفت خواسـتاریم
تا سـهمیه خاص بـرای واحدهـای اقامتی در
نظـر گیرد.
شرکت گاز تعرفه صنعتی از واحدهای
اقامتی اخذ میکند
نایـب رئیـس جامعـه هتـل داران کردسـتان

بـا اعتـراض بـه افزایـش چنـد برابـری نـرخ
گاز مصرفـی گفـت :از ابتـدای  6ماهـه دوم
سـال گذشـته دولـت بـدون توجه به شـرایط
حاکـم بر روند توسـعه گردشـگری و مشـاوره
بـا نهادهـای فعـال در ایـن عرصـه اقـدام بـه
افزایـش  6برابری نـرخ گاز مصرفی واحدهای
اقامتـی کرد که موجب وارد شـدن خسـارات
فراوانـی بـه فعـاالن و سـرمایهگذاران شـده و
اگـر چنین پیـش رود ناچار بـه تعطیل کردن
فعالیت هسـتند.
مصطفـی هدایـت مظهـری افـزود :بعـد از
پیگیـری وعدههایـی دادنـد امـا تا کنـون این
وعدههـا عملی نشـده اسـت و برخـی واحدها
 10ماه اسـت کـه دارند بر اسـاس نرخ جدید
هزینـه گاز پرداخـت میکننـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :مرجـع صـدور مجوز
همـه واحدهـای اقامتـی و هتـل ها سـازمان
میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـت امـا
شـرکت گاز تعرفـه صنعتـی را از آنهـا اخـذ
میکنـد.
مازاد پرداختی واحدهای اقامتی
به آنها مسترد میشود
نماینـده شـرکت گاز کردسـتان در خصـوص
علـت افزایـش نـرخ تعرفـه گاز واحدهـای
اقامتـی اظهـار کرد:هـر نـوع تعرفـه گـذاری
بـر اسـاس مبانـی خاص و کارشناسـی اسـت
و چنـان نیسـت کـه بـدون مبنـا باشـد ،در
زمینـه واحدهـای اقامتـی اگـر مرجـع صدور
سـازمان «صمـت» باشـد تعرفـه صنعتـی
اعمـال میگـردد و اگر مرجع سـازمان میراث
فرهنگی ،گردشـگری و صنایع دسـتی باشـد
تعرفـه توریسـتی در نظـر گرفته میشـود که
به نسـبت سـایر تعرفه ها بسـیار پایین است.
شـکر اهلل ناصـری افزود :سـال گذشـته دولت
تصمیـم گرفت کـه گاز مصرفـی صنایع چند
برابـر شـود امـا مشـکل زمانـی پیدا شـد که
برخـی از هتلهـا و واحدهـای اقامتـی زیـر
مجموعـه وزارت «صمـت» هسـتند و مـا بـر
اسـاس قانون ناچـار به اعمـال تعرفه صنعتی
شـدیم امـا سـایر واحدهـا را در چارچـوب
گردشـگری محاسـبه میکنیـم.
وی گفـت :اگـر کسـی دارای مجـوز از
گردشـگری اسـت و ما نرخ صنعتـی را اعمال
کردهایـم میتوانـد مـدارک خـود را ارائه داده

و مـازاد پرداختـی را به آنها مسـترد میکنیم.
سهمیه نفت واحدهای گاز کشی شده
قطع خواهد شد
نماینـده شـرکت نفـت در پاسـخ بـه افـرادی
کـه خواسـتار اختصـاص سـهمیه نفـت بـه
واحدهـای اقامتـی هسـتند گفـت :بر اسـاس
تصمیـم سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق اسـتان
واحدهایـی که گاز کشـی میشـوند سـهمیه
نفـت آنهـا قطـع خواهـد شـد.
محمـد روحـی افـزود :همـه میدانیـم کـه
قاچـاق سـوخت از مرزهـای کردسـتان بـه
سـمت عراق صـورت میپذیـرد و دولت برای
مقابلـه بـا این پدیـده برنامههای خـاص خود
را دارد کـه یکـی از برنامههـا قطـع سـهمیه
نفت سـفید مناطقی اسـت که از گاز استفاده
میکننـد.
مطالعات گردشگری سدهای کردستان
پایان یافت
معـاون بهـره بـرداری شـرکت آب منطقـهای
کردسـتان ضمـن انتقـاد از عـدم اسـتفاده
گردشـگری از منابـع آب اسـتان گفـت:
کردسـتان در حـوزه اکوتوریسـم اسـتعداد و
منابـع آبـی باالیـی دارد کـه بـا وصـف اعالم
آمادگی شـرکت آب منطقـهای تا کنون هیچ
کـس حاضر بـه سـرمایهگذاری در آن نشـده
ا ست .
عرفـان مومن پور افزود :مطالعات گردشـگری
در حـوزه سـدهای قشلاق ،گاران ،امیـر آباد
و رمشـت و عبـاس آبـاد بانـه پایـان یافتـه و
حاضـر بـه همکاری بـا متقاضیان هسـتیم.
وی تصریـح کـرد :در آینده فراخـوان دیگری
اعالم میشـود.
یکی از عوامل رونق گردشگری
رونقبخشی به اقتصاد و افزایش درآمد
مردم است
نایـب رئیس اتاق بازرگانی سـنندج خواسـتار
حمایت بیشـتر دولـت از صنعت گردشـگری
کردسـتان شـد و اظهـار کـرد :یکـی از
بزرگترین موانع شـکوفایی حوزه گردشـگری
اسـتان ضعف زیرسـاختهایی مثل راه اسـت
زیـرا گردشـگر حاضـر نیسـت کـه در ایـن
جادههـای پـر خطـر تـردد کنـد.
فاروق کیخسـروی افـزود :در حوزه بوم گردی
گردشـگر عالقه به امکانات امروزی نداشـته و

بیشـتر تمایل به امکانـات و روشهای تردد و
پذیرایـی سـنتی دارنـد که تا کنـون برنامهای
بـرای ایـن موضـوع تدویـن نشـده و بایـد در
دسـتور کار نهادهای متولی قـرار گیرد.
وی اضافـه کـرد :یکـی از عوامـل رونـق
گردشـگری رونـق بخشـی بـه اقتصـاد و
افزایـش درآمـد مـردم اسـت.
کیخسـروی خاطـر نشـان کـرد :یکـی از
ضعفهـای حـوزه گردشـگری ایران نداشـتن
قوانیـن مربوط به گردشـگران خارجی اسـت
بـه ایـن علـت با وصـف اینکـه در ردیـف 10
کشـور برتـر در جاذبـه هـای گردشـگری
هسـتیم امـا در ردیفهـای آخـر جـذب
توریسـت قـرار داریـم.
رقم تسهیالت گردشگری
جوابگوی نیاز نیست
نماینده سـازمان میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دسـتی کردسـتان انتقاد از بانکهای
عامـل را نقطـه شـروع سـخنانش قـرار داد و
گفـت :بانکهـا در زمـان مراجعـه متقاضیان
تسـهیالت گردشـگری سـخت گیریهـای
نامناسـبی پیـش پای آنهـا میگذارنـد که در
بسـیاری موارد ناچار بـه انصـراف از ادامه کار
میشـوند.
تیمـور خالـدی افـزود :مطالبـه  20درصـد
آورده نقـدی ،عـدم قبول زمین محـل اجرای
طـرح به عنـوان آورده ،مطالبه وثایق شـهری
مثـل سـند ملکـی و کارمنـد رسـمی از اهـم

سـخت گیریهاسـت کـه بـرای اکثـر ایـن
افـراد ممکـن نیسـت و بایـد بانکهـا در این
راسـتا تجدیـد نظـر کنند.
وی اظهـار کـرد :اعتبـار در نظـر گرفته شـده
بـرای هـر واحـد گردشـگری  250میلیـون
تومـان اسـت کـه بـه علـت افزایـش مـداوم
هزینههـا جوابگـوی نیـاز نیسـت و ضـرورت
دارد تـا ایـن رقـم افزایـش یابـد.
تسهیالت گردشگری بدون هر نوع
سختگیری پرداخت میشود
نماینـده بانـک توسـعه تعـاون بـا اشـاره
بـه قوانیـن و ضوابـط حاکـم بـر رونـد ارائـه
تسـهیالت بـه متقاضیـان گردشـگری گفت:
مـا  2منبـع تسـهیالتی در ایـن راسـتا داریم
کـه یکی از آنهـا اعتبـارات تبصـره  18قانون
بودجـه و دیگری اعتبارات اشـتغال روسـتایی
اسـت کـه بـدون هـر نـوع سـخت گیـری در
حـال پرداخـت اسـت.
امیـر محمـد پنـاه اعلام کرد 4 :سـال اسـت
که تسـهیالت اشتغال روسـتایی توسط بانک
توسـعه تعـاون پرداخـت میشـود و تـا کنون
 200مورد گردشـگری پرداخت شـده اسـت.
وی افـزود :قانـون زمیـن محـل اجـرای طرح
را بـه عنـوان آورده لحـاظ ننمـوده و مـا
نمیتوانیـم خـارج از قانـون رفتـار کنیـم امـا
پـول هزینه شـده بـرای آماده سـازی زمین و
احـداث ابنیه در صورت تایید کارشناسـان به
عنـوان آورده قبـول میشـود.

نقش معادن در توسعه اقتصادی و حل بیکاری کردستان کی کامل خواهد شد؟
صنعــت و معــدن  2عامــل اقتصــادی بــه هــم
پیوســته هســتند کــه وجــود هــر کــدام برای
حیــات و رونــق دیگــری الزم اســت زیــرا
معــدن مــواد اولیــه را تامیــن و صنعــت آن را
تبدیــل بــه کاال و ارزش افــزوده میکنــد تــا
از ایــن محــل اهدافــی ماننــد ایجــاد اشــتغال،
پایــداری شــاخصهای اقتصــادی ،کنتــرل
قیمتهــا ،ایجــاد ارزش افــزوده و تامیــن
منبــع مالیاتــی تحقــق یابــد.
معمــوال در زمــان ســرمایهگذاری در حــوزه
معــدن اولویــت را بــه حــوزه جغرافیایــی
خــود معــدن میدهنــد و تــا حــد ممکــن از
احــداث کارخانــه در مناطــق دورتر خــودداری
میکننــد زیــرا موجــب افزایــش هزینــه
تمــام شــده و کاهــش قــدرت رقابــت در بــازار
میگــردد امــا در اســتان کردســتان داســتان
عکــس ایــن موضــوع اســت ،بــه طــوری کــه
مــواد معدنــی بــه صــورت خــام در هــزاران
کیلومتــر دورتــر از اســتان فــرآوری میگــردد
و کمتریــن ســود را بــرای کردســتان دارد.
سالهاســت کــه مــردم و رســانهها از دســت
بیــکاری جوانــان ،پاییــن بــودن درآمــد
مــردم ،مهاجــرت و هــدر رفــت عمــر جوانــان
فریــاد می-زننــد ،سالهاســت کــه جوانــان
کردســتانی در کمــال مظلومیــت انتقــال
منابــع معدنــی بــه ســایر اســتانها و چیــن را
مشــاهده میکننــد ،سال-هاســت کــه منابــع
معدنــی کردســتان موجــب رونــق اقتصــادی
ســایر اســتانها و کارخانجــات چیــن
میشــوند و کردســتان خــود در آتــش فقــر
و بیــکاری میســوزد.
سالهاســت کــه مســئولین ارشــد کشــوری و
اســتانی وعــده پایــان دادن بــه خــام فروشــی
را میدهنــد امــا تــا کنــون از هــزار وعــده بــه
یکــی عمــل نشــده و هــر بــار بــرای تاخیــر در
وفــا بــه وعــده بهانههایــی میآورنــد کــه بــا
هیــچ منطقــی ســازگار نیســت امــا زور مــردم
بــه آنهــا نمیرســد و ناچارنــد تحمــل کننــد.
امــا ناخوشــایندترین رویــداد عرصــه معــادن
کردســتان تبدیــل ایــن منابــع بــه ابــزاری
بــرای پرداخــت بدهــی دولــت بــه مطالبــات
ســایر ارگانهاســت ،بــرای نمونــه اشــاره
میشــود بــه دادن یکــی از بزرگتریــن
معــادن آهــن ایــران در بیجــار بــه ســازمان
بازنشســتگی در ازاء طلــب آنهــا از دولــت.
امــا اکنــون خــام فروشــی معــادن کردســتان

تنهــا درد کردســتان در ایــن زمینــه نیســت
بلکــه دردی زجــر آورتــر از ایــن تــن
کردســتان را میســوزاند و آن عــدم بازگشــت
کامــل  15درصد از ســهم اســتان از برداشــت
و فــروش مــواد معدنــی بــه اســتان اســت
کــه مــردم از دولــت ،نماینــدگان مجلــس،
اســتاندار و نماینــده ولــی فقیــه در اســتان
توقــع دارنــد کــه ایــن رونــد را پایان بخشــند.
در ایــن گــزارش بخشــی از ســخنان رئیــس
ســازمان «صمــت» کردســتان در خصــوص
معــادن و صنایــع فــرآوری درج میگــردد
کــه امیــد اســت رســالت رســانهای خــود را
بــه جــا آورده باشــیم.
رئیــس ســازمان «صمــت» کردســتان بــا
اشــاره بــه ظرفیــت معــدن اســتان اظهــار
داشــت :تاکنــون  18گونــه معدنــی در اســتان
شناســایی شــده کــه مهمتریــن ایــن معــادن
باریــت بــا  4مــورد ،مرمریــت  ،37طــا
دو مــورد و منگنــز هســت امــا بیشــترین
مجموعــه را ســنگ الشــه بــه خــود اختصاص
داده است.کردســتان دارای  342معدن اســت
کــه بیشــتر آنهــا در شهرســتان قــروه 58
معــدن ،دهــگالن  ،19ســنندج  ،59بیجــار
 ،42ســقز  ،57مریــوان ،13دیوانــدره  ،29بانــه
،15ســروآباد  3و در شهرســتان کامیــاران 47
معــدن قــرار دارد و ایــن را بیــان کنــم ،از ۱۹
اردیبهشــت ســال جــاری پــرواز ژئوفیزیــک
هوایــی پهنــه دیوانــدره در حــال انجــام اســت
در ایــن راســتا پــس از پــرواز ژئوفیزیــک
هوایــی و تهیــه نقش ـههای مربوطــه و انجــام
مطالعــات الزم بــر روی مــوارد مربوطــه پــس
از یــک ســال ،نقــاط امیــد بخــش مــواد
معدنــی در پهنــه مذکــور بــرای بهرهبــرداری
و اکتشــاف بمنظــور تکمیــل زنجیــره ارزش
از معــدن تــا محصــول نهایــی انجــام خواهــد
شــد..امیدواریم بــزودی زمینــه اســتخراج طال
و ســنگ آهــن نیــز در پهنــه دیوانــدره را
فراهــم کنیــم و شــاهد فــرآوری مــواد معدنی
در اســتان باشــیم.
محمــد بختیــار خلیقــی افــزود :در کردســتان
 342فقــره پروانــه بهرهبــرداری 141 ،پروانــه
اکتشــاف 10 ،گواهــی کشــف بــا اشــتغال
اســمی  4هــزار و  419نفــر و اشــتغال واقعــی
 3هــزار و  655نفــر صــادر شــده اســت امــا
عملکــرد مــا در ســه مــاه اول ســال 1401
صــدور تعــداد  3پروانــه بهرهبــرداری3 ،

