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نشسـت شـورای معـادن اسـتان بـا هـدف
بررسـی آخریـن وضعیت فعالیـت معادن و
رویکـرد دولت در این راسـتان برگزار شـد.
اسـتاندار کردسـتان بـا انتقـاد از گـردش
مالـی و فعالیتهـای بانکـی معـادن اسـتان
گفـت :گـردش مالـی معـادن باید زیـر نظر
شـورای معـادن اسـتان باشـد کـه ضرورت
دارد انتقـال حسـابها بایـد بـه عنـوان
مصوبـه شـورای معـادن به تصویب رسـیده
و همـه ملـزم به اجـرای این مصوبه شـوند.
اسـماعیل زارعی کوشـا افزود :در راسـتای
انتقـال حسـاب هـا و گـردش مالـی معادن
اسـتان بایـد کمیتهای متشـکل از مدیرکل
برنامـه بودجـه ،مدیرکل صنعـت و معدن و
امور مالیاتی تشـکیل شـود.
وی افـزود :در مـواردی کـه بهرهبـرداری
از معـادن بـه کشـاورزی و معیشـت مـردم
منطقـه خسـارت وارد کنـد ،ایـن مـوارد
بایـد بـه دبیرخانـه معـادن گـزارش شـود
و در نهایـت در جلسـه شـورای معـادن
تصمیمـات الزم گرفتـه شـود تـا هـم
فعالیتهـای معدنـی ادامـه یابـد و هم حوزه
کشـاورزی آسـیب نبینـد.

زارعی کوشـا تصریـح کرد :واریز سـهم ۱۵
درصـدی حقوقـات معادن دولتـی به خزانه
را جـزو مصوبـات دولـت اسـت امـا بخـش
کمـی از آن بـه اسـتان برگشـته و مـا در
تالشـیم تـا همـه سـهم کردسـتان عـودت
داده شـود.
بـه گفتـه وی ،بیـش از  ۵۰درصـد بودجـه
از قبـل تعییـن شـده طبـق شـاخصهها و
اولویـت هـای اسـتان تخصیـص مـی یابد.

میزان وصولی حقوقات دولتی معادن
کردستان امسال  ۴۳۹میلیارد تومان
بوده است
مدیـرکل صنعـت ،معـدن و تجارت اسـتان
کردسـتان بـا تاکیـد بـر ضـرورت اقـدام
بـرای بازگشـت سـهم اسـتان از حقـوق
دولتـی معـادن گفـت :مجمـوع واحدهـای
معدنی اسـتان  ۳۴۷اسـت کـه  ۲۱۴واحد
آن فعـال بـوده و میـزان وصولـی حقوقـات
دولتـی معـادن اسـتان از ابتـدا تـا پایـان
مـرداد امسـال  ۴۳۹میلیـارد تومـان بـوده
ا ست .
محمـد بختیارخلیقـی در ادامـه اظهار کرد:

تعـداد واحدهـای غیرفعـال اسـتان کـه
بیشـتر سـنگ الشـه و پوکـه اسـت ۱۳۲

واحـد اسـت کـه مدیریـت اسـتان در حال
اجـرای برنامههـای بازگشـت ایـن واحدهـا

ب چرخـه تولیـد میباشـد.
وی افـزود :تاکنـون پروانـه اکتشـاف چهـار

واحـد صـادر شـده و تعـداد پنج معـدن در
حـال تجهیز اسـت.
مدیرکل صمت اسـتان کردسـتان با اشـاره
بـه مصوبـات قبلـی شـورا در خصـوص
تخصیـص یـک درصـد فـروش معـادن بـه
اسـتان تصریـح کـرد :طبـق ایـن مصوبـه
معـادن طلا و سـنگ آهـن اسـتان بایـد
نسـبت بـه واریز یـک درصد فروش سـاالنه
خـود اقـدام کننـد.
وی یـادآور شـد :طبق ایـن مصوبات معدن
طلای زرکـوه ملـزم بـه پرداخـت ۸۰
میلیـارد تومـان بـه خزانه اسـتان بـوده اما
ایـن مبلـغ را بـه خزانـه واریز نکرده اسـت.
بـه گفتـه خلیقـی ،مطابـق برنامـه ششـم
توسـعه معـدن طلای زرکـوه بایـد یـک
درصـد فـروش سـاالنه خـود را بـه خزانـه
اسـتان واریـز کنـد و بعـد به فعالیـت خود
ادامـه دهـد.
وی بـا اشـاره بـه اعتـراض مـردم اهالـی
سـاکن در معـادن مبنـی بـر آسـفالت
جادههـای ایـن مسـیرها تصریح کـرد۶۵ :
درصـد اعتبـارات باید بـه آسـفالت جادهها
تخصیـص یابـد.

معاون عمرانی استاندار کردستان:

 ۴هزارواحدنیروگاهبرقخورشیدیدرروستاهایکردستانتولیدمیشود
معـاون عمرانـی اسـتاندار کردسـتان از
راه انـدازی چهـار هـزار واحـد نیـروگاه
بـرق خورشـیدی در روسـتاهای اسـتان
طـی بـازه زمانـی پنـج سـاله خبـر داد.
کیومـرث حبیبـی بـا اشـاره امضـای
تفاهـم نامـه همکاری سـاخت  ۵۵۰هزار
واحـد نیـروگاه خورشـیدی در کشـور بـا
هـدف توانمندسـازی درآمـد روسـتاییان
گفـت :بر اسـاس مفـاد ایـن تفاهـم نامه
سـهم کردسـتان از ایـن تعـداد ،اجـرای
چهـار هـزار واحـد نیـروگاه خورشـیدی
کـم مقیـاس خانگـی در بـازه زمانی پنج
سـاله است.
وی افـزود :قیمـت فـروش بـرق در ایـن
طـرح ۲,۲۰۰ ،تومـان برای هـر کیلووات

سـاعت در نظـر گرفتـه شـده کـه از
محـل فـروش بـرق ،بـه توانمندسـازی
خانوارهـای کـم درآمـد فعـال در ایـن
طـرح کمـک خواهـد شـد.
حبیبـی خاطرنشـان کـرد :ایـن تفاهـم
نامـه بـا هـدف ایجـاد اشـتغال ،کمـک
بـه معیشـت ،رفـع فقـر ،توانمندسـازی
اقتصـادی گروههـا و اقشـار کـم درآمـد
سـاکن در مناطـق روسـتایی و حاشـیه
شـهرها بـا اولویـت مددجویـان تحـت
حمایـت نهادهـای حمایتی و سـایر افراد
کـم برخـوردار بـا رویکرد علمـی افزایش
تولیـد انـرژی بـرق از منابـع تجدیدپذیر
و کمـک بـه افزایـش تولیـد ناخالـص
ملـی شـکل گرفتـه اسـت.

معـاون عمرانـی اسـتاندار کردسـتان
اسـتحکام و مقـاوم سـازی واحدهـای
مسـکن روسـتایی و مناطـق کـم
برخـودار شـهرهای کردسـتان را از دیگر
دسـتاوردهای اجـرای ایـن طـرح بـه
دلیـل افزایـش بـار  ۲.۵تنـی برشـمرد
و گفـت :بایـد در فراینـد اجـرای ایـن
طـرح ،رعایـت الزامهـای فنـی در
اسـتحکام سـازی واحدهـای مسـکونی
ترسـیم شـود.
حبیبـی خاطرنشـان کـرد :تفاهـم نامـه
پنـج جانبـه احـداث  ۵۵۰هـزار واحـد
نیـروگاه خورشـیدی (فتوولتائیـک ۵
کیلوواتـی) بـا همـکاری معاونت توسـعه
روسـتایی و مناطـق محـروم ،وزارت

نیـرو ،کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره)،
سـازمان بهزیسـتی و بسـیج سـازندگی
کشـور با هـدف توانمندسـازی اقتصادی
و کمـک بـه معیشـت روسـتاییان بـا
اولویـت افـراد تحـت پوشـش نهادهـای
حمایتـی ،افزایـش میـزان بهـره وری
کشـور از انـرژی پـاک و تجدیدپذیـر در
بـازه زمانـی  ۵سـال امضا و مبادله شـده
ا ست .
وی از پرداخـت تسـهیالت  ۱۲۰میلیـون
تومانـی بلندمـدت بـا تنفـس چهارماهـه
بـرای اجـرای این طـرح نیـز توضیح داد
و گفـت :بازپرداخـت تسـهیالت از محـل
درآمد ناشـی از واحدنیروگاه خورشـیدی
کـم مقیـاس خانگـی پرداخت میشـود.
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موانع توسعه صادرات از مرزهای کردستان بر
روی میز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
15مین نشست شورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی کردستان با دستور کار
بررسی وضعیت مدیریت و سامان دهی مرز
باشماق در سالن جلسات اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی سنندج برگزار
شد.
دولت ایجاد مدیریت یکپارچه توسعه
تجارت کردستان را تحقق بخشد
رئیس اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به
نقش فضای کسب و کار در پیشبرد و توازن
توسعه گفت :دولت قوی و توسعه متوازن
اقتصادی و سیاسی تنها با برخورداری از
فضای کسب و کار منظم پیش خواهد رفت،
بنابراین باید دولت تمام توان در راستای
بهبود فضای کسب و کار را به کار گیرد.
سید کمال حسینی افزود :تمرکز زدایی
و توجه ویژه به ظرفیتهای اقتصادی
کردستان از الزامات پیشبرد توسعه پایدار
استان است و همه باید این را قبول کنند
که استانی با این همه منابع ،شایسته
برخورداری از رتبههای برتر اقتصادی باالتر
از میانگین کشوری است اما آمار و اطالعات
موجود نشان از پایین بودن شاخص های
اقتصادی دارد.
وی تصریح کرد :هیچکس انتظار ندارد
یک شبه همه عقب ماندگیهای کردستان
جبران شود و اما توقع این است که
برنامههای تقویت فضای کسب و کار با
جدیت و سرعت اجرا شود.
حسینی در ادامه اظهار کرد :بهبود فضای
کسب و کار و ایجاد شرایط مناسب برای
فعالیت بخش خصوصی در نظام توسعه
معجزه میکند ،تجربه کشورهای فراهم
کننده فضای کسب و کار سازمان یافته و
زمینه ساز حضور بخش خصوصی قدرتمند،
حکایت از ارتقاء شاخصهای اقتصادی در
زمانی کم دارد و ما هم باید این تجربه را
الگوی خود قرار دهیم.
وی اذعان کرد :ما امیدواریم با فرصتهای
تاریخی پیش آمده در کشور و استان ،دولت
ایجاد مدیریت یکپارچه توسعه کردستان را
تحقق بخشد.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج خواستار
رسیدگی به وضعیت سامان دهی مرزهای
کردستان شد و خاطر نشان کرد :مرز یک
مزیت اصلی اقتصادی منحصر به فرد برای
کردستان است و در این شرایط جنگ
اقتصادی تحمیل شده به کشور میتواند
کمک بزرگی به افزایش تاب آوری اقتصاد
ملی در برابر فشارها کند.
وی اعالم کرد :بر اساس آمار رسمی
کردستان در زمینه تجارت پسرفت داشته
و ضرورت دارد تا اقدامات الزم برای ایجاد
زمینه پیشرفت در این حوزه اعمال گردد.

فعال بخش خصوصی کردستان با اشاره به
پیشروی تجاری کشورهای دیگر در بازار
عراق و اقلیم کردستان گفت :تجارت تنها
راه عبور کشور از جنگ اقتصادی است و
متولیان ارشد کشور مدام ارگانهای مرتبط
با این موضوع را تشویق به حمایت بی دریغ
از صادرات میکنند اما زمانی نوبت به عمل
میرسد بیشتر رفتارها با این نیاز مغایرت
دارد.
محمد وریا زاهدی پور افزود :ظرفیت
بازار عراق و اقلیم کردستان برای ایران
یک فرصت مغتنم است اما با وصف اینکه
طرف عراقی و کورد اولویت را به تجارت با
ایران میدهند ،دولتهای ترکیه ،عمان و
امارات گوی سبقت را از ما ربودهاند زیرا این
کشورها بار را از درب کارخانه بررسی نموده
و تا مقصد راه خود را بدون هر بازررسی
ادامه میدهد.
وی تصریح کرد :اگر قوانین را علت میدانید
پس برای تغییر آن اقدام کنید.
کمبود اعتبار علت تاخیر در اجرای
طرح سامان دهی باشماق

صرف  1/5میلیارد تومان اهم اقدامات سال
گذشته است که در مجموع  18میلیارد
تومان هزینه در برداشت.
وی جانمایی نادرست مکان استقرار ادارات
در باشماق را یکی از ایرادات وارد بر این
مرز و عامل کاهش کیفیت خدمات ذکر
کرد و خواستار اصالح آن شد.
سخت گیری در ترخیص کاال سبب

مرزی موجب شده تا بسیاری از بازرگانان
مرز سایر استانها را برای تجارت انتخاب
کنند.
وی خاطر نشان کرد :پایش غیر صولی و
غیر ضروری هنگ مرزی باعث تاخیر در
رسیدن کاال به بازار هدف و آسیب دیدگی
کاالهای شکستنی و محصوالت کشاورزی،
دامی و سبزیجات میشود که این امر سبب
شده تا برخی از محمولههای ایرانی مسترد

سرهنگ محمد رضا صالحی افزود :رویکرد
ما مقابله با قاچاق و جلوگیری از تخلف
در تجارت به ویژ صادرات است زیرا بارها
مواردی از تخلف را کشف کردهایم ،برای
نمونه اشاره میشود به کشف  1میلیون لیتر
سوخت قاچاق 64 ،میلیون دینار عراقی20 ،
هزار دالر ارز 30 ،هزار قلم دارو و  295هزار
قلم تجهیزات پزشکی که اکثرا مورد نیاز
داخل بود.

آسیب دیدگی ناشی از سخت گیری هنگ
مرزی به داخل برگشت داده میشود که در
نهایت زیان سنگین بر دست بازرگان ایرانی
میگذارد و این بر خالف ضرورتهای کشور
در جنگ اقتصادی است.
وی خاطر نشان کرد :دیپ زنی شرکت
نفت در نقطه صفر مرزی باعث کندی
ترخیص کاال میشود که در این صورت
کاالهای فساد پذیر مثل سبزی ،میوه و

مرکز پژوهشهای توسعه صادرات
ایجاد میشود

کاهش صادرات از مرزهای کردستان
زنگ خطر توسعه اقتصادی استان
است
ناظرکل گمرکات کردستان ضمن تاکید
بر ضرورت تقویت صادرات گفت :صادرات
کاالی ایرانی بزرگترین دغدغه مدیریت
ارشد کشور است و همه باید در راستای
گسترش آن تالش کنیم.
خلیل حیدری افزود :در  4ماه منتهی به
تیرماه امسال  596هزتر تن کاال به ارزش
 276میلیون دالر از مرزهای کردستان
صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته از نظر وزنی و از نظر ارزش
کاهش نشان میدهد که ضرورت دارد
تا این موضوع در جلسات ویژه بررسی و
راهکارهای خروج از آن اجرا شود.
وی تصریح کرد :در این مدت  12هزار و
 600تن کاال به ارزش  32میلیون دالر از
معابر کولبری وارد شده است.
حیدری اعالم کرد :در مدت مذکور 856
میلیون ترانزیت به ارزش  1میلیارد و 850
میلیون دالر داشتهایم که به نسبت سال
گذشته  24درصد کاهش یافته است.
وی در مورد عملکرد گمرک در زمینه سامان
دهی خدمات گمرکی اظهار کرد :افزودن
 20هکتار زمین به فضای مورد استفاده
گمرک ،جدا سازی بخش مسافری از بخش
تجاری ،استقرار شرکت انبارهای عمومی در
مرز باشماق ،عقد قرارداد با شرکت انتظام
برای افزایش امنیت ،تعمیر «ایکس ری»
باشماق با  6میلیارد تومان اعتبار ،خرید
«ایکس ری» چمدانی برای سبرانبند ،راه
اندازی سامانه کنترل تردد ماشین و افراد،
خرید  2دستگاه باسکول برای سیرانبند با

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
کردستان در خصوص وضعیت اجرای طرح
سامان دهی به باشماق گفت :طرح جامع
سامان دهی به باشماق در سال  1396شروع
شد و اقدامات الزم برای اجرای «ترانشیپ
منت» آن در اولویت قرار گرفت که قرارداد
 60میلیارد تومانی آن با پیمانکار امضاء شد
اما در حال حاضر به علت کمبود اعتبارات با
آهنگی کند پیش میرود و تا کنون تنها 12
درصد پیشرفا فزیکی برخوردار است.
فرزاد حسنی افزود :در ابتدای کار فقط
فقط  15/5هکتار زمین در اختیار داشتیم
اما استانداری کردستان اقدام به خرید 25
هکتار زمین دیگر کرد که اکنون در حال
طی تشریفات قانونی تعیین قیمت قرار
دارد و این را باید بدانیم که بر اساس قانون
قیمت تعیین شده تنها یکماه اعتبار دارد
در غیر اینصورت باید برای بار دیگر تعیین
قیمت شود.
وی استقرار  3دستگاه ماشین آتش نشان را
دیگر اقدام انجام شده در این زمان ذکر کرد.

استرداد برخی کاالها و محصوالت
ایرانی میشود
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و امور
حمل و نقل اتاق بازرگانی سنندج با انتقاد
از روند کاهش صادرات از مرز باشماق گفت:
مرز رسمی باشماق یکی از مرزهای برتر در
زمینه صادرات و ترانزیت و مسافر بود اما
امروزه با استناد به آمار اعالم شده کارکرد
این مرز در همه زمینه در حال کاهش
است ،به طوری که در حالی که همه
مرزهای کشور شاهد افزایش صادرات بودند
مرز باشماق با کاهش خطرناک  40درصدی
روبرو شد.
دلسوز اخگر افزود :علتهای موثر بر این
روند عبارتند از باال بوده هزینههای در نظر
گرفته شده برای صادرات به طوری که این
رقم  15درصد بیش از سایر استانهاست،
جزیرهای عمل کردن ادارات و نهادهای
مرتبط با تجارت ،اخذ وجه توسط شرکت
انبارهای عمومی بدون ارائه خدمت و
پایشهای مستمر و سخت گیرانه هنگ

گردد.
اخگر تصریح کرد :ما نمیدانیم گمرک
مسئول بررسی محموله است یا هنگ
مرزی؟ در حالی که گمرک تمام تشریفات
کارشناسی ،بازرسی و اداری بار را طی کرده
و مجوز عبور داده ،هنگ مرزی در نقطه
صفر اقدام به تخلیه و بازرسی کاال میکند
و در موارد بسیاری تجار را بدون دلیل و
مدرک به نظام قضایی معرفی میکنند.

وی تصریح کرد :کار نهادهای حاضر در
باشماق جزیرهای نیست بلکه همه ید واحده
برای مدیریت تجارت هستیم.
صالحی در ادامه اظهار کرد :باشماق مرز دوم
ترانزیت ایران و مرز مطرح در صادرات است
اما زیرساختهای آن در این حدود نیست و
ضرورت دارد تا دولت و بخش خصوصی در
این راستا اقدامات الزم را اعمال کنند تا از
این شرایط خالص شود.

