مـاهنامه کــاسب

شماره اول  -سال دوم  -اردیبهشت ( 99دوره نهم اتاق سنندج)

صاحب امتیاز :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی سنندج
به کوشش :معاونت اجرایی ،روابط عمومی،
انتشارات و امور رسانهای اتاق سنندج
تحریریه و تهیه مطالب :صدیق مینایی
طراحی و اجرا :هژیر اهللمرادی

در سی و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کردستان عنوان شد؛

آسیبپذیری بنگاههای اقتصادی
کردستان از کرونا را جدی بگیرید

انتقاد آسیب
دیدگان از
کرونا از نحوه
حمایتهای
دولت
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باید اتاق بازرگانی
در برنامهریزی توسعه
مشارکت کند

2

حساب کشاورزان را از
زمینخواران جدا کنید
3

کردستان
تبدیل به کارگاه بزرگ
راه سازی شده است
6

صنعت کردستان
نیازمند اصالح
ساختارهای قانونی
سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی
دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی
مشکالت بخشهای اقتصادی کردستان متاثر
از شیوع کرونا با ارائه مناسبترین راهکارها
برای حمایت از این بخش در سالن جلسات
استانداری کردستان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی سنندج با اشاره به ضرورت ایجاد

اقتصاد ورزش اتاق سنندج با انتقاد از وجود
چند گانگی در روشهای برخورد با زیانهای
کرونا گفت :تناقض بین سیاستهای وزارت
بهداشت و وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی وجود دارد که باید در راستای
حل این موضوع اقدام گردد.
دکتر سید مختار هاشمی افزود :فعالین حوزه
گردشگری ،هنر و ورزش به سیاستهای
حمایتی دولت انتقاد دارند و از نمایندگان

بهمن مرادنیا :بخشی از بیکاری استان بواسطه وجود مشاغل کاذب
نظیر دستفروشی بوجود آمده است ،در حالیکه برای شغل های
که هست متقاضی کارآزموده و ماهر بسیار اندک است و باید
سازمان فنی وحرفه ای در راستای افزایش مهارت آموزی ها
جدی تر وارد عرصه شود.
وحدت در روند مقابله با شیوع کرونا گفت :باید
با هوشیاری تمام و انضباط پذیری جهادوار با
این پدیده برخورد کنیم تا بتوانیم از این بحران
عبور نماییم.
سید کمال حسینی افزود :کسب و کار ستون
فقرات اقتصاد کردستان است که دستورات
ماندن در خانه و اجبار در رعایت فاصله
اجتماعی و خودداری از سفر آسیب جدی به
آن وارد نموده و باید این شعار را به « ماندن
در سنگر جهاد اقتصادی » تغییر داده و تمام
زمینههای انجام این جهاد را فراهم نماییم.
وی تصریح کرد :باید باور کنیم که مدت  9تا
 15ماه با کرونا درگیر هستیم و با برنامهریزی
دقیق ،اتحاد دولت و بخش خصوصی و سرعت
در اجرا چرخ اقتصاد را بچرخانیم.
حسینی خاطر نشان کرد :نظام مدیریت کشور
باید برنامههای عصر پساکرونا را نیز تدوین
کنند و طوری پیش رویم که کرونا را تبدیل
به فرصت برای آینده توسعه کشور به ویژه
استانهای کمتر برخوردار نماییم.
وی در ادامه اظهار کرد :در شورای گفت و گو
و دبیرخانه این نهاد باید تنظیم مجدد اهداف
برای حیات دوباره کسب و کارهای موجود
برنامهریزی کنند.
حسینی اعالم کرد :اتاق سنندج در خصوص
اقدامات این نهاد برای مقابله با زیانهای
کرونا جلسات کارشناسی و اقدامات پژوهشی
متنوعی انجام داده که بر اساس این تحقیقات
 72/7درصد بنگاههای استان آسیبهای جدی
دیده و باید مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس کمیسیون گردشگری ،اقتصاد هنر و