گواهــی کشــف و  8پروانــه اکتشــاف بــا
اشــتغال  19نفراســت.
وی در ادامــه توســعه بخــش معــدن را از دیگر
برنامههــای صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان
عنــوان کــرد و گفــت :هــم اکنــون  ۳۴۲واحد
معدنــی دارای پروانــه بهرهبــرداری اســت کــه
تعــداد  ۲۰۰واحــد فعــال ،هشــت واحــد در
حــال تجهیــز و تعــداد  ۱۳۴واحــد غیرفعــال
ا ست .
وی ایجــاد زنجیــره ارزش از معــدن تا محصول
نهایــی بمنظــور جلوگیــری از خامفروشــی،
توســعه و تکمیــل زیرســاختهای معدنــی و
جــاده دسترســی بــه معــادن از محــل جــذب
منابــع دولتــی و تکمیــل پــرواز ژئوفیزیــک
هوایــی و عملیــات اکتشــافی مناطــق
امیدبخــش را از برنامههــای در دســت اقــدام
ســازمان صنعــت و معــدن اســتان بیــان کرد.
خلیقــی افــزود :طبــق قانــون برنامــه و بودجه،
 15درصــد از درآمــد معــادن بایــد بــه اســتان
تعلــق بگیــرد بــه همیــن منظــور اســتاندار
کردســتان در خصــوص بازگشــت ایــن مبلــغ
از درآمــد معــادن بــرای کردســتان در حــال
پیگیــری اســت ،در ســال  1398مبلــغ 110
میلیــارد تومــان و در ســال  1399مبلغ 359
میلیــارد تومــان حقــوق دولتی معــادن وصول
شــد کــه ایــن رقم در ســال گذشــته بــه 835
میلیــارد تومــان رســید.
وی تصریــح کــرد :در ســال  1400تنهــا 15.5
میلیــارد تومــان از حقوقــات دولتــی معــادن
بــه خــود اســتان کردســتان اختصــاص یافــت
در حالیکــه ایــن حــق و مطالبــه مــردم

اســتان اســت کــه از ایــن ظرفیــت بــرای
ایجــاد زیرســاختها و راههــای دسترســی
اســتفاده کننــد .کردســتان در خصــوص
حقــوق دولتــی وصولــی رتبــه اول کشــور را
دارد لــذا میطلبــد کــه وزارت «صمــت» از
طریــق ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور حق
کردســتان را پرداخــت کننــد.
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
کردســتان از آغــاز عملیــات اجرایــی
طرحهــای پیشــران بــا بیــش از  ۲میلیــارد
دالر ســرمایه گــذاری و اشــتغال زایــی  ۶هــزار
و  ۱۰۰نفــر در کردســتان خبــر داد و اعــام
کــرد :عملیــات اجرایــی  ۵طــرح پیشــران بــا
بیــش از  ۲میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری
و اشــتغال زایــی  ۶هــزار و  ۱۰۰نفــر آغــاز
خواهــد شــد .طــرح توســعه طــای ســقز،
پتروشــیمی بیجــار و ســرمایه گــذاری در
فــوالد زاگــرس قــروه از جملــه طرحهــای
اســتان اســت.
خلیقــی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال
جدیــد بــا محوریــت حمایــت و توســعه
شــرکتهای دانــش بنیــان گفــت۳۶ :
واحــد تولیــدی دانــش بنیــان در اســتان
فعالیــت دارد کــه در پــارک علــم و فنــاوری
مســتقر هســتند ۵۱ .واحــد تولیــدی و فنــی
مهنــدس تأییدیههــای الزم را بــرای ورود بــه
حــوزه دانــش بنیــان کســب کردهانــد کــه
در آینــده نزدیــک مشــمول حمایتهــای
ایــن حــوزه میشــوند .بــه گفتــه رئیــس
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان
کردســتان ،دانشبنیــان بــر پایــه و تــوان

علمــی بنــا نهــاده شــده و در ایــن راســتا
ضــرورت دارد واحدهــای دانشبنیــان اســتان
شناســایی و بــا دســتور اســتاندار کردســتان
در قالــب قــرارگاه اســتانی تبییــن و اهــداف
و سیاسـتهای دانــش بنیــان نهادینــه شــود.
خلیقــی بــه تدویــن اهــداف و برنامههــای
عملیاتــی حــوزه دانشبنیــان و اشــتغالزایی
مجموعــه صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان اشــاره و تصریــح کــرد :محورهــای
توســعهبخش صنعــت ،تقویــت و حمایــت
صنایــع خــرد ،توســعه صنایــع صادراتمحــور
و پیگیــری و حمایــت از طرحهــای صنعتــی
پیشــران ،تعریــف طرحهــای صنعتــی
اشــتغالزا و اولویـتدار ،جــذب ســرمایهگذاری
داخلــی و خارجــی و فعــال کــردن واحدهــای
راکــد و نیمــه راکــد از اهــداف و برنامههــای
عملیاتــی صنعــت و معــدن در بخــش
دانشبنیــان و اشــتغالزایی اســت.
سالن شماره یک محل دائمی
نمایشگاههای بین اللملی سنندج تا پایان
امسال به بهره برداری میرسد
وی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم مرزهــای بانــه
و مریــوان در اقتصــاد کشــور ،افــزود۷.۸ :
میلیــارد دالر حجــم کلــی مبــادالت تجــاری
اســتان در ســال  ۱۴۰۰بــوده اســت کــه از
دو مــرز رســمی ســیرانبند بانــه و باشــماق
مریــوان انجــام شــده اســت.
خلیقــی احــداث نمایشــگاه دائمــی را ضرورت
توســعه اقتصــادی اســتان دانســت و گفــت:
تکمیــل و توســعه بازارچــ ه پایانههــای
صادراتــی ،توســعه روابــط تجــاری بــا
منطقــه اقلیــم کردســتان عــراق ،ســاماندهی
شــرکتهای پخــش ،پشــتیبانی مشــاغل
خانگــی و تکمیــل و راهانــدازی محــل
نمایشــگاههای بینالمللــی در ســنندج
را محورهــای توســعه تجــارت اســتان
است،ســالن شــماره یــک محــل دائمــی
نمایشــگاههای بیــن اللملــی ســنندج تــا
پایــان امســال بــه بهــره بــرداری میرســد.
بــه گفتــه خلیقــی ،ایــن ســازمان در
راســتای توســعه صنایــع صــادرات محــور بــا
احصــا واحدهــای تولیــدی کــه در زمینــه
صــادرات فعالیــت داشــتند بــا هماهنگــی
کارگــزار توســعه صــادرات اســتان و معرفــی
بــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران از
مشــوقهای صادراتــی صادرکننــدگان

برگزیــده اســتان برخــوردار خواهنــد شــد.
احیای  62واحد صنعتی کردستان
به چرخه تولید
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان کردســتان تعــداد واحدهــای صنعتــی
اســتان را  ۹۸۷واحــد عنــوان کــرد و گفــت :از
ایــن تعــداد  ۱۶۵واحــد غیرفعــال اســت .بــا
حمایــت دادگســتری اســتان تعــداد  ۶۲واحد
صنعتــی راکــد آمــاده فعالیــت و بهرهبــرداری
و بازگشــت بــه چرخــه تولیــد اســت .تعــداد
 ۱۰۳واحــد صنعتــی در اســتان نیــز از چرخه
تولیــد خــارج شــده اســت.
خلیقــی افــزود :صنعــت و معــدن کردســتان
در راســتای اجــرای تحقــق شــعار ســال
بــا احصــاء تمــام ظرفیتهــا ،اســتعدادها
و امکانــات صنعتــی ،معدنــی و تجــاری بــا
اجــرای طــرح آمایــش شهرســتانی و اســتانی
برنامهریزیهــای الزم در ســال جــاری
انجــام میدهــد.
وی میــزان تعهــد اشــتغال مجموعــه صنعت و
معــدن در کارگــروه اشــتغال اســتان در ســال
جــاری را  ۹هــزار و  ۹۸۲نفــر ذکــر کــرد.
خلیقــی بــه سیاســتهای وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت و راهبردهــای کالن
کوتاهمــدت ،میانمــدت ،برنامههــای
شهرســتانی و اســتانی اشــاره کــرد و گفــت:
ایــن سیاســتها شــامل  ۱۱ســبد۱۰۶ ،
پــروژه تحولــی (اصــاح ســاختار تولیــد و
تجــارت ،توانمندســازی بخــش خصوصــی
و فعالیتهــای توســعهگرا ،بهبــود فضــای
کســب و کار و شفافســازی ســامانههای
وزارت صمــت ،بازنگــری فرایندهــا و خدمــات
وزارت صمــت در چهارچــوب نظــام واحــد،
گســترش و تقویــت نظــام مدیریتــی زنجیــره
تامیــن ،مشــارکت در اصــاح ســاز و کارهــای
تامیــن مالــی و توســعه متــوازن منطقــه بــر
اســاس آمایــش ســرزمین و اصــاح ســاز و
کارهــای بــازار و تنظیــم قیمــت) از جملــه
راهبردهــای کالن وزارت صمــت محســوب
میشــود.
وی چهــار پــروژه تامیــن مالــی صورتحســاب
الکترونیکــی ،درج قیمــت تولیدکننــده و
مصــرفکننــده بــر محصــوالت تولیــدی و
رصــد و پایــش کاال در بســتر ســامانه تجــارت
را از پروژههــای مهــم وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت عنــوان کــرد.
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بیمــه واژهای اســت کــه همــراه بــا مناســبات
دوره شــهر نشــینی و صنعتــی وارد ادبیــات
زندگــی بشــر شــد زیــرا ایــن دوره موجــب
کاهــش حــس تعلــق عاطفــی بیــن انســانها
و افــت احســاس تکلیــف در آنهــا شــد ،افــراد
بــرای گرفتــار نشــدن در مصائــب پیــری،
بیمــاری ،از کار افتادگــی و از دســت دادن
سرپرســت غــرق نشــوند و اواخــر عمــر را بــا
حداقــل دغدغــه ســپری کننــد.
نمونــه عملــی و عینــی ایــن تفکــر را فــراوان
داریــم ،پیرمردانــی کــه بــرای تامیــن
معیشــت چشــم بــه راه خیــرات و صدقــات
نیســتند ،بیــوه زنانــی کــه بــرای تامیــن
معیشــت نیــاز بــه دســت زدن بــه کارهــای
ســخت نیســتند ،افــراد معلولــی کــه از
دغدغــه تامیــن معیشــت آزاد هســتند.
بیمــه در عصــر حاضــر یکــی از شــاخصهای
ســنجش میــزان توســعه یافتگــی جوامــع
اســت بــه طــوری کــه هرچــه تعــداد بیمــه
شــدگان بــاال باشــد بــه همــان نســبت نمــره
بــه توســعه یافتگــی میدهنــد و نشــان از
پیشــرفت اقتصــادی و بلــوغ فرهنگــی دارد.
بایــد ایــن را پذیرفــت کــه کشــور مــا هنــوز
بــه مرحلــه اســتفاده کامــل از مزایــای بیمــه
نرســیده و هنــوز هــم بســیارند افــرادی کــه
بــا دیــد منفــی بــه آن مینگرنــد و زمانــی
پشــیمان میشــوند کــه دیگــر دیــر شــده و
امــکان جبــران نیســت .امــا ایــن نگــرش بــه
نســبت مســاوی در بیــن اســتانها تقســیم
نشــده و برخــی بــه علــل مختلــف از ســهم

باالتــری برخوردارنــد ،بــه طــوری کــه اکنون
تنهــا  39/2درصــد از جمعیــت اســتان تحت
پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی هســتند.
هیــچ کــس منکــر برنامههــای تشــویقی
دولــت و ســازمان تامیــن اجتماعــی نیســت
امــا ایــن را هــم نبایــد انــکار کــرد کــه
برنامههــا و اقدامــات انجــام شــده کفایــت
نداشــته و تــوان مــردم بــرای پرداخــت
حــق بیمــه پاییــن اســت .گســتره برنامــه-
هــای فرهنگــی و ترویجــی محــدود و غالب ـاً
در دســترس همــگان نیســت و نیــاز اســت
تــا دولــت و ســازمان تامیــن اجتماعــی
اســتفادهی صــرف از رســانه را تغییــر داده و
بــه ســمت ارتبــاط مســتقیم بــا مــردم روی
بیاورنــد.
ماهنامــه «کاســب» در راســتای انجــام
رســالت حرفــهای خــود گفتگویــی بــا
مدیــرکل ســازمان تامیــن اجتماعــی
کردســتان انجــام داده کــه اینــک پیــش روی
شماســت.
ـید صــاح قریشــی بــا اشــاره بــه نقــش
سـ ّ
بیمــه در امنیــت زندگــی انســانها گفــت:
یکــی از دغدغههــای انســان در طــول تاریــخ،
وضعیــت خــود در زمــان پیــری ،بیمــاری و از
کار افتادگــی و سرنوشــت خانــواده بعــد از
فــوت وی میباشــد .زیــرا در جامعــه بســیار
کســانی بودنــد کــه در ایــن ایــام با مشــکالت
فراوانــی روبــرو شــده و محتــاج کمکهــای
دیگــران شــده-اند .از ســوی دیگــر ،یکــی از
وظایــف نظــام هــای اجتماعــی و حاکمیتــی

تمــام جوامــع بشــری ،تــدارک دیــدن ســاز و
کارهــای الزم بــرای تامیــن نیازهــای انســان
در دورانهایــی اســت کــه خــود نمیتوانــد
تامیــن کننــده نیازهــای درمانــی و معیشــتی
خــود و خانــواده باشــد؛ تــا بــا اســتفاده از
ایــن تمهیــدات از کمــک و حمایــت هــای
ترحــم آمیــز دیگــران بــی نیــاز گــردد.
وی افــزود :هــزاران ســال گذشــت تــا نســل
بشــر بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد
نهادهایــی را تشــکیل دهد که دغدغــه دوران
گرفتــاری و بعــد از مــرگ انســانها را از بیــن
ببــرد ،ســیکل زمانــی و اجــرای مدلهــای
متنــوع بــه ایجــاد ســازمان تامیــن اجتماعــی
ختــم شــده و بــه تکیهگاهــی مطمئــن بــرای
همــه و بــه ویــژه اقشــار آســیب پذیــر مبــدل
گشــته اســت .امــروز اقشــار ضعیــف جامعــه
در زمــان بیمــاری ،از کار افتادگــی و پیــری
مشــکل خاصــی در راســتای تامیــن درمــان
و معیشــت نداشــته و خانوادههــا هــم بعــد
از فــوت نــانآور خانــوار ،بیچــاره و درمانــده
نخواهنــد شــد؛ زیــرا خدمــات متنــوع و
گســتردهای را از ســازمان تامیــن اجتماعــی
دریافــت خواهنــد کــرد.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه اظهــار کــرد:
ایــن دیــدگاه ،تنهــا در تامیــن درمــان و
پرداخــت مســتمری و بیمــه بیــکاری خالصه
نمیشــود ،بلکــه بــرای رفــاه و تســهیل در
دسترســی بــه خدمــات نیــز بســتههای
متنــوع دارد از جملــه الکترونیــک کــردن
خدمــات و کاهــش نیــاز بــه خــروج از منــزل
و محــل کار بــرای انجــام امــور ،گســترش
روز افــزون چتــر حمایــت و افزایــش اقشــار
تحــت پوشــش.
قریشــی خاطــر نشــان کــرد :در شــرایط
امــروز کردســتان افــرادی تحــت پوشــش
ســازمان تامیــن اجتماعــی رفتهانــد کــه
شــاید هیچــگاه بــه ایــن رویــداد مبــارک فکر
نمیکردنــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه
باربــران ،کارگــران ســاختمانی ،خادمیــن
مســاجد ،هنرمنــدان و راننــدگان درون و
بــرون شــهری و از همــه نمایــان تــر زنــان
خانــه دار و سرپرســت خانــوار اشــاره داشــت.
وی اعــام کــرد :اســتان کردســتان در پایــان
ســال  1400تعــداد  215هــزار و  630نفــر
بیمــه شــده اصلــی و  341هــزار و  138نفــر
بیمــه شــده تبعــی کــه نســبت بــه ســال
 1399رشــدی معــادل  16/2درصــدی
داشــته اســت و علــت ایــن رشــد ناشــی از
افزایــش انگیــزه مــردم بــرای قــرار گرفتــن
در چتــر حمایــت ســازمان تامیــن اجتماعــی
بــه ســبب گســترش دایــره کمــی و کیفــی
خدمــات ،افزایــش مــداوم اقشــار مشــمول
باالخــص در حــوزه مشــاغل آزاد ،زنــان