زیرساختهای باشماق در یک مرز
رسمی و تجاری نیست

رفتار برخی از کارکنان و ماموران بر
خالف منش فرماندهی مرزبانی است

نماینده فرماندهی مرزبانی کردستان در
پاسخ به انتقدات مطرح شده در خصوص
عملکرد این نهاد گفت :مرزبانی هیچ چالشی
با تجارت و تاجر ندارد و حاضر است تا همه
موارد مربوط به ضعف عملکرد خود را حل
و فصل کند و از همه فعاالن اقتصادی
خواستارم تا تخلفات را گزارش کنند و در
سریعترین زمان ممکن رسیدگی خواهد
شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج در جواب
به سخنان نماینده فرماندهی مرزبانی گفت:
رفتار برخی از کارکنان و ماموران بر خالف
منش فرماندهی مرزبانی است به طوری که
کارشکنی و سخت گیریهای آنها موجب
وارد شدن زیان به محمولههای صادراتی و
گریزان کردن تجار از فعالیت در مرزهای
کردستان میشود.
محمد هالکو افزود :برخی از بارها به علت

لبنیات بیشترین آسیب را میبینند که ما
از مسئولین شرکت نفت خواستاریم تا دیپ
زنی را در ابتدای مرز انجام دهند و باک
کامیون ها را الک و مهر کنند.
پایش سوخت با هدف مقابله با قاچاق
صورت میپذیرد
معاون شرکت توزیع فرآوردههای نفتی
کردستان با دفاع از عملکرد نهاد متبوع
خود گفت :پایش سوخت بر اساس قانون
و با هدف مقابله با قاچاق صورت میپذیرد.
مادح حکمت آراء اعالم کرد :بر اساس
مصوبه دولت شرکت نفت پایش خود را از
نقطه صفر مرزی به داخل مرز و حریم تیر
پارکها انتقال داده است.
وی اذعان کرد :مطمئن باشید اگر ما
بازرسی و پایش را انجام ندهیم قاچاقچی
منابع انرژی کشور را به تاراج میدهند.
اگر قوانین را علت کاهش صادرات
میدانید پس برای تغییر آن اقدام کنید

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری کردستان با اشاره به ضرورت
تغییر رویکردها به صادرات گفت :برای
شناسایی موانع و راهکارهای تجارت نیاز
به ایجاد مرکز پژوهش در حوزه توسعه
صادرات در این استان داریم که همه باید
در این راستا هماهنگ بوده و به صورت
روزانه وضعیت صادرات را رصد کنیم.
حامد قادرزاده افزود :اگر قیمت داخل
کاالها از بیرون مرز با احتساب هزینههای
تمام شده کمتر باشد یا به طور رسمی یا
از طریق قاچاق وارد کشور میشود ،قوانین
برای مدیریت چنین مواردی است تا از
میزان سوء استفادهها را به حداقل رساند.
وی تصریح کرد :در شرایطی قرار داریم
که باید برای اتخاذ هر نوع تصمیم گیری
و تجلیل اتفاقات مختلف ،نیاز به انجام کار
پژوهشی و ارائه مستندات داریم.
قادرزاده یادآور شد :مرز باشماق مریوان با
سایر مرزهای کشور به دلیل ساختارهای
محیطی و فرهنگی متفاوت است و نمی-
توان این تفاوتها را نشان برتری یا ضعف
قلمداد کنیم.
وی با بیان اینکه در کاهش میزان صادرات
از مرزهای استان باید همه عوامل دخیل
درآن مورد توجه قرار گیرد ،گفت :کاهش
صادرات امر خیلی غیر طبیعی نیست باید
بررسی شود آیا قدرت خرید مصرف کننده
نهایی کاهش یافته یا نامناسب بودن مواردی
هم چون بسته بندی موجب آن شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری کردستان ادامه داد :براساس
مطالعات انجام شده روستاهای شهرستان-
های بانه و مریوان فقیرترین مردمان استان
را دارند و اینکه این مردم از تاثیرات مرز
بهره ای نبردند باید مورد بررسی بیشتر و
عمیق تر قرار گیرد.
وی خواستار برخورد با اراذل و اوباش حاضر
در مرز باشماق شد و گفت :باید منشاء
حضور این افراد را شناسایی کرده و برنامه
جامع برای برخورد با این افراد اجرا گردد.
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اتاق بازرگانی سنندج در تدارک شکلگیری
روابط اقتصادی کردستان با استان دیاله عراق
اعضاء اتاق صنعت استان دیاله عراق به دعوت
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
سنندج به کردستان سفر کرد و ضمن بازدید از
واحدهای صنعتی و تولیدی استان با مسئوالن
ارشد اقتصادی و فعاالن اقتصادی استان دیدار
کرده و راههای ارتقاء روابط بازرگانی را بررسی
کردند.
نشست این هیئت با سرپرست معاونت
هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با
هدف گسترش روابط اقتصادی در سالن شهدای
گمنام استانداری کردستان برگزار شد.
کردستان دروازه امن تجاری ورود به عراق
است
رئیس اتاق بازرگانی سنندج در این نشست
خواستار تدوین برنامه تقویت مناسبات بین
فعاالن اقتصادی دو طرف شد و گفت :برداشت
ایرانی ها از مردم عراق برداشتی مبتنی بر
فرهنگ انسانی و حس نوع دوستی است و ملت
و دولت ایران در سخت ترین زمان ها در کنار
مردم این کشور بوده اند.
سید کمال حسینی افزود :کردستان با داشتن
 2مرز رسمی باشماق و سیرانبند 3 ،بازارچه
فعال دروازه امن تجاری ورود به عراق است که
در حال حاضر بیشترین روابط اقتصادی با اقلیم
کردستان دارد و در تالش است تا این مناسبات
را به سایر استانهای عراق گسترش دهد.
وی تصریح کرد :این استان دارای ظرفیت های
بزرگ کشاورزی و از قطب های تولید محصوالت
زراعی ،باغی ،جالیزی ،گوشت و طیور است به
طوری رتبه اول توت فرنگی ،دوم گندم ،دوم
انگور ،چهارم سیب زمینی ،چهارم نخود ،هفتم
گوشت مرغ و هفتم گردو ایران را دارد.
حسینی در ادامه اظهار کرد :در حوزه صنعت و
معدن هم با وجود  18شهرک و ناحیه صنعتی
نقش بزرگی در صنایع پتروشیمی ،الستیک
خودرو ،طال ،خوراک دام ،کیک و کلوچه،
محصوالت لبنی ،صنایع الکتریکی ،لوازم خانگی
و مصالح ساختمانی دارد ،در زمینه معادن هم
دارای معادن غنی طال ،سنگ آهن ،مرمر ،باریت
و سنگهای تزئینی است ،عالوه بر اینها صنایع
دستی استان به ویژه فرش دستباف دارای
اعتبار جهانی می باشد.
وی خاطر نشان کرد :در جوزه گردشگری هم
استعدادهای منحصر به فردی از قبیل آثار
باستانی پیش و بعد از تاریخ ،مناطق ویژه
گردشگری طبیعی ،روستاهای متعدد توریستی
با بافت معماری خاص ،آداب و سنن و پوشش
اصیل کوردی دارد که می تواند بستر مناسبی
برای ارتقاء روابط باشد.
وی زمینه های سرمایه گذاری در کردستان را
صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی ،صنایع پایین
دستی پتروشیمی ،گردشگری ،ایده های دانش
بنیان و طبیعت گردی ذکر کرد و خواستار
همکاری دو طرف شد.
شورای گفتگوی مشترک بین سنندج و
اهواز تشکیل شود
رئیس اتاق بازرگانی اهواز که به همراهی این
هیئت وارد کردستان شده بود ضمن تشکر
از همراهی و همکاری اتاق بازرگانی سنندج
خواستار افزایش حمایت از بخش خصوصی

و تشکلهای وابسته شد و گفت :رسالت اتاق
بازرگانی در ایران تنها فعالیت در زمینه تولید
و تجارت نیست بلکه این نهاد در قالب شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم مشاوره به
 3قوه حاکمیتی کشور داده و مصوباتش برای
همه ارکان حاکمیتی الزم االجراست.
شهال عموری افزود :حوزه تولید لبنیات می
تواند زمینه خوبی برای سرمایه گذاری مشترک
باشد زیرا هر دو استان کردستان ایران و دیاله
عراق ظرفیت های باالیی در این راستا دارند.
وی خطاب به دولت گفت :بخش خصوصی برای
افزایش فعالیت تجارت خارجی نیاز به حمایت
های ویژه دارد تا بتواند جایگاه خود در بازارهای
خارجی را به دست آورد ،در حالی که همواره
اعالم می شود که ترکیه جای ایران در بازار
عراق را گرفته اما هیچ نهادی نیست تا موانع
موجود بر سر راه بازرگانان ایرانی را بردارد.
عموری تصریح کرد :وجود قوانین دست و پا
گیر یکی از عوامل موثر بر کاهش مبادالت
اقتصادی با عراق است که ضرورت دارد دولت
در یک حرکت سریع نسبت به تغییر این ضوابط
اقدام کند.
وی خواستار تشکیل شورای گفتگوی مشترک
بین سنندج و اهواز شد.
استان دیاله عالقمند به گسترش روابط
اقتصادی با کردستان است
رئیس اتاق صنعت دیاله عراقی با تاکید بر اراده
این نهاد برای ارتقاء سطح همکاری با کردستان
ایران گفت :ورود ما به کردستان ،بازدید از
واحدهای صنعتی و دیدار با مسئوالن سبب
افزایش شناخت و عالقه ما به گسترش تجارت
و همکاری مشترک با این استان شد.
عبدالسالم التمیمی افزود :ما هم تولید کننده،
هم تاجر و هم سرمایه گذار هستیم و خواستار
بررسی راهکارهای افزایش روابط و اجرای این
راهکارها هستیم.
وی در خصوص موانع روابط اقتصادی با ایران

از مرزها و برخی از قوانین بازدارنده ایران و
عراق که از دو دولت خواستاریم تا در این راستا
اقدامات الزم ر برای اصالح قوانین انجام دهند.
التمیمی در ادامه اظهار کرد :پیشرفت ایران
در حوزه صنعت در مقایسه با سایر همسایگان
عراق قابل توجه است و ما اولویت اول را به
همکاری با این کشور می دهیم.
سازمان «صمت» کردستان با عالقه خاص
موضوع افزایش روابط با دیاله عراق را
دنبال می کند
رئیس سازمان «صمت» کردستان خبر از
آمادگی این سازمان برای حل موانع همکاری

بنیان کردستان ظرفیت های باالیی برای ارتقاء
همکاری این استان با دیاله دارد که باید در یک
پروسه جامع اقدام به تعریف ساختار روابط و
اجرای الزامات گسترش مناسبات کنیم.
محمد بختیار خلیقی افزود :کردستان دارای
 987واحد صنعتی و  347واحد معدنی فعال
است که تولیدات آنها از کیفیت باال برخوردار و
منطبق با همه استانداردهای جهانی است.
وی خاطر نشان کرد :سازمان «صمت»
کردستان با عالقه خاص موضوع افزایش روابط
با دیاله عراق را دنبال کرده و حاضر به ارائه هر
نوع خدمت در این راستا می باشد.

گفت :ما با برخی مشکالت داخلی و خارجی در
ارتباط با ایران روبرو هستیم ،برای نمونه اشاره
می شود به دخالت آمریکا در تردد کاال و مسافر

اقتصادی کردستان و دیاله داد و اظهار کرد:
حوزه های کشاورزی ،دامداری ،لبنیات ،توانایی
فنی مهندسی ،گردشگری و تولیدات دانش

گمرک کردستان حاضر به اعمال قانون
حمل یکسره کاال از کردستان به دیاله است
ناظر کل گمرکات کردستان خواستار برنامه

ریزی برای افزایش روابط اقتصادی کردستان با
دیاله شد و اعالم کرد :ادارات گمرک کردستان
با تمام توان و به صورت شبانه روزی حاضر به
ارائه خدمات گمرکی به تجار و فعاالن اقتصادی
است و از طرف عراقی خواستاریم تا برای عملی
شدن این موضوع اقدامات مشترک را انجام
دهد.
خلیل حیدری در ادامه گفت :ظرفیت های
توریسم کردستان در زمینه های تفریحی،
زیارتی ،درمان و آموزشی ظرفیت فراوانی برای
ارائه به دیاله دارد.
وی افزود :تولید کنندگان و تجار کردستان
در زمینه فعالیت در زمینه کاری بسیار پاک و
متعهد هستند و این می تواند مبنای مطمئنی
برای طرف عراقی باشد.
حیدری اظهار کرد :گمرک کردستان حاضر به
اعمال قانون حمل یکسره کاال از کردستان به
دیاله است اما این موضوع مشروط به این است
که کاال باید تولید خود استان باشد.
تولیدات دانش بنیان کردستان اعتبار
جهانی دارند
معاون پارک علم و فناوری کردستان خواستار
ایجاد زمینه برای صادرات محصوالت دانش
بنیان شد و گفت :کردستان در زمینه افکار و
ایده های دانش بنیان ظرفیت کم نظیری در
ایران دارد که همواره مورد حمایت پارک علم و
فناوری بوده آنها را تا رسیدن به مرحله تجاری
سازی و کسب جایگاه و اعتبار در بازارهای
داخلی و خارجی همراهی می کند.
محمدی افزود :شرکتهای دانش بنیان
کردستان به علت ارائه خدمات و کاالهای
مبتنی بر استانداردهای روز دنیا از اعتبار باالیی
برخوردارند.
وی تصریح کرد :این شرکتها در زمینه صنایع
بتن ،چوب ،ضد عفونی کننده ،نهاده های
کشاورزی ،ضد یخ و لوله های نفت در اوج
استانداردهای جهان قرار داشته و مورد استقبال
بازار داخل و خارج هستند.
سرمایه گذاران عراقی خواستاریم تا در
حوزه کشاورزی کردستان سرمایه گذاری
کنند
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان
جهاد کشاورزی کردستان ایجاد بستر برای
صادرات محصوالت کشاورزی به دیاله عراق
شد و گفت :کردستان به علت برخورداری از
آب ،خاک مرغوب ،هوای معتدل و نیروی
انسانی مجرب ظرفیت باالیی در تولید داشته
و محصوالتش از اعتبار کیفی و رضایت مصرف
کننده برخوردار است.
پژمان باختر افزود :سازمان نظام مهندسی
کشاورزی کردستان قابلیت های بزرگی در
زمینه دانش و تجربه کشاورزی دارد که می
تواند در خدمت توسعه کشاورزی دیاله قرار
گیرد بنابراین از متولیان امر در دیاله خواستارم
تا زمینه استفاده از آن را فراهم کنند.
وی اظهار کرد :از سرمایه گذاران عراقی
خواستاریم تا در حوزه کشاورزی کردستان
سرمایه گذاری کنند و سازمان جهاد کشاورزی
با همه امکانات حاضر به حمایت از آنهاست.
دولت حمایتهای الزم را از سرمایه گذاری

خارجی در حوزه گردشگری اعمال می کند
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی کردستان حوزه
گردشگری را زمینه مناسبی برای افزایش روابط
اقتصادی با دیاله عراق دانست و گفت :کردستان
با داشتن  1اثر ثبت شده جهانی 1000 ،اثر ثبت
ملی و  2شهر خالق موسیقی و کالش ظرفیت
خوبی برای گردشگران عراقی دارد.
آرمان وطن دوست افزود :کردستان جزو
استانهای برتر ایران در گردشگری ارزان است
و گردشگران عراقی می توانند از این فرصت
استفاده کنند.
وی اعالم کرد :در بحث تبادل گردشگر تفاهم
نامه های متعددی با استانهای اربیل و سلیماینه
داریم و حاضریم تا این موضوع را به سایر
استانهای عراق سرایت دهیم.
وطن دوست تصریح کرد :دولت همه حمایتهای
الزم را از سرمایه گذاران عراقی در حوزه
گردشگری اعمال می کند و ما حاضریم تا
نمایشگاههای تخصصی در ایران و عراق برگزار
کنیم.
مدیریت ارشد کردستان آماده حمایت
کامل از سرمایه گذاران خارجی است
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری کردستان آمادگی دولت برای
همکاری با بخش خصوصی ایران و عراق را
اعالم کرد و گفت :اصل تجارت استفاده مزیت
نسبی است که اگر بر اساس منفعت طرفین
قرار نگیرد به نتیجه نمی رسد و زمانی اقتصاد
می تواند پایدار باشد که تولید کننده و تاجر و
مصرف کننده از آن منتفع شوند.
حامد قادرزاده افزود :استاندار کردستان و مدیران
ارشد استان تالش می کنند تا تجارت و فعالیت
مرزها را بر اساس اخالق اسالمی بنا نهند زیرا
استمرار این فعالیت ها را مایه پایداری توسعه و
اقتصاد می داند ،بنابراین نسبت به همه سرمایه
گذاران و کارگزاران اقتصادی را مورد حمایت
قرار می دهد و از طرف عراقی خواستاریم تا در
همین مسیر گام بردارد.
وی تصریح کرد :اقتصاد ایران بر اساس قانون
اساسی به  3قسمت دولتی ،خصوصی و تعاونی
تقسیم شده و دولت می تواند فعالیت های
اقتصادی را مشروط به اینکه مخل امنیت نباشد
به بخش خصوصی واگذار کند.
قادرزاده در ادامه اظهار کرد :کردستان در زمینه
خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان تجارب
باالیی دارد که می تواند زمینه خوبی برای
مبادالت با استان دیاله باشد.
این مقام مسئول اعالم کرد :مدیریت ارشد
کردستان از همه سرمایه گذاران داخلی و
خارجی دعوت می کند تا در این استان حضور
یابند و هر آنچه که الزم باشد برای حمایت از
این افراد انجام می دهد.
این هیئت در ادامه سفر به کردستان در نشست
مشترک با اعضاء اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی سنندج و فعاالن اقتصادی استان در
هتل شادی سنندج شرکت کرد.
در این نشست فعاالن اقتصادی تهران ،خوزستان
و کردستان به مبادله تجربیات اقتصادی و
معرفی کاال و خدمات پرداختند.

اتاق بازرگانی سنندج همه توان خود را برای گسترش روابط اقتصادی با دیاله عراق بهکار میگیرد
هیئت تجاری صنعتی دیاله عراق بعد از بازدید
از واحدهای تولیدی ،نشست با اعضاء هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی سنندج و برگزاری جلسه با مدیران
ارشد اقتصادی استان در نشست ( )Bto Bبا
مدیران واحدهای تولیدی در سالن جلسات
هتل شادی سنندج شرکت کردند.
این نشست با هدف ایجاد ارتباط مستقیم
تجار و فعاالن صنعتی کردستان و دیاله عراق
و آشنایی طرف عراقی با تولیدات در حوزه
های محصوالت غذایی ،مصالح ساختمانی،
کاالهای الستیکی و پالستیکی و پتروشیمی
استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج با تاکید بر
ضرورت تعریف راههای ارتقاء شناخت فعاالن
بازرگانی ایران و عراق از توانایی و تولیدات
دو طرف گفت :دو کشور ایران و عراق دارای
هویت ،فرهنگ و اعتقادات مشترک بوده و در
طول تاریخ روابط و مناسبات محکمی بین
دو ملت برقرار بوده تا جایی که رفتارهای
حاکمیت قبلی عراق در قبال ملت و دولت
ایران نتوانست این مناسبات و عالیق مشترک
را تحت تاثیر قرار دهد به طوری که در طول
دورانهای سخت ملت مبارزه مردم عراق با
رژیم بعث ایران هیچگاه آنها را تنها نگذاشت
و اکنون که حاکمیت رژیم بعث از بین رفته
این روابط به سطح عالی خود رسیده است.