استان در مجلس گلهمند هستند.
وی اظهار کرد :در درجه بندی بنگاههای
آسیب دیده از کرونا بخش گردشگری بیش
از سایر بخشها آسیب دیده است زیرا میزان
کاهش تقاضا در این عرصه  100درصدی بوده
است و تا کنون  69میلیارد تومان خسارات به
این بخش وارد شده است.
هاشمی تصریح کرد :سال گذشته  17اقامتگاه
بوم گردی استان توانستند  926میلیون تومان
درآمد از محل خدمت به  8هزار و  538نفر
گردشگر داخلی و  482نفر خارجی به دست
آورند اما از زمان ورود کرونا همه تعطیل
گشته و  70نفر نیروی انسانی این اماکن بیکار
شدهاند.
وی خبر از تعطیلی  850واحد رستوران و غذا
خوری استان داد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق سنندج
خواستار ارائه تسهالت ارزان قیمت با مدت
بازپرداخت بلند مدت ،تخصیص بخشی از
درآمدهای مرز باشماق به حوزه گردشگری و
هدفمند کردن تعطیالت شد.
سرپرست سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی در مورد نحوه برخورد این
سازمان با برنامههای مقابله با کرونا گفت :ما
در برخورد با تبعات منفی کرونا تابع برنامههای
وزارت متبوع خویش و ستاد ملی مبارزه با
کرونا هستیم و با قدرت پیگیر اجرای مصوبات
و افزایش سهم استان از بستههای حمایتی
هستیم.
مریوانی افزود :هتلهای استان بسته نشدند
و اجازه داشتند تا با رعایت پروتوکلهای
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رویکرد دولت در نگرش به بخش کشاورزی در
زمان شیوع کرونا را مورد انتقاد قرار داد و گفت:
کشاورزی هم مانند سایر بخشها آسیبهای
جدی دیده اما گویا دولت عالقهای به حمایت
از این بخش ندارد.
محمد سعید احمدپناه افزود :خسارات
کشاورزی مثل سایر بخشها نیست و باید تا
خرداد منتظر ماند تا زیانها مشاهده گردد اما
بیشترین آسیب زمانی وارد شد که حوزه حمل

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق سنندج خواستار ارائه تسهالت
ارزان قیمت با مدت بازپرداخت بلند مدت ،تخصیص بخشی از
درآمدهای مرز باشماق به حوزه گردشگری و هدفمند کردن
تعطیالت شد.

بهداشتی فعالیت نمایند و اگر مشکلی پیش
آمده ناشی از سفر نکردن مردم بوده است و
اخیرا که برخی محدودیتها برچیده شده
ما شاهد افزایش سفر به استان و مراجعه به
هتلها ،مهمان پذیرها و اقامتگاههای بوم گردی
هستیم به طوری که دیروز به ما خبر رسید
که اقامتگاههای روستای سلین اورامان جا برای
اسکان نداشتند.
وی اعالم کرد :بر اساس برآوردهای سازمان
میزان خسارت به حوزه گردشگری استان 69
میلیارد تومان بوده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق سنندج خواستار
تغییر برخی روشهای برخورد با کرونا گفت:
شفاف نبودن برخی از مفاد برنامههای پروتوکل
بهداشتی موجب نگرانی مدیران بنگاههای
اقتصادی استان شده و باید تغییر کند.
عطااله جویا افزود :قرار دادن تمام مسئولیت

افراد شاغل در یک بنگاه بر دوش کارفرما در
صورت ابتال به کرونا امری غیر منطقی است
زیرا فرد تمام وقت در محل کار نیست و اکثر
اوقات در خارج از آن میگذارند به این دلیل
تعداد زیادی از این افراد جرات باز کردن
واحدها را ندارند.
مدیرکل سازمان صنعت ،معدن و تجارت
کردستان با تاکید بر ضرورت حمایت از
بنگاههای آسیب دیده گفت 860 :واحد بنگاه
اقتصادی در استان داریم که اکثرا از کرونا
آسیب دیدهاند و نیاز به حمایت دارند.
محمد درهوزمی افزود :قرار شد بخش خصوصی
دولت را در ارزیابی خسارات و روشهای
حمایت یاری دهد که امید است این امر تحقق
یابد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سنندج

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی :بازرسان سازمان تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در این مدت به صورت شبانه روزی در تالش
بودند تا ضمن بازرسی از نحوه اجرای پروتوکلها وضعیت عمومی
این نهادها را هم بررسی کنند و تا کنون  700فقره بازررسی انجام
شده است و تا کنون  12هزار و  800نفر در سایت بیمه بیکاری
ثبت نام نموده و درخواست  8هزار و  500نفر تایید شده و منتظر
تخصیص بودجه هستیم.