خانــه دار ،دانشــجویان و نیــز اختصــاص
ســهمیههای خــاص بــه اســتان اســت.
وی افــزود :ســازمان تامیــن اجتماعــی در
تمــام دورانهــای ســخت همــواره در کنــار
بیمــه شــدگان بــوده و هیـچگاه اجــازه نــداده
کــه محدودیــت منابــع ســبب محدود شــدن
خدمــات شــود و ایــن رویکــرد در اســتانهای
کمتــر توســعه یافتــه مانند کردســتان بســیار
مشــهود اســت؛ زیــرا در زمان تحریــم و کرونا
کــه رونــد توســعه کشــور و نظــم زندگــی
مــردم بــه چالــش کشــیده شــد ،ایــن نهــاد
بــا تمــام تــوان در کنــار مــردم ایســتاد تــا
هــم بیمــاران کرونایــی دسترســی ســریع و
کامــل بــه درمــان ،مقــرری بیمــه بیــکاری
و ســایر حمایتهــا را داشــته باشــند و هــم
آســیب دیــدگان از تحریــم و کرونــا در زمینه
پرداخــت حــق بیمــه ،تامیــن معیشــت و
دسترســی غیــر حضــوری بــه خدمــات بــا
مشــکالت حــاد مواجــه نشــوند؛ بــه طــوری
کــه در ایــن دوران  13210نفــر در ســامانه
کشــوری ثبــت بیمــه بیــکاری نمودهانــد
کــه بــا بررســی شــرایط احــراز مقــرری
بیــکاری  9102نفــر واجــد شــرایط دریافــت
تائیــد ،و بــه صــورت ماهیانــه بــه شــماره
حســاب هــای اعــام شــده بــه شــعب تامین
اجتماعــی واریــز میشــد.
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی کردســتان اذعان
کــرد :ایــن ســازمان در ســال گذشــته قریــب
بــه  2هــزار و  200میلیــارد تومــان در قالــب
تعهــدات کوتــاه و بلنــد مــدت پرداخــت کرد.
وی اعــام کــرد :ســازمان تامیــن اجتمــاع در
اســتان کردســتان لغایــت خــرداد مــاه ســال
جــاری شــعب بابــت تعهــدات بلنــد و کوتــاه
مــدت قریــب بــه  630میلیــارد تومــان بــه
افــراد تحــت پوشــش پرداخــت نمــوده کــه
 579میلیــارد تومــان آن بابــت تعهــدات
بلنــد مــدت و  51میلیــارد تومــان نیــز
بابــت تعهــدات کوتــاه مــدت بــوده اســت.
البتــه عواملــی ماننــد افزایــش تعــداد پرونــده
مســتمری بگیــران ،رشــد ســاالنه ســطح
دســتمزدها ،افزایــش ســاالنه کمکهــای
جانبــی و ترمیــم ســاالنه مســتمریها از
جملــه عوامــل افزایــش هزینههــای بلنــد
مــدت میباشــد .همچنیــن از دیگــر عوامــل
ایــن افزایــش رشــد تعــداد بیمــه شــدگان
اصلــی ،افزایــش تعرفههــا و پروتزهــا ،ازدیــاد
ســطح مراجعــات بــه مراکــز در مانــی خــارج
از اســتان و نیــز حــوادث ناشــی از کار اســت
کــه تاثیــر بســزایی بــر رونــد صعــودی
هزینههــای کوتــاه مــدت داشــته اســت.
قریشــی افــزود :مدیــران ســازمان بــر ایــن
باورنــد کــه کارفرمایــان یکــی از ارکان
مانــدگاری ایــن نهــاد بــوده و خــود را

موظــف بــه حفــظ منافــع آنهــا میداننــد .از
دیگــر خدمــات ســازمان بــه بیمــه شــدگان
و کارفرمایــان ،غیرحضــوری نمــودن بالــغ
بــر  30خدمــت ارائــه شــده بــه مخاطبیــن
ســازمان اســت تــا دیگر نیــازی بــه مراجعات
حضــوری و اتــاف وقــت و هزینههــای
جامعــهی تحــت پوشــش نباشــد و بــر
همیــن اســاس امــروزه تمامــی مخاطبیــن
ســازمان بــا اســتفاده از ســامانه-ی ارائــه
خدمــات غیرحضــوری و درگاههــای پرداخت
الکترونیکــی میتواننــد بســیاری از امــورات
بیم ـهای خــود ماننــد پرداخــت حــق بیمــه،
ارائــه لیســت حــق بیمــه ،اخــذ ســوابق،
ثبــت درخواســت کمــک هزینههــای ازدواج،
ایــام بــارداری ،ثبــت درخواســت و عقــد
قراردادهــای بیمـهای ،نامنویســی افــراد تبعی
و نیــز بســیاری خدمــات دیگــر را بــدون نیــاز
بــه هرگونــه مراجعــه بــه شــعب تامیــن
اجتماعــی ،از طریــق ســامانه  es.tamin.irو
توســط رایانــه و یــا تلفــن همــراه شــخصی
دریافــت نماینــد .بدیــن ترتیــب عــاوه بــر
فراهــم شــدن موجبــات آرامــش و رضایــت
مشــتریان ســازمان ،کاهــش ترددهــا و
خطــرات ناشــی از آن ،کاهــش ترافیــک و
آلودگــی هــوا ،صرفهجوئــی در هزینههــا و
زمــان ،ســهولت دسترســی بــه ســرویسها و
خدمــات ارائــه شــده و ارتقــاء ســطح کارائــی
ســازمان از دیگــر نتایــج حاصلــه از تحــوالت
صــورت پذیرفتــه میباشــد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :همچنیــن در
راســتای حــذف دفترچــه درمانــی و بــه
منظــور تســهیل در ارائــه خدمــات درمانــی
بــه بیمــه شــدگان ،مســتمری بگیــران و
افــراد تحــت تکفــل آنــان در تمامــی مراکــز
درمانــی اعــم از ملکــی و غیرملکــی طــرف
قــرارداد ،ســامانه اســتحقاق درمــان طراحــی،
پیادهســازی و عملیاتــی گردیــده و بــه همراه
راهانــدازی ســرویس نســخه الکترونیــک،
بیمهشــدگان ،مســتمریبگیران و افــراد
تحــت تکفــل آنــان بینیــاز از هرگونــه
مراجعــه بــه شــعب و کارگزاریهــای رســمی
ســازمان جهــت دریافــت و یــا تمدیــد اعتبــار
دفاتــر درمانــی شــدهاند.
ایــن مقــام مســئول اضافــه کــرد :کمبــود
مراکز اداری و نمایندگی در ســنوات گذشــته
همــواره مــورد انتقــاد شــرکای ســازمان بوده
کــه بدیــن منظــور  8کارگــزاری رســمی
در شهرســتانهای ســنندج ،ســقز ،قــروه،
کامیــاران ،مریــوان ،بانــه و بیجــار و نیــز
 4شــعبه اقمــاری در شــهرهای ســروآباد،
موچــش ،حسـنآباد یاســوکند و ســریشآباد
راهانــدازی و افتتــاح گردیــده کــه عــاوه بــر
افزایــش گســترهی نواحــی تحــت پوشــش و

تســهیل و تســریع ارائــه خدمــات بــه بیمــه
شــدگان ،مســتمریبگیران و کارفرمایــان
موجــب اشــتغال بــه کار بیــش از  60نفــر از
نیروهــای جــوان در ایــن مراکــر شــده اســت.
ســید صــاح قریشــی اظهــار کــرد :در
راســتای اجــرای طــرح بیمــه فراگیــر
خانــواده ایرانــی ،امــکان پوشــش بیمــه ای
بــرای دانشــجویان ،دختــران و زنــان خانـهدار
فراهــم و متقاضیــان میتواننــد بــه ســهولت
و بــا مراجعــه به ســامانه اینترنتــی es.tamin.
 irضمــن ثبــت نــام و عقــد قــرارداد ،از
مزایــای ایــن طــرح بهــره منــد شــوند.
وی افــزود :مشــموالن ایــن قانــون تمامــی
زنــان  18تــا  50ســاله و دانشــجویان
هســتند و دربــاره افــراد بــاالی  50ســال
نیــز میــزان ســابقه بیمهپــردازی قبلــی بــه
حداکثــر ســن موردنظــر اضافــه میشــود.
ایشــان اشــاره داشــتند کــه در ایــن طــرح
نــرخ پرداخــت حــق بیمــه برخــورداری از
حمایــت هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی
دارای ســه ســطح میباشــد کــه در نــوع اول
نــرخ پرداخــت حقبیمــه بــرای برخــورداری
از حمایتهــای بازنشســتگی  12درصــد ،در
نــوع دوم کــه شــامل بازنشســتگی و فــوت
قبــل و بعــد از بازنشســتگی میباشــد برابــر
بــا  14درصــد و در نــوع ســوم کــه شــامل
فــوت قبــل و بعــد از بازنشســتگی و از
کارافتادگــی اســت مبنــای محاســبه نــرخ
حــق بیمــه  18درصــد میباشــد.
مدیــر کل تامیــن اجتماعی کردســتان خاطر
نشــان کــرد :ایــن امــکان فراهــم شــده اســت
کــه ســوابق بیمــه دانشــجویی پــس از فــارغ
التحصیلــی بــه بیمــه دوران اشــتغال افــزوده
شــده و متقاضیــان در صــورت بهرهمنــدی
از پوشــش درمانــی بیمــهی والدیــن خــود،
نیــازی بــه پرداخــت حــق ســرانه درمــان
نداشــته و از خدمــات درمانــی ســازمان
تامیــن اجتماعــی برخــوردار خواهنــد بــود.
همچنیــن دختــران و زنــان خانــه دار نیــز
ماننــد دانشــجویان امــکان برخــورداری از
مزایــای درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی
والدیــن و یــا همســر خــود را داشــته و
نیــازی بــه پرداخــت حــق ســرانه درمــان
نخواهنــد داشــت و در غیــر ایــن صــورت
نیــز میتواننــد بــا پرداخــت حــق ســرانه
درمــان مصــوب (ماهیانــه  92هزار تومــان) از
خدمــات درمانــی مراکــز ملکــی و همچنیــن
مراکــز طــرف قــرارداد ســازمان تأمیــن
اجتماعــی برخــوردار شــوند .و همســران
بازمانــده کــه خــود را در از ایــن طریــق بیمه
نمــوده انــد مــی تواننــد بــه طــور همزمــان
از مســتمری خــود و مســتمری بازمانــدگان
اســتفاده نماینــد.

ادعای باال بودن کرایه حمل کاال در کردستان در مدار اصرار و انکار
کارگروه کارشناسـی شـورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی اسـتان کردستان با دستور
کار بررسـی مسـائل و مشـکالت صاحبـان
صنایـع و تولیـد کننـدگان در خصـوص باال
بـودن هزینـه هـای حمـل و نقـل در سـالن
جلسـات اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و
کشـاورزی سـنندج برگزار شـد.
هزینه حمل و نقل کاال در کردستان به
نسبت سایر استانها باالست
رئیـس کمیسـیون صنعـت اتـاق بازرگانـی،
صنایـع ،معـادن و کشـاورزی سـنندج بـا
اشـاره بـه باال بـودن هزینه حمـل و نقل کاال
در کردسـتان گفـت :با توجه به بررسـیهای
بـه عمـل آمده هزینـه حمل و نقـل کاال در
کردسـتان به نسـبت سایر اسـتانها باالست
و ایـن امر موجـب افزایش هزینه تمام شـده
کاال و نارضایتی تولید کنندگان شـده اسـت
زیـرا بـازار کاالی سـایر اسـتانها را بر کاالی
کردسـتان ترجیـح میدهند.
عطاالـه جویا افزود :از ادارات مرتبط و انجمن
صنفـی شـرکتهای حمـل و نقـل و انجمن
صنفـی راننـدگان اسـتان خواسـتاریم تـا به
ایـن موضـوع رسـیدگی کننـد تـا صاحبـان
صنایـع و تولیدکننـدگان بـار ناچـار بـه
اسـتفاده از کامیـون سـایر اسـتانها نشـوند.
سـند اثبـات ادعـای مـا مقایسـه بارنامـه
کردسـتان بـا بارنامـه سـایر استانهاسـت
مدیرعامـل شـرکت کارتـن گسـتر زاگـرس
کردسـتان بـا انتقـاد از عـدم رسـیدگی بـه
شـکایات تولیـد کننـدگان گفـت :بیـش
از یکسـال اسـت کـه از طریـق اداره کل
راهـداری و حمـل و نقـل سـازمان صمـت
پیگیر رسـیدگی بـه موضوع باال بـودن کرایه
حمـل و نقـل هسـتم اما تـا کنـون موفق به
اخـذ نتیجـه نشـدهایم.
اسـعد فتاحـی در ادامـه اظهـار کـرد :برخی
از شـرکتهای حمـل و نقـل و معـاون حمل

و نقـل اداره کل راهـداری اسـتان منکـر باال
بودن کرایه حمل به نسـبت سـایر اسـتانها
هسـتند امـا مـا اسـناد مربـوط بـه بارنامـه
اسـتانهای همجـوار را داریـم و آن را بـه
عنـوان سـند اثبات ادعـا ارائـه میکنیم ،این
نکتـه جالب اسـت که نـرخ کرایه از سـنندج
بـه تهـران بسـیار بیشـتر از کرایه تهـران به
سـنندج میباشـد در حالـی که طول مسـیر
و کامیـون یکی اسـت.
وی تصریـح کـرد :مـا میتوانیـم خودمـان
کامیـون کرایـه کنیم اما ایـن را نوعی تعرض
بـه حقـوق کامیـون داران اسـتان میدانیم و
توقـع داریـم تا ایـن افراد هـم مـا را مراعات
کنند .
فتاحـی اذعـان کـرد :مـا هـم قبـول داریـم
کـه هزینـه نگهـداری نـاوگان حمـل و نقـل
باالسـت امـا نبایـد همه ایـن هزینههـا را بر
مـا تحمیـل کنند.
واحدهای تولیدی توان پرداخت هزینه
باالی حمل و نقل کاال را ندارند
مدیـر عامـل شـرکت سقزسـازی کردسـتان
بـا تاکیـد بر ضـرورت همسـان سـازی کرایه
حمـل و نقـل کاال گفـت :واحدهـای تولیدی
بـه علت بار سـنگین تحریـم و قوانین بانکی
و مالیاتـی متحمـل زیـان شـده و تنهـا بـا
هـدف جلوگیـری از تعطیلی کارخانـه ،بیکار
شـدن نیـروی کار و امیـد بـه آینـده فعالیت
میکننـد بـر ایـن اسـاس تـوان پرداخـت
هزینـه بـاالی حمـل و نقـل کاال را ندارنـد.
محمـد نجیـب شـریفی افـزود :بـاال بـودن
تعرفـه حمـل کاال در کردسـتان بـه نسـبت
سـایر اسـتانها توجیه ندارد زیـرا هر کجای
ایـران را نـگاه کنـی کرایـه بـر اسـاس «تـن
 کیلومتـر» اسـت و نمیتـوان کردسـتان رایـک واحـد خـاص تصـور کرد.
وی خاطر نشـان کرد :باال بـودن کرایه حمل
سـبب افزایش قیمت کاالی کردسـتان شده