سید کمال حسینی افزود :ضرورت دارد تا دو
ملت ایران و عراق روابط فعلی را به بیشترین
سطح ممکن برسانند زیرا جدای از تحکیم
عالیق دو ملت دستاوردهای بزرگ اقتصادی
از قبیل دسترسی آسان ،سریع و ارزان به

کاال ،خدمات و پتانسیلهای علمی و تجربی
هم به دنبال دارد.
وی تصریح کرد :کردستان به علت
برخورداری از منابع و تولیدات متنوع و اعتبار
کیفی و تجارب ارزنده مدیریت و توسعه می

تواند خدمات بزرگی به روند توسعه اقتصادی
استان دیاله ارائه دهد و اتاق بازرگانی سنندج
همه توان خود را برای حمایت از تقویت
و گسترش روابط اقتصادی دو طرف قرار
میدهد.

حسینی در ادامه اظهار کرد :برگزاری
نمایشگاه ،تورهای تجاری ،نشست های
مشترک ،ایجاد اتاق بازرگانی و مرکز داوری
مشترک از الزامات رسیدن به نقطه اوج روابط
و مبادالت کاال و خدمات است.
وی اذعان کرد :کردستان جدای از کاالهای
صنعتی و محصوالت کشاورزی ظرفیت های
کم نظیر در زمینه توریسم تفریحی ،درمانی،
مذهبی ،آموزشی ،خدمات فنی -مهندسی و
محصوالت دانش بنیان دارد و از همه مدیران
دولتی ،تشکلهای صنفی و فعاالن اقتصادی
عراق دعوت می کنیم تا زمینه بهره مندی
مردم عراق از این ظرفیت ها را فراهم نموده
و آمادگی خود برای حل مشکالت و موانع
دسترسی به این خدمات را اعالم می کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج خاطر نشان کرد:
نشست ( )B to Bیکی از بهترین راهکارهای
ایجاد ارتباط و دسترسی مستقیم تجار و
تولید کنندگان دو طرف است و باید سعی
کنیم تا در این راستا اقدامات الزم برای
افزایش سطح کمی و کیفی آن به کار گیریم.
رئیس اتاق صنعت استان دیاله عراق که
سرپرستی این هیئت را بر عهده داشت
خواستار افزایش همکاری متقابل برای
افزایش روابط دو استان کردستان ایران و
دیاله عراق شد و گفت :ما شناخت کافی
از منابع ،استعدادها و تولیدات کردستان

نداشتیم اما در این سفر متوجه موضوعاتی
مانند تنوع تولید ،کیفیت استاندارد کاال
و محصوالت و اراده مدیریت استان برای
حمایت از بخش خصوصی و تجارت خارجی
شدیم.
عبدالسالم التمیمی افزود :دیدارها و
بازدیدهای انجام شده سبب شکل گیری
عالقه به ایجاد ارتباط بازرگانی و اقتصادی
بین کردستان و دیاله شده و از مسئولین
دو کشور خواستاریم تا در راستای ایجاد
بسترهای دسترسی آسان و سریع دو طرف
اقدام کنند تا این امر موجب منتفع شدن
طرفین از ظرفیت های طرف مقابل شوند.
وی تصریح کرد :امکان تامین بخش بزرگی
از نیازهای غذایی ،صنعتی ،درمانی ،بهداشتی
دیاله از طریق کردستان وجود دارد و عالوه
بر این ما هم می توانیم عالوه بر صادرات کاال
و خدمات به کردستان در حوزه کشاورزی،
دامداری و معدن این استان سرمایه گذارهای
کالن بکنیم.
التمیمی در ادامه اظهار کرد :اتاق بازرگانی
سنندج و اتاق صنعت و بازرگانی نقش بزرگی
در روابط و مناسبات اقتصادی دو طرف دارند
و ما آمادگی خود را برای همکاری با اتاق
بازرگانی سنندج اعالم می کنیم و حاضریم تا
در زمینه ایجاد اتاق بازرگانی و مرکز داوری
مشترک اقدام کنیم.
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درد دلهای فعاالن بخش خصوصی کردستان
با مدیران ارشد سازمان بازرسی کل کشور
نشست مشترک فعاالن اقتصادی کردستان با
قایم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور با
هدف بررسی مشکالت و ارزیابی راهکارهای
حمایت این نهاد از بخش خصوصی برگزار شد.
استان به سمت صنعتی بودن گامهای
جدی برداشته است
مدیر کل سازمان «صمت» کردستان با اشاره
به جایگاه کردستان در روند تجارت کشور
گفت :کردستان به علت قرار گرفتن در مسیر
کریدور شمال  -جنوب و کریدور تجاری اقلیم
کردستان عراق  -بندر الذقیه سوریه پتانسیل
باالیی در گسترش تجارت کشور دارد.
بختیار خلیقی افزود ۹۷۸ :واحد صنعتی در
استان دارای پروانه است که  ۶۱۵مورد فعال
و  ۱۹۸نیمه فعال و کمتر از ظرفیت خود کار
می کنند که در حال حاضر  ۹۷واحد تولیدی
در استان درگیر این مشکل هستند که انتظار
می رود با برنامه ریزی های الزم این امر هم
برای فعاالن این عرصه مرتفع شود و این را
بیان کنم که  ۶۱مورد آن در کمیته پایش
بررسی و خوشبختانه امروز شاهد فعال سازی
یکی از واحدهای غیر فعال در استان هستیم.
مدیر کل صمت کردستان افزود :مهمترین
مشکالت  ۶۱واحد سرمایه در گردش عدم
مدیریت ،بازار فروش و حمایت های مالی و
ادارای است.
خلیقی به بحث اشتغالزایی در استان اشاره
کرد و یادآور شد :در حال حاضر  ۱۵هزار نفر
اشتغالزایی واقعی و  ۱۸هزار نفر به صورت
اسمی داریم.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت معادن استان
اظهار کرد :استان دارای  ۳۴۴واحد معدنی
است که  ۲۰۲مورد پروانه بهره برداری داشته
و به صورت فعال کار می کنند و  ۱۳۲واحد
غیر فعال عمدتا در زمینه پوکه و سنگ الشه
است.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت کردستان
تصریح کرد :در کردستان به جهت جلوگیری
از خام فروشی در طول زنجیره فوالد  ۱۷مورد
راه اندازی شده است که از مجموع آن 5مورد
دارای پیشرفت  ۱۰۰درصدی و بقیه هم از ۱۰
تا  ۶۰درصد پیشرفت دارند.
خلیقی با اشاره به ظرفیت ها و برنامه ریزی
های صورت گرفته در استان افزود :در حال
حاضر استان به سمت صنعتی بودن گام های
جدی برداشته است.
وی بیان کرد :در کردستان  ۶۳میلیون ذخیره
 ۱۸ماده معدنی داریم که خوشبختانه با پرواز
ژئوفیزیک صورت گرفته در پهنه دیواندره با
اعتباری بالغ بر  ۲۸۰میلیارد تومان انتظار می
رود شاهد رونق هر چه بیشتر در این حوزه
باشیم.
مدیر کل صمت کردستان در بخش دیگری
از سخنان خود یادآور شد :در زمینه طال رتبه
اول را در کشور داریم و در حال حاضر ۵۱

میلیون تن ذخیره داریم و ساالنه  ۵تن طالی
خالص در استان برداشت می شود.
خلیقی ادامه داد :در زمینه طرح صنعتی
 ۱۹۵طرح جواز تاسیس دارند که  ۳۱هزار
نفر اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر  ۶۸۷هزار
میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
وی گفت :در زمینه مرز نشینی  ۸۴هزار مرز
نشین در نقطه  ۲۰کیلومتری مرزی زندگی
می کنند و در قالب بازارچه های مرزی
در مریوان ،سروآباد و بانه فعالیت دارند و
خوشبختانه بحث کولبری کمتر دیده می
شود.
مدیر کل صنعت معدن ،معدن و تجارت
کردستان در بخش پایانی سخنان خود
اظهار داشت :عمده مشکالت حوزه صنعت،
معدن و تجارت کردستان تسهیالت سرمایه
در گردش ،کمبود زمین در استان ،مشکل
مالیاتی در حوزه های مختلف و بازگشت ارز
حاصل از صادرات مبادالت تجاری است.
در حال حاضر بانکها بنگاه داری
میکنند
قایم مقام رئیس سـازمان بازرسـی کل کشور
در جلسـه فعالین اقتصادی اسـتان کردستان
خواسـتار تدویـن نقشـه راه توسـعه اقتصادی
اسـتان شـد و گفـت :متاسـفانه درصدهـای
اجرایـی قابـل روئیـت در حـوزه ترسـیم
برنامههـا  ۵۰درصـد اسـت و ایـن کمکـی به
توسـعه در کل کشـور نمـی کنـد.
احمانیـان افزود :در حوزه نقشـه راه و توسـعه
اقتصـادی نیازمنـد عزم و اراده جدید و راسـخ
هسـتیم ،کردسـتان با توجه بـه ظرفیت های
کـه دارد میتوانـد بـا نقشـه راه اجرایـی بـه
سـمت توسـعه و پیشـرفت گام بردارد.
وی تصریـح کـرد :بحـث بخـش خصوصـی
اصـل  ۴۴و منویـات رهبـر داللـت بـر ایـن
دارد کـه حـوزه اقتصادی بـه بخش خصوصط
واگـذار شـود چرا کـه دولت نمـی تواند تاجر
خوبـی باشـد و تنهـا بایـد در بحـث حمایتی
حضور داشـته باشـد.
رحمانیان یادآور شـد :دسـتگاه هـای اجرایی
بایـد در عمـل حامـی بخـش خصوصـی
باشـند و خصوصـی سـازی نبایـد تبدیـل به
اختصاصـی سـازی شـود.
وی ادامـه داد :ایجـاد تعلل و ممانعـت ادارات
در بحـث اقتصـادی و تجـاری و سـرمایه
گذاری قابل قبول نیسـت و سـازمان بازرسـی
بـه جد بـا آنهـا برخـورد مـی کند.
قائم مقام سـازمان بازرسـی کل کشـور گفت:
سـازمان بازرسی از مدیران جسـور ،قانونمند،
خلاق و ریسـک پذیـر بـا هدف حـل معضل
اقتصـادی حمایـت می کند.
رحمانیـان بـا اشـاره بـه ایـن مطلب کـه اگر
کـم کاری و عـدم انجـام مدیریت مسـتند به
سـازمان بازرسـی شود به شـدت بر خورد می
شـود ،اظهار داشـت :مدیـران باید از سـرمایه

گـذاران و تولیـد کنندگان حمایـت کنند.
وی افـزود :صنایـع تبدیلـی بایـد در اسـتان
ایجـاد شـود و سیاسـت و نـگاه باید بـه گونه
ای باشـد کـه کار به سـمت خصوصی سـازی
هدایت شـود.
قائـم مقام سـازمان بازرسـی کل کشـور بیان
کـرد :بحث زمین و کمبود آن در حالی اسـت
کـه در برخی شـهرک های صنعتـی زمین به
افـرادی واگـذار شـده کـه اهلیـت ندارنـد یـا
واحـد تعطیـل اسـت و قابلیت احیـاء ندارد.
رحمانیـان یادآور شـد :همچنین بایـد اراضی
ملـی و منابـع طبیعـی کـه قابلیـت شـهرک
صنعتی شـدن را دارند باید شناسـایی و مورد
اسـتفاده قرار بگیرند.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه
تسـهیالت بانـگ ها اشـاره کـرد و ادامـه داد:
تسـهیالت بـا سـود  ۲۵درصـدی مناسـب
واحدهای تولیدی نیسـت و باز پرداخت آن با
توجـه به شـرایط موجود امکان پذیر نیسـت.
قائـم مقـام سـازمان بازرسـی کل کشـور
گفـت :در حـال حاضـر بانـک ها بنـگاه داری
مـی کننـد و در حـوزه غیـر تولیـدی اقتصاد
مملکـت را دچـار مشـکل کـرده اسـت.
رحمانیـان اظهار داشـت :مدیـران فرماندهان
جنگ اقتصادی هسـتند و کارمندان سربازان
ایـن جنـگ و انتظـار مـی رود با تمـام توان و
امکانـات از بحـث اقتصادی حمایت شـود.
وی افـزود :در بحـث جنـگ اقتصـادی بایـد
هوشـمندی ،درایـت و هـم افزایـی بیشـتری
در بیـن ادارات باشـد و طبـق سیاسـت هـا و
رهنمودهـای رهبـری گام برداشـته شـود.

قائـم مقام سـازمان بازرسـی کل کشـور بیان
کـرد :بهتریـن نسـخه کـه مـی تواند مـا را از
مشـکالت اقتصـادی نجـات دهـد سیاسـت
کلـی اقتصـاد مقاومتی کـه رهبر ابلاغ کرده
است.
رحمانیـان در بخـش پایانـی سـخنان خـود
یـادآور شـد :احـرای صحیح قوانین و حسـن
جریـان امـور از وظایـف اصلـی سـازمان
بازرسـی اسـت.
وی ادامـه داد:کارهـا در حیـن حـال که باید
قانونمنـد باشـد بایـد روان و شـفاف باشـد تا
اعتمـاد داوطلبـان را بـرای مراجعیـن فراهـم
کنـد و بسـتر فسـاد را از بیـن ببرد.
سرکشـی سـازمان بازرسـی از واحدهـای
تولیـدی مشـکالت آنهـا را حـل مـی کنـد
مدیـر عامـل ذوب آهـن سـقز بـا تاکیـد بـر
ضـرورت حمایـت از رونـد فراینـد توسـعه
واحدهـای معدنی گفت :کردسـتان پنجمین
اسـتان از نظـر برخـورداری از معـادن سـنگ
آهـن اسـت امـا تـا کنـون  1گـرم فـوالد در
کردسـتان تولید نشـده امـا اسـتانهایی داریم
کـه معـدن سـنگ آهـن ندارنـد امـا کارخانه
فـوالد دارند.
محمدیان شـمالی افـزود :راه انـدازی صنعت
فـوالد در کردسـتان می تواند اشـتغال باالیی
در اسـتان ایجـاد کنـد زیـرا ایجـاد هـر  1نفر
اشـتغال در بخش فوالد سـبب ایجاد  7شغل
غیـر مسـتقیم مـی شـود کـه دولـت بـرای
حـل ایـن موضوع طـرح هـای بزرگـی مانند
کارخانـه فـوالد بیجـار ،قـروه و سـقز را در
دسـت اجـرا دارد.

وی تصریـح کـرد :سـازمان بازرسـی کل
کردسـتان اخیـرا برنامـه سرکشـی بـه
واحدهـای تولیـدی را اجـرا می کنـد که می
توانـد عامـل مهمی بـرای حل مشـکالت آنها
باشـد.
ایجـاد صنایع فـوالد اقتصاد کردسـتان
را نجـات مـی دهد
مدیـر عامل صنایع فوالد کردسـتان با اشـاره
بـه طـرح هـای دولـت بـرای پایـان دادن بـه
خـام فروشـی در اسـتان گفـت :اجـرای
طـرح هـای تولیـد آهـن اسـفنجی در بیجار،
کنسـانتره و گندلـه در سـقز و ورق فـوالدی
در قروه ،کردسـتان را از دسـت خام فروشـی
مـواد معدنـی نجـات مـی دهد.
رضـا احمـدی افـزود :کردسـتان دارای 250
میلیون تن سـنگ آهن قابل اسـتخراج اسـت
کـه وارد کـردن آن بـه مـدار تولیـد اقتصـاد
اسـتان را نجـات مـی دهد.
بایـد نـگاه وظیفـه محـوری را جایگزیـن
رفتارهـای جزیـره ای و احتیاطـی کـرد
رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و
کشـاورزی سـنندج ضمن اشـاره به مشکالت
اقتصـادی اسـتان گفـت :کردسـتان بـا توجه
به داشـتن مدیران دلسـوز اما از نظر شـاخص
هـای اقتصادی وضعیت مناسـبی نـدارد برای
نمونـه اشـاره مـی شـود به ایـن موضـوع که
درآمـد سـرانه کردسـتان نصـف میانگیـن
کشـور اسـت اما در زمینه نـرخ فالکت بعد از
لرسـتان رتبـه دوم ایـران را دارد.
سـید کمال حسـینی خاطر نشـان کـرد :باید
همـه رویکردهـای برنامـه ریـزی و مدیریتـی

کردسـتان تغییـر کنـد و اسـتان را به سـمت
تولیـد و تجارت سـوق داد.
وی افزود :سـازمان بازرسـی به عنوان یکی از
ارکان نظارتـی کشـور می توانـد نقش مهمی
در پیشـبرد برنامه های اقتصادی و شـکوفایی
اسـتان بازی کند.
حسـینی در ادامـه اظهـار کـرد :برخـی از
مدیـران مـی خواهنـد کار کننـد امـا به علت
تـرس از اعمـال قوانیـن نظارتـی بـا نهایـت
احتیـاط حرکـت مـی کننـد و این امر سـبب
کند شـدن حرکت توسعه اشـتان شده است.
وی تصریـح کـرد :باید نـگاه وظیفـه محوری
را جایگزیـن رفتارهای جزیـره ای و احتیاطی
کـرد تا مدیـر بتواند بدون تـرس برنامه ریزی
و اجـرا کند.
عدم تناسـب زیرسـاخت هـای حمل و
نقل بـا رشـد صنعت یکی از مشـکالت
توسـعه اقتصادی اسـتان است
مدیر عامل شـرکت «سـپر کانی سـاران سرام
صنعت» گفت :عدم تناسـب زیرسـاخت های
حمل و نقل با رشـد صنعـت و تجارت یکی از
مشـکالت توسـعه اقتصادی اسـتان اسـت که
بایـد در راسـتای حـل ایـن مشـکل و افزودن
سـهم راه آهن اقدامات سـریع صـورت پذیرد.
هـادی رحیـم داد افـزود :یکـی دیگـر از
مشـکالت حـوزه معدن کردسـتان بـاال بودن
سـن ماشـین آالت واحدهـای تولیدی اسـت
کـه برای بهبـود این وضعیت نیـاز به حمایت
هـای دولتـی و بانکـی دارند.
وی اذعـان کرد :پایین بودن کیفیت سـوخت
ماشـین آالت و بـاال بـودن میـزان ناخالصـی
سبب آسـیب دیدگی این ماشـین آالت شده
است.
مدیر عامل شـرکت لبنیات بفرین کردسـتان
بـا اشـاره بـه نقـش اقتصـاد پویـا و توسـعه
پایـدار در بهبـود جایـگاه بیـن المللـی ایران
گفـت :حمایـت از تولیـد و تجـارت موجـب
افزایـش تـاب آوری اقتصـاد در برابـر جنـگ
اقتصـادی شـده و دیگـر کشـورهای دشـمن
امـکان تحمیـل نظریـات و منافـع خوئـد بـر
ایـران را از دسـت مـی دهنـد.
خسـرو شـجاعی افزود :سـازمان بازرسی باید
بـا تمـام قـدرت بخـش خصوصـی را حمایت
کنـد کـه یکـی از راهکارهـای اعمـال ایـن
خواسـته حمایـت از مدیرانی اسـت که بخش
خصوصـی را حمایـت مـی کنند.
وی خاطـر نشـان کـرد :نبایـد از بخـش
خصوصـی قدرتمنـد ترسـید بلکـه بایـد این
بخـش را تقویـت نمـود زیـرا تنهـا راه خروج
مملکت از مشـکالت اقتصـادی حمایت از این
بخش اسـت.
شـجاعی قانـون پیمـان سـپاری ارزی را یکی
از موانـع عمـده توسـعه تجـارت دانسـت و
خواسـتار حمایـت سـازمان بازرسـی از طرح
لغـو ایـن قانون شـد.