وی تصریح کرد :سهم کردستان از اعتبار 40
هزار میلیارد تومانی تامین شده توسط بانک
مرکزی  431میلیارد تومان است.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان هم
در خصوص برنامهریزی بانکها برای حمایت از
بنگاههای آسیب دیده گفت :بانکها حمایت از
آسیب دیدگان از کرونا را پذیرفته اما این را هم
باید قبول کرد که این نهادها هم کمتر از دیگر

سید کمال حسینی :نظام مدیریت کشور باید برنامههای عصر
پساکرونا را نیز تدوین کنند و طوری پیش رویم که کرونا را
تبدیل به فرصت برای آینده توسعه کشور به ویژه استانهای کمتر
برخوردار نماییم.
و نقل تعطیل و اعالم کردند کرونا از طریق
محصوالت کشاورزی منتقل میگردد و سبب
شد تا بخش بزرگی از محصوالت از بین رود.
وی تصریح کرد :تمام صنایع وابسته به
کشاورزی و تخصصهای مربوطه به سبب
کرونا بیکار شدند از جمله دامپزشکی ،تولید
و توزیع نهادهها و تولیدات گوشتی.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان با
بیان برنامههای این وزارتخانه در زمینه حمایت
از واحدهای آسیب دیده از کرونا گفت :باید
تعادل بین اقتصاد و سالمت خانوار ایجاد شود.
ملک افزود :تمام تالش ما این است تا دولت
در بحث حمایت تفاوت بین استانها در تعیین
میزان خسارات کرونا را در نظر گیرند و یک
نسخه واحد برای کل کشور در نظر نگیرند.
وی اظهار کرد 65 :درصد اقتصاد استان را
خدمات تشکیل میدهد این در حالی است
که میانگین کشوری  52درصد میباشد و این
حوزه بیش از سایر حوزهها آسیب دید.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص
اقدامات این سازمان اعالم کرد :بازرسان
سازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این
مدت به صورت شبانه روزی در تالش بودند
تا ضمن بازرسی از نحوه اجرای پروتوکلها
وضعیت عمومی این نهادها را هم بررسی کنند
و تا کنون  700فقره بازررسی انجام شده است.
برهان صلواتی افزود :تا کنون  12هزار و 800
نفر در سایت بیمه بیکاری ثبت نام نموده و
درخواست  8هزار و  500نفر تایید شده و
منتظر تخصیص بودجه هستیم.

نهادها آسیب ندیدهاند.
یوسفی اظهار کرد :عالوه بر کاهش شدید
واریز پول به بانکها عواملی از قبیل عدم وصول
اقساط و پرداخت تسهیالت  1میلیونی از منابع
بانکی سبب آسیب دیدن توان نظام بانکی شد.
استاندار کردستان با بیان اینکه برای برخی
مشاغل نیروی کار ماهر نداریم ،گفت :استان
نیازمند نیروهای ماهر در همه بخش ها است،
اما متاسفانه برای آن مشاغل نیروی ماهر در
استان وجود ندارد.
بهمن مرادنیا گفت :بخشی از بیکاری استان
بواسطه وجود مشاغل کاذب نظیر دستفروشی
بوجود آمده است ،در حالیکه برای شغل های
که هست متقاضی کارآزموده و ماهر بسیار
اندک است و باید سازمان فنی وحرفه ای در
راستای افزایش مهارت آموزی ها جدی تر وارد
عرصه شود.
مرادنیا در ادامه سخنان خود رفع بیکاری و
افزایش اشتغال را دغدغه و اولویت اساسی همه
مدیران برشمرد و گفت :اعتقاد دارم باید از
همه ظرفیت ها و تسهیالت بانکی در راستای
تحقق این مهم استفاده کنیم.
استاندار کردستان با بیان اینکه بیماری کرونا
در کشور و استان بر روی تولید و اشتغال
تاثیر منفی گذاشت و باید با برنامه ریزی این
تاثیرات را به حداقل ممکن رساند گفت؛ بخش
خصوصی می تواند چند پیشنهاد مشخص در
خصوص کسب و کارها ارائه کند تا ما نیز آن را
به دولت ارائه کنیم و با توجه به شرایط خاص
اقتصادی استان دستورات ویژه و متفاوت با
دیگر استانها را از دولت اخذ کنیم.
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انتقاد آسیب دیدگان کرونا از نحوه حمایتهای دولت
کنــون هیــچ نتیجــهای نگرفتهایــم و اگــر
تدبیــری بــرای حــل آن اندیشــیده نشــود
واحدهــای اقتصــادی اســتان را نابــود میکنــد.
وی تصریــح کــرد :ضــرورت دارد تــا ســازمان
حمــل و نقــل و راهــداری ایــن موضــوع را در
دســتور کار قــرار دهــد.
فتاحــی در ادامــه اظهــار کــرد :مســئولین
میگوینــد اگــر کارگــری در یــک واحــد
اقتصــادی دچــار کرونــا شــود کارفرمــا مقصــر
اســت و بایــد تمــام هزینههــا را بپــردازد،
گویــا توجــه بــه ایــن امــر ندارنــد کــه کارگــر
هــم ماننــد ســایر انســانها موجــودی اجتماعــی
بــوده و مرتــب در گــردش میباشــد و احتمــال
دارد کــه ایــن بیمــاری را در مهمانــی ،اتوبــوس،
تاکســی و خیابــان گرفتــه باشــد.