و بـه همیـن دلیـل تـوان رقابت و بـازار را از
دسـت میدهیم.
تفاوت قیمت به حدی است که
از مشتری میخواهیم تا خودش
کامیون بفرستد
مدیـر عامـل شـرکت «بسپارگسـتر ژیـن
یـاران» بـا تاکیـد بـر الـزام بـه تغییـر تعرفه
کرایـه حمـل و نقـل کاال گفـت :راننـدگان
عامـل اصلـی بـاال بـودن کرایـه را اقدامـات
شـرکتهای حمـل و نقـل و اخـذ حـق
کمیسـیون بـاال معرفـی میکننـد کـه
مسـئولیت برخـورد بـا ایـن مـوارد بـر عهده
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای
اسـتان اسـت و از آنهـا میخواهیم تـا به این
مـورد رسـیدگی کننـد.
سـید عبداهلل قریشـی افزود :تفاوت قیمت تا
حـدی اسـت کـه مـا از مشـتری میخواهیم
تـا خـود کامیـون بفرسـتند زیـرا ایـن طـور

ارزان تـر برایشـان تمام میشـود.
توان واحدهای تولیدی هم محدود است
و مشکالت خاص خود را دارند
مدیـر عامـل کارخانه«لبـن دوش غـرب» بـا
تاکیـد بـر ضـرورت حـل مشـکل بـاال بودن
تعرفـه کرایـه حمـل کاال گفـت :مـا هـم
مشـکالت دارنـدگان کامیـون و راننـدگان
را درک میکنیـم امـا توقـع نداریـم کـه
ایـن قشـر همـه مشـکالت خـود را از
طریـق افزایـش کرایـه حـل کنـد زیـرا توان
واحدهـای تولیـدی هـم محـدود اسـت و
مشـکالت خـاص خـود را دارنـد.
خسـرو شـجاعی افزود :امسـال بـاری از بندر
امـام بـا  8/5میلیـون تومـان برای ما ارسـال
شـده اما همان وزن را بـا  7/5میلیون تومان
از دهـگالن بـه باشـماق بردهانـد ،ایـن در
حالـی اسـت کـه فاصله مسـافت از بنـد امام
تـا دهـگالن چندیـن برابر مسـافت دهگالن

تا باشـماق اسـت.
وی تصریـح کـرد :ما بیشـترین توقـع اصالح
امـور و برخـورد بـا تخلفـات را از سـازمان
راهـداری داریـم زیـرا این نهـاد متولی اصلی
حمـل و نقل اسـت.
مقصر اصلی دولت است
رئیـس انجمـن صنفـی شـرکتهای حمـل
و نقـل سـنندج ضمـن رد ادعـای راننـدگان
در مقصـر جلـوه دادن شـرکتهای حمـل و
نقـل گفت :اخذ کمیسـیون بر اسـاس تعرفه
خـاص بـوده و هیـچ کـس حـق اخـذ هزینه
اضافـه را ندارد.
محمـد صدیـق رحیمـی اعلام کـرد :مـوارد
مسـتند را بـه مـا گـزارش کنیـد تـا فـوری
رسـیدگی کـرده و جـواب را به شـاکی اعالم
کنیم .
وی خاطـر نشـان کـرد :مقصـر اصلـی دولت
اسـت زیـرا همـه حمایتهـای قبلـی از
کامیـون داران را قطـع نموده و بار سـنگینی
از گرانـی را بـر دوش آنهـا گذاشـته اسـت.
تعرفه تصویبی دولت را اجرا میکنیم
رئیـس انجمن رانندگان شهرسـتان سـنندج
بـا اشـاره بـه مشـکالت راننـدگان گفـت :ما
هم مشـکالت زیـادی داریم اما کسـی حاضر
نیسـت ایـن موارد حـل کند.
مسـعود احمدی افـزود :در زمانی که تخلفی
روی دهـد چندیـن نهـاد بـرای مجـازات
راننـده حاضـر میشـوند امـا در زمـان نیـاز
بـه حمایت همـه خـود را مبرا از مسـئولیت
میداننـد.
وی اظهـار کـرد :مـا تعرفه تصویبـی دولت را
کاملا اجـرا میکنیم.
کردستان کمترین نرخ حمل کاال را به
نسبت میانگین کشوری دارد
معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهـداری و
حمـل و نقـل جـادهای اسـتان کردسـتان
ضمـن رد بسـیاری از ادعـای سـخنرانان

گفـت :مشـکالت موجـود سـبب مظلومیـت
راننـدگان و شـرکتهای حمـل و نقـل
کردسـتان شـده اسـت و کسـی هم نیسـت
تـا بـه داد ایـن افـراد برسـد ،از سـال 1397
شـاخصهای تعرفه کرایه حمـل کاال تعریف
شـده و هـر سـاله اعلان عمومـی میگردد.
سـید عبدالرحمن حسـینی افزود :به استناد
مرکـز آمار سـازمان راهـداری و حمل و نقل
کشـور از سـال  1400تـا کنـون کردسـتان
کمتریـن نـرخ حمـل کاال را بـه نسـبت
میانگیـن کشـوری دارد به طـوری که عالوه
بـر اینکـه بـه نسـبت سـایر اسـتانها بـاال
نیسـت بلکـه کمتر اسـت.
وی اظهـار کـرد :بـاال بـودن هزینـه حمـل و
نقـل کاال در مرزهـای کردسـتان برمیگردد
بـه ضعـف زیرسـاختها و بـاال بـودن زمـان
انتظـار ترخیـص کاال کـه راننده بایـد هزینه
زمـان انتظـار را از صاحـب بـار اخـذ نمایند.
حسـینی اذعـان کـرد :مـا موافـق کرایـه
توافقـی راننـده و صاحب بار هسـتیم در غیر
ایـن صـورت ناچار بـه اعمال تعرفه هسـتیم
و ایـن را بیـان کنـم کـه در آینـده نزدیـک
بارنامههـای کاغـذی حـذف شـده و بارنامـه
الکترونیکـی صـادر میگـردد کـه امـکان هر
نـوع تخلـف را از بیـن میبـرد.
وی خاطر نشـان کرد :تا سـال گذشته دولت
حمایتهـای ویـژه از کامیونهـا میکـرد
مثلا السـتیک و روغـن ارزان قیمـت در
اختیـار آنها قـرار میداد اما امـروزه خبری از
ایـن حمایتها نیسـت و کامیونـدار همه این
مـوارد را از بـازار آزاد تهیـه میکنـد.
ایـن مقـام مسـئول در پایـان اعالم کـرد :ما
از طـرف خاصـی حمایـت نمیکنیـم و با هر
نـوع تخلفـی مقابلـه مینماییـم و از همـه
افـراد میخواهیـم تـا مـوارد مسـتند را به ما
اعلام کنند تا در سـریع تریـن زمان برخورد
قانونـی اعمـال گردد.
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از بین رفتن  50درصد مساحت دریاچه زریوار
نشان از بی نتیجه بودن برنامههای جاری دارد

نشسـت کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی کردسـتان با دسـتور
کار بررسـی مشـکالت دریاچـه زریـوار بـا
ارائـه مناسـبترین راهکارهـا جهـت طرح در
نشسـت شـورای گفتگـو برگزار شـد.
 50راهکار علمی نجات زریوار
تدوین شده است
رئیس کارگروه کارشناسـی شـورای گفتگوی
دولـت و بخـش خصوصی با اشـاره بـا جایگاه
شـورای گفتگـو در نظـام مدیریـت کشـور
گفـت :ایـن نهـاد مکانیزیمـی اسـت بـرای
حـل سـریع مشـکالت از طریـق تجمیـع
پیشـنهادات کارشناسـی و مصوبـات آن برای
همـه ارگانها الزم االجراسـت امـا در مواردی
مشـاهده میشـود که برخـی از مصوبات اجرا
نمیگـردد کـه نمونـه آن مصوبـات مربوط به
مشـکالت کشـاورزان حاشـیه رودخانههـای
قشلاق ،گاورود و قـزل اوزن اسـت که بعد از
برگزاری  24جلسـه کارشناسـی و  3نشسـت
شـورای گفتگـو بـه تصویب رسـید.
دکتـر سـید مختـار هاشـمی افـزود :گـروه
پژوهشـی مطالعات علمی زریوار در گزارشـی
جامـع مخاطـرات این دریاچـه را در  50مورد
اعلام کرده که از سـال  1391بر روی آن کار
میشـود و همـه راهکارهای ممکـن نیز اعالم
شـده است.
وی تصریـح کـرد :زریـوار بزرگتریـن دریاچـه
آب شـیرین خاورمیانـه و دارای کارکردهـای
اکولوژیـک و اقتصادی باالسـت امـا اکنون در
مسـیر نابـودی قرار گرفته و اگر تدابیر سـریع
برایـش اندیشـیده نشـود نابود خواهد شـد.
تنها حفظ حریم و بستر زریوار
بر عهده شرکت آب منطقهای است
نماینـده شـرکت آب منطقـهای در خصـوص
تحقیقـات انجـام شـده توسـط ایـن سـازمان
اعلام کـرد :زریـوار قبـل از احـداث دایـک
خاکـی  8/5میلیـون متـر مکعب آب داشـت
امـا احـداث ایـن آب بنـد حجـم آن را بـه
 64میلیـون متـر مکعـب رسـاند کـه امـروزه
بـه علـت خشکسـالی و برداشـت بـه 31/75
میلیـون متـر مکعـب رسـیده اسـت.
زانیـار ضمیـران خاطـر نشـان کـرد :تغییـر
کاربـری و تصـرف حجـم بزرگـی از اراضـی
حریـم و بسـتر زریـوار سـبب بـروز معضالت
متنوعـی برای زریوار شـده برای نمونه اشـاره
میشـود بـه فعالیـت در  53هکتـار زمیـن
حریم و فعالیت در  645هکتار بسـتر توسـط
افـراد کـه این مسـیر را تبدیل بـه محل تردد
احشـام و احداث بنای مسـکونی کرده اسـت.
وی در ادامـه گفـت :در سـال  94سـتاد
احیـاء دریاچـه بـا متولـی گـری شـرکت آب

منطقهای تشـکیل و مطالعات توسـط شرکت
آب منطقـهای مـورد بررسـی قـرار گرفـت و
راهکارهـای نجات بخشـی هم در دسـتور کار
قـرار گرفت امـا بعـدا از حالت دریاچـه خارج
و تبدیـل بـه تـاالب شـد کـه ایـن تصمیـم
موجـب پایـان یافتـن تولیـت آب منطقـهای
شـد و اکنـون تنهـا حفـظ حریـم و بسـتر بر
عهده ماسـت.
ضمیـران افـزود :بسـیاری از اقدامـات انجـام
شـده در زریـوار بدون هدف بوده و نیاز اسـت
کـه برنامهای جامـع برای نجـات آن تدوین و
اجـرا گردد.
از  11گونه ماهی و آبزی بومی
تنها  2گونه آن باقی مانده است
رئیـس گـروه مطالعـات علمـی دانشـگاه
کردسـتان در مورد نتیجـه تحقیقات این نهاد
گفـت :ایـن دریاچـه  850هکتار مسـاحت1 ،
هـزار و  200هکتـار نیـزار و 5/5مترعمـق
متوسـط دارد کـه در  3دهه اخیر دسـتکاری
هـای اکوسیسـتمی فراوانـی در زریـوار شـده
اسـت کـه بـر اسـاس تحقیقـات انجام شـده
احـداث دایـک خاکـی تاثیـر منفـی بـر آن
گذاشـته زیـرا امکان خروج لجـن از دریاچه را
از بیـن بـرد به طـوری که امـروزه ارتفاع لجن
بـه بیـش از  3متر رسـیده اسـت.
دکتـر اسـعد محمـدی تصریـح کـرد :کاهش
عمـق دریاچـه سـبب رشـد نیـزار ،افزایـش
موجودات پالنکتون و جلبک سـمی شـده که
در نتیجـه آن میـزان اکسـیژن فعـال آب بـه
شـدت کاهـش یافته و اکثـر آبزیـان را از بین
بـرده به طـوری که از  11گونـه ماهی و آبزی
بومـی تنهـا  2گونـه آن باقی مانده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد :رهـا سـازی اردک
ماهـی در زریـوار یکـی از غلط تریـن کارهای
ممکـن بـوده و این ماهـی از همـه موجودات
زنـده تغذیـه میکنـد که اگـر راهـکاری برای
حـذف آن اندیشـیده نشـود تمـام آبزیـان را
نابـود میکنـد.
محمـدی در ادامـه اظهار کرد :مـا  50راهکار
علمـی بـرای نجـات بخشـی زریوار پیشـنهاد
کردهایـم کـه مهمتریـن آن عبارتنـد از
برداشـته شـدن دایک خاکی ،کنترل فاضالب
هـای وارد شـده ،تعریف برنامه بـرای فعالیت
ذی نفعانـی که معیشـت آنها بـر دریاچه قرار
دارد ،آموزشهـای فرهنگـی بـه مـردم بومی
و محلـی و مدیریـت ذخایر ماهیـان و آبزیان.
فاضالب وارد زریوار نمیشود
نماینـده شـرکت آب و فاضلاب کردسـتان
ضمـن رد ادعـای ورود فاضلاب شـهری و
روسـتایی بـه زریـوار گفـت :در حـال حاضـر
فاضلاب هیـچ کـدام از روسـتاها بـه دریاچه

وارد نمیشـود و برخـی فاضالب هـا وارد مدار
تصفیـه خانـه میگـردد.
صالـح مفاخـری افـزود :برخـی از فاضالبهـا
وارد تصفیـه خانـه نمیشـوند امـا در پاییـن
دسـت دریاچـه جاری اسـت.
بزرگترین مشکل آبزیان زریوار
رهاسازی اردک ماهی است
نماینـده شـیالت کردسـتان در خصـوص
وضعیـت آبزیان زریوار گفـت :اولین مطالعات
شـیالتی دریاچـه در سـال  1373انجام شـد
کـه بـر اسـاس آن  11گونـه آبـزی در آن
زندگـی میکردنـد امـا تحقیقات اخیر نشـان
میدهـد تنهـا  4گونـه باقـی مانـده اسـت.
حمیـد حسـین پـور افـزود :تعاونـی شـیالت
زریـوار بـا  35نفـر عضو فعال تشـکیل شـده
امـا اگر رونـد نابودی آبزیـان این چنین پیش
رود در آینـده نزدیـک ایـن تعاونـی تعطیـل
خواهد شـد.