سال آینده صدای سوت قطار در سنندج شنیده میشود
پروژه راه آهن همدان به سنندج از
پیشرفت  ۹۰درصدی برخوردار است و
بر اساس وعده وزیر راه و شهرسازی،
این پروژه زیربنایی احتماال سال ۱۴۰۲
به بهره برداری خواهد رسید.
شرایط جغرافیایی و هم مرزی با کشورهای
خارجی از جمله ترکیه ،عراق ،جمهوری
آذربایجان ،ارمنستان ،غرب کشور شامل
استانهای آذربایجان غربی ،آذربایجان
شرقی ،ایالم ،اردبیل ،کردستان ،کرمانشاه
به همراه استانهای لرستان و همدان را
در موقعیت شاهراهی ارتباط ایران به اروپا
قرار داده ،شاهراهی که با توجه به اهمیت
ژئوپلیتیک گسترش آن رونق اقتصادی
کشور را به همراه دارد.
بی شک قطار توسعه استانهای غرب کشور
زمانی به حرکت درآمده و زمینه ساز رشد
اقتصادی میشود که ظرفیتهای ریلی،
راهی ،ترانزیتی و مرزی استان با برنامه
ریزی اصولی مسئوالن به کار گرفته شود
موضوعی که سالهاست مورد غفلت تاریخی
قرار گرفته است.
کردستان به لحاظ ژئوپلیتیکی در منطقه
بسیار مهمی از کشور قرار دارد و در حوزه
ترانزیت کشور عراق و دیگر همسایهها
بسیار تأثیرگذار است.
توسعه خطوط ریلی در این منطقه میتواند
عالوه بر تحقق آرزوی دیرینه کردستانیها
به روند ترانزیت و تجارت کاال در مرزهای

غربی کشورمان سرعت بخشد.
بیش از  ۱۸سال است از آغاز پروژه ساخت
راه آهن همدان -سنندج میگذرد و هم
اکنون مرحله ریل گذاری آن انجام شده و
برای تکمیل نهایی نیازمند اعتباری ویژه از
سوی دولت و مجلس است.
پیشرفت  ۹۰درصدی پروژه راهآهن
سنندج
وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به
استان کردستان از پیشرفت  ۹۰درصدی
پروژه راهآهن همدان به سنندج خبر داد
و گفت :تمام سعی خود را خواهیم کرد که
این پروژه در سریعترین زمان ممکن به
بهره برداری برسد.
رستم قاسمی افزود :زیرسازی مسیر صورت
گرفته و این مرحله بیش از  ۹۰درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد :پیشبینی
الزم برای تکمیل ایستگاههایی که در مسیر
قراردارند ،صورت گرفته و برای تکمیل
راهآهن همدان به سنندج بیش از هزار و
 ۲۰۰میلیارد تومان در نظر گرفتهایم.
قاسمی ابراز امیدواری کرد که این پروژه
زیربنایی در دولت سیزدهم و در سریعترین
زمان ممکن به بهره برداری برسد و استان
مرزی کردستان به خطوط ریلی کشور
بپیوندد.
بهره برداری از راه آهن سنندج در
سال جاری امکان پذیر نیست

ساالر زارع مدیر اجرایی پروژه راه آهن
همدان به سنندج اظهار کرد :مسئوالن
و تصمیم گیران ارشد کشور در راستای
تحقق اهداف برنامههای توسعهای کشور از
سال  ۱۳۸۳پروژه راه آهن تهران به سنندج
را کلید زدند.
وی افزود :پس از  ۱۸سال چشم انتظاری،
خطوط راهآهن سرانجام در سال گذشته به
استان کردستان رسید اما این پروژه برای
بهرهبرداری نهایی نیازمند اعتبار ویژه است.
زارع اعالم کرد :فاز نخست این پروژه از
تهران به همدان در سال  ۱۳۹۶افتتاح شد
و فاز دوم آن از همدان به سنندج هنوز به

بهره برداری نرسیده است.
وی افزود :طول خط آهن تهران -همدان -
سنندج حدود  ۴۲۰کیلومتر است که مسیر
تهران تا همدان بهطول  ۲۷۰کیلومتر در
سال  ۱۳۹۶به بهرهبرداری رسید و عملیات
ریل گذاری مسیر همدان به سنندج نیز به
اتمام رسیده است.
زارع خاطرنشان کرد :مسیر فاز دوم این
خط ریلی از همدان به سنندج نیز ۱۵۱
کیلومتر طول دارد که در  ۳قطعه تعریف
شد و اکنون عملیات ریل گذاری آن تمام
شده است.
مدیر پروژه راه آهن سنندج اظهار کرد:

پیشرفت فیزیکی در بخش زیرسازی ۱۰۰
درصد ،روسازی  ۶۸درصد ،ساختمان ۸۵
درصد و پیشرفت کلی طرح  ۷۸درصد
است.
زارع افزود :تاکنون برای این پروژه  ۲۰هزار
میلیارد ریال هزینه شده و شامل سه قطعه
و از سمت همدان به سنندج دارای هفت
ایستگاه بهار ،آق بالغ ،دوسر ،قروه ،آونگان،
دهگالن و سنندج است.
وی اعالم کرد :بر اساس اعالم مسئوالن
وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این
پروژه بیش از  ۱۲هزار میلیارد ریال اعتبار
نیاز است که بیشتر این مبلغ باید به
پیمانکاران پرداخت شود و بدون شک این
پروژه در سال جاری به بهرهبرداری نخواهد
رسید.
زارع افزود :ظرفیت انتقال مسافر در این
مسیر  ۳۰۰هزار نفر در سال و ظرفیت باری
 ۵۰۰هزار تن است که بر اساس برنامه مقرر
شده این رقم در بخش مسافری در سال
 ۱۴۲۰به  ۶۰۰هزار نفر و ظرفیت انتقال بار
نیز به یک میلیون تن افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد :بدون شک با بهره
برداری از این پروژه زیربنایی شاهد کاهش
تصادفات جادهای ،تسهیل سفر ،توسعه
صنعت گردشگری ،کاهش آلودگیهای
زیست محیطی ،اشتغالزایی و کاهش
مصرف سوخت در استان خواهیم بود.
مطالبات پیمانکاران و شرکتهای

تولید کننده ریل در مسیر همدان به
سنندج  ۸۰۰میلیارد تومان است
مدیر کل ساخت و توسعه راهآهن منطقه
یک اظهار کرد :طی  ۶ماه گذشته تنها ۱۲
میلیارد تومان به پروژه راه آهن همدان به
سنندج تزریق شده اما برای بهره برداری
این پروژه بر اساس برآوردهای سال جاری
به هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز
داریم که  ۸۰۰میلیارد تومان آن مطالبات
پیمانکاران و یا شرکتهای تولید کننده ریل
است.
شاهین اسد فامیان افزود :اگر اعتبار مورد
نیاز به سرعت تأمین شود بدون شک روند
تکمیل این پروژه نیز تسریع خواهد شد و
در سال  ۱۴۰۲کردستان نیز به خط ریلی
کشور متصل خواهد شد.
مدیر کل ساخت و توسعه راهآهن منطقه
یک ادامه داد :این محور از غرب تهران
شروع میشود و شهرهای رباط کریم،
ساوه ،فامنین ،همدان ،بهار ،قروه ،دهگالن
و سنندج را تحت پوشش قرار خواهد داد و
در روند کاهش تصادفات جادهای و مصرف
سوختهای فسیلی بسیار مؤثر خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد :اگر بودجه هزار و ۲۰۰
میلیارد تومانی مورد نیاز تخصیص یابد خط
ریلی همدان -سنندج تا پایان سال جاری
تکمیل خواهد شد و کردستانیها از سال
جدید میتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.
منبع :خبرگزاری مهر
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برنامهها و عملکرد گمرک کردستان در قاب «کاسب»
اصــل وظیفــه گمــرک ســامان دهــی بــه
تجــارت در قالــب مدیریــت صــادرات و
واردات بــر اســاس ضرورتهــای اقتصــادی
کشــور و اخــذ حقــوق دولتــی از بازرگانــی
اســت ،نبــود ایــن نهــاد موجــب بــروز
مشــکالت و بحرانهــای مختلــف اقتصــادی
خواهــد شــد بنابرایــن ضــرورت دارد تــا
دولتهــا بیشــترین حساســیت مدیریتــی
و قانونــی را در ایــن حــوزه اعمــال کننــد.
تغییــر مــداوم قوانیــن تجــاری ،بازتعریــف
مکــرر اختیــارات گمــرک ،آمــوزش مســتمر
نیروهــای گمــرک بــرای آشــنایی بــا
ضوابــط تجــاری روز دنیــا ،تجهیــز ایــن
نهــاد بــه تکنولــوژی برتــر و الــزام بــه
همــکاری کامــل همــه نهادهــا بــا گمــرک
ســبب ایجــاد انظبــاط اقتصــادی کشــور
خواهــد شــد.
نقــش گمــرک در همــه کشــورها یکســان
نیســت زیــرا کشــورهایی کــه در مراحــل
اولیــه توســعه نویــن قــرار گرفتــه و یــا
درگیــر جنــگ اقتصــادی هســتند بایــد
بیــش از ســایر کشــورها بــه ایــن نهــاد
اهمیــت دهنــد ،در غیــر ایــن صــورت رونــد
توســعه بــا نوســانات خطرنــاک روبــرو شــده
و در نهایــت همــه برنامههــا بــه نتیجــه
دلخــواه نمیرســد.
ایــران بــه علــت درگیــر شــدن بــا جنــگ
اقتصــادی و اســتفاده آمریــکا و هــم
پیمانــان عربــی -عبــری وی از ابــزار
تحریمهــای متنــوع اقتصــادی نیــاز بــه
گمرکــی مقتــدر و مجهــز دارد تــا بتوانــد
از روشهــای هوشــمند و اقدامــات ســریع
تجــاری بــرای کاهــش فشــار بــر رونــد
توســعه و معیشــت جامعــه اســتفاده کنــد
امــا نــگاه بــه وضعیــت موجــود حکایــت از
ایــن واقعیــت دارد کــه دولــت بایــد بیــش
از اینــی کــه هســت اقــدام کنــد.
کردســتان بــه علــت قــرار گرفتــن در
مجــاورت دولــت اقلیــم کردســتان یکــی
از مهمتریــن دروازههــای تجــاری ایــران
اســت زیــرا عــاوه بــر نیــاز گســترده ایــن
بــازار بــه تولیــدات خارجــی الــزام کامــل به
رعایــت قوانیــن بیــن المللــی و دســتورات
ســایر کشــورها نــدارد چــون از یکســو
زیرســاختهای اداری ایــن دولــت در حالت
اتوماســیون مرتبــط بــا دنیــا قــرار نــدارد و
از ســوی دیگــر فاقــد جایــگاه حقوقــی و
دیپلماتیــک جهانــی اســت بنابرایــن امــکان
دور زدن تحریمهــای تکنولوژیکــی و ارزی
در ایــن نقطــه فراهــم اســت.
نــگاه بــه وضعیــت زیرســاختها و

مدیریــت مرزهــای باشــماق و ســیرانبند
گویــای حقیقــت اهمــال دولــت و نهادهــای
مرتبــط بــا تجــارت بــرون مــرزی دارد
زیــرا تــا کنــون زیرســاختهای عمرانــی،
ضوابــط قانونــی خــاص ،مبانــی حقوقــی
جامــع ،سیســتم دولــت الکترونیــک،
حراســت امنیــت و متولــی واحــد آن فراهــم
نشــده اســت.
جالــب تریــن نکتــه ایــن وضعیــت ایــن
اســت کــه بیشــتر فضــای ســاختمانی
مجمتــع بــزرگ پارســیان در باشــماق
خالــی اســت امــا برخــی ادارات مرتبــط
بــا بازرگانــی فاقــد مــکان مناســب بــرای
فعالیــت هســتند ،ســرویس بهداشــتی،
ســالنهای پذیرایــی و مــکان اســتراحت
مختــص تجــار و مســافران وجــود نــدارد،
هنــوز متولــی بهداشــت محیــط و جمــع
آوری زبالــه مشــخص نشــده و خیلــی
مــوارد دیگــر.
همــه بازرگانــان داخلــی و خارجــی
انتقــادات متعــدد از وضعیــت خدمــات
رســانی در زمینــه ترخیــص کاال دارنــد و
بــر ایــن باورنــد کــه ســخت گیریهــای
رایــج ســبب شــده تــا کاالهــا دیرتــر از
موعــد بــه بــازار هــدف میرســد و ایــن
موجــب نارضایتــی طــرف مقابــل شــده و
اکثــرا از ادامــه تجــارت بــا طــرف ایرانــی
خــودداری میکننــد.
ارگانهــای متعــدد در اداره امــور تجــارت
مــرزی دخالــت دارنــد امــا نقــش گمــرک
بیــش از همــه نمایــان اســت ،ماهنمامــه
«کاســب» در راســتای انجــام رســالت
حرفــهای «ایجــاد پــل ارتباطــی جامعــه
بــا مســئولین» گفتگویــی بــا ناظــر کل
گمــرکات کردســتان انجــام داده کــه اینــک
پیــش روی شماســت.
بیبرنامگــی در تجــارت موجــب
ایجــاد اختــال در رونــد توســعه
میشــو د
خلیــل حیــدری بــا اشــاره بــه تنــوع نــگاه
کشــورها بــه موضــوع تجــارت خارجــی
گفــت :هــر کشــوری بــه نســبت قوانیــن
و شــرایط اقتصــادی و امنیتــی خــاص
خــود نــگاه ویــژه بــه تجــارت مــرزی دارد
و بازرگانــان بایــد خــود را بــا ایــن قواعــد
تطبیــق دهنــد تــا رونــد تجــارت انجــام
شــود ،ایــن را بایــد دانســت کــه هیــچ
کشــوری امــکان دخالــت در رویکــرد دیگــر
کشــورها را نــدارد.
وی افــزود :همــه کشــورها تمــام تــاش

درصــد کاهــش داشــته اســت.
وی اذعــان کــرد :باشــماق بیشــتر یــک
مــرز ترانزیتــی بــوده و چندیــن ســال اســت
کــه بیشــترین حجــم ترانزیــت کشــور
از ایــن محــل انجــام می-شــود و منافــع
مــادی گوناگونــی بــرای کشــور و رونــد
توســعه اقتصــادی کردســتان دارد ،در 4
مــاه گذشــته  856میلیــون و  792تــن کاال
بــه ارزش  1میلیــارد و  58میلیــون دالر
از باشــماق ترانزیــت شــد کــه نســبت بــه
مــدت مشــابه پارســال  24درصــد کاهــش
نشــان میدهــد.

خــود را بــرای افزایــش صــادرات کاال و
واردات مــواد اولیــه و کاالهــای اساســی
بــه کار میگیرنــد امــا ایــن موضــوع در
ذات خــود محدودیــت پذیــر اســت زیــرا
بــی برنامگــی در تجــارت موجــب ایجــاد
اختــال در رونــد توســعه میشــود
بنابرایــن قوانیــن بازدارنــده تدویــن و اجــرا
میکننــد کــه ایــران هــم از ایــن قاعــده
مســتثنی نیســت.
حیـدری تصریـح کـرد :مـا منکـر وجـود
برخـی سـخت گیریهـا نیسـتیم امـا ایـن
موضـوع فراگیـر نیسـت و در کوچکتریـن
مـورد غیـر قانونـی بـا فـرد خاطـی برخورد
میشـود امـا بسـیاری از انتقـادات متاثـر از
توقـع فراقانونـی یـا متاثـر از عـدم اطلاع از
قوانیـن اسـت و همـه بایـد ایـن را بداننـد
کـه عـدم اجـرای دقیـق قانـون ،زمینـه را
بـرای افـراد فرصـت طلـب فراهـم میکنـد
تـا دسـت بـه تخلفاتـی مثـل ارسـال کاالی
غیـر اسـتاندارد و یـا انتقـال کاال و مـواد
اولیـه مـورد نیـاز جامعـه بزننـد و ایـن را ما
بارهـا تجربـه کردهایـم کـه سـهل گیـری
بـرای برخـی افـراد سـبب تضییـع حقـوق
بازرگانـان واقعـی و آسـیب دیـدن اعتبـار
تجـار میگـردد کـه در مـواردی غیـر قابـل
جبـران اسـت ،امـا را بدانیـد کـه مجموعـه
ارگانهـای دخیـل در تجـارت با تمـام توان
در خدمـت تجـار خـوش سـابقه هسـتند.
بــا تجهیــز خــود بــه آخرین فنــاوری
روز دنیــا ایــن ســرعت خدمــات را
افزایــش میدهیــم
ایــن مقــام مســئول در مــورد برخــی

انتقــادات از نحــوه تجــارت در مرزهــای
کردســتان اظهــار کــرد :بزرگتریــن مشــکل
مــا در ایــن راســتا تفــاوت قوانیــن و
اختالفــات داخلــی دولــت اقلیــم کردســتان
عــراق بــا دولــت مرکــزی اســت کــه در
بســیاری مــوارد ســبب بــروز مشــکل
محدودیــت بــرای تجــارت بــا اقلیــم
اســت زیــرا در مــواردی دولــت اقلیــم بــر
خــاف قوانیــن و محدودیتهــای تعریــف
شــده دولــت مرکــزی حرکــت اقتصــادی
و تجــاری میکنــد و یــا قوانیــن مغایــر
دولــت مرکــزی اعمــال مینمایــد کــه
دولــت مرکــزی بــرای تقابــل بــا ایــن
رفتارهــا اقــدام میکنــد و دولــت ایــران
هــم ناچــار بــه تبعیــت از قوانیــن دولــت
مرکــزی اســت زیــرا دولــت اقلیــم فاقــد
جایــگاه بیــن المللــی و رســمیت جهانــی
اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :گمــرک هیــچ
گونــه ســخت گیــری نــدارد و در اســرع
وقــت وظایــف خــود را انجــام میدهــد تــا
ایــران بتوانــد چایــگاه خــود در بــازار عــراق
و اقلیــم را حفــظ کنــد و در تــدارک اســت
تــا بــا تجهیــز خــود بــه آخریــن فنــاوری
روز دنیــا ایــن ســرعت خدمــات را افزایــش
دهــد.
حیــدری اعــام کــرد :از ابتــدای ســال
تــا پایــان تیــر مــاه امســال در مجمــوع
ایــران  5میلیــون و  542هــزار تــن کاال
بــه ارزش  2میلیــارد و  2میلیــون دالر بــه
عــراق صــادر کــرده کــه ســهم باشــماق و
ســیرانبند از ایــن میــزان  271میلیــون دالر
اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته 32

برخــی روزهــا بیــش از  2هــزار نفــر
بــه عنــوان گردشــگر از عــراق وارد
کردســتان میشــوند
وی در خصــوص تــردد گردشــگر گفــت:
برخــی روزهــا بیــش از  2هــزار نفــر بــه
عنــوان گردشــگر تفریحــی ،ســامت،
مذهبــی ،ورزشــی ،علمــی و هنــری از
عــراق وارد کردســتان میشــوند کــه
موجــب ایجــاد اشــتغال ،رونــق بخشــی بــه
بــازار ،افزایــش تجــارت چمدانــی و ارتقــاء
درآمــد مــردم اســتان میگــردد.
ناظــر کل گمــرکات کردســتان افــزود :عراق
و اقلیــم کردســتان در زمینــه صــادرات
کاالهــای ایرانــی بــه عــراق ،واردات کاالهــا
از عــراق بــه ایــران ،ترانزیــت ،گردشــگر
تفریحــی و گردشــگر درمانــی و زیارتــی بــا
ایــران مــراوده دارنــد کــه در ایــن شــرایط
ســخت تحریــم و اجــرای اقتصــاد مقاومتــی
تکیــه گاه مناســبی بــرای ایــران اســت.
ترکیــه تنهــا  1مــرز بــا عــراق دارد
ولــی میــزان تجــارت ترکیــه بســیار
بیشــتر از ایــران اســت
حیــدری در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص
علــت کاهــش مبــادالت بــا عــراق اظهــار
کــرد :عــدم تــوازن قــدرت بیــن دولــت
اقلیــم و دولــت مرکــزی عــراق و نبــود
انســجام داخلــی ایــن کشــور و ســنتی
بــودن نظــام تجــاری ایــران موجــب کاهش
مبــادالت بــا ایــران و موفقیــت رقبــا شــده
اســت ،عــراق در حــال حاضــر از وضعیــت
پولــی مناســبی بــه نســبت ایــران برخــوردار
اســت و بــه ســمت تجــارت نویــن م ـیرود
کــه مــا بــه علــت تحریــم امــکان حضــور
کامــل در تجــارت نویــن را نداریــم ،یکــی
دیگــر از ایــن علــل برمیگــردد بــه بــاال
بــودن قیمــت کاالی ایرانــی بــه نســبت
کاالهــای مشــابه خارجــی.