وی خاطــر نشــان کــرد :بایــد مدیــران تامیــن
اجتماعــی ،مالیــات و بانکهــا شــرایط ناشــی از
کرونــا را درک نمــوده و بســتههای حمایتــی
ویــژه ایــن دوران را اجــرا کننــد امــا ایــن
ارگانهــا هنــوز هــم روال قبــل از کرونــا را اعمــال
میکننــد.

نشســت کار گــروه صنعــت و معــدن اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ســنندج بــا حضــور فعالیــن بخــش تولیــد
و مدیــران اســتان بــه منظــور جمــع بنــدی
مســائل و مشــکالت واحدهــای صنعتــی و
معدنــی و خدماتــی متاثــر از بیمــاری کرونــا و
پیگیــری اجــرای راهکارهــای حمایــت از آســیب
دیــدگان برگــزار شــد.
رئیــس کارگــروه صنعــت و معــدن اتــاق
ســنندج بــا اشــاره بــه تاثیــرات منفــی بیمــاری
کرونــا بــر واحدهــای تولیــدی و خدماتــی
کردســتان گفــت :تعطیلــی ،افزایــش هزینــه
حمــل ،تحمیــل هزینــه پیشــگیری از کرونــا و
کاهــش ســطح تولیــد و فــروش ســبب آســیب
دیدگــی شــدید واحدهــای اقتصــادی اســتان
شــده و اگــر حمایتهــای الزم از ایــن مراکــز
انجــام نشــود بــا افزایــش احتمــال ورشکســتگی
و بیــکاری مواجــه خواهیــم شــد.
عطاالــه جویــا افــزود :تحریمهــای آمریــکا و
همراهــی بســیاری از کشــورها بــا ایــن توطئــه
موجــب تضعیــف بخــش خصوصــی شــده بــود
کــه ظهــور بیمــاری کرونــا بــر مشــکالت آنهــا
افــزود.

وی تصریــح کــرد :مدیریــت ارشــد اســتان،
نماینــدگان مجلــس و نهادهــای صنفــی بایــد بــا
اخــذ تدابیــر ویــژه کشــور را از ایــن مرحلــه عبور
دهنــد و بایــد ایــن واقعیــت را قبــول کــرد کــه
واحدهــای تولیــدی و خدماتــی کردســتان تــوان
مــورد نیــاز بــرای مقابلــه بــا تبعــات کرونــا را
ندارنــد و نیــاز بــه رســیدگی خــاص دارنــد.

را بــه اســتمهال اقســاط محــدود نماینــد بلکــه
ضــرورت دارد تــا دولــت زمینــه کاهــش ســود،
پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت و بخشــودگی
جرایــم را اجرایــی کنــد.
نماینــده صنــف تولیــد الســتیک و پالســتیک
کردســتان هــم بــا انتقــاد از تاخیــر در اجــرای
برخــی مصوبــات حمایتــی گقــت :اخیــرا
مصوبـهای بــا حضــور وزرای مربوطــه و اســتاندار
کردســتان تصویــب شــد و کارخانــه پتروشــیمی
کردســتان موظــف شــد تــا  6درصــد از تولیــد
خــود را بــه کارخانههــای اســتان اختصــاص
دهــد کــه متاســفانه تــا کنــون اجــرا نشــده
اســت.

خســرو شــجاعی خاطــر نشــان کــرد :در ایــن
زمــان بانکهــا ،مالیــات و تامیــن اجتماعــی بایــد
بیــش از ســایر ســازمانها احســاس مســئولیت
نماینــد کــه متاســفانه در اکثــر مــوارد ایــن
نهادهــا هیــچ توجهــی بــه شــرایط وخیــم فعلــی
نداشــته و همچنــان ســاز ســابق را میزننــد.
وی در ادامــه افــزود :اگــر حمایــت الزم از ایــن
صنعــت انجــام نگــردد هیــچ راهــی بــرای ادامــه
تولیــد نداریــم و بایــد واحدهــای موجــود را
تعطیــل نماییــم.