وضعیـت موجـود احـداث بنـد خاکـی اسـت
کـه باید زمینـه کاهش آسـیبهای آن فراهم
شـود تـا بیـش از ایـن شـاهد خسـارات آن
نبا شیم .
طاهـر کرمـی افـزود :اقدامـات بـرون تاالبـی
مثـل عملیات بیولوژیک و کنتـرل دام موجود
در اراضـی و جنگلهـای اطـراف دریاچـه و
فعـال سـازی پایـگاه اطفـاء حریـق بـر عهده
ماسـت کـه بـه بهتریـن نحـو ممکـن انجـام
میشـود.
وی تصریـح کـرد :از بیـن رفتـن  50درصـد
مسـاحت دریاچـه نشـان از بـی نتیجـه بودن
برنامههـای جاری دارد و ضـرورت دارد تا این
رونـد تحـول یابد.
کرمـی اذعـان کـرد :وجـود  1000چـاه فعال
مجـاز و غیـر مجـاز زرگـر ضـرر را بـه منابـع
زریـوار وارد کـرد.
مطالعات علمی فراوانی انجام شده

وی تصریـح کرد :اکنون سـالیانه  4نوع ماهی
کپـور در دریاچـه رهـا میشـود و همـواره در
زمـان رهـا سـازی و صیـد بـا ادارات مرتبـط
هماهنـگ بودهایم.
حسـین پـور اعلام کـرد :اردک ماهـی بـر
اسـاس توصیـه تحقیقاتـی دانشـگاه شـعید
بهشـتی در زریـوار رهـا سـازی شـد.
یکی از راههای کاهش فشار کشاورزی
بر ذخیره زریوار اجرای شبکه
آبیاری تحت فشار است
نماینده سـازمان جهاد کشـاورزی کردسـتان
رفـع تداخل را ضرورت احیاء دریاچه دانسـت
و گفـت :بسـیاری از افـراد در حریـم دریاچـه
مشـغول کشـاورزی هسـتند کـه اکثـر آنهـا
نسـق دارنـد و بایـد تدابیـر قانونـی الزم برای
خریـد اراضـی آنها اندیشـیده شـود.
پوریـا شهسـواری در ادامـه اظهـار کـرد:
کشـاورزی در حریم زریوار به شدت گسترش
مییابـد کـه سـازمان جهـاد کشـاورزی با آن
مخالـف اسـت و بایـد کارگـروه ویـژه بـرای
کنتـرل آن تشـکیل شـود و یکـی از راههـای
کاهـش فشـار کشـاورزی بـر ذخیـره زریـوار
اجـرای شـبکه آبیـاری تحت فشـار اسـت که
 1هـزار و  600هکتـار آن آماده بهـره برداری
بـوده و نیـاز به تامیـن مالـی دارد.
از بین رفتن  50درصد مساحت زریوار
نشان از بینتیجه بودن
برنامههای جاری دارد
نماینـده منابـع طبیعـی کردسـتان بـا تاکید
بـر الـزام شـکل گیـری مدیریـت واحـد برای
اداره زریـوار اظهـار کرد :همـه صاحب نظران
بـر ایـن باورنـد کـه بزرگتریـن عامـل ظهـور

اما به علت پراکندهکاری
نتوانسته مشکالت را حل کند
نماینـده سـازمان محیـط زیسـت کردسـتان
عدم آشـنایی بـا مبانی حقوقی برخـی ادارات
را عامـل پراکندگـی کاری در مدیریـت زریوار
دانسـت و گفـت :نبـود آشـنایی بـا مسـایل
و عناویـن حقوقـی بزرگتریـن مانـع اعمـال
وظایـف ارگانهـای مختلـف در زریوار اسـت
در حـال حاضـر براسـاس قوانیـن ،محیـط
زیسـت متولـی اصلـی ایـن دریاچه اسـت اما
ایـن موضـوع نافـی وظایف سـایر دسـتگاهها
نیست .
کـورش زارعـی افـزود :بـر اسـاس اساسـنامه
شـرکت آب منطقـهای کنتـرل سـیالب و
برداشـت آب جـزو وظایـف ذاتـی آنهاسـت و
بایـد همـواره پـای کار باشـند.
وی تصریـح کرد :در سـال  96قانون مدیریت
یکپارچـه زریوار مصوب شـد که میتوانسـت
 50درصـد از مشـکالت را حـل کنـد امـا تـا
کنون اجرا نشـده اسـت.
زارعـی خاطـر نشـان کـرد :مطالعـات علمـی
فراوانـی انجـام شـده امـا بـه علـت پراکنده
کاری نتوانسـته مشـکالت را حـل کنـد.
تامین آب شرب مریوان و آب مورد نیاز
کشاورزی از زریوار
بزرگترین مشکل دریاچه است
رئیـس سـازمان محیـط زیسـت مریـوان در
مـورد عملکرد این سـازمان گفـت :بزرگترین
مشـکل زریـوار برداشـت آب بـا هـدف تامین
آب شـرب مریـوان ،مـزارع و باغـات و فضـای
سـبز اسـت که ضـرورت دارد تـا ایـن رویه را
تغییـر دهند.

همـت بلنـد افـزود :تامیـن آب شـرب و
کشـاورزی بایـد از طریـق ذخیـره سـد گاران
انجـام شـود که طـرح آن در حال اجراسـت و
بایـد سـرعت عمـل به خـرج دهند ،علاوه بر
ایـن شـهرداری میتواند آب مـورد نیاز فضای
سـبز را از محـل آب تصفیـه شـده فاضلاب
تامیـن کند.
وی تصریـح کـرد :یکـی دیگـر از مشـکالت
زریـوار سـاخت و سـاز غیـر مجـاز در حریـم
دریاچـه اسـت کـه ایـن امـر هـم بایـد پایان
یا بد .
وی دسترسـی گردشـگر بـه محـل زندگـی
حیوانـات و پرنـدگان را مشـکل دیگـر زریوار
دانسـت و اظهـار کـرد :مـا بارهـا از خواسـتار
پایـان دادن بـه ایـن دسترسـی شـدهایم زیرا
آسـیب بـه امنیـت زیسـتی ایـن جانـداران
میرسـاند.
همـت بلنـد اعلام کـرد :سـازمان محیـط
زیسـت همه وظایف خـود در زریـوار را انجام
داده و نیـاز بـه همـکاری همه ارگانهـا دارد.

مسـئولیت ادارات شـود بلکـه همـه باید برای
نجـات زریـوار هماهنگ شـوند.
وی اضافـه کـرد :تنهـا بـا فعالیـت چنـد نهاد
دولتی مشـکل حل نمیشـود و ضـرورت دارد
تـا مـردم و نهادهـای مدنـی را هـم پـای کار
آورد.
اعظمـی در ادامـه اظهـار کـرد :قبلا
سـازمانهای مـردم نهـاد جایـگاه قانونـی
خـاص خـود را نداشـته و فقط میتوانسـتند
گـزارش کننـد امـا امـروزه جایـگاه قانونـی و
حقوقی برایشـان تعریف شـده و امـکان اعالم
جـرم را داشـته و اجازه دارنـد در تمام مراحل
رسـیدگی به پروندهها حضور داشـته باشـند.
وی اعلام کـرد :دادگسـتری کل کردسـتان
خـود را ملـزم به پاسـخ گویی و رسـیدگی به
گزارشـات مـردم و سـازمانهای مـردم نهـاد
میدانـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :کارگروه ویـژه مقابله
بـا سـاخت و سـاز غیـر مجـاز فعال شـده و با
همـه مـوارد مطروحـه برخورد خواهد شـد.

آتش سـوزهای عمـدی ادامه حیـات زریوار را
با خطـر مواجه کرده اسـت
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری
کردسـتان خواسـتار اجـرای طـرح الگـوی
کشـت در حریـم زریـوار شـد و گفـت :بـا
اجـرای ایـن طرح بخـش بزرگی از مشـکالت
زریـوار حـل خواهد شـد و اسـتانداری از همه
راهکارهـای علمـی پشـتیبانی میکنـد.
سـعید کریمی افـزود :موضوع آتش سـوزیها
توانسـته آسـیب بزرگـی بـه ادامـه حیـات
زریـوار وارد کنـد کـه متاسـفانه بخشـی از
مـوارد عمـدی اسـت و باید قوانیـن مربوط به
برخـورد بـا افـراد خاطـی اجرا شـود.
وی اظهـار کرد :متاسـفانه سـال گذشـته 67
درصـد آتـش سـوزیهای اسـتان در مریـوان
و حریـم زریـوار رخ داده کـه ایـن زنـگ خطر
بزرگـی بـرای دریاچه اسـت.
نباید تعریف واژهها سبب فرار از
مسئولیت ادارات شود
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جرم
دادگسـتری کل کردسـتان بـا اشـاره بـه
ویژگیهـای منحصـر بـه فـرد زریـوار گفـت:
سـال  1386همایشی توسـط سازمان ملل در
خصـوص دریاچـه ها و تاالبهـای دنیا برگزار
کـرد کـه در آنجا زریـوار را در ردیـف دریاچه
هـای منحصـر بـه فرد بـا قدمت بـاالی زمین
شناسـی معرفـی کـرد کـه نشـان میدهد ما
فرصتـی بـی نظیـر در دسـت داریم.
دکتـر رضـا اعظمـی افـزود :نبایـد تعریـف
واژههایـی مثـل دریاچه و تاالب سـبب فرار از

ادارات در ارائـه گـزارش واقعیـات را کتمـان
میکننـد
عضـو انجمـن چیـای سـبز مریـوان بـا انتقاد
از گـزارش برخـی سـازمانها گفـت :تـا ایـن
لحظـه کـه در جلسـه هسـتیم هیـچ اقـدام
جامـع بـرای نجـات زریـوار توسـط نهادهای
دولتـی انجـام نشـده و همـه بـه چنـد رفتـار
پراکنـده بسـنده کردهانـد.
مولـودی افـزود :فقـدان پایـگاه اطالعاتـی و
مدیریـت واحـد بزرگتریـن مشـکل زریـوار
اسـت.
وی تصریـح کـرد :نماینـده شـرکت آب و
فاضلاب میگویـد فاضلاب وارد زریـوار
نمیشـود در حالـی کـه ایـن گـزارش صحت
نداشـته و فاضلاب مـدام وارد آب دریاچـه
میشـود.
وی اعلام کـرد :امسـال تـا کنـون  1هـزار و
 500مـورد قطـع بلـوط و تخریـب مراتـع و
جنـگل را شناسـایی کردهایـم اما تـا کنون با
متخلفـان برخورد نشـده اسـت.
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی و آب اتـاق
بازرگانـی سـنندج خواسـتار ورود جـدی
دادگسـتری بـه موضـوع زریـوار شـد و گفت:
سال-هاسـت در مـورد زریوار حـرف میزنیم
امـا در عمـل اقدامـی موثـر ندیدهایـم.
محمـد سـعید احمـد پنـاه افـزود :شـرح
وظایـف هـر سـازمان تعریـف شـده امـا هیچ
سـازمانی آنـرا عملی نکرده که از دادگسـتری
خواسـتاریم تا وارد میـدان برخورد با تخلفات
ادارات شـود.

روابط اتحادیه مهندسان اقلیم کردستان عراق و سازمان نظام
مهندسی کردستان وارد فاز جدیدی از همکاری خواهد شد

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ســنندج بــا اعــام خبــر آمــاده ســازی
زمینــه هایــس قانونــی عملیاتــی شــدن تفاهمنامــه هــای
امضــاء شــده بیــن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
کردســتان و اتحادیــه مهندســان اقلیــم کردســتان عــراق
گفــت :ســالها قبــل در جریــان ســفرهای کاری دو طــرف
تفاهمنامــه هــای مشــترک در زمینــه مبادلــه تجربیــات
و ســرمایه گــذاری متقابــل امضــاء شــده بــود کــه بــه
علــت بــروز جنــگ داعــش و ظهــور کرونــا عملــی نشــده
بــود امــا بعــد از پایــان جنــگ داعــش و فروکــش کــردن
ســرعت ســرایت کرونــا اقدامــات طرفیــن بــرای عملیاتــی
شــدن مفــاد تفاهمنامــه هــا شــروع شــد.

فــاروق کیخســروی افــزود :اتــاق بازرگانــی ســنندج بــه
عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی اقدامــات الزم بــرای
عملــی کــردن تفاهمنامــه هــای امضــاء شــده را آغــاز
کــرده و بــا دعــوت از نماینــدگان اتحادیــه مهندســان
اقلیــم کردســتان عــراق بــرای ســفر بــه کردســتان ایــران
بــا هــدف فراهــم نمــودن بســترهای عملــی شــدن مفــاد
تفاهمنامــه هــا را در دســتور کار قــرار داد و اولیــن دیــدار
اتحادیــه مهندســان اقلیــم کردســتان عــراق بــا ســازمان
نظــام مهندســی کردســتان در ســنندج برگــزار شــد.
وی تصریــح کــرد :در ایــن نشســت همــه راهکارهــای
عملــی شــدذن مفــاد تفاهمنامــه هــای منعقــده بررســی
شــده و تصمیــم گرفتــه شــد تــا مســئوالن ســازمان نظــام

مهندســی ســاختمان کردســتان بــرای تکمیــل ایــن
پروســه در آینــده نزدیــک ســفری بــه اقلیــم کردســتان
داشــته باشــد.
کیخســروی اعــام کــرد :مبادلــه تجربیــات فنــی و شــهر
ســازی و ســرمایه گــذاری متقابــل در بخــش مســکن،
صنعــت ،کشــاورزی و معــدن از اهــم مذاکــرات انجــام
شــده بــود.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :همــه بســته هــای
حمایــت از ســرمایه گــذاری ســرمایه گــذاران اقلیــم
کردســتان عــراق در کردســتان ایــران در اختیــار
طــرف عراقــی گذاشــته شــد کــه مــورد اســتقبال
آنهــا قــرار گرفــت.
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تجربهای موفق برای دانشبنیان کردن اقتصاد مناطق

مزیـت گرایی هوشـمند تنها راهبـردی برای
مناطـق کمتـر توسـعهیافته اسـت کـه از
طریـق آن ،این مناطق بهصورت چشـمگیری
قابلیتهـای خـود در حوزههـای مشـخص را
بهبود بخشـند.
اگـر نگاهـی بـه تاریخچـه صنعت کفـش در
کشـور ایتالیـا بیاندازیـد بـه منطقـهای به نام
مـارش برخواهیـد خـورد کـه از گذشـته بـه
دلیـل صنعـت کفش خود شـهرتی تاریخی و
جهانـی پیدا کـرده بـود .رفته رفتـه با حضور
کفشهـای ارزان قیمـت چینـی در بـازار،
ایـن منطقـه مزیـت خـود در تولیـد کفـش
را از دسـت داد .امـا صنعتگـران کفـش ایـن
منطقـه بـا به کارگیـری فنـاوری پرینترهای
سـهبعدی و تولیـد کفشهـای منحصـر بفرد
بـار دیگر خودشـان را به جایـگاه قابل قبولی
در زنجیـره ارزش رسـاندند .درواقـع سـاکنان
منطقـه مارش ایتالیا با پیاده سـازی تکنیکی
بـه نـام «مزیتگرایـی هوشـمند» در ایـن
منطقه بـه مزیتهای رقابتـی منحصربفردی
دسـت یافتنـد کـه توانسـت در مقابـل بـازار
بـزرگ کفشهـای ارزان قیمـت چینـی هـم
تاب بیـاورد.
بـا نگاهی به این تجربه موفـق درمییابیم که
یکـی از راه هـای موثر و عملیاتی در راسـتای
دانشبنیـان شـدن اقتصـاد مناطـق مختلف
کشـور و رقابـت در سـطح جهانـی توجـه به
مزیتهـای منطقـهای و ایجـاد تمایز نسـبت
بـه سـایر رقبا اسـت .در ابتـدا بـرای اینکه به
درک درسـتی از ایـن موضـوع برسـیم الزم
اسـت بدانیـم مزیتگرایـی هوشـمند بـه چه
معناسـت و چـه کمکـی به توسـعه یافتگی و
دانـش بنیان شـدن اقتصاد مناطـق میکند؟
مزیتگرایی هوشمند به چه معناست؟
«بهـزاد دوسـتی» پژوهشـگر حـوزه توسـعه
پایـدار محلـی و منطقـهای درایـن خصـوص

میگویـد :مزیـت گرایـی هوشـمند ،نوعـی
سیاسـتگذاری نـوآوری منطقهای اسـت که
مناطـق مختلـف را تشـویق میکنـد تـا در
حوزههـای اولویـتدار و زنجیرههـای ارزش
مزیـت دار خـود ،از طریـق ایجـاد تغییـرات
سـاختاری نوآورانـه و فناورانـه ،بـه مزیـت
رقابتـی قابلاتـکا دسـت یابنـد .نوآوریهـای
فناورانـه ،اجتماعـی ،سـازمانی ،بازاریابـی و
خدماتـی نقـش کلیـدی در فراینـد مزیـت
گرایی هوشـمند ایفا میکننـد .بهعبارتدیگر
مزیت گرایی هوشـمند یک فرآیند ارزشـمند
متنوعـی را از طریـق متمرکزسـازی منابـع و
قابلیتهـای محلـی در تعـدادی از حوزههای
مشـخص تعریـف میکند کـه راههای ممکن
را بـرای تبدیـل سـاختارهای تولیدی نشـان
میدهد .یـک فرآیند مزیت گرایی هوشـمند
در درون سـاختارهای مولـد و ظرفیتهـای
محلـی قـرار دارد امـا تبدیـل آنهـا نیازمنـد
منابـع ،فناوریهـا و مهارتهـای جدیـدی
اسـت کـه احتمـاالً در همـان منطقـه محلی
ایجـاد شـود ،هرچنـد ممکـن اسـت کـه از
خـارج نیـز وارد شـوند.
این کارشـناس حوزه توسـعه پایدار محلی و
منطقـهای معتقد اسـت :تأکیـد مزیتگرایی
هوشـمند بـر مقیاسهای محلـی و منطقهای
اسـت چرا که کشـف فرصتهـای کارآفرینی
فراینـدی از پاییـن اسـت و مناطـق و نواحی
مختلـف توانهـای متفاوتـی را بـر هوشـمند
شـدن در مزیتهـای خـود دارنـد .آنچـه
کـه میتوانـد بهعنـوان یـک مزیـت گرایـی
هوشـمند ظاهـر شـود ،فعالیـت جدیـدی
اسـت کـه در قالـب یـک پـروژه نوآورانـه
داراییهـای مولـد موجود را تکمیـل میکند.
بنگاههـا مرکـز گرانـش چنیـن فرایندهایـی
را شـکل میدهنـد زیـرا آنهـا در بهتریـن
موقعیـت کشـف و آزمایـش راههـای جدیـد