ناظــرکل گمــرکات کردســتان افــزود :مــا
 12مــرز رســمی بــا عــراق داریــم امــا
ترکیــه تنهــا  1مــرز دارد ولــی میــزان
تجــارت ترکیــه بســیار بیشــتر از ایــران
اســت بــه علــت فعالیــت شــبانه روزی مــرز،
پاییــن بــودن قیمــت کاال ،ترخیــص ســریع
کاال و قــرار نداشــتن در لیســت تحریــم امــا
برخــی از ایــن مــوارد را مــا هــم میتوانیــم
حــل کنیــم و ربطــی بــه تحریــم نــدارد از
جملــه ایــن مــوارد پاییــن آوردن قیمــت
تمــام شــده کاال ،افزایــش شــیفت کاری و
افزایــش مشــوقهای صادراتــی.
وی در مــورد وضعیــت نامناســب
زیرســاختهای عمرانــی مرزهــای باشــماق
و ســیرانبند گفــت :چندیــن ســازمان در
حــوزه تجــارت مــرزی فعالیــت دارنــد کــه
هــر کــدام وظایــف خــاص خــود را انجــام
میدهنــد و در حــال حاضــر متولــی
فراهــم کــردن زیرســاختهای عمرانــی بــر
عهــده ســازمان راهــداری کشــور اســت و
ایــن نهــاد مــدت  3ســال اســت کــه کار
را شــروع کــرده امــا بــه علــت موانعــی
مثــل کمبــود بودجــه و معــارض محلــی
پیشــرفت فیزیکــی چندانــی نــدارد .امــا مــا
بــه عنــوان گمــرک بارهــا آمادگــی کامــل
خــود را بــرای ارائــه هــر نــوع همــکاری
بــرای ســامان دهــی بــه مرزهــای باشــماق
و ســیرانبند اعــام کردهایــم چــون بیشــتر
از همــه ارگانهــا نیــاز بــه بــه روز ســازی
زیرســاختها داریــم.
حیـدری بـا اشـاره بـه اقدامـات اخیـر
گمـرک بـرای بهینـه سـازی خدمـات اعالم
کـرد :سـال گذشـته سـامانههای کنتـرل
هوشـمند انبـارداری و ورود و خـروج کاال
( )RFIDو سـامانه ورود و خـروج افـراد
بـه محوطـه باشـماق را راه انـدازی ،تعمیـر
دسـتگاه «ایکـس ری» باشـماق ،نصـب
«ایکـس ری» مسـافری سـیرانبند ،خریـد
 2دسـتگاه باسـکول برای سـیرانبند ،اصالح
رویـه انبارهـای عمومـی ،اسـتقرار شـرکت
انبارهـای عمومـی ،اسـتخدام  25نفـر
کارشـناس گمرکـی و اسـتقرار  15نیـروی
انتظامـی بـه عنـوان گارد حفاظتـی را بـا
صـرف  15میلیـارد تومان اعتبار انجام شـد.
علاوه بـر اینهـا پیشـنهاد دادیـم تا بخشـی
از سـاختمان پارسـیان را در اختیـار مـا قرار
دهنـد تا در آن مسـتقر شـده و میزان کمی
و کیفـی خدمـات را افزایـش دهیـم کـه بـا
ایـن پیشـنهاد موافقـت شـده و در تـدارک
انجـام امور اولیـه و مقدماتی حضـور در این
سـاختمان هسـتیم.

تا دیر نشده راهکارهای تسهیل و توسعه تجارت در باشماق را اجرا کنید
نشست کارگروه کارشناسی بررسی
مشکالت مبادالت تجاری در مرز باشماق
با هدف تدوین راهکارهای پیشنهادی به
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
کردستان در مرز بین المللی باشماق
مریوان برگزار شد.
اقدامات الزم برای تسهیل تجارت در
باشماق انجام نمیشود
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت ،امور
گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی سنندج با اعالم
خبر کاهش صادرات از مرز باشماق گفت:
بر اساس آمارهای رسمی میزان صادرات
از باشماق  40درصد کاهش یافته است
که این موضوع سبب آسیب دیدن توسعه
اقتصادی کشور و خسارت به رونق بخشی
به اقتصاد کردستان میشود و ضرورت
دارد تا متولیان مدیریت کشور راهکارهای
پایان دادن به این رویداد را اعمال کنند.
محمد دلسوز اخگر افزود :بیش از  10سال
است که فعاالن بازرگانی استان مشکالت
و موانع تسهیل صادرات مرز باشماق را به
مسئوالن میگویند اما تا کنون اقدامات
الزم برای رفع این موارد انجام نشده که
تداوم این روند موجب خروج این مرز از
معادله تجاری کشور خواهد شد.
وی تصریح کرد :برخی از عوامل این شرایط
به طرف عراقی برمیگردد اما بیشترین
آن به نوع تعامل نهادهای مرتبط با رفتار
داخلی است که از جمله این موارد میتوان
به پایشهای مستمر و غیر ضروری توسط
نیروهای هنگ مرزی ،دیپ زنی سوخت در
نقطه صفر مرزی ،نداشتن خدمات انبار داری،
فعالیت اراذل و اوباش و ضعف زیرساختهای
عمرانی و الکترونیکی اشاره کرد.
پایش کاالهای صادراتی بر عهده
گمرک جمهوری اسالمی است نه
هنگ مرزی

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی کردستان در خصوص
هدف از تشکیل این نشست گفت :در
پنجاه و یکمین نشست شورای گفتگوی
استان مصوب شد که دو موضوع پایش
کامیون های حامل کاالهای صادراتی
توسط نیروهای محترم هنگ مرزی و
پایش وسایط نقلیه(دیپ زنی) در محوطه
پایانه مرزی باشماق مریوان توسط شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی مورد بررسی
و پیگیری کارشناسی قرار گیرد و راهکارها
و پیشنهادات مربوطه تدوین و جهت
تصویب در صحن علنی شورا مطرح گردد.
ارسالن فداکار افزود :فعاالن اقتصادی بر
این باورند که پایش بار توسط نیروهای
محترم هنگ مرزی سبب تاخیر در
ارسال کاال به بازار هدف ،آسیب دیدگی
کاالی شکستنی و فاسد شدن محصوالت
کشاورزی و لبنی شده و زیان مالی بر
بازرگانان وارد میکند ،این در حالی است
که پایش کاالهای صادراتی و تطبیق آن
با اظهارنامه های تجاری بر عهده گمرک
جمهوری اسالمی است نه هنگ مرزی.
وی خاطر نشان کرد :فعالیت اراذل و اوباش
در مرز باشماق سبب رویگردانی تجار
از فعالیت در این مرز شده زیرا این افراد
اقدام به ارسال غیر مجاز بار به آنسوی مرز
میکنند.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی کردستان در خصوص
دیپ زنی شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی نیز افزود :با توجه به بررسی های
به عمل آمده و اظهارات فعالین اقتصادی
در مرز یکی از مهمترین عوامل ایستایی
در مرز و صف های طوالنی کامیون های
حامل کاالهای صادراتی دیپ زنی و توقف
کامیون های عراقی جهت سوختگیری در
جایگاه سوخت شرکت نفت است که در

این راستا باید راهکارهای اجرایی الزم ارائه
شود.
بارها موفق به کشف کاالی قاچاق از
محموله های صادراتی شدهایم
نماینده هنگ مرزی با تاکید بر قانونی
بودن اقدامات این نهاد گفت :بارها ما موفق
به کشف کاالی قاچاق از محموله های
صادراتی شدهایم که اگر بازدید نمیکردیم
قطعا قاچاق میشد ،برای نمونه اشاره
میشود به وجود بنزین در بار لبنیات.
سروان کیانوش جعفرپویان در ادامه اظهار
کرد :ما عالقه به بازدید و پیاده سازی بار
نداریم اما وقتی که وجود کاالی قاچاق در
بارها دارای سابقه است و گزارشات درست
از وجود این بارها به دست ما میرسد
چارهای جز بازدید نداریم.
وی اذعان کرد :برخی مواقع دستگاه
«ایکس ری» کار نمیکند و برای اطمینان
از نبود کاالی قاچاق باید بارها را بازرسی
کنیم.
جعفرپویان افزود :برخی از افراد اراذل و

اوباش کارشان به جایی رسیده که ماموران
مرزبای را هم تهدید میکنند و باید
برنامهای برای حل این مشکل اجرا گردد.
تنها راه عبور از این موانع و مشکالت
اجرای مدیریت واحد در باشماق است
مدیرکل گمرک باشماق مریوان با تاکید
بر ضرورت اجرای مدیریت واحد گفت:
تنها راه عبور از این موانع و مشکالت
اجرای مدیریت واحد در باشماق است
که از استاندار محترم و نمایندگان محترم
مجلس شورای اسالمی خواستاریم تا
اجرای آن را در دستور کار قرار دهند.
فرید حق پناه افزود :بارها حضور اراذل و
اوباش در مرز باشماق را مطرح کردهایم اما
تا کنون هیچ اقدامی برای پایان دادن به
این مشکل انجام نشده ،مرز جای تجارت
است نه قاچاق ،باج گیری و چاقوکشی که
بهترین راه برای مقابله با این افراد ایجاد
ایستگاه ایست و بازرسی و جلوگیری از
ورود بار و افراد غیر مرتبط و غیر مجاز
است.

وی خاطر نشان کرد :شرکت انبارهای
عمومی با افراد غیر نظامی نمیتواند امنیت
را تامین کند و نیاز است تا قراردادی با
هنگ مرزی و نیروی انتظامی ببندد تا از
افراد نظامی در این زمینه استفاده شود.
حق پناه تصریح کرد :پایش بار و دیپ زنی
در نطقه صفر مرزی قابل قبول نیست زیرا
موجب هدر رفت زمان و وارد شدن آسیب
به محمولههای صادراتی میشود بنابراین
باید نهادهای متولی به بازرسی در داخل
مرزی قناعت کنند.
وی اظهار کرد :براساس قانون کار بازرسی
از بارها بر عهده گمرک است نه مرزبانی و
بازرسی مجدد توسط آنها مغایرت قانونی
دارد و ما از مرزبانی میخواهیم تا موارد
مشکوک و گزارشات را در موعد مقرر
به ما اعالم کنند تا اقدامات بازدارنده را
اعمال کنیم ،این را بدانید که ایران عضو
کنوانسیونهای بین المللی تجارت است و
این رفتار بر خالف تعهدات کنوانسیونی
کشور است.
وی افزود :تا چند سال قبل ایران بزرگترین
تامین کننده لبنیات عراق بود اما سخت
گیری در ترخیص بار و فاسد شدن
محصوالت سبب شد تا این فرصت را از
دست دهیم و عربستان بدون داشتن تولید
داخلی و با استفاده از تولیدات خارجی
جای ما را بگیرد.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی کردستان در پایان
مصوبات این نشست را با توجه به موافقت
دستگاههای اجرایی ،هنگ مرزی و فعالین
اقتصادی حاضر در نشست به شرح زیر
اعالم کرد:
 گشت ثابت  24ساعته در ضلع شرقیمرز بین المللی باشماق مریوان توسط
نیروهای محترم انتظامی ،هنگ مرزی
به منظور حفاظت و حراست از مرز و

جلوگیری از ورود اقالم قاچاق از دیوار
پیرامونی مرز مستقر شود.
 ایجاد ایست و بازرسی در جاده منتهی بهمرز باشماق ترجیحاً سه راهی چشنیآباد
در راستای اجرای نمودن مصوبه مورخ
 ۰۴/۰۷/۱۳۹۹شورای تامین استان
به منظور جلوگیری از تردد تویوتا و
خودروهای حامل سوخت قاچاق به مرز و
گازوییل فروشان به مرز بینالمللی باشماق
.
 اجرایی نمودن ماده  ۱۲قانون امورگمرکی مصوب سال  ۱۳۹۰مجلس محترم
شورای اسالمی به منظور تسریع و تسهیل
در انجام صحیح فرآیندها و تشریفات
گمرکی حاملهای تجاری در مرز بین
المللی باشماق مریوان.
 اجرایی نمودن ماده  ۹دستورالعملکارویژه مرز شورای امنیت کشور در
خصوص تفکیک وظایف و مسئولیت
ادارات در امر پایش و بازرسی محموالت
تجاری و وسائط نقلیه و عدم انجام موازی
کاری و عدم دخالت در امورات و وظایف
تعریف شده دستگاههای اجرایی مستقر در
مرز.
 افزایش جایگاه عرضه سوخت(از یکبه سه) به ناوگان عراقی حامل کاالهای
صادراتی ایرانی در محوطه تخلیه و
بارگیری توسط شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی کردستان و نیز افزایش تعداد و
ظرفیت اسمی نازلهای مربوطه و جانمایی
صحیح آنها به منظور تسریع در ورود و
خروج حاملهای عراقی مزبور.
 اقدام الزم توسط شرکت انبارهای عمومیو خدمات گمرکی شعبه مرز باشماق جهت
انعقاد قرارداد با پلیس امنیت اقتصادی و
یا مرزبانی به منظور حفاظت و حراست از
کاالها و حاملهای تجاری و مستحدثات
موجود در مرز بین المللی باشماق.
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اگر چنین پیش رود
آینده درخشانی پیش روی توسعه کشاورزی کردستان قرار دارد
اصلی دولت سیزدهم توسعه بخش
کشاورزی در مناطق محروم با اولویت
حفظ منابع آبی است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان
خاطرنشان کرد :کشت گلخانهای نه تنها به
آب کمتری نیاز دارد بلکه بازدهی بیشتری
دارد از همین رو مورد تاکید قرار دارد.
اسکندری اذعان داشت برنامه گسترش
واحدهای گلخانه ای در این استان با
جدیت دنبال میشود.
گزارش تحلیلی گلخانه در شهرستان
مریوان
شرایط اقلیمی مناسب ،نیروی انسانی فعال
و کارا ،شاهراه شریانی واردات و صادرات
مرز رسمی و بین المللی باشماق شرایط
ویژهای را در دسترس بخش صنعت
گلخانهای شهرستان مریوان قرار داده
است.
با این وصف تدوین برنامهای بالفعل و و
سازگار با زیر ساختهای موجود در این
شهرستان از یک سو ،و از سوی دیگر
هماهنگ با توان نیروی انسانی فعال در
این بخش ،میتواند در تولید پایدار و ایجاد
اشتغال و رفع محرومیت های موجود موثر
کارکردهایی مثل انتقال اخبار و اطالعات،
توزیع دستاوردهای روز دنیا در حوزه علوم
و تکنولوژی ،انتقال مشکالت و کمبودها
به بدنه حاکمیت ،رساندن آخرین راهکارها
به گوش مسئوالن ،دفاع از حق و پیگیری
مطالبات جامعه موجب شده تا رسانه لقب
رکن چهارم دموکراسی به خود گیرد و
همه صاحب نظران بر این باور مشترکند
که در این دنیا پیچیده و رقابت سنگین
بر سر قدرت و ثروت تنها رسانه میتواند
ضامن پیشبرد توسعه ،عدالت و دموکراسی
باشد زیرا قدرتمندترین مکانیزم مقاومت
در برابر سرکوب و رانت جوئی است.
نگاه به رویکرد کشورهای پیشرفته به
رسانه و تامین همه بسترهای قانونی،
حقوقی و مالی برای رسانه ،حکایت از این
واقعیت دارد که تکیهگاه اصلی وضعیت
موجود و تضمین حرکت آنها به سمت
افقهای روشن تر رسانه است ،حال نگاهی
به تاریخ استعمار و استثمار هم بزنیم تا
شاهد این واقعیت باشیم که بزرگترین
ابزار دست این کشورها هم رسانه بوده و
هر روز بر پیشرفت تاکتیکی در این حوزه
میافزایند تا بتوانند بدون شلیک گلوله،

توقعات خارج از ماهیت ذاتی است به این
علت ،نه رسانه امکان تامین این خواستهها
را دارد و نه جامعه حاضر است تعریف خود
را تغییر دهد که نتیجه این امر منجر به
کاهش تاثیر رسانه شده است.
تغییرات مستمر در حوزه کارایی و
کارکردهای رسانه ایجاب میکند قوانین
هم همگام با آن تغییر یابد تا فرسودگی
قوانین سبب فرسایش رسانه نشود اما در
کشور ما عالوه بر فرسودگی قوانین اعمال
سالیق متاثر از ضعف ساختار قوانین نیز
موانع متنوع بر سر راه آن قرار داده و روند
را از مسیر اصلی دور کرده است ،تعریف
جامع جرم رسانهای ،بازتعریف قوانین،
تشکیل هیئت منصفه مستقل و فعال
سازی دادگاههای تخصصی پیش شرط
رسیدن به مرحله شکوفایی نظام رسانه و
اوج گیری کارکرهای آن است.
نگاه به رسانه و برخورد با کارکرها و
نقش آن در همه جای مملکت و همه
ارگانها یکسان نیست و از شدت و ضعف
برخوردار و حتی در مواردی متفاوت است،
در کردستان جدای از موارد مذکور نوعی
نگاه مبتنی بر بدبینی عمومی متاثر از

موضوع را حل و فصل کنند.
یکی از مدیران معتقد به نقش رسانه در
توسعه دکتر پیمان اسکندری است که در
همه نهادهای تحت مدیریتش ارتباطی
مستمر و مملو از احترام با این نهاد داشته
و در یک مدار متقابل روابط را تعریف
نموده تا از ظرفیتهای آن برای پیشبرد
اهداف و برنامهها استفاده کند و به راحتی
میتوان ادعا کرد که یکی از علل اصلی
موفقیت وی در مدیریت همین رویکرد
است که امیدواریم الگوی دیگران هم قرار
گیرد.
سازمان جهاد کشاورزی در آستانه هفته
دولت تور رسانهای بازدید از واحدهای
تولیدی در دست افتتاح حوزه کشاورزی
را برگزار کرد که بارزترین ویژگی این
تور همراهی همراه با صمیمیت رئیس
سازمان ،معاونین و مسئول روابط عمومی
با خبرنگاران و عکاسان بود و گزارش آن
اینک پیش روی شماست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان،
در تور خبری بازدید از پروژههای گلخانه
ای شهرستان مریوان گفت :با توجه به
محدودیتهای منابع آبی و خاکی ،ایجاد