ســید انــور هاشــمی در ادامــه اظهــار کــرد:
ســازمانهای تامیــن احتماعــی ،مالیــات و
محاکــم قضایــی اطالعــات درســتی از مســائل
فنــی واحدهــای تولیــدی ندارنــد بــه ایــن دلیــل
در زمــان صــدور احــکام بــا خطــا مواجــه شــده
و حــق تولیــد کننــده تضییــع میگــردد بــر
ایــن اســاس ضــرورت دارد تــا ایــن نهادهــا در
زمــان رســیدگی بــه پروندههــا از کارشناســان
نهادهــای صنفــی بــرای تشــریح مســائل دعــوت
نماینــد.

شــجاعی تصریــح کــرد :نبایــد حمایــت بانکــی

رئیــس کانــون پیمانــکاران عمرانــی کردســتان

مدیــر عامــل کارخانــه لبنیــات بفرین کردســتان
بــا بیــان زیانهــای ناشــی از کرونــا بــر ایــن
صنعــت گفــت :صنــف تولیــد لبنیــات یکــی از
حوزههایــی اســت کــه بیشــترین آســیب را از
کرونــا دیــده و نیــاز شــدید بــه حمایــت دارنــد.

تاخیــر در پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران را
خطــری بــزرگ بــرای توســعه اســتان نامیــد و
اظهــار کــرد :شــرکتهای عمرانــی  850میلیــارد
تومــان طلــب معــوق از دولــت دارنــد کــه بــا
هیــچ وجهــی نمیتواننــد آن را وصــول کننــد.
آوات محمــدی افــزود :ایــن موضوع ســبب شــده
تــا هزینههــای ســنگینی بــر دســت شــرکتها
تحمیــل گــردد و اگــر ســریعا اقدامــی بــرای
حــل ایــن مشــکل انجــام نشــود بــدون شــک
تعــداد زیــادی از ایــن شــرکتها ورشکســت شــده
و عــاوه بــر تعطیــل شــدن پروژههــای عمرانــی
هــزاران نفــر را بیــکار میکنــد.
وی تصریــح کــرد :گویــا مدیــران مملکــت هنــوز
قبــول نکردهانــد کــه کشــور در شــرایط تحریــم
و کرونــا قــرار دارد.
مدیــر عامــل شــرکت کارتــن گســتر بــا اعتــراض
بــه وضعیــت نــرخ کرایــه حمــل گفــت :کرایــه
حمــل کاال در کردســتان بســیار بیشــتر از ســایر
استانهاســت واقعــا توجیــه نــدارد کــه کرایــه از
تهــران تــا مریــوان  3میلیــون تومــان باشــد امــا
از ســنندج تــا مریــوان  5میلیــون تومــان باشــد.
اســعد فتاحــی افــزود :بارهــا ایــن موضــوع را
بــا ادارات مربوطــه در میــان گذاشــتهایم و
زیانهــای ایــن نــرخ بــرای واحدهــای تولیــدی
و تجــاری را بــه آنهــا اطــاع دادهایــم امــا تــا

نماینــده تولیــد کننــدگان صنایــع دســتی در
خصــوص تاثیــر کرونــا بــر ایــن صنعــت و نحــوه
برخــورد دولــت بــا ایــن موضــوع گفــت :کرونــا
یــک پدیــده خطرنــاک جهانــی اســت و تمــام
دنیــا را تحــت تاثیــر قــرار داده و مــا هــم بایــد
تمــام برنامهریزیهــا را بــر ایــن مبنــا تدویــن و
اجــرا نماییــم زیــرا عــدم هماهنگــی برنامههــای
مــا بــا خــارج بــه نتیجــه نمیرســد.
فلــور یونســی افــزود :مــا بخشــی از مــواد
اولیــه را از خــارج وارد نمــوده و بخــش
بزرگــی ار محصــوالت را در بازارهــای خارجــی
میفروشــیم ،اگــر نتوانیــم حمایــت کامــل از
فعالیــن ایــن حــوزه بنماییــم از رقابــت در بــازار
بــاز مانــده و بــازار را بــه دیگــر کشــورها واگــذار
میکنیــم .
وی اظهــار کــرد :در شــرایط حاضــر دولــت هیــچ
حمایتــی از صنایــع دســتی ننمــوده و هیــچ
برنامــهای هــم بــرای نجــات تولیــد کننــدگان
نــدارد.

کار قــرار گرفتــه اســت امــا مشــاغل دیگــر هــم
میتواننــد از بســته ایــن مشــاغل هــم اســتفاده
کننــد.