نـوآوری و تغییرات سـاختاری هسـتند که با
سـاختارهای تحقیقاتی و سـایر سـازمانهای
اجتماعـی نیـز همـکاری دارند.
خواستگاه مزیتگرایی هوشمند
کجاست؟
مناطـق مختلـف بـرای رقابـت در سـطح
جهانـی بایـد بتواننـد خـود را بـه نحـوی از
دیگـران «متمایـز» و «ویژه» گرداننـد؛ از این
رو بایـد فعالیتهـای اکتشـافی و پژوهشـی
«جدیـدی» را آغـاز کننـد.
دوسـتی مـی گویـد :اتحادیـه اروپـا یکـی
از پیشـگامان مطالعـات توسـعه نـوآوری
بهصـورت منطقهای بوده اسـت .ایـن اتحادیه
پـس از سـالیان طوالنـی اقـدام بـه طراحـی
متـدی جامع بـه نـام مزیتگرایی هوشـمند
نمـوده اسـت .ایـن متـد بـرای اولین بـار در
سـال  ۲۰۰۹توسـط «دومینیـک فـورای» و
همـکاران بیـان گردیـد .بـر مبنای ایـن متد،
مناطـق مختلـف بـرای رقابـت در سـطح
جهانـی بایـد بتواننـد خـود را بـه نحـوی
از دیگـران «متمایـز» نمـوده و «ویـژه»
گرداننـد؛ لـذا یک منطقـه برای دسـتیابی به
چنیـن هدفـی بایـد فعالیتهای اکتشـافی و
پژوهشـی «جدیـدی» را آغاز نمایـد تا بتواند
سـاختارهای موجود در هر حـوزه را بهمنظور
دسـتیابی بـه سـاختارهای جدیـد کارآمـد،
دسـتخوش تغییـر قـرار دهـد .ایـن موضـوع،
جانمایـه مفهـوم مزیتگرایـی هوشـمند
ا ست .
تجربه موفق اروپا در بکارگیری
مزیتگراییهوشمند
ایـن راهبـرد در اتحادیـه اروپا بـرای مناطقی
بـه کار گرفتـه شـد کـه از لحـاظ میـزان
توسـعهیافتگی در سـطوح پایینتـری از
مناطق توسـعهیافتهتر این قاره قرار داشـتند.
از آنجـای که مزیت گرایی هوشـمند برای هر

کوتاهقامتان کارآفرین

ادامه از صفحه دوم
نبود سرمایه در گردش مشکل اصلی این واحد
تولیدی بود که آقای خیرآبادی عنوان کرد
و افزود :اگر سرمایه در گردش داشته باشیم
میتوانیم  20تا  30نفر دیگر را جذب بازار
کار کنیم برای توسعه کار برنامههای خوبی
داریم زنجیرهای کردن تولیدات را هدفگذاری
کردهایم.
مواد اولیه
تهیه مواد اولیه با توجه به اینکه باید از خارج
استان و عموما از مرکز کشور وارد شود برای
کارگاه بسیار هزینهبردار است مواد اولیه در داخل
استان پیدا نمی شود و آوردن آن از خارج از
استان هزینه تمام شد را برایمان افزایش میدهد
و قدرت رقابت را در بازار به شدت می کاهد.
در کنار تبلیغات در فضای مجازی واحد فروش
کارگاه را راه انداختهایم موضوعی که در چند
ماه اخیر کمک خوبی به عرضه محصوالت و
درآمدزایی بیشتر ما کرده است.
امیدوارم با حمایت مسئوالن بتوانم بستر توسعه
کارگاه را بیش از پیش فراهم کنم ،این توسعه را
به عروسک خالصه نمیکنیم تنوع در تولید از
دیگر برنامههای ما خواهد بود ،دوخت سرویس
آشپزخانه و شاید لباس کودکان و غیره برای

جذب افراد بیشتر چشماندازی است که برای
خودمان تعریف کردهایم.
اگرچه نگاه و محور اصلی در ایجاد این کارگاه
فرهنگ سازی و اشتغالزایی برای کوتاه قامتان
بود ،اما با توجه به ظرفیت و بستری که فراهم
شده پای دیگر معلولین عزیز را هم به این عرصه
باز خواهیم کرد.
سفره این کارگاه باید گستره بیشتری پیدا کند
که البته این کار نیاز به حمایت مسؤوالن در
حوزه تبلیغات و فرهنگ سازی و پای کار آمدن
مردم دارد.
به لحاظ کیفیت و کمیت بهترین عروسکها
در تنوع رنگ و شکل با دستان کوچک زنان و
مردان کوتاه قامت اما بلندهمت در این کارگاه
تولید میشود میزان استقبال مردم در خرید این
محصوالت بزرگترین حمایت آنها در پویایی این
کارگاه خواهد بود.
زانیار از قاچاق به عنوان یکی از چالشهای
فراروی واحدهای تولیدی و خاصتا واحد تولید
عروسک کوتاه قامتان نام میبرد و میگوید:
انتظار از مسؤوالن داریم که مانع از ورود کاالهای
قاچاق شوند تا چرخهای واحدهای تولیدی از
چرخشنیفتد.
کارگاه ما امروز به درآمد رسیده است البته هنوز

تا رسیدن به آنچه در ذهن و فکر میپروانیم
فاصله داریم ولی دست از کار نخواهیم کشید.
بعد از شنیدن حرفهای آقا زانیار وارد بخش
کارگاه میشوم ،تینا ،سیران و بقیه پشت
چرخهای کوچک خیاطی سخت مشغول کار
هستند .یکی در حال برش و آن یکی مشغول
پرکردن عروسکها است.
روزهایتنهایی
«تینا خلیقی» نام دارد ،دختر شیرین کالمی که
به قول آقای خیرآبادی آچار فرانسه واحد تولیدی
عروسک قدکوتاهها در 19مین بهار زندگیاش در
کنار تحصیل در رشته روانشناسی در دانشگاه
کردستان وارد بازار کار و تالش شده است.
تینا میگوید :چند سالی است که با مجموعه
آقای خیرآبادی همکاری دارم اول بهطور
غیرمستقیم ولی چهار ماه است که مستقیما
همکاری میکنم و از کارم راضی هستم.
بعد از آموزش وارد فاز تولید شدم ،کوچکترین
سررشتهای در زمینه دوخت و دوز نداشتم کار را
در همین کارگاه یاد گرفتم و خوشبختانه امروز
منبع درآمدی مناسبی دارم.
همزمان با کار عروسکسازی کارهای اداری
مجموعه را هم انجام میدهم هرجا که نیاز باشد
دریغ نمیکنم کار وجودم را سرشار از شادی و

منطقه مطابق با ساختار اقتصادی و ظرفیت-
هـای محیطـی آن منطقـه ،راهـکار عملیاتی
ارائـه میدهد ،نسـبت بـه دسـتورالعملهایی
ً
قبلا توسـط اتحادیـه اروپـا ،سـازمان
کـه
همـکاری و توسـعه اقتصـادی و بانک جهانی
بهعنوان بهتریـن تجربههای سیاسـتگذاری
قهای ارائه میشـد (بهزعم آنـان) و همه
منطـ 
کشـورها را ترغیـب مینمـود تـا اقداماتـی
یکنواخـت را بدون توجـه به خصوصیات ویژه
هـر منطقه انجام دهنـد ،برتـری دارد .عالوه
بـر این بایـد گفت کـه سـاختار حکمرانی در
مزیتگرایـی هوشـمند در جهـت حفـظ و
ایجـاد رقابتپذیـری پایـدار در فعالیتهـای
اقتصـادی مناطـق ،نیازمنـد طراحـی یـک
اکوسیسـتم نـوآوری اسـت بـه طـوری کـه
افـراد فعـال اقتصـادی ،نخبـگان دانشـگاهی،
نماینـدگان دولـت منطقهای و افـراد داوطلب
محلـی در یـک سـاختار غیرمتمرکـز ،عناصر
ایـن اکوسیسـتم را تشـکیل داده و شـیوهای
از تصمیمگیـری پاییـن بـه بـاال را بـه انجـام
میرسـانند.
نگاهی به نمونههای موفق مزیتگرایی
در اتحادیه اروپا
ایالـت گالیسـیا در اسـپانیا :ایـن ایالـت،
یکـی از پیشـگامان طراحـی و پیادهسـازی
مزیتگرایـی هوشـمند در اتحادیـه اروپا بوده
اسـت .در ایـن ایالـت بـا توجه بـه ظرفیتها
و توانمندیهـای مختلـف ،حوزههـای منابـع
دریایـی و آبزیـان ،گردشـگری ،صنایع غذایی
و خودروسـازی شناسـایی گردیـد .سـپس
در هریـک از ایـن حوزههـا ،بـا بهکارگیـری
تکنولوژیهـای جدیـد تغییـرات سـاختاری
صـورت گرفـت .به طـور مثـال با اسـتفاده از
دانـش بیوتکنولوژی در صنعـت منابع دریایی
تغییـرات فناورانـهای بهمنظـور متمایز کردن
محصـوالت صـورت پذیرفـت .علاوه بـر

ایـن از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـرای
ایجـاد تغییـرات سـاختاری در حوزههـای
گردشـگری و مـواد غذایـی بهمنظـور بهینـه
کـردن فرایندهـا اسـتفاده بـه عمل آمـد .این
تغییـرات سـبب دسـت یافتـن ایـن ایالت به
جایـگاه باالتـر در زنجیـره ارزش حوزههـای
اولویـتدار گردیـد.
منطقه مارش در ایتالیا :شـهرت تاریخی این
منطقـه در ایتالیـا به علت صنعـت کفش آن
بـود .رفتـه رفته بـا حضـور کفشهـای ارزان
قیمـت چینـی در بـازار ،ایـن منطقـه مزیت
خـود در تولیـد کفـش را از دسـت داد .بـا
پیادهسـازی مزیـت گرایـی هوشـمند در این
منطقـه و بـا بـه کارگیـری فنـاوری پرینتـر
سـهبعدی بـرای تولیـد کفشهـای منحصـر
بفـرد بـرای افـراد ایـن منطقـه مجـددا ً بـه
جایـگاه قالـب قبولی در زنجیره ارزش دسـت
یافته اسـت.
مزیت گرایی هوشمند
چرا اهمیت دارد؟
بهـزاد دوسـتی درخصـوص مزایـا و اهمیـت
ایـن راهبـرد توضیـح اگـر دقیقتـر در مـورد
ایـن موضـوع بـی اندیشـیم کـه چـه چیزی
سـبب شـده اسـت تا مزیت گرایی هوشـمند
اهمیـت سیاسـتی یابـد و سیاسـتگذاران به
پیادهسـازی آن عالقهمنـد گردنـد ،بـه چنـد
نکتـه میرسـیم:
اول اینکـه مزیـت گرایـی هوشـمند باعـث
میشـود سیاسـتگذاران و ذینفعـان بـرای
ترسـیم وضعیت آینده منطقه خود در اقتصاد
دانشبنیـان تشـویق گردند و به دنبال پاسـخ
این سـؤال باشـند که چـه فعالیتهایـی باید
توسـعه یابـد و چـه تغییـرات سـاختاری باید
در اقتصـاد روی دهـد تـا منطقـه بـه اهـداف
از پیـش تعیین شـده خود دسـت یابـد؟ این
فراینـد ماننـد یک کاتالیزور سـبب میشـود

آرامش میکند.
ورودم به مجموعه بهترین اتفاقات را برایم رقم
زد به لحاظ روحی  180درجه عوض شدم
و توانستم از الک تنهایی که خودم را در آن
محصور کرده بودم بیرون بیایم.
چون همه دوستانم قد بلند بودند در ابتدا زندگی
را برای خودم سخت کرده بودم ولی وقتی کسانی
را دیدم که شرایط یکسانی داشتیم فهمیدم کوتاه
قامت بودن چیز بزرگی نیست که به خاطر آن
دست از اهداف بزرگی که داریم بکشیم.
اولین تجربهام در این واحد تولیدی به شکل قلب
بود ،دست ساختهای که برایم پر از معنا و مفهوم
بود ،چرا که براین باورم وقتی من از قلب خودم
حفاظت کنم و اجازه ندهم قلبم به خاطر هرچیز
کوچکیبشکند.
از نخستین تولید تا خبره شدن
با نظارت مربی االن میتوانم به راحتی یک
عروسک کامل بسازم و این ساختنها حس
توانمندی و قدرت به من میدهد تا جایی که
خانوادهام از شرایط امروزم خیلی راضی هستند.
تینا از برخی برخوردها سخت گالیه دارد و
میگوید :برخی برخوردها روی ذهن و فکر آدمها
برای همیشه تاثیر میگذارد ،وقتی افراد شبیه
ما وارد اجتماع میشوند با رفتارهای نامهربانانه
مواجه میشویم.
گاهی بیان یک کلمه دلی را میشکند و انسان
را ساعتها به فکر فرو میبرد ،ولی با وجود همه
اینها از دوستانم میخواهم هر نوع معلولیتی
دارند خود را محدود نکنند و با تالش و پشتکار
به اهداف بلند خود دست پیدا کنند.
کالمی با مسؤوالن
از مسؤوالن انتظار دارم در کنار حمایت از
تنها واحد تولیدی کوتاه قامتان در زمینه
فرهنگسازی هم تالش کنند ،البته معتقدم که
فرهنگسازی از من نوعی شروع میشود وقتی
من فرهنگ داشته باشم آن فرهنگ را به خانواده
و نزدیکان انتقال بدهم به کل جامعه تسری پیدا
میکند.
ما با دیگر افراد جامعه هیچ تفاوتی نداریم،
فرهنگ نحوه درست برخورد با افراد دارای
معلولیت باید در رسانهها ،دانشگاهها و در بین
اقشار مردم نهادینه شود.