هزینه پول و دادن تلفات انسانی و تنها با
بکار گیری ظرفیتهای رسانه تسلط خود
بر دنیا را حفظ کنند.
بنابراین رسانه حامل دو ظرفیت توسعه
گرایانه و ضد توسعه است ،میزان و نوع
تاثیر این عامل بستگی به نگاه جمیع
الیههای یک کشور دارد ،در جامعهای
از این مکانیزم برای پیشرفت و پایداری
شاخصهای توسعه یافتگی استفاده
میکنند و در کشوری دیگر رسانه در
خدمت باندهای مافیایی قرار خواهد گرفت.
کارکرد رسانه در ایران تحت تاثیر عوامل
بازدارنده مثل ضعف فرهنگ و نگرش
عمومی ،فرسودگی قوانین و نگاه معیشتی
صرف به رسانه قرار دارد ،بر این اساس
تعریف جامعه از ماهیتهای ذاتی رسانه
کامال معیوب بوده و انتظارشان از فعاالن
این حوزه در حد تعریف و تمجید از
باورهای خاص ،فداکاری یک طرفه و

شایعات و جنگهای پنهانی سازمان یافته،
دخالتهای برنامهریزی شده و رقابتهای
مسموم نیز بر آن سایه انداخته و فعالیت
حرفهای نقادانه را تبدیل به رقص بر لیه
تیغ کرده است.
متولیان نظری و عملی توسعه باید این را
بپذیرند که بدون همراهی رسانه امکان
دست یابی به اهداف وجود ندارد بنابراین
باید همه عوامل و بسترهای همراهی با
رسانه را فراهم کرده و رابطه را به صورت
دو طرفه و در قالب رعایت احترام و حمایت
متقابل تعریف کنند.
در حال حاضر بسیاری از متولیان مدیریت
کردستان تعریف عقالیی از رسانه نداشته
و آن را نامحرم و مزاحم میپندارند که این
واقعیت ریشه در نقص عقالنیت مدیریتی
و رفتار غیر حرفهای برخی از فعاالن رسانه
دارد که ضرورت دارد تا دولت و تشکیالت
صنفی غیر دولتی در یک پروسه جامع این

و احداث گلخانهها حتی با مقیاس کوچک
به عنوان یکی از مشاغل درآمدزا مورد
حمایت سازمان جهاد کشاورزی است.
دکتر پیمان اسکندری با تاکید بر کسب
درآمد پایدار از طریق گلخانهها افزود:
گلخانهها یک ظرفیت بزرگ کشاورزی
برای سرمایهگذاران است.
وی در خصوص وضعیت گلخانههای
شهرستان مریوان خاطر نشان کرد :در
شهرستان  ۱۵واحد گلخانه با مساحت
 ۵۰تا  ۲۹۹مترمربع وجود دارد که مجوز
آن توسط این سازمان صادر شده است.
اسکندری ادامه داد :مجتمع گلخانهای
کال در شهرستان مریوان دارای  ۱۲واحد
گلخانه است که از این تعداد 5واحد به
کشت آلوئهورا و مابقی هم به خیار ،گوجه
فرنگی و توت فرنگی اختصاص پیدا کرده
است.
اسکندری افزود :یکی از سیاست های

واقع شود.
اقدامات اجرایی و پروژههای پیشنهادی
سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت باغبانی
در ترویج و توسعه گلخانههای کوچک
مقیاس گامی موثر در تثبیت توان علمی
و تجربی تولید کنندگان این بخش بوده
است.
اطالعات جمع آوری شده از روند احداث
و کارایی گلخانههای کوچک مقیاس
توسط کارشناسان باغبانی مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستان نشان دهنده همخوانی
و سازگاری بیشتر این دست از گلخانهها با
شرایط اقتصادی و زیرساختهای موجود
بوده است .به نظر میرسد ضریب تولید و
موفقیت این گلخانهها با توجه به شرایط
مزبور بیشتر از گلخانههای بزرگ بوده
است .از این لحاظ میتوان به موارد ذیل
اشاره نمود:
 -1روند اخذ مجوز گلخانه کوچک مقیاس
بسیار آسان تر است.
 -2مدیریت گلخانه کوچک مقیاس
آسان تر و از ریسک اقتصادی پایین تری
برخوردار است.
 -3گلخانه کوچک مقیاس سازگار با محیط
کشاورزی و در موازات بخش باغبانی قابل
اجرا است.
 -4عم ً
ال احداث گلخانه کوچک مقیاس
نه تنها تغییر کاربری اراضی کشاورزی
نخواهد بود بلکه به عنوان افزایش تولید
در واحد سطح و استفاده بهینه از فضاهای
بین ردیفی در محصوالت باغی نیز
محسوب میشود.
عالرغم کاستیهای موجود از جمله آب و
برق و گاز و دسترسی ضعیف به نهادههای
گلخانهای استاندارد ،پتانسیلهای سرشار
و شرایط حاکم بر بازار ،مخصوصاً در چند
سال اخیر مانع عدم حرکت جامعه تولید
کننده به سمت تولیدات گلخانهای در
واحد-های بزرگ بوده است .و مجتمع
گلخانهای «کال» همچنان با نصف ظرفیت
خویش در چند سال اخیر پابرجا و تولید
در آن مستمرا ً تداوم دارد.
افت فشار گاز در روزهای سرد و بحرانی
زمستان و نوسانات شدید برقی در طی

روزهای گرم تابستان مخاطرات زیادی را
در تولیدات گلخانهای حاصل کرده و بعضاً
گلخانه داران را با زیان شدید اقتصادی
مواجه نموده است .
جهت نیل به تولید صد درصدی مجتمع
مذکور برنامههای مدون توسط کارشناسان
باغبانی شهرستان و هماهنگ با تولید
کنندگان این مجتمع در دست اقدام و
بررسی است .تشکیل تعاونی و ترغیب
و احیای تعاونیهای موجود به موازات
اعطای مجوز به سایرمتقاضایان احداث
گلخانه میتواند در ایجاد شبکه تولید و
چرخه تولید موثر بوده و شهرستان مریوان
را به قطب تولیدات گلخانهای در استان
تبدیل نماید.
بنابراین میطلبد که مسئولین امر با اتخاذ
برنامههای مدون و در راستای حمایت از
تولید و ایجاد اشتغال با هماهنگی سایر
دستگاهای و نهادهای ذیربط در ایجاد و
تقویت زیرساختهای مزبور اقدام جدی
معمول فرمایند.
کارخانه ژینانوش روژهه الت
کارخانه ژینانوش «روژههالت» درزمینی
به مساحت حدود۱۰هکتاراحداث گردیده

که درواقع زیرمجموعه همان گروه استک
است ،حدود  ۴/8هکتارزیربنا دارد که
درزمینه آبمیوه ؛کنسانتره میوه ؛پوره
وعصاره مالت فعالیت دارد که درحال
حاضرخط انواع آبمیوه فعال وخطهای
کنسانتره وپوره نیزراه اندازی شده وخط
عصاره مالت نیزدارای پیشرفت فیزیکی
۹۵درصد است،سال گذشته بیش
از۱۵۰۰تن انگور؛بیش از۱۰۰تن گوجه
فرنگی وبیش از۱۰۰تن اناردریافت داشته
وبه کنسانتره وپوره تبدیل نموده است
ضمناتا کنون بیش از۶۰۰میلیارد تومان
هزینه داشته که درصورت به بهره برداری
رسیدن بیش از۳۰۰نفراشتغال زایی
خواهدداشت ودرسال گذشته بیش از1
میلیون و  300هزار تن لیترآبمیوه تولید
کرده است.
زیروباالی

۵۰۰۰تنی
سردخانه
صفرروستای گویزه کویره
سردخانه 5هزار تنی زیروباالی صفر
روستای «گویزه کویره» که ظرفیت5هزار
تن سورت وبسته بندی میوه تازه
رانیزدارا می باشدودرزمینی به مساحت
حدود۶۰۰۰مترمربع احداث گردیده،
۴۳۰۰مترمربع زیربنا دارد تا کنون
۷۳میلیارد تومان هزینه داشته و۳۰میلیارد
تومان دیگرجهت تکمیل نیازدارد
و۳۷میلیارد تومان تسهیالت بانکی ازبانک
کشاورزی دریافت داشته ودرصورت به
بهره برداری رسیدن کل طرح بیش
از۸۰نفراشتغال زایی خواهدداشت.
شرکت تولید قارچ کشت اورامان سبز
این شرکت به عنوان تنها واحد صنعتی
قارچ در غرب کشور با بهره گیری از دانش
و فناوری روز دنیا ،ساالنه  1400تن قارچ
مطابق با استانداردهای غذایی دنیا تولید
میکند که  60درصد آن به بازارهای بین
المللی صادر میگردد ،در حال حاضر 108
نفر در این شرکت مشغول فعالیت هستند
که با تکمیل زنجیره تولید این تعداد به
 343نفر افزایش خواهد یافت.
چشم انداز شرکت جهت تکمیل زنجیره

تولید شامل واحدهای تولید کمپوست به
ظرفیت ساالنه  35هزار تن ،خاک پوششی
به ظرفیت  20هزار تن ،صنایع تبدیلی به
 7هزار و  700تن ،احداث سردخانه  2هزار
تنی ،کود گیاهی غنی شده به ظرفیت 13
هزار تن ،طرح توسعه  16سالن پرورش
قارچ و واحد تولید بذر قارچ به ظرفیت
ساالنه  500تن خواهد بود.
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به
نام «تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین»
نام گذاری شده است .این شرکت در
تداوم و استمرار فعالیتهای دانش بنیان
و ایده محور خود طرح «تولید بستر
رویش با استفاده از کمپوست مصرف
و ضایعات کارخانه قند از طریق تونل
پاستوریزه» را اجرا کرده است که در این
طرح دارای گواهی ثبت اختراع میباشد.
ایران با میانگین تولید  180هزار تن قارچ
دارای جایگاه ششم تولید این محصول در
دنیاست و به طور متوسط برای هر  1کیلو
گرم قارچ 5 ،کیلو گرم کمپوست مصرف
میشود به طوری که ساالنه در کشور
حدود  900هزار تن کمپوست مصرف
شده در کشور تولید میشود که به علت

باال بودن میزان نمک و مواد آلی ناپایدار
میتواند باعث مشکالت زیست محیطی
شود .بر این اساس این اختراع ،کمپوست
مصرف شده بعد از پایان چرخه تولید و
تخلیه سالن در ترکیب با ضایعات کارخانه
قند و برخی مکملها به نسبت خاص و
معینی ترکیب میشود و با استفاده از
فناوری بخار خشک و شکست دمایی
از طریق تونل پاستوریزه محصولی بنام
«بستر رویش قارچ» تولید میگردد که
میتواند به عنوان جایگزین خاک پوششی
با توجه به محدود بودن و تجدید ناپذیری
آن در سالنهای پرورش مورد استفاده قرار
گیرد .از جمله مزایای این اختراع :کاهش
وابستگی به مواد اولیه ،هزینههای تولید،
اثرات محیط زیستی ناشی از کمپوست
مصرف شده و ایجاد اشتغال.
دومین فعالیت دانش بنیان این شرکت
ترجمه کتاب انگلیسی «راهنمای عملی
پرورش بهینه قارچ ،سیگنالهای قارچ»
میباشد .این کتاب از مجموعه کتابهای
منتشر شده از سوی انتشارات کشاورزی
هلند است .این کتاب به عنوان یکی از
کتابهای مرجع در زمینه پرورش قارچ
میباشد که با توجه به افزایش تعداد
شاغالن صنعت پرورش قارچ کشور ،در
راستای پاسخ به نیازهای تولید کنندگان
برای نخستین بار از سوی واحد تحقیق و
توسعه شرکت «قارچ کشت اورامان سبز»
به زبان فارسی ترجمه شده است.
سومین فعالیت این شرکت تاسیس
آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای کشت قارچ
است که اخیرا از سوی اعضاء کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس و معاون توسعه
مدیریت و منابع انسانی سازمان فنی
حرفهای کشور افتتاح شد .هدف اصلی این
شرکت تبدیل شهرستان سرو آباد به قطب
تولید قارچ کشور است.
چهارمین فعالیت این شرکت حمایت از
مشاغل و کسب و کارهای خرد خانگی در
راستای اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار
از جمله برنامههای شرکت میباشد .به
طوری که در هر روستا یک واحد پرورش
قارچ احداث خواهد شد.
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شرکتهای پخش کردستان خواستار افزایش
سهمیه سوخت کامیونهای حمل شدند
22میـن نشسـت کمیسـیون صنعـت اتاق
بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی
سـنندج با دسـتور کار بررسـی مشـکالت
مربـوط بـه تامیـن سـوخت کامیونهـای
حمـل کاالی شـرکتهای پخش محصوالت
غذایـی ،دارویـی ،تجهیـزات پزشـکی و
قطعـات یدکـی و تدویـن راهکارهـای
مـورد نظـر بـا حضـور رئیـس واحـد
مهندسـی فـرآورده هـای نفتـی شـرکت
نفـت کردسـتان در سـالن جلسـات اتـاق
بازرگانـی سـنندج برگـزار شـد.
کمبود سـوخت سـبب ایجاد اختالل
در انجـام وظیفـه شـرکتهای پخـش
می شـود
رئیـس کمیسـیون صنعـت اتـاق بازرگانی
سـنندج بـا تاکیـد بـر ضـرورت تامیـن
سـوخت شـرکتهای پخـش اسـتان گفـت:
مسـئولیت سـنگین تامیـن و انتقـال مواد
غذایـی ،دارویـی ،بهداشـتی ،تجهیـزات
پزشـکی و بهداشـتی بـر دوش شـرکتهای
پخـش قـرار دارد کـه بـه صـورت شـبانه
روزی در تالشـند تـا جامعه بـا کمبود این
کاالهـا مواجـه نشـود.
عطاالـه جویـا افزود :بـروز مشـکالتی مثل
کمبـود سـوخت سـبب ایجـاد اختلال در
انجـام وظیفـه شـرکتهای پخش می شـود
بنابرایـن دولـت بایـد تمـام تالش خـود را
در راسـتای تامیـن نیازهـای این شـرکتها
بـه کار گیـرد تـا هـم تولیـد و تجـارت
آسـیب نبینـد و هـم جامعـه با مشـکالت
متنـوع متاثـر از آن روبـرو نشـود.

وی تصریـح کـرد :از زمانـی کـه قانـون
هدفمنـد سـازی یارانه ها و سـهمیه بندی
سـوخت اجـرا شـده برخـی از واحدهـای
فعـال تجـاری بـه ویـژه شـرکتهای پخش
بـا کمبـود سـوخت مواجـه شـده کـه در
مـواردی ناچارنـد نیـاز خـود را بـه صورت
آزاد تهیـه کننـد کـه هزینـه زیـادی را بر
آنهـا تحمیـل مـی کند.
جویا خواسـتار رسـیدگی مجـدد به
سـهمیه این شـرکتها شـد.
شـرکتهای پخـش اجـازه نمـی دهنـد تـا
کوچکتریـن کمبـودی در اسـتان رخ دهد
رئیـس انجمـن پخـش اسـتان کردسـتان
افزایـش سـهمیه سـوخت شـرکتهای
پخـش را ضـروری ذکـر کـرد و گفـت:
انجمن شـرکتهای پخش کردسـتان دارای
 100عضـو اسـت کـه این تعـداد در آینده
بـه بیـش از  200عضـو خواهـد رسـید و
همـه ایـن شـرکتها بـه صـورت مسـتمر
مـواد غذایـی ،دارویـی ،درمانـی ،تجهیزات
پزشـکی و مـواد بهداشـتی را بـه سراسـر
اسـتان میرسـانند.
محمـد صدیـق مـرادی افـزود :در حـال
حاضـر  237دسـتگاه کامیـون ملکـی و
 40دسـتگاه کامیـون و نیسـان بـار اجـاره
ای کار توزیـع را بـر عهـده داشـته و
اجـازه نمیدهنـد تـا کوچکتریـن کمبودی
در اسـتان رخ دهـد امـا خودشـان دارای
مشـکالتی هسـتند کـه تـا کنون بـا وصف
وعـده های فراوان مسـئولین حـل و فصل
نشـده و کمبـود سـوخت در صـدر ایـن

مـوارد قـرار دارد.
وی خاطـر نشـان کـرد :دولـت بایـد ایـن
را بدانـد کـه تاخیـر در ارسـال کاالهـای
فوق سـبب ایجـاد گرانی ناشـی از کمبود،
شـکل گیـری بـازار سـیاه ،فاسـد شـدن
برخـی محصـوالت و آسـیب دیـدن تولید
و تجـارت میشـود.
مـرادی اذعـان کـرد :برخـی از شـرکتها
دارای ژنراتـور گازوئیلـی هسـتند تـا
در صـورت قطـع بـرق دارو و کاالهـای
فاسـد شـدنی آنهـا آسـیب نبینـد امـا این

دسـتگاهها فاقـد سـهمیه هسـتند و از
دولت خواسـتاریم تا سـهمیه خـاص برای
آن اختصـاص دهـد.
دولـت بایـد بـا همـکاری انجمـن
پخـش راهکارهای مورد نیـاز را اجرا
کند
عضـو هیئـت مدیره انجمن شـرکت پخش
کردسـتان انتقـاد را سـر آغـاز سـخن قرار
داد و گفـت :سـوخت کامیونهـای مـورد
اسـتفاده شـرکتهای پخش گازوئیل اسـت
کـه در دوران گذشـته هـم از نظـر میـزان

دسترسـی بـدون محدودیـت بـود و هـم
ارزان تـر از بنزیـن بـود امـا امـروزه پایین
بودن سـهمیه و بـاال بودن قیمـت در بازار
سـیاه شـرایطی فراهم کرده که ما گرایش
بـه سـوی مصـرف بنزین پیـدا کنیـم زیرا
ارزان تـر برایمـان تمـام میشـود.
فردیـن شـریفی در ادامـه اظهـار کـرد :ما
هـم مسـائل مربـوط بـه قاچـاق سـوخت
را درک مـی کنیـم و مخالـف آن هسـتیم
امـا دولـت بـدون توجـه بـه همـه زوایـای
موضـوع ،اقـدام بـه برنامه ریزی و سـهمیه

بنـدی نمـوده زیـرا سـهمیه مـورد نظـر
جوابگـوی نیـاز شـرکتهای پخش نیسـت.
وی تصریـح کـرد :دولـت باید بـا همکاری
انجمن پخـش راهکارهای مـورد نیاز برای
پایـان دادن به این مشـکل بیندیشـد.
رئیـس واحـد مهندسـی فـرآورده هـای
نفتـی شـرکت نفت کردسـتان با اشـاره به
قوانیـن مربـوط به سـهمیه بندی سـوخت
گفـت :سـهمیه بر اسـاس قانـون هدفمند
سـازی یارانـه و متناسـب بـا نـوع کامیون
و میـزان پیمایـش تعریـف شـده و هیـچ
مقامـی نمیتوانـد از آن تخطـی کنـد.
اقبـال حسـنی افـزود :اسـتانهای دیگر هم
بـه میـزان سـهمیه کامیونهای شـرکتهای
پخـش اعتـراض دارنـد کـه دولـت بـرای
حـل ایـن مشـکل اقـدام بـه صـدور تعداد
محـدودی کارت گازوئیـل آزاد کـرد تـا
کامیونهـای متعلـق بـه ایـن شـرکتها
بتواننـد سـوخت مورد نیـاز را تامین کنند.
وی اعلام کـرد :در سـنندج  2جایـگاه و در
سـایر شـهرها هـر کـدام  1جایـگاه کارت
گازوئیـل آزاد دارنـد کـه تنها تا سـقف روزانه
 100لیتـر را توزیـع میکننـد کـه انجمـن
شـرکتهای پخش میتوانند لیسـت کامیونهای
خـود را بـه اعلام کننـد تـا زمینه دسترسـی
بـه ایـن میـزان برایشـان فراهم شـود.
در ایـن نشسـت مصـوب شـد تـا انجمـن
شـرکتهای پخـش لیسـت کامیونهـا و
ژنراتورهـای مـورد اسـتفاده را تهیـه و در
اختیار شـرکت نفـت قرار گیرد تا سـهمیه
آنهـا اختصـاص یابـد.