وی اعــام کــرد :جلــو خیلــی از اجراییههــای
قضایــی گرفتــه شــده تــا رونــد تولیــد آســیب
نبینــد.
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد :در زمینــه
حمــل و نقــل هــم جلســات و مکاتبــات متعــدد
بــا ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل انجــام
دادهایــم و نــرخ مصــوب را بــه آنهــا اعــام کــرده
و اگــر کســی از ایــن تعرفــه تخطــی کنــد مــورد
تعقیــب قانونــی قــرار میگیــرد.
وی خاطــر نشــان کــرد :در زمینــه تامیــن ارز
مــورد نیــاز واردات مــواد اولیــه هیــچ مشــکلی
نداریــم و در ســریع تریــن زمــان انجــام
میشــود کــه ســال گذشــته  152میلیــون
یــورور تامیــن شــد.
مدیــر عامــل شــرکت دانــش بنیــان اهــورا نحــوه
برخــورد دولــت بــا تولیــدات دانــش بنیــان را
مــورد انتقــاد قــرار داد و گفــت :تولیــدات دانــش
بنیــان بــرای اکثــر مــردم جامعــه مــا ناآشــنا
میباشــد کــه بایــد دولــت در ایــن راســتا
اقدامــات الزم را انجــام دهــد.
آرمــان قوامــی افــزود :صــدا و ســیما و
شــهرداریها میتواننــد در ایــن زمینــه
نقــش بزرگــی بــازی کننــد امــا هیــچ برنامــه
ویــژه بــرای ایــن بخــش نداشــته و تعرفههــای
تبلیغاتــی آن اکثــرا بیشــتر از ســایر تولیــدات
بــوده و از تــوان تولیــد کننــده دانــش بنیــان
خــارج اســت.
وی افــزود :تامیــن قطعــات یدکــی و تعمیــرات
بــه علــت نبــود نظــارت در ســیر صعــودی
خطرناکــی قــرار گرفتــه بــه طــوری کــه در
مــدت  2مــاه گذشــته افزایــش  2برابــری یافتــه
اســت.
معــاون ســازمان تامیــن اجتماعــی کردســتان
در مــورد اقدامــات ایــن نهــاد در حمایــت از
آســیب دیــدگان از کرونــا گفــت :ســازمان تامین
اجتماعــی آمــاده ارائــه خدمــات حمایتــی از
ایــن افــراد اســت.

معــاون صنعتــی ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت کردســتان بــا اشــاره اقدامــات ایــن
ســازمان در بحــث مقابلــه بــا تبعــات کرونــا
گفــت :بیــش از  20هــزار نفــر ســاعت جلســه
بــا اصنــاف ،مشــاغل و واحدهــای اقتصــادی و
مدیــران بانکــی ،مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی
برگــزار کردهایــم.

ســید یوســف افــزود8 :هــزار و  700نفــر از
کارگــران  10رســته آســیب دیــده مشــمول
دریافــت بیمــه بیــکاری هســتند امــا تــا کنــون
میــزان و زمــان پرداخــت مشــخص نشــده
اســت.

الماســی افــزود 13 :رســته متاثــر از کرونــا
شناســایی شــده و برنامــه حمایــت از آنهــا
تدویــن و ابــاغ گردیــده و رونــد در دســتور

وی تصریــح کــرد :پرداخــت بیمــه بیــکاری
مســتلزم تامیــن اعتبــار از طــرف دولــت
میباشــد.

باید اتاق بازرگانی در برنامهریزی توسعه مشارکت کند
در شرایطی که کشور درگیر تبعات اقتصادی
ناشی از تقابل ابرقدرتها در قالب تحریمهای
آمریکا و همراهی سازمانهای بین المللی و
تبعیت بسیاری از کشورها به ویژه اروپائیان از
این تحریمها میباشد ناگهان ویروس خطرناک
کرونا ایران را درنوردید و همه جا را تعطیل کرد.
در حال حاضر روند توسعه ایران درگیر هر دو
موضوع بوده و وضعیت آسیب پذیری در اقتصاد
کشور ایجاد نموده که با کوچکترین اهمال
مدیریتی نوسانات شدید و غیر قابل کنترلی
ایجاد مینماید بر این اساس باید با نهایت
هوشمندی برنامهریزی و با سرعت اجرا نمود.
مدیریت ارشد کشور برای تقویت توان اقتصاد
در قبال توطئههای خارجی بستههای گوناگونی
تدوین کردهاند که مهمترین آن اقتصاد
مقاومتی است که نتیجه مدتها بحث و مذاکرات
اندیشمندان و چهرههای مجرب مدیریتی
میباشد و توانسته تا کنون روند توسعه کشور را
از طوفانها عبور دهد.
در این شرایط و در ادامه تقویت بنیه اقتصاد
کشور مقام معظم رهبری سال جاری را به
نام جهش تولید نامید که مسئولیت همگان را
سنگینتر کرد و برای پیشبرد اهداف نهفته در
این شعار نیاز به تمهیدات خاص دارد.
ظهور بیماری کرونا تبدیل به عامل دیگری برای
فشار آوردن به روند مدیریت و توسعه گردید
که به علت پیش بینی نشدن ،نبود شناخت
از درمان ،هزینههای سنگین مالی ،سرعت در
سرایت و باال بودن مرگ و میر ناشی از آن از
ضریب آسیب زایی باالیی برخوردار میباشد که
برخی تبعات آن تا مدتها بر روند جاری مملکت
باقی خواهد ماند.
کردستان به عنوان استانی کمتر توسعه یافته
بیش از سایر مناطق نیاز به توجه و حمایت
دارد زیرا حوزه تولید آن در تمام زمینهها توان
مقاومت در برابر نوسانات سنگین را ندارد که
اگر این موارد در نظر گرفته نشود آسیبهای
وارد شده به استان دامن اقتصاد کشور را نیز
در بر گرفته و روند توسعه را به چالش میکشد.
مدیریت ارشد کردستان ،نمایندگان مجلس و