اگر جمعیت افراد کوتاهقامت از بلندقامتها
بیشتر بودند زاویه نگاه تغییر پیدا میکرد ،خیلی
از افراد در این جامعه در فضای مجازی شعار از
دوری کردن از قضاوت و غیره میدهند اما در
عمل به آنچه میگویند ایمان ندارند.
باورتواناییهایجامعهمعلولین
برخی واکنشها و رفتارها در جامعه قلب
معلولین را بدرد میآورد از نگاه ترحمآمیز گرفته
تا دوربینی که برخی از افراد جامعه برای گرفتن
عکس و گذاشتن پست به قول خودشان جالب
روی پیج اینستاگرام از ما گرفته میشود.
کوتاهقامتان و معلولین هیچ وقت به ترحم نیاز
ندارند ،احترام مهمترین درخواست ما از تک تک
افراد جامعه است ما را همین طوری که هستیم
بپذیرید و تواناییهایمان را باور کنند.
استاندار حامی کوتاه قامتان باشد
سیران احمدینژاد به تازگی وارد مجموعه شده
و در حال حاضر فرایند فراگیری را زیر نظر
مربی دنبال میکند ،میگوید :از طریق اداره کل
بهزیستی استان با کارگاه تولیدی آقای خیرآبادی
آشنا شدم و خوشبختانه ورود به این مجموعه
تاسیر بسزایی روی روحیه ام گذاشته است.
از مسئوالن خاصتا استاندار استان انتظار داریم
این واحد تولیدی را برای بقا و توسعه هرچه
بیشتر یاری کند.
اینجا همه چیز برابر است ،قدشان ،درآمدشان،
ابزار کارشان ،اما همتشان بلند است ،آرزوهای
بزرگی دارند و طرز فکر آنها نیز متفاوت است،
دوست دارند دیده شوند ،با دیده ترحم به آنها
نگاه نشود ،آنها را مانند سایر افراد جامعه بپذیرند
و مورد تمسخر قرار نگیرند...
رؤیایی که رنگ واقعیت گرفت
ایزدی دیگر نیروی مشغول به کار در این واحد
تولیدی میگوید :از آذر ماه سال  98استارت کار
زده شده و با گذشت  3سال جواب داده است.
راهاندازی این واحد تولیدی بستر را برای فعالیت
معلولین خاصتا کوتاه قامتان فراهم کرده و
موجب تقویت روحیه آنها شده است.
این کارگاه در کنار منبع درآمد برای بچهها،
دوستانمان را از بنبستهای تنیده به دورشان
در خانه رها کرد.
فرهنگسازی برای تغییر دیدگاه جامعه در مورد

تا بازیگـران بومی در ارتباط با نوآوری بسـیج
شـده و بـرای همـکاری و مشـارکت تشـویق
گردند.
مزیـت گرایـی هوشـمند باعـث میشـود
سیاسـتگذاران و ذینفعـان بـرای ترسـیم
وضعیـت آینـده منطقـه خـود در اقتصـاد
دانشبنیـان تشـویق گردنـد.
دوم اینکه؛مبانی کشـف کارآفرینـی و راهبرد
فراگیـر مزیـت گرایـی هوشـمند ،حتـی
اگـر خیلـی آکادمیـک بـه نظـر آیند ،نشـان
میدهنـد کـه ایـن سیاسـت را نـه نمیتوان
ً
کاملا یـک شـیوه تکنوکراتیک دانسـت و نه
میتـوان آن را صرفـاً یـک سیاسـت متمرکز
بـر نـوآوری در زمینههـای پیشـرفته در نظر
گرفـت ،بلکه بایـد آن را یک سیاسـت کامل
و بـاز در نظـر گرفـت.
نکتـه سـوم ایـن اسـت کـه چارچـوب مزیت
گرایـی هوشـمند بـه صورتـی اسـت کـه آن
را بیشـتر بـه مناطقـی مرتبـط میکنـد کـه
کمتـر توسـعهیافته هسـتند .درواقـع مزیـت
گرایی هوشـمند تنها راهبـردی برای مناطق
پیشـرفته نیسـت بلکه بالعکس ،ایـن راهبرد
بـرای مناطـق کمتـر توسـعهیافته روشـی
ارائـه میکنـد تـا از طریـق آن ،ایـن مناطـق
بهصـورت چشـمگیری قابلیتهـای خـود در
حوزههـای مشـخص را بهبـود بخشـند.
نهایتـاً پیادهسـازی مزیـت گرایـی هوشـمند
نهتنهـا سـبب بهبـود وضعیـت یـک منطقـه
میشـود ،بلکـه موجـب بـه دسـت آوردن
کارایی بیشتر در تخصیص منابع و هماهنگی
فعالیتهـای مناطـق میشـود.
در ارتبـاط با پیادهسـازی راهبرد مزیتگرایی
هوشـمند در توسـعه مناطـق کشـوری بـا
مختصـات ایـران ،چالشهـا و راهکارهـای
سیاسـتی وجـود دارد کـه در ادامـه بـه آن
پرداختـه خواهـد شـد.

معلولین نیاز جدی بود که حس کردیم و این
کارگاه با همین نگاه شکل گرفت از بچهها انتظار
داریم در کنار ما قرار گیرند تا زنجیر محکمی را
شکل دهیم.
معتقدم در زندگی هیچ جایی برای ناامیدی
نیست ،این واحد تولیدی و کار در کنار دوستانم
رویاهای زیادی را برایم به واقعیت تبدیل کرد
و توانست بستر ورودمان به جامعه و بازار کار
به عنوان یکی از مهمترین دغدغههایی را که
داشتیم جامه عمل بپوشاند.
خبرگزاری فارس رسانه همیشه همراه معلولین
و در واقع انرژی مثبت برای کوتاهقامتان و سایر
معلولین در استان است چرا که همواره پشتیبان
واقعی ما بودهاید و انتظار داریم این همراهی
همچنان ادامه داشته باشد.
معلوالن بسیاری در جامعه وجود دارند که
دارای توانمندیهای بسیار هستند و باید اعتماد
به نفس را در آنها تقویت کرد تا بتوانند بهرغم
برخی محدودیتهای جسمی ،زندگی آزادنهای
در جامعه داشته باشند .این انسانها اگر چه
دارای معلولیت هستند اما ارادهای آهنین دارند
و نیازمند حمایت هستند تا بتوانند استعدادهای
خود را به منصه ظهور برسانند .توانمندسازی این
افراد و حمایت از آنها که بیشترین وقت خود را
در میان خانواده سپری میکنند میتواند زمینه
اشتغال و در نتیجه استقالل مالیشان را فراهم
کرده و از بار مالی خانواده بکاهد.
گزارش از شیرین مرادی
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اتاق ایران پیشیران اقتصاد هنرهای ملی

*ابتکار عمل کمسیون گردشگری و کسب و

کارهای وابسته اتاق ایران ،تاریخ هنرهای ملی
ایران و منطقه را ورق می زند*
تشکیل کمیته هنرهای ملی بر مبنای نقشه راه
جامع و آینده نگرانه توسعه اقتصاد «هنرهای
ملی» که یکی از پنج برند شناخته شده ایران در
سطح جهانی می باشد ،نوید بخش تحولی موثر
در آینده نزدیک است.
هنرهای ملی که در بر گیرنده دو ماهیت «هنرهای
سنتی و صنایع دستی» است ظرفیتهای چشمگیر
و مغفول مانده ای در زمینه ایجاد مشاغل خانگی
و شبکه سازی تولید بدون کارخانه دارد.
به همت جناب دکتر علی اکبر عبدالملکی رئیس
محترم کمسیون گردشگری و کسب و کارهای
وابسته اتاق ایران و در جلسه مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۱

با حضور دکتر علیرضا بیکدلی معاون کنسولی،
مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه ،دکتر
محمدعلی رجبی رئیس گروه هنرهای سنتی
فرهنگستان هنر ،سرکار خانم پروانه حیدری
معاونت محترم صنایع دستی استان تهران و
جمعی از فعاالن ،پژوهشگران ،انجمنها و مدیران
نهادهای مرتبط ،مصوبه تشکیل «کمیته هنرهای
ملی اتاق ایران» حاصل و این کمیته رسما فعالیت
خود را آغاز کرد.
در این جلسه هیئت دوازده نفره اعضای کار
گروه ارائه دهنده طرح با تشریح دامنه ملی و
بین المللی و همینطور اقدامات انجام شده،
ماموریتهای این کمیته را در قالب سه برنامه
کوتاه مدت ،میانه مدت و بلند مدت تشریح

هنر پیام آور اخالق و هنرمند پیامرسان آشتی

هنر یکی از اصلیترین عالیق عاطفی و عشقی بشر
است که از طریق آن هم ارتباط خود را محیط
پیرامونی حفظ میکند ،هم پیامهای خود را منتقل
میکند و هم موجب آرامش روانی خود و دیگران
میشود ،اما بهترین تعریف از هنر این است که
موجب کاهش نقش ایدئولوژیها در مناسبات
انسانی ،به اوج رساندن حس انسان ،طبیعت و حیوان
دوستی و خلق جهانی عاری از تنش است.
دنیای امروز دارد به سمت کاهش نقش دولت،
سیاست و ایدئولوژی در روابط انسانهاست که از
آن به نام دیپلوماسی غیر سیاسی و غیر دولتی
یاد میشود که دایره گستردهای از عوامل علمی،
ورزشی ،هنری ،عرفانی ،زیست محیطی و  ....است
اما نقش هنر در این راستا از همه مهمتر و اخالقیتر
است زیرا در حوزهای مثل ورزش برخی تنشهای
ذاتی متاثر از برد و باخت وجود دارد و در عرفان
برخی خود برتر بینیها نهفته است،اما ذات هنر
ذاتی ظریف ،بی ریا و بدون غرور میباشد که همه
عوامل زنده نظام خلقت را با نگاهی برابر مینگرد و
با استفاده از خالقیت حس عاطفی را از مهربانان به
مهر جویان منتقل میکند.
بنابراین الزم است دولتها بیشترین فعالیت خود را بر
این حوزه قرار دهند تا بتوانند از ظرفیتهای انسانی،
فرهنگی ،تمدنی و اقتصادی آن استفاده کنند ،عالوه
بر این بر همه مدعیان اخالق و عاطفه واجب است از
ظرفیت ضد خود برتر بینی هنر برای برای ساختن
آینده دنیا و عاری کردن جهان از تنشهای ضد
انسانی استفاده کنند.
برخی جوامع دانسته و یا ندانسته نقش هنر را به
خوبی درک نکرده و یا نقش آن را محدود میکنند اما
این را باید دانست که هنر همه این موانع را از سر راه
برداشته و به جایگاه واقعی و ذاتی خود در مناسبات
انسانی و زیست محیطی دست خواهد یافت.
کشورهای درگیر رقابت قدرت و جنگ اقتصادی
باید بیش از سایر کشورها در حوزه دیپلوماسی غیر
سیاسی و غیر دولتی فعالیت نمایند چون بیش از
همه نیاز به حمایتهای بین المللی و تشکلهای غیر
دولتی دارند ،بر این اساس ایران باید تقویت این حوزه
را در دستور کار قرار دهند چونکه هنر به عنوان یکی
از سرمایه های عظیم میتواند نقشی بزرگ در این
زمینه بازی کند.
ماهنامه «کاسب» با هدف بررسی وضعیت هنر و
رویکرد مجموعه حاکمیت در این حوزه گفتگوئی با
استاد «محمد علی ودود» انجام داده که این پیش
روی شماست.
پژوهشگر هنرهای سنتی ایده تشکیل کنفدراسیون
جهانی هنرهای ملی را برای شناساندن هرچه
بیشتر ریشههای هنر ایرانزمین به جهانیان ،تعامل
هنرمندان ایرانی با هنرمندان دنیا و همچنین شرکت
در رقابتهای بینالمللی مطرح کرد.
استاد «محمدعلی ودود» اعتقاد دارد که باید از
تجربیات گذشتگان برای ساختن آیندهای بهتر
استفاده کرد .در واقع با دستاوردهای فردی هنرمندان
میشود کنفدراسیونی بینالمللی برای هنرهای ملی
تمام فرهنگها در هر کجای این کره خاکی ایجاد

کرد که این آرزوی هر هنرمند و هنر دوستی است.
وی میگوید :هنرهای ایرانی احتیاج به فدراسیون
ملی دارد ،چون هنر چیزی از ورزش کم ندارد و
هنرمندان اگر بدانند فدراسیون ملی هنر وجود دارد،
خود را برای رقابتهای بینالمللی آماده میکنند.
وی امیدوار است این پیشنهاد رنج سالها تالش
پیشکسوتان عرصه هنر را به بار بنشاند و بتواند هنر
اصیل ایرانی را در همه زمینهها در عرصه جهانی
متجلی سازد.
به بهانه طرح ایدهی کنفدراسیون جهانی هنرهای
ملی ،خبرنگار کاسب با این استاد صنایعدستی
گفتگویی انجام داده که اکنون پیش روی شماست؛
اما قبل از آن با جایگاه جهانی استاد «محمدعلی
ودود» و آثار فاخر این هنرمند شهیر در موزهها که
بانی ایدهی تشکیل کنفدراسیون جهانی هنرهای
ملی است آشنا شوید:
 درجه یک هنری نشان عالی دست خالق عضویت کنسرسیوم جهانی طراحان عضو شورای بین المللی صنایع خالق عضو انجمن بین المللی ارائه دهندگان خدمات عضو انجمن بین المللی تولید کنندگان محصول عضو انجمن تجاری بینالمللی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انستیتو هنرهایچوبی ودود (موسسه چند منظوره)
 عضو اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزیتهران
 برگزیده سه دوره رویداد بین المللی A`Design awardدر سالهای 2021 - 2020 - 2019
 نامزد جایزه ( luxembourg art prizeجایزه هنرلوکزامبورگ)
آثار موجود در موزهها:
 گنجینه پژوهشکده هنرهای سنتی ،سازمان میراثفرهنگی
 موزه هنرهای شیعی اردبیل موزه دانشگاه هنرهای اسالمی تبریز موزه  Mood Comoکشور ایتالیاو اما گفتگوی ما با این هنرمند چیرهدست:
* ایده اولیه کنفدراسیون هنرهای ملی چگونه
شکل گرفت؟  -در سالهای فعالیت شخصی
در زمینه هنرهای سنتی بارها شاهد شوق وافر
عالقهمندان و پس از مدتی افت انرژی و بیانگیزگی
آنان در اثر عوامل محیطی بودهام؛ چرا که جامعه
برنامهای برای شایستگیها و کماالت کسب شده
توسط فرزندان خود ندارد!
ساده است ،یک جوان سالها تالش میکند و
تخصص و توانمندی کسب میکند اما وقتی که به
سطح بازدهی میرسد متوجه میشود که محلی
برای استفاده و مفید بودنش پیشبینی نشده است.
این پدیده که به نوعی ُکلَپس انگیزشی مخرب است
منشا بسیاری از مشکالت فرهنگی و اقتصادی
خصوصا در جامعه فعاالن هنرهای سنتی است.
سالها با این موضوع مواجه و به تحلیل و تفکر در
پیرامون چیستی و چرایی آن پرداختم.
نتیجهای که به آن رسیدم این بود :ما نمیتوانیم
مشکالتمان را از سطح فکری که آن مشکالت
را به وجود آورده حل بکنیم! نیاز داریم به سطح
باالتری از نظر فکری کوچ کنیم و از آن موضع به
حل مشکالت بپردازیم؛ این شد که دریافتم بهترین
راه برای برون رفت از کاستیها و مشکالت فعلی
پل زدن به آینده و ساخت زیرساختهای تعامل
سالم بینالمللی است؛ آن هم در زمینهای که ذاتا
در آن میراثدار بخش قابل توجهی از داشتههای
بشری هستیم.
«هنرهای سنتی» زمینهای است که ایران به صورت
ذاتی میتواند در زمینه آن مدعی باشد و ادعای
آن بالمنازع و پذیرفتنی باشد؛ بنابراین دالیل نیاز
به ایجاد کانون متمرکزی برای اجتماع پتانسیل

موجود در کشور و جلب توجه کشورهای دیگر به این
کانون پدیدار شد که با عنایت به تجربیات و موفقیت
زمینههایی مانند اقتصاد و ورزش در قالب تشکیل
فدراسیون ،ایده
شکلگیری فدراسیون هنرهای ملی و سپس
کنفدراسیون جهانی متولد شد.
چنین نهادی میتواند تاثیر قابل توجهی در ایجاد
انگیزه و جلب مشارکت آحاد جامعه را به دنبال
داشته باشد و هنرهای ملی را تبدیل به یک عرصه
جالب توجه برای فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگیکند.
* تشکیل کنفدراسیون هنرهای ملی چه سود
و منفعتی برای کشور دارد؟  -جدا ً عرض میکنم
که پاسخ این سوال میتواند به درازای یک رساله
مفصل باشد! اما در پاسخی اجمالی میتوانم دامنه
منفعت این پروژه را در عناوین زیر خالصه کنم:
 -۱بعد اقتصادی؛
انسجام فعالیتهای جامعه هنرهای سنتی در
قالب فدراسیون میتواند به شکلگیری شبکههای
مویرگی ،شاهرگی ،و در ادامه بنکداری محصوالت
منطبق با نیاز بازار منجر شود که در این صورت
کاالها و محصوالت تولید شده قابلیت و اندازه
صادرات کانتینری را پیدا کرده و مورد توجه تجار و
سرمایهگذاران کالن اقتصادی قرار بگیرد.
مضاف براین نهادی با اندازه و قواره فدراسیون به
نوعی عرصه و ویترین چشمگیری برای دیده شدن
محصوالت و فعالیتهای این حوزه خواهد بود.
 -۲بعد اجتماعی؛
مسلما نوجوانان و جوانان همواره به دنبال الگوهای
جذاب و موفق هستند تا آینده خود را در وضعیت
و دست آوردهای این الگوها جستجو کنند ،فعالیت
هدفمند و منسجم فدراسیون شبکهای از مسیرهای
قابل دسترس برای تمام عالقمندان از روستا تا
شهرها ،کالن شهرها ،کشورها و عرصه بینالملل
ایجاد میکند و چنین ساختاری میتواند در مدت
چند سال حوزه هنرهای سنتی را به یکی از مهمترین
عرصههای جذب پتانسیلهای اجتماعی بدل نموده
و نشاط و انگیزه ،همچنین آیندهای روشن را برای
قشر جوان ایجاد کند.
 -۳بعد فرهنگی؛
پر واضح است که جامعه امروز ما با پدیده «کوچ
هویتی» مواجه است!
هزینههای عمومی جوانان ما بر عهده کشور است
اما آنها آرزوها و افق رویاهای خود را در کشورهای
دیگر جستجو میکنند .چرا که کشورهای دیگر به
خوبی ارزشها و مالکهای شایستگی را ایجاد و با
پرستیژی باال در سطح جهانی عرضه میکنند.