دولت با رویکرد نوین به توسعه روستاهای کردستان میاندیشد

روستا در اصل دارای هویت فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی خاص است که بخش بزرگی از
پیکره هویت ملی بوده و بر روند حفظ اصالتها
و نظام توسعه تاثیر کارکردی دارد زیرا به دور
از تاثیر گذاری مستقیم فرهنگهای غالب بیگانه
و تاثیر پذیری از پدیده های خطرناک نوین
اقتصاد شهری مثل واسطهگری قرار دارد.
باید این واقعیت را پذیرفت که اگر روستا نبود
بسیاری از مظاهر فرهنگی اصیل ،مناسبات
اجتماعی سامان بخش و سیستم تولید کشور
از بین می رفت ،برای نمونه اشاره میشود به
حراست از زبان ،گویشها ،لباس ،معماری،
اخالق و مظاهر پسندیده دینی ،تامین امنیت
غذایی ،فراهم ساختن مواد اولیه صنایع و
کاهش فشار بر روند شهر سازی.
اما این را هم باید پذیرفت که تا کنون هویت
و نقش روستا به صورت جامع و کامل به
رسمیت شناخته نشده و همچنان در حاشیه
مدیریت توسعه قرار دارد زیرا شناخت دولتها
از روستا شناختی ناقص و ناقض است چون
همه فکر میکنند که روند پیشرفت جهانی و

افزایش جذابیتهای رفاهی شهری روزی همه
روستاها را خالی میکند بنابراین مدام در
انتظار خالی شدن این سکونتگاه مهم و تاثیر
گذارند.
نگاه به رسیدگی دولتها به عمران ،رفاه،
آموزش و اقتصاد روستا حکایتی تلخ از
رویکردی مسموم دارد زیرا این تفکر غالب
است که نباید در واحدی که در آینده از بین
میرود سرمایهگذاری و هزینه کرد.
حال نگاهی کنیم به رویکرد کشورهای
پیشرفته و توسعه گرا که چگونه در تالشند
تا فاصله توسعه یافتگی بین شهر و روستا را
کاهش داده و این بنیاد محکم اصالتهای
فرهنگی ،مناسبات اجتماعی استوار و ساختار
اقتصادی مولد را به شدت تقویت میکنند تا
از این طریق جامعه و هویت خود را از انواع
آسیبهای احتمالی دور نگهدارند.
اکنون نوبت به بیان وضعیت روستاهای
کردستان است که در حاشیه توسعه قرار
دارند ،بیشترین مشکل روستا در حوزه
درآمد و اشتغال است زیرا تا کنون تنها به

حوزه کشاورزی و دامداری به عنوان تکیهگاه
اشتغال توجه شده و حوزههایی مثل خدمات
مکانیکی ،مهارتهای صنایع دستی ،واحدهای
فرآوری محصوالت کشاورزی و دامی ،خدمات
رفاهی و تفریحی و ظرفیت گردشگری در
مدار فراموشی و بی توجهی قرار گرفته است،
به این علت است که بسیاری از جوانان اقدام
به ترک روستا میکنند که ضربهای سنگین
به تولید ،اشتغال و روند توسعه سازمان یافته
شهری است.
هیچکس نمیتواند منکر خدمات عمرانی در
روستاها شود زیرا همه از راه ،گاز ،برق ،تلفن،
موبایل و خانه بهداشت بهره مند هستند و این
خدمات محصول تالشهای مدیرانی است
که دل در گرو توسعه متوازن داشتند و در
این راستا زحماتی خستگی ناپذیر داشتند و
تاریخ توسعه کردستان این زحمات را فراموش
نخواهد کرد اما در نهایت مزدی نامناسب برای
خدمات و تجاربش دریافت کرد زیرا بازنشست
کردن ایشان در شرایطی که امکان ماندن
داشت تعجب همگان را برانگیخت و سبب
برخی انتقدات و نارضایتی شد.
اکنون که فردی صاحب نظر در مسند توسعه
روستایی استان قرار گرفته جا دارد تا مدیریت
ارشد استان برنامههای دکتر سیروان بهرامی را
حمایت کند تا زیانهای در حاشیه قرار گرفتن
روستا در نظام توسعه پایان یافته و فصل نوینی
از عمرام و اقتصاد روستا آغاز گردد.
ماهنامه «کاسب» با هدف انجام رسالت
حرفهای گفتگویی با مدیر امور روستایی
استانداری کردستان انجام داده که اینک پیش
روی شماست.
دکتر سیروان بهرامی با اشاره به ظرفیتهای
هویت فرهنگی و منابع اقتصادی روستا گفت:
روستا دارای هویت فرهنگی و تمدنی خاص
خود است که متناسب با جایگاههای خاص و
نقش اقتصادی تعریف شده ،برای نمونه اشاره
میشود به معماری ،سنن فرهنگی ،معادالت
اجتماعی ،ابزار و روش تولید و باورهای معنوی
که هر کدام نقشی موثر در سرنوشت توسعه
و پایداری آن دارند و حذف هر کدام خالء
زیانبار به وجود میآورد ،بنابراین ضرورت
دارد تا برنامهریزی توسعه روستایی بر اساس
هویت و نقش خاص این واحد اجرا گردد تا
هم فرهنگ و تمدن ملی حفظ و هم جذابیت
روستا برای ماندگاری به حداکثر برسد.
تغییر روش مدیریت روستا با بهره گیری
از مدلهای موفق دنیا
وی افزود :یکی از ایرادات وارد بر برنامههای
فعلی شبه شهری بودن برنامههای عمرانی
و اقتصادی در روستاهاست که سبب از بین
رفتن ظرفیتهای خاص مهارتی مثل صنایع

دستی و تولید محصوالت سنتی ،فراموش
شدن سنتها و اصالت فرهنگی خاص به
عنوان یکی از تکیهگاههای فرهنگ ملی و
افزایش گرایش به زندگی شهری میشود که
در حال حاضر کردستان درگیر این تاثیرات
است ،به طوری که اکثر روستاهای ما یا حالت
شبه شهری به خود گرفته و یا خالی از سکنه
شده است ،مثال این را توجه کنید که فرد تمام
درآمدش را از روستا کسب میکند اما شهر را
برای زندگی برگزیده است.
بهرامی تصریح کرد :یکی از اشتباهات روند
فعلی مبنا قرار دادن خدمات رفاهی از قبیل
جاده ،برق ،گاز ،تلفن و موبایل و عمران به
دور از معماری خاص و توجه به متناسب
سازی ساخت و ساز با زندگی و اقتصاد روستا
است زیرا اولی هزینه خانوار را افزایش داد
و دومی گرایش به مناسبات زندگی به دور
از اصالتهای زیستی ،فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی ساکنان روستاست .تغییر ماهیت
مالکیت روستایی برای بهره برداران و دادن
حس مالکیت به روستایی و افزایش اعتبار
قانونی و حقوقی اسناد ،تغییر تکنولوژی تولید
با هدف کاهش میزان زحمت و سختی تولید
(بدون آسیب دیدن تنوع تولید) ،وارد کردن
مهارتهای فنی مرتبط با ابزار و ماشین آالت
مورد استفاده به عرصه اشتغال ،هوشمند
سازی مناطق روستایی ،آموزش استفاده
از روشهای نوین ارتباطات مدرن با هدف
تغییر روش تجارت محصوالت و استفاده از
آخرین روشهای تولید و تجارت ،تقویت
صنایع دستی و افزایش ضریب رفاهی و
تفریحی.
وی اذعان کرد :موضوع آب شرب ،راه
استاندارد ،فاصله رفاهی شهر و روستا و
آموزشهای مهارتی و ارتباطات نوین از اهم
مشکالت روستاییان است زیرا بسیاری از این
واحدها با کمبود آب مواجه هستند به طوری
که در حال حاضر برخی روستاها شبانه روز
تنها  2تا  3ساعت آب دارند و برخی از آنها
با تانکر آبرسانی میشوند که سبب بروز
مشکالت در حوزه تغذیه و بهداشت شده
است که تنها راه حل این مشکل احداث
مجتمعهای آبرسانی است که در دستور کار
قرار دارد و تا کنون 1هزار و  23روستا در
قالب  7مجتمع آبرسانی میشود .عالوه بر
این تنها  70درصد از روستاها جاده آسفالت
دارند که در فصلهای سرد و برفی معضالت
ترددی ایجاد مینماید که درمواردی باعث
عدم دسترسی به ضرورتهای درمانی و
آموزشی برای دانش آموزانی می-گردد که
در روستاهای دیگر درس میخوانند.
وی در ادامه اظهار کرد :تغییر روش و
مناسبات مدیریت روستا با هدف بهره گیری

از مدلهای موفق ،تقویت فرهنک مشارکت
روستایی در مدیریت از جمله افزایش اعتبار
معتمدین محلی ،نظام شورایی و دهیاری یکی
از برنامههای جدید است که در قالب آموزش
مبتنی بر استفاده از روشهای موفق و تجارب
محلی است که میتواند بسیاری از مشکالت
مربوط به تعدد قوانین و متولیان دولتی و
محدودیتهای بودجهای را حل و فصل کند.
آموزش شوراها ،دهیاران ،معتمدین محلی و
ساکنان روستا در زمینه مدیریتی ،حقوقی،
قانونی و تکنولوژیهای مدرن عمرانی در
دستور برنامهریزی این نهاد قرار گرفته است.
شناسایی ظرفیتهای ذاتی و جدید اقتصادی
با هدف گسترش تنوع اشتغال و افزایش
درآمد و تغییر برخی از مبانی اجرای طرحهای
عمرانی برای از بین بردن تفاوت با معماری
اصیل هم جزو برنامه های ماست.
این مقام مسئول اعالم کرد :بحث تعیین حدود
اراضی با هدف جلوگیری ار تعرض به اراضی
دولتی و تضییع حقوق روستاییان و افزایش
اعتبار قانونی مالکیت و افزایش ارزش پولی
یکی از اموری است که در چند سال اخیر
شروع شده اما باید روند سرعت عمل بیشتری
به خود بگیرد.
تقویت تولید تنها راهکار افزایش درآمد
نیست
بهرامی در زمینه مشکالت مربوط به اقتصاد
روستا گفت :تقویت تولید تنها راهکار افزایش
درآمد نیست زیرا در موارد بسیاری محصوالت
یا بر دست تولید کننده میماند و یا سودش
نصیب دالالن خواهد شد که این امر انگیزه
تولید و ماندگاری در روستا را نابود میکند،
دولت باید در این حوزهها اقدامات مستمر و
دائمی انجام دهد از جمله ایجاد مراکز معامله
محصوالت ،تاسیسات نگهداری از مازاد تولید
مانند سردخانه ،ترویج روشهای نوین تولید
از جمله کشت قرار دادی و توافقی .یکی
دیگر از راههای ارتقاء شاخصهای اقتصادی
و رفاهی استفاده از منابع فراموش شده مثل
شیالت ،پرورش قارچ ،صنایع بومی و  ....در
قالب تشکیالت بزرگ مثل تعاونی تولید.ایجاد
تعاونیهای روستایی تجربه موفق کشور است
اما به نسبت زمان تغییرات الزم اعمال نشده و
باید در قالب برنامه مشارکتی با سایر نهادهای
مرتبط این موضوع راهکارهای الزم تدوین و
اجرا شود.
وی افزود :ما تجربه اجرای پروژههای بزرگ
مثل شیالت پالنگان و دیوزناو را داریم که
در ابتدا مورد استقبال قرار گرفت و موجب
مهارجرت معکوس شد اما به علت نبود
حمایت و هدایت مستمر نتوانست به سرانجام
برسد ،تجربه ثابت کرده که طرحهای بزرگ

اقتصادی را نباید بعد از بهره برداری رها کرد
بلکه باید در یک پروسه مستمر مورد توجه
قرار گیرد.
ارتقاء سطح رفاه روستایی در دستور کار
دولت
سرپرست مدیریت امور روستایی و شوراهای
استانداری کردستان توجه به رفاه و تفریح را
یکی از برنامههای این دفتر دانست و اظهار
کرد :ایجاد کلوپهای تفریحی ،ایجاد سالنها
و تیمهای ورزشی ،پارکهای اختصاصی
بزرگسال و کودک ،برگزاری بازی-های
بومی و  ....از ضرورتهای ایجاد انگیزه برای
ماندگاری جوانان است زیرا در حال حاضر به
علت نبود این موارد جوانان حاضر به ادامه
زندگی در روستا نبوده و بعد از پایان فصل
درو زندگی را در شهرها ادامه میدهند .هم
اکنون  150سالن ورزشی در روستاها ساخته
شده و در بسیاری از روستاها پارک کودک
ساخته شده اما در اینجا باید توجه کنیم که
در زمینه نگهداری مستمر و تدوام استفاده از
این امکانات مشکالتی وجود دارد به طوری
که سالنهای ورزشی به علت نبود مربی و
عدم انجام تعمیرات بالاستفاده مانده و اکثر
تاسیسات پارک کودک از بین رفته و کارایی
خود را از دست داده که نیاز است تا در این
زمینه برنامهریزی الزم انجام شود به طوری
که عالوه بر راه اندازی مجدد زمینه ارتقاء
کمی و کیفی هم فراهم شود.
استاندار کردستان حامی توسعه
روستایی است
وی خاطر نشان کرد :دکتر اسماعیل زارعی
کوشا استاندار دلسوز کردستان حامی
واقعی برنامههای جدید توسعه و پایداری
روستاهاست زیرا ضرورت اعمال تغییرات
بنیادی را درک نموده و من بر این باورم که با
اجرای این برنامهها ما شاهد حفظ اصالتهای
فرهنگی و اجتماعی و تقویت اقتصاد و درآمد
خواهیم بود که موجب مهاجرت معکوس
خواهد شد و با تحقق این اهداف نظام شهری
هم سامان خواهد یافت چون از دست تبعات
ناشی از مهاجرت بی رویه مثل گسترش
حاشیه ،دستفروشی ،زباله گردی و مشاغل
کاذب رها خواهد شد.
مدیر امور روستایی و شوراهای استانداری
کردستان در با اشاره به وضعیت سکونت در
روستاها گفت :استان دارای  1651روستای
دارای سکنه و  250روستای خالی از سکنه
است که اگر تدابیر الزم اندیشیده نشود
مهاجرت از روستاها شدت گرفته و روند
توسعه اقتصادی و نظام شهر سازی را مختل
خواهد کرد.
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هنرهای دستی کردستان در انتظار حامی هنرمند
نشسـت کارگروه کارشناسـی شورای گفتگوی
دولـت و بخش خصوصی کردسـتان با دسـتور
کار بررسـی موانـع تولیـد و تجـارت صنایـع
دسـتی در سـالن جلسـات اتـاق بازرگانـی،
صنایـع ،معـادن و کشـاورزی سـنندج برگـزار
شد .
دفتـر تجـاری اتـاق بازرگانـی سـنندج
در سـلیمانیه آمـاده خدمات رسـانی به
صنایع دسـتی کردسـتان
نایـب رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معادن
و کشـاورزی سـنندج بـا اعلام خبـر احـداث
دفتر تجاری و نمایشـگاه اختصاصی سلیمانیه
گفـت :اتاق بازرگانی سـنندج در حـال احداث
نمایشگاه در سلیمانیه است تا تولید کنندگان
و بازرگانـان ایرانـی بتوانند کاالهای خـود را در
آنجـا بـه نمایـش بگذارنـد و از همـه فعـاالن
اقتصـادی بـه ویـژه تولیـد کننـدگان صنایـع
دسـتی خواسـتاریم از این مکان برای بازاریابی
اسـتفاده کنند.
فـاروق کیخسـروی افـزود :اگـر واحدهـای
تولیدی و تجاری بخواهند در اقلیم کردسـتان
عـراق دفتر بـرای فعالیت تجـاری ایجاد کنند
هزینـه زیادی برای آنهـا دارد ،اما در این مکان
بـا حداقل هزینـه زمینه دسترسـی سـریع به
بـازار و ارتباط بـا فعاالن اقتصادی اقلیم و عراق
اسـتفاده کنند ،علاوه بر این مشـاوران حاضر
در ایـن دفتـر فعـاالن اقتصادی را در پیشـبرد
برنامـه هایـی ماننـد اعتبـار سـنجی طـرف
تجـاری و عقـد قـرارداد حمایـت کنند.
وی تصریـح کرد :مکان این دفتر تعیین شـده
و عملیـات اجرایـی آن بـه زودی شـروع مـی
شود.
دبیرخانـه شـورای گفتگـو بـا تمـام تـوان در
خدمـت هنرمنـدان صنایـع دسـتی اسـت
مسـئول دبیرخانـه شـورای گفتگـوی دولت و
بخش خصوصی کردسـتان بیان کرد :شـورای
گفتگو با اهداف بهبود مسـتمر محیط کسـب
و کار ،گفتمـان مشـترک پیرامـون فضـای
کسـب و کار ،تعامـل سـازنده دولـت و بخـش
خصوصـی در جهـت رفـع موانع مخـل تولید،
اصلاح سـاختار اقتصـادی کشـور و افزایـش

مشـکالت و مطالبـات حوزه تخصصـی خود را
ارائـه نمایـد تـا بعـد از بررسـی و پاسـخگویی
دسـتگاه هـای اجرایـی مربوطـه جمـع بندی
و گزارشـات کارشناسـی تهیه و تنظیـم گردد.
مسـئول دبیرخانـه شـورای گفتگـوی دولـت
و بخـش خصوصـی کردسـتان خاطـر نشـان
کـرد :طـرح مسـائل و مشـکالت بایـد همـراه
بـا راهـکار و پیشـنهادات باشـد و دسـتگاه
هـای اجرایـی نیـز باید در خصوص مشـکالت
مطروحـه اظهـار نظر نمایند تا درصـورت لزوم
موضـوع در صحـن علی شـورا با ارائـه گزارش
کارشناسـی مطرح گـردد.
وضعیـت موجـود حکایـت از کوچـک
شـدن دایـره تنـوع و تولیـد صنایـع
دسـتی دارد
فعال حوزه صنایع دسـتی کردسـتان هنرهای
دسـتی را بخـش بزرگـی از فرهنـگ و اقتصاد
دانسـت و تصریـح کـرد :صنایـع و هنرهـای
دسـتی بخـش بزرگـی از میـراث تاریخـی،
فرهنـگ و اقتصـاد اسـت کـه بـرای حفـظ
آنهـا برنامـه ریزی شـود و بـرای پیشـبرد آنها
بایـد تبدیـل به جـزء الینفـک زندگی افـراد و
مناسـبات تفریحـی و درآمـدی خانواده شـود.
روزبـه بهزادیان افزود :نـگاه به وضعیت موجود
حکایـت از کوچـک شـدن دایره تنـوع و تولید
صنایـع دسـتی دارد کـه اگـر ایـن رونـد ادامه
یابد خسـارات سـنگینی بر فرهنـگ ،اقتصاد و
مناسـبات اجتماعی میگـذارد و ایـن را بدانید
کـه برخـی از تاثیـرات منفـی ایـن رونـد قابل
جبران نخواهـد بود.
وی خاطـر نشـان کـرد :تجـاری سـازی ایـن
حـوزه یکـی از مهمتریـن راهکارهـای تقویت
ایـن بخش اسـت کـه تاکنـون در دسـتور کار
دولـت نبوده اسـت.
روزبـه بهزادیـان اذعـان کـرد :جالـب اسـت
بدانیـد کـه گمـرک کردسـتان هیچ آمـاری از
صـادرات صنایـع و هنرهـای دسـتی نـدارد.
آمـار تفکیـک شـده از تجـارت صنایع
دسـتی در گمـرک کردسـتان نداریـم
نماینده اداره کل گمرک اسـتان کردسـتان در
خصـوص علت نبـود آمـار از تجـارت صنایع و

رقابتپذیـری اقتصادی و تسـهیل فعالیتهای
بخـش خصوصی تشـکیل شـده اسـت.
ارسلان فـداکار بـا اشـاره به هدف از تشـکیل
این نشسـت گفت :دبیرخانه شـورا از اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری
اسـتان جهـت شناسـایی و معرفـی فعالیـن
اقتصـادی حـوزه صنایـع دسـتی اسـتعالم
نموده و امروز از شـما دعوت شـده تا مسـائل،

هنرهـای دسـتی گفت :آمـار تفکیک شـده از
تجـارت صنایـع دسـتی در گمرک کردسـتان
نداریـم امـا براسـاس آمارهـای کلی صـادرات
ایـن تولیـدات را نداشـته ایم.
حاتـم گودینـی افزود :بیشـترین حجـم تولید
کردسـتان بـه تختـه نـرد تعلـق دارد کـه
صادراتـش بـه علت صـدور فتـوای مراجع دال
بـر حـرام بـودن ممنـوع اسـت.