رسانهها باید در یک اقدام هماهنگ نسبت به
تدوین بستههای خاص و انتقال نیازهای استان
به مسئولین ارشد کشور اقدام نمایند زیرا این
استان به علت داشتن تفاوت در ساختارها،
ضعف زیرساختها و تنوع در نیازها احتیاج
به سیاستهای ویژه دارد و با مدل یکسان و
سراسری نمیتوان توسعه کردستان را پیشبرد.
مسئولیت سازمان مدیریت و برنامهریزی به
عنوان متولی اصلی نظام اداره استان بیش از
دیگران میباشد و باید با سرعت عمل و کیفیت
عقالیی بیشتری وارد عمل شود تا بتواند با
تدابیر ویژه از این مراحل بحرانها عبور کرد.
بر این اساس خبرنگار ماهنامه کاسب
مصاحبهای با رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی کردستان انجام داده تا جامعه را از
اقدامات مورد نظر مدیران ارشد استان در این
دوران سخت آگاه سازد به این امید که مورد
قبول قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با اشاره
به اقدامات مربوط به مقابله با تبعات کرونا
گفت :در بحث کرونا مسئله اصلی درمان و
کنترل شیوع است که امکانات استان برای
اجرای امور کفایت میکند زیرا در چند سال
اخیر اقدامات مناسبی انجام شد از جمله احداث
بیمارستان  235تختی سقز ،تکمیل بیمارستان
کوثر سنندج ،احداث بیمارستان دهگالن و تهیه
تجهیزات مورد نیاز تمام مراکز درمانی.
دکتر بهرام نصرالهی زاده افزود :اثرات اقتصادی
کرونا جدای از هزینههای درمان و کنترل که
بخش زیادی از بودجه را به خود اختصاص داد
در سایر زمینهها هم به سبب تعطیلی واحدهای
تولیدی ،مراکز بازرگانی و روند صادرات،
زیانهای سنگینی بر توسعه استان گذاشته و
همچنان ادامه دارد.
وی تصریح کرد :تاثیرات منفی کرونا بر
کردستان بسیار بیشتر از سایر استانهاست
چون بسیاری از مشاغل در این منطقه در حوزه
خدماتی میباشد که کاهش تردد مسافر باعث
افت شدید درآمد مردم شد.
نصرالهی زاده اظهار کرد :در  3سال اخیر فعالیت

و سرمایهگذاریهای بزرگی در حوزه گردشگری
کردستان انجام شده و این روند ادامه دارد تا
این استان تبدیل به قطب توریستی میگردد
زیرا تمام پتانسیلهای الزم از قبیل اکوتوریسم،

فرهنگی  11کشور و مدیران نهادهای فرهنگی
بین المللی برگزار گردد که بروز بیماری کرونا
مانع از اجرای آن شد.
نصرالهی زاده در خصوص حمایت از اقشار