کردند..از جمله مهمترین این ماموریتها طرح
جامع و متحول کننده «گردشگری مهارت» و
طرح «تشکیل فدراسیون تیمهای ملی هنرهای
سنتی» است که انتظار می رود بعنوان دو تکانه
پیشران موجب بهبود و توسعه اقتصاد هنرهای
ملی در کوتاه ترین زمان باشد.
در این جلسه دکتر علیرضا بیکدلی معاون وزیر
امور خارجه بر اهمیت دیپلماسی هنر در جهان
امروز و لزوم تجهیز کشور به ادوات و برنامه های
حوزه قدرت نرم تا کید کرده «تشکیل و تسهیل
فعالیت کمیته هنرهای ملی اتاق ایران» را اتفاقی
مبارک و آمادگی همکاری دستگاه دیپلماسی
کشور را در جهت حمایت از فعالیتهای این حوزه
اعالم کرد.

فعالیت فدراسیون و ایجاد ارزشهای مبتنی بر اصالت
و زیبایی افتخار میتواند موجی از پدیدههای ارزشی
را در قالب یک فرهنگ پویا و همهپذیر برای جامعه
به ارمغان بیاورد.
 -۴بعد دیپلماتیک:
ایجاد یک نهاد بینالمللی که بتواند استقبال و اقبال
کشورهای منطقه که دارای ریشههای مشترک
فرهنگی هستند را جلب و سپس سایر کشورهای
جهان را همراه نماید ،در حوزه قدرت نرم میتواند
جایگاهی قابل احترام و ارجمند را در حوزه روابط
بینالملل بوجود آورد و در معادالت بینالمللی به
عنوان یک برگ برنده محل استفاده قرار گیرد.
 -۵بعد سیاسی:
مطالبه هر ملتی از سیاست گذاران و زمامداران امور
کشور این است که مدبرانه برای بهبود کیفیت زندگی
مردم ابتکار عمل داشته و برنامههای عامالمنفعه را
اجرایی نمایند ،افتخار تحقق چنین پروژهای میتواند
در زمان زمامداری مسوالن موجب تعلق خاطر مردم
و مقبولیت عملکرد مسئولین را فراهم کند برگی
زرین در کارنامه سیاستگذاران کالن کشور باشد.
 -6بعد امنیتی:
امنیت ملی هر کشور در تامین و سالمت سه حوزه
اقتصاد ،فرهنگ و هویت جامعه است.
تشکیل کنفدراسیون میتواند تاثیر بسزایی در توجیه
رشد رشتههای متنوع هنرهای سنتی و صنایع دستی
بگذارد و با توجه به شاکله این حوزه در قالب مشاغل
خانگی منجر به فعالیت اقتصادی خانوادهها و حفظ
ارزشهای فرهنگی و هویتی جامعه خواهد شد.
 -7بعد تاریخی:
شکلگیری فدراسیون ملی و سپس کنفدراسیون
جهانی هنرهای ملی بیشک رخدادی قابل توجه در
تاریخ هنر و تاریخ تمدن خواهد بود چراکه این تشکل
بینالمللی چیزی به مثابه رویداد المپیک ورزشی
است که بانی آن تمدن یونان است.
در کتاب تاریخ تمدن ،ایران را بانی شکلگیری
گستردهترین رویداد بین المللی هنرهای ملی خواهند
دانست و این دست آورد به نام ایران ثبت خواهد شد.
* ساز و کار عضویت استانها و مشارکت
اساتید و هنرمندان به چه صورت است؟  -باید
به این نکته اشاره کنم که هنرهای ملی یک روند
چند هزار ساله است که همپای تمدن بشر سابقه
دارد .فدراسیون را باید تشکلی تصور کنیم که سر راه
و در مسیر طبیعی هنرهای ملی قرار نخواهد گرفت
بلکه این تشکل بناست در کنار جریان اصلی هنرهای
ملی که به صورت خود جوش پیش میرود قرار
گرفته و با ایجاد دستورالعملهای مبتنی بر منطق
فنی استانداردسازی و فرصتهایی را تعریف و به

دکتر محمد علی رجبی عضو پیوسته فرهنگستان
هنر و رئیس گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی
ضمن تشریح جایگاه کاربردی وموثر هنرهای
سنتی در حفظ ارزشهای گذشته،حال و آینده
ملت ایران توجه به این بخش را از طرف اتاق
ایران یک مبدا تاریخی و موثر و منشااثرات خیر
دانست.
دکتر حسین یاوری مولف محقق و چهره شناخته
شده صنایع دستی کشور با ارائه گزارشی از دست
آوردهای سه دهه گذشته صنایع دستی کشور
موقعیت ایران بعنوان رتبه اول صنایع دستی از
نظر شهرهای ثبت شده فرصتی قابل توجه اما
مغفول مانده خواند.
دکتر زینب شفیعی عضو هیئت علمی گروه

جامعه شناسی دانشگاه الزهرا تشکیل «کمیته
هنرهای ملی» اتاق ایران را مسیری موثر پیش
روی جامعه جوان کشور خواند که می تواند افقی
روشن و موثر وایجاد کننده زمینه های فعالیت
جوانان باشد.
محمدعلی ودود مدیر عامل انستیتو هنرهای
چوبی ودود ،بعنوان پیشنهاد دهنده و بانی طرح
ضمن اشاره به عارضه «کوچ هویتی» که مهم
ترین تهدید ملیت و هویت ایرانی است تشکیل
کمیته و حمایت نهادها و مسولین خردمند حاضر
در جلسه را نقطه امید و پشتوانه موثر خواند و
جدیت اعضای کمیته هنرهای ملی را در جهت
پیگیری و تحقق دست آوردهای مد نظر اعالم
کرد.

وجود بیاورد.
فرد فرد فعاالن میتوانند با رعایت دستورالعملها و
در صورت رسیدن به سطح استاندارد تعریف شده در
فعالیتهای فدراسیون شرکت کرده و از فرصتهای
ایجاد شده بهرمند گردند.
در واقع برنامه این است که کمیتههای شهری و
استانی برای رشتههای استاندارد شده تشکیل و
فدراسیون از این کمیتهها عضوگیری نماید.
این مورد را هم عرض کنم که پس از تدوین
دستورالعملهای استانداردسازی رشتهها و کمیتهها
میتوانند رشتههای محلی خود را به نام منطقه ثبت
و در صورت تطبیق با استانداردهای فدراسیون،
رشتههای پیشنهادی به صورت رسمی در جدول
رشتههای رقابتی و موضوع فعالیت فدراسیون قرار
خواهد گرفت.
* چه رشتههایی میتوانند وارد کنفدراسیون
شوند؟ اجازه میخواهم که با رشته کشتی مقایسه
کنم؛ در قومیتهای مختلف در سراسر جهان
شیوههایی برای کشتی گرفتن وجود دارد که اکثرا
بر پایه قدرت بدنی و برتری فیزیکی بنا نهاده شده و
هر کس زور بیشتری دارد پیروز میشود .مثال کشتی
چوخه خراسان .اما تنها دو شیوه کشتی گرفتن موفق
شدند خود را با پروتکلهای کمیته جهانی المپیک
تطبیق دهند و در فهرست رشتههای المپیکی ثبت
شوند .شیوه کشتی آزاد و شیوه کشتی فرنگی که
عالوه بر آمادگی جسمی بر پایه تفکر و فن پیش
میروند.
رویکرد کنفدراسیون هنرهای ملی هم نزدیک به
همین سیاست تجربه شده در حوزه ورزش است.
در کمیتههای علمی و فنی کنفدراسیون با رویکرد
ارتقاء کیفیت محصوالت ،استانداردهایی تدوین و ارائه
خواهد شد که هر رشتهای چنانجه بتواند مختصات
شیوههای طراحی ،اجرا و روند تولید خود را تطبیق
دهد به عنوان زمینههای رقابتی کنفدراسیون به
فهرست رشتههای المپیادی هنرهای ملی اضافه
میشود.
* سطح فعالیت و گستره کنفدراسیون تا
کجاست و چه افقی را مد نظر دارد؟  -رسیدن
به تشکل «کنفدراسیون جهانی هنرهای ملی» نیاز
به دو رویکرد داخلی وخارجی دارد.
بطور کل بنا داریم این پروژه را با تشکیل کمیته
هنرهای ملی در اتاق ایران آغاز کنیم و پس از
آمادهسازی زیرساختهای قانونی و حقوقی از تجمیع
و عضوگیری انجمنهای مختلف مرتبط با هنرهای
سنتی ،فدراسیون هنرهای ملی را به عنوان یک نهاد
مدنی با اساسنامه مستقل تشکیل دهیم.
فعالیت و دستآوردهای فدراسیون هنرهای ملی
زمینه را برای دعوت از کشورهای منطقه خصوصا
اعضای  ecoکه ریشههای مشترک فرهنگی در
هنرهای سنتی داریم فراهم خواهد کرد و طبیعتا
با عضوگیری از این کشورها «کنفدراسیون جهانی
هنرهای ملی» تشکیل و فعالیت و رویدادهای
بینالمللی آن میتواند موجب جذب و عضویت
کشورهای سایر قارهها باشد.
* آیا در فعالیتهای کنفدراسیون نمایشگاهها
و رویدادهایی در نظر گرفته شده است؟  -بخش
اعضم فعالیت «کنفدراسیون هنرهای ملی» در زمینه
استانداردسازی رشتههای هنرهای سنتی به جهت
قابل سنجش بودن و ارتقاء سطح از طریق رقابت
است .بنابراین برگزاری المپیاد کشوری و جهانی
هنرهای ملی مهمترین فعالیت کنفدراسیون خواهد
بود .که این خود دامنه وسیعی از تکالیف در زمینه
تولید محتوای آموزشی ،طرح درس ،ایجاد رنکینگ
جهانی ،و موارد متنوع دیگری را به دنبال خواهد
داشت.
ما نمیتوانیم مشکالتمان را از سطح فکری که آن
مشکالت را به وجود آورده حل کنیم! نیاز داریم
به سطح باالتری از نظر فکری کوچ کنیم و از آن

موضع به حل مشکالت بپردازیم؛ این شد که دریافتم
بهترین راه برای برون رفت از کاستیها و مشکالت
فعلی پل زدن به آینده و ساخت زیرساختهای
تعامل سالم بینالمللی است؛ آن هم در زمینهای که
ذاتا در آن میراثدار بخش قابل توجهی از داشتههای
بشریهستیم.
* چه کسانی میتوانند عضو کنفدراسیون
شوند؟  -افراد حقیقی مشروط به داشتن سابقه
فعالیت تایید شده از سوی نهادهای معتبر میتوانند
عضو انجمن هنرهای ملی هر کشور شوند .انجمنها
میتوانند عضو فدراسیونهای ملی هر کشور شوند
و فدراسیونهای ملی کشورها ،اعضای کنفدراسیون
جهانی هنرهای ملی را تشکیل خواهند داد.
فدراسیونهای ملی کمیتههای استانی خواهند
داشت و کمیتههای استانی ،کمیتههای شهری را
تشکیل و هدایت خواهند کرد .عالقمندان میتوانند
از طریق عضویت در کمیتههای شهر محل سکونت
وارد چرخه شوند.
هر یک از این تیمها ماموریت برگزاری المپیادهای
شهری و استانی را جهت تشکیل تیم شهر و تیم
استان به عهده دارند و در ادامه تیمهای استانی با
شرکت در المپیاد ملی هنرهای سنتی که توسط
فدراسیونهای ملی برگزار خواهد شد برای رقابت و
عضویت در تیمهای ملی هنرهای سنتی هر کشور به
رقابت خواهند پرداخت.
تیمهای ملی هنرهای سنتی هر کشور برای شرکت در
المپیاد جهانی هنرهای ملی که توسط کنفدراسیون
در سطح بینالمللی و به میزبانی ادواری کشورهای
داوطلب برگزار خواهد شد تشکیل میشوند.
* شاکله قانونی کنفدراسیون برای پیشبرد
اهداف به چه شکل است؛ آیا هیئت امنایی
خواهد بود یا هیئت مدیرهای که بهصورت
ادواری منتخب میشوند؟ در این خصوص در
حال امکانسنجی و بررسی ظرفیتهای قانوتی
هستیم و خوشبختانه با عنایت جناب آقای دکتر
«علی اکبر عبدالملکی» ریاست محترم کمسیون
گردشگری اتاق ایران که توجه خاص به این موضوع
دارند امیدواریم به بهترین قالب برای پیشبرد اهداف
برسیم.
در کل هدایت کنفدراسیون ،فدراسیون و انجمن
هنرهای ملی بر پایه نقشه راه بلندمدت و بصورت
هیئت رئیسه ادواری خواهد بود.
* نقش اتاق بازرگانی ایران در تحقق و
شکلگیری این پروژه ملی و بین المللی
چیست؟ « -اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک نهاد
قدرتمند اجتماعی ظرفیتهای بسیار خوبی به جهت
بسترسازی اولیه این پروژه دارد .خصوصا کمسیون
گردشگری و کسب و کارهای وابسته که ذاتا در این
خصوص جایگاه متولی دارد.
اتاق ایران به عنوان تشکل بخش خصوصی چابکترین
نهاد فعال کشور است که میتواند پشتیبانی الزم را
چه در حوزه داخلی چه در بخش بینالملل برای این
پروژه فراهم آورد.
* در صورت عدم استقبال اتاق ایران از این
طرح ،برنامه اجرایی دیگری دارید؟  -به شخصه
خود را یک سرباز فرهنگی میدانم و به قول سربازان
دوران جنگ« ،ما مامور به تکلیف هستیم نه نتیجه!»
البته که به همراه دوستانی که به این طرح هویت
و شاکله قابل مشاهده دادند تمام تالش خودمان را
خواهیم کرد تا این مهم را به یک مطالبه عمومی برای
بهبود وضعیت جامعه هنرهای ملی تبدیل کنیم و
امیدوارم به زودی نهادهایی که در این خصوص
وظیفه و تکلیف تعریف شده قانونی دارند متوجه
و همراه شوند تا این هدف سازنده به یک دستآورد
محقق شده تبدیل شود.
در صورت عدم استقبال اتاق بازرگانی بستر بعدی
وزارت میراث فرهنگی خواهد بود که باید طرح را
آنجا مطرح کنیم .تا خدا چه خواهد.