وی اعلام کـرد :در حـال حاضـر حجم بسـیار
کوچکـی از صـادرات گیـوه داریم.
رویکـرد دولـت بـه صنایـع دسـتی
کردسـتان بایـد تغییـر کنـد
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری کردستان با تاکید
بر الزام صادرات تولیدات صنایع دستی گفت:
کردستان با وصف اینکه یکی از قطبهای
صنایع و هنرهای دستی است و دارای  2مرز
رسمی و از قطبهای تجاری ایران می باشد اما
کمترین صادرات این تولیدات را دارد که از همه
ارگانهای مرتبط خواستارم تا این روند را تغییر
داده و همه موانع و عوامل صادرات این حوزه را
حل کنند.
فرهاد حامدی افزود :جالب است بدانید که
گمرک کردستان فاقد آمار صادرات صنایع
دستی است اما گمرک کشور آماری دقیق از
تجارت آن دارد و براساس این آمار سال گذشته
 934هزار دالر تولیدات کردستان از مرز سایر
استانها صادر شده است ،ضرورت دارد تا متولیان
امر علت این موضوع را بررسی کنند.
وی تصریـح کـرد :مشـکل اساسـی صـادرات
صنایـع و هنرهـای دسـتی کردسـتان برمـی
گـردد بـه موضـوع تجـاری سـازی و بازاریابی
کـه تاکنـون در این راسـتا اقدمـات الزم انجام
نشـده اسـت و هنوز هـم تولید کننـده و تاجر
مـا محصـوالت را به صورت فلـهای و در داخل
گونـی و کارتـن صـادر مـی کند.
فرهـاد حامـدی در ادامـه خاطـر نشـان کـرد:
 289رشـته تولیـد و مهـارت در کردسـتان
داریـم که باید کد رسـمی بیـن المللی بگیرند
امـا تـا کنون هیـچ ارگانـی حاضر نیسـت این
فراینـد را انجـام دهد.
وی در مورد حرام بودن تولید تخته نرد اظهار
کرد :شورای افتای کردستان ،مفتی های اهل
سنت و برخی از مراج تقلید شیعه فتوای حالل
بودن تولید و بازی تخته نرد را اعالم کرده اند
که به نظر من برای تولید و صادرات آن کفایت
می کند و ما براین اساس پیگیر برداشتن قوانین
بازدارنده صادرات آن هستیم.
ایـن مقـام مسـئول اذعـان کـرد :صـادرات

صنایـع دسـتی از عـوارض گمرکـی و مالیـات
معـاف اسـت اما به علت نداشـتن صادر کننده
تخصصی ،همـراه نبودن با اسـتانداردهای بین
المللـی ،نداشـتن بسـته بندی بـازار پسـند و
نادیـده گرفتن سلایق بـازار تاکنـون موفق به
ایجـاد رونـد تجـارت آن نشـده ایم.
وی افـزود :همـه تولیـد کننـدگان کردسـتان
بسـته بنـدی را عامـل افزایش هزینه دانسـته
و از آن اسـتقبال نمـی کننـد.
ظهـور رشـتههای بـی هویـت آفـت
صنایـع دسـتی کردسـتان
مدیـر عامـل اتحادیـه تعاونیهـای صنایـع
دسـتی کردسـتان بـا اشـاره بـه مشـکالت
موجـود بـر سـر راه توسـعه صنایـع و هنرهای
دسـتی گفـت :نبـود تعاونیهـای تخصصـی
بـرای تولیـد و تجـارت ،اسـتاندارد نبـودن
محصـوالت ،ظهـور رشـته هـای بـی هویـت،
گرانـی مـواد اولیه به ویژه چـوب ،عدم حمایت
دولـت و عدم کنتـرل قیمت توسـط نهادهای
حاکمیتـی و برنامـه ریزی سـلیقه ای مدیران
دولتی بزرگترین موانع توسـعه صنایع دسـتی
ا ست .
فریـدون زنـدی افـزود :ایجاد تیم کارشناسـی
بـا حضور اسـاتید تولید و تجـارت در اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری،
تدویـن بسـته جـذب سـرمایه گـذار ،اعمـال
بسـته هـای تشـویقی بـرای فعـاالن فعلـی،
جلوگیـری از قاچاق چـوب و ارائه آموزشهای
نویـن تولیـد و تجـارت اهـم راهکارهـای رونق
بخشـی به ایـن حوزه اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد :بـرای صـادرات نیاز به
ثبـات قیمـت ارز و حمایـت دولـت داریـم تـا
بتوانیـم هم مـواد اولیـه ارزان را تهیـه کنیم و
هـم در بـازار خـارج رقابـت کنیم.
اداره کل تعـاون کردسـتان آمـاده
همکاری با فعاالن صنایع دسـتی اسـت
معـاون امور تعاونیهـای اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی کردسـتان ضمـن اعالم آمادگی
ایـن نهـاد بـرای حمایـت از صنایـع دسـتی
گفـت :بایـد تولیـد کننـده جـدای از دانـش
تولیـد به دانـش بازاریابی هم مسـلط باشـد و

مـا حاضریـم تـا در این راسـتا اقدامـات الزم را
انجـام دهیم.
علـی اصغـر عباسـی تصریـح کـرد :در بیجـار
تعاونـی تولیـد و تجـارت فرش گروس شـکل
گرفتـه که تـا کنـون موفقیتهـای بزرگی در
رونق بخشـی به این صنعت داشـته اسـت که
بایـد الگـوی سـایر حوزههـا هم شـود.
وی آمادگی اداره کل متبوع برای فراهم نمودن
تشکیل تعاونی تخصصی تولید و تجارت صنایع
دستی در اسرع وقت را اعالم کرد.
بزرگترین سند برای اثبات حالل بودن
تخته نرد فتوای حضرت امام خمینی است
نایب رئیس کمیته اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به
پیگیری تغییر فتوای برخی مراجع در خصوص
حرام بودن بازی و تولید تخته نرد گفت:
بزرگترین سند برای اثبات حالل بودن تخته
نرد فتوای حضرت امام خمینی است که در
جواب یکی از علما که نامه ای به ایشان نوشته
بود دال بر علت حالل کردن حرام حضرت امام
جوابی عقالیی و شیوا به وی داد که این هم
سندی دیگر است.
مجید شـاه اویسـی افزود :سالهاسـت که بنده
بـه عنـوان یـک شـهروند ،عضو شـورای شـهر
سـنندج و عضـو اتـاق بازرگانـی پیگیـر ابطال
فتـوای حـرام بـودن تختـه نـرد هسـتم کـه
موفقیتهـای بزرگـی هـم بـه دسـت آورده ام
اکنـون از اتاق بازرگانی سـنندج و تشـکلهای
صنفـی خواسـتارم تـا مـرا در ادامـه راه یـاری
دهنـد تـا موفـق شـویم فتـوای مقـام معظـم
رهبـری را هـم بگیریم.
وی اذعـان کـرد :کشـورهای مختلفـی دارنـد
روی تبعـات اقتصـادی ،فرهنگـی ،اجتماعـی
و روانـی تختـه نـرد کار میکننـد تـا علاوه بر
اسـتفاده از همـه ظرفیتهـای آن از این عامل
به عنوان مکانیزم کسـب اعتبـار هنری در دنیا
اسـتفاده کننـد ،در حالـی کـه ایـن حق ملت
و کشـور ماسـت امـا تـا کنونی متولـی خاصی
بـرای پیگیـری آن تعیین نشـده اسـت.
شـاه اویسـی خاطـر نشـان کـرد :صـادرات
تختـه نرد ممنوع اسـت امـا واردات آن ممنوع

نیسـت و سـالیانه هزاران عدد از آن وارد ایران
شـده و آسـیبهای بزرگـی به این حـوزه وارد
مـی کنـد امـا از ایـن جالبتـر ایـن اسـت کـه
ورزشهـای فکـری مثل بولینـگ و بیلیارد که
هیـچ نسـبتی بـا فرهنـگ و تمـدن مـا نـدارد
رسـمی شـده و فدراسـیون دارند اما تخته نرد
توسـط عـده ای حـرام اعلام می شـود.
حوزه فـرش و گلیـم نیاز بـه حمایت در
زمینه آمـوزش تولیـد و بازاریابی دارد
فعـال حـوزه تولیـد گلیـم و فـرش کردسـتان
انتقـاد از رونـد حمایـت از تولید و تجـارت این
حـوزه را در صـدر سـخنانش قـرار داد و گفت:
فقـدان متولـی اختصاصـی ،کمبود سـرمایه و
بـی توجهـی به آمـوزش فعاالن فـرش و گلیم
سـبب شـده تا این صنعت روز به روز ضعیفتر
شـود و اگـر ایـن رونـد ادامـه یابـد در آینـده
شـاهد از بیـن رفتـن فـرش و گلیـم از چرخه
تولیـد و اشـتغال خواهیـم بود.
جمشـید پارسـامنش تصریـح کـرد :اگر تخته
نـرد حـرام اسـت ،فـرش ،سـجاده و گلیـم که
حـرام نیسـت ،چـرا به ایـن موارد بـی توجهی
می شـود؟
وی خاطـر نشـان کـرد :حـوزه فـرش و گلیـم
نیـاز بـه حمایـت در زمینـه آمـوزش تولیـد و
بازاریابـی ،تسـهیالت بانکـی و تجاری سـازی
دارد.
ضـرورت دارد قوانیـن مربوط بـه قاچاق
چوب تغییـر کند تـا بازدارنده باشـد
مدیـر پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری
کردسـتان در مـورد برنامـه ایـن نهـاد بـرای
حمایـت از تولید و تجـارت گفت :قاچاق چوب
سـود بزرگی بـرای قاچاقچیـان دارد به طوری
کـه افـراد شـاغل بـه آن حاضرنـد تـا هـر نوع
جریمـه ای را بپردازنـد امـا از آن دسـت نمـی
کشـند که ضـرورت دارد قوانین مربـوط به آن
تغییـر کند تـا جرایـم بازدارنده شـود.
حسـن اصالنـی افـزود :قـوه قضائیـه بـا تمـام
قـدرت در برابـر قاچـاق چـوب ایسـتاده امـا
بـرای موفقیـت کامـل نیـاز بـه همراهـی
نیـروی انتظامـی و اداره کل منابـع طبیعـی
و آبخیـزداری داریـم و بایـد میـزان روابـط و
همـکاری را افزایـش دهیـم.
وی اعلام کـرد :قاچاقچیان بـرای ایجاد ترس
در جامعـه و بازداشـتن مخالفـان قاچاق چوب
ایـن رونـد را متعلق بـه خانواده هـای متولیان
اصلـی اداره کشـور معرفـی میکننـد در حالی
که اینطور نیسـت.
برخـی از هنرمندان کردسـتانی به علت
نبـود حمایـت دولتـی عرصه تولیـد را
تـرک کـرده اند
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج
با اعالم آمادگی شورا و شهرادری سنندج برای
حمایت از صنایع دستی گفت :هنر در کشور ما
بی ارزش شده و هیچ کس و هیچ ارگانی حاضر
به متولی گری کامل آن نیست و اگر این روند
ادامه یابد بدون شک هنر و صنایع دستی از
نفس خواهد افتاد.
اسـعد فریـدی افـزود :فقدان تخصـص تجارت
کار سـختی نیسـت و بـا یـک کارگـروه فعـال
حـل مـی شـود اما نیـاز بـه اراده مدیـر دارد.
وی در ادامه اظهار کرد :برخی از هنرمندان
کردستانی به علت نبود حمایت دولتی عرصه
تولید را ترک کرده و مشغول فروش کاالهای
وارداتی هستند و این یک تراژدی برای کشور
است.

مجتمع تولیدی صنایعدستی در سنندج راهاندازی میشود
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی کردستان با یادآوری
ثبت جهانی هورامان بهعنوان بیست
و ششمین میراث جهانی ایران ،گفت:
غار باستانی کرفتو نیز برای ثبت جهانی
معرفی شده و کارهای مربوط به آن در
حال پیگیری است.
یعقوب گویلیان در گفتوگو با خبرنگار
«کاسب» اظهار کرد :کردستان دارای بناهای
تاریخی بسیاری است که بیانگر هویت ،اصالت
و پیشینه فرهنگی و تمدنی این استان بوده و
میطلبد همه با هم نسبت به حفظ و نگهداری
این گنجینهها احساس مسئولیت کنیم.
وی افزود :سال گذشته در زمینه احیای
بناهای تاریخی اقدامات ویژهای انجام شد به
طوری که تخصیص بیش از  ۶میلیارد تومان
برای احیای بناهای تاریخی استان ،واگذاری
 ۵بنای تاریخی به بخش خصوصی و تملک
و خریداری چهار بنای تاریخی از جمله این
اقدامات بوده است..
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی کردستان یادآور شد :علیرغم
فشارهای زیاد برای واگذاری عمارت
خسروآباد ،خوشبختانه توانستیم مجوز تبدیل
این بنای تاریخی به کاخموزه را اخذ کنیم.
وی افزود :مسجد داراالحسان سنندج که به

لحاظ هنر معماری بسیار حائز اهمیت است،
بهعنوان موزه مسجد ـ مدرسه افتتاح شد و
تیمچه حاجشهباز بیجار نیز به عنوان یکی از
بناهای تاریخی استان با هدف حفظ و احیای
این بنای تاریخی و همچنین نمایش و عرضه
فرشهای نفیس بیجار به سرای گلیم تبدیل
شد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی کردستان ،با بیان اینکه ثبت
جهانی هورامان اقدامی مهم و ارزشمند بود
که در مردادماه سال گذشته بهعنوان بیست
و ششمین میراث جهانی کشور ایران ثبت
جهانی شد ،گفت :خوشبختانه غار باستانی
کرفتو نیز برای ثبت جهانی معرفی شده و
کارهای مربوط به آن در حال پیگیری است
که امیدواریم بهعنوان دومین اثر جهانی استان
در یونسکو ثبت و معرفی شود.
وی عنوان کرد :مرمت و بازسازی کاخموزه
خسروآباد و عمارت مشیردیوان سنندج،
راهاندازی موزه خط و کتابت امیرنظام گروس
در بیجار ،راهاندازی موزه شهر سقز ،مرمت و
بازسازی فاز اول قلعهشهر مزگوته سور مریوان،
ثبت بافت تاریخی بانه ،تهیه ضوابط بافت سقز،
بازنگری بافت تاریخی شهر سنندج و ایجاد و
راهاندازی موزه دفاع مقدس جزو برنامههای
این ادارهکل در سالجاری خواهد بود.

گویلیان در ادامه اظهار کرد :در حال حاضر
پنج هزار تخت در قالب  ۳۲هتل ۲ ،هتل
آپارتمان ۲۴ ،مهمانپذیر ۲ ،اقامتگاه سنتی و
 ۳۴اقامتگاه بومگردی در استان برای اسکان و
پذیرایی از مسافران وجود دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی کردستان افزود :در ایام
تعطیالت با توجه به فعال بودن ستاد اجرایی
خدمات سفر استان و با همکاری آموزش و
پرورش ،شهرداری ،ورزش و جوانان و سایر
ادارات در یک شبانه روز تا  ۲۴هزار نفر در
اماکن رسمی و دارای مجوز استان و همچنین
اقامتگاههای موقت از جمله مدارس آموزش
و پرورش و مهمانسرای ادارات اسکان داده
شدند.
وی یادآور شد :در این فصل از سال نیز
ضریب اشغال اتاق و تخت در شهرهای اصلی
گردشگری استان در حد مطلوبی است.
گویلیان در ادامه گفت :بخش گردشگری از
مهمترین ظرفیتهای استان کردستان بهشمار
میرود که توسعه آن نیازمند ورود سرمایهگذار
است چرا که کردستان ظرفیت افزایش تختها
برای اسکان مسافران را دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی کردستان با اشاره به اینکه
کردستان پایتخت اکوتوریسم و طبیعتگردی

کشور است ،افزود :در حال حاضر  ۳۴اقامتگاه
بومگردی دارای مجوز در کردستان فعال است.
وی بیان کرد :با توجه به اینکه از نظر کمیت،
تعداد این اقامتگاهها به نسبت استانهای
دیگر پایین است ،ولی از لحاظ کیفیت جزو
استانهای برتر کشور هستند.
گویلیان یادآور شد :معرفی شاخصههای
فرهنگی ،تاریخی ،معماری ،جاذبههای طبیعی،
صنایعدستی بومی ،آداب و سنتها ،غذاهای
محلی ،رعایت مسائل زیستمحیطی و ...از
جمله معیارهایی است که در این اقامتگاهها
مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی کردستان گفت :واگذاری
 ۲۴هکتار زمین برای بهرهبرداری از کمپ
گردشگری سورین بانه ،اختصاص زمینی با
مساحت  ۱۲هکتار برای احداث بازارچه دائمی
صنایع دستی در سنندج ،صدور دو مجوز
گردشگری کشاورزی و دو مجوز گردشگری
فضای مجازی از جمله اقداماتی است که
استان انجام شده است.
وی عنوان کرد :در سال گذشته  ۱۵اثر از
کردستان شامل یک اثر گلیم ،دو اثر سراجی،
سه اثر سازسازی ،سه اثر چاقوسازی و  6اثر
نازککاری ،موفق شدند ،مهر اصالت و نشان
ملی مرغوبیت کاالی صنایعدستی را دریافت

کنند ،که در مجموع تاکنون  ۱۵۴اثر از استان
نشان ملی را کسب کرده است.
گویلیان افزود :همچنین از سال گذشته
تاکنون بالغ بر  ۱۱میلیارد و  ۷۰۰میلیون
تومان تسهیالت با اشتغالزایی بیش از ۸۰۰
نفر از محل تبصره  ۱۸به صنعتگران فعال در
کردستان پرداخت شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و

صنایعدستی کردستان از ساماندهی و
راهاندازی مجتمع تولیدی صنایعدستی تایله
(طالقانی) سنندج با اشتغالزایی مستقیم
بیش از  ۱۳۰نفر در هفته دولت خبر داد و
گفت :راهاندازی مجتمع و کارگاههای شالبافی
در بانه ،گلیمبافی در کاکوسفلی و ارغوان
بافی در دیوزناو از دیگر اقداماتی است که در
سالجاری انجام میشود.