آداب و رسوم فرهنگی و ....را داشته و مردم کورد
همواره به میهمان نوازی مشهور هستند.
این مقام مسئول در ادامه افزود :برنامهریزیهای
الزم برای تبدیل کردستان به مقصد گردشگری
تدوین شده و در یک روند اجرائی قرار گرفته
و بسترهای مورد نیاز آن در حال فراهم شدن
است ،پتانسیلهای فرهنگی استان در حوزه
آداب و رسوم ،هنر موسیقی و صنایع دستی
بسیار باال بوده و در مواردی در دنیا بی نظیر
میباشد و نباید از این استعدادها غافل شد.
وی اعالم کرد :برنامهریزی برای برگزاری
جشنهای نوروز در مناطق مختلف استان
و ثبت سنندج به عنوان شهر خالق موسیقی
در یونسکو  2اقدام مناسب در این راستا بود و
یونسکو ایران را به میزبانی سنندج در ردیف 12
کشور برگزار کننده روز جهانی نوروز قرار داد که
قرار شد امسال این روز با حضور مقامات ارشد

آسیب پذیر در این مقطع زمانی گفت :یکی از
برنامههای دولت حمایت از اقشار آسیب دیده از
کرونا است که سازمان مدیریت و برنامهریزی
کردستان با همکاری ارگانهای دیگر بستههای
متنوعی تدوین نموده تا هم در زمان بیکاری آنها
را کمک نماید و هم بعد از بیماری زمینههای
اشتغال آنها را سریعتر فراهم کند.
وی تصریح کرد :کار شناسایی این اقشار با
همکاری سازمانهای حمایتی و نهادهای مردمی
در سریعترین زمان انجام شد و با اعتبارات
دولتی و کمکهای مردمی بستههای بهداشتی
و غذایی تهیه و در اختیار آنان قرار گرفت که
برای نمونه میتوان به دستفروشان ،کولبران و
کارگران بازارچه سیرانبند اشاره کرد که در اینجا
باید از خدمات بنیاد جانبازان تقدیر کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان
با تاکید بر ضرورت تالش مضاعف برای تحقق

اهداف سال جهش تولید اظهار کرد :نظام
برنامهریزی و تمام دستگاههای حاکمیتی باید
در یک حرکت هماهنگ کل امکانات خود را در
اختیار برنامه جهش تولید بگذارند تا بتوانیم به
اهداف برسیم و این را بدانیم که ایجاد جهش
در تولید یکی از مکانیزمهای اصلی و غیر قابل
جایگزین در اقتصاد مقاومتی و افزایش قدرت
مبارزه با تحریم و سایر توطئههای دشمنان
است.
وی افزود :در کردستان هم برنامه رسیدن به
جهش تولید هم در قالب شناسایی منابع،
استعدادها ،نیازها و هم نقش نهادهای حاکمیتی
تدوین شده و مدیریت ارشد استان در تالش
است تا تمام اقدامات مورد نیاز را عملیاتی نماید
و این را بدانیم که کردستان با وصف اینکه
پتانسیلها و زیرساختهای مناسبی دارد اما
از نظر اقتصادی به حد واقعی رشد ننموده و
میزان بیکاری استان معموال  2تا  3درصد بیش
از میانگین کشوری است که این آمار اصال قابل
قبول نیست زیرا کردستان ظرفیت ایجاد اشتغال
چند برابر جمعیت خود را هم دارد.
نصرالهی زاده تصریح کرد :زیرساختهایی مثل
برق ،گاز،آب و راه استان کامال فراهم است به
طوری که در زمینه گاز  10درصد از میانگین
کشوری باالتریم ،و در حوزه راه هم در حال
حاضر در شرایط مناسبی هستیم و بهره برداری
از طرحهای در دست اجرا در زمینه حمل و نقل
هوایی ،ریلی و جادهای هم در  2سال آینده
کمبودهای استان را پایان میبخشد و باید سایر
اقدامات حمایتی از قبیل منابع مالی و آموزشی
را هم فراهم نماییم تا بتوان کردستان را تبدیل
به کریدور تجارت و ترانزیت ایران نمود.
وی خاطر نشان کرد :یکی از راهکارهای تثبیت
تامین انرژی و کاهش هزینه واحدهای تولیدی،
گاز سوز کردن تاسیسات حرارتی آنهاست،
سالهای قبل  527واحد تولیدی گازرسانی شده
و امسال نیز  300واحد تولیدی استان گازرسانی
میشوند .در حوزه آب هم سرمایهگذاری کالنی
برای مهار آبها انجام شده و میزان آب استان
جوابگوی توسعه صنعتی و کشاورزی است

و زمینه گسترش صنایع فوالد و پتروشیمی
فراهم گشته و پروژههای بزرگی در این دو
حوزه تعریف و در مدار اجرایی قرار گرفته است
از جمله مجتمع زنجیره تولید فوالد و فاز دوم
پتروشیمی.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان
افزود :تبدیل اراضی دیمی به آبی و عبور از
کشاورزی سنتی به مدرن برنامه دیگر توسعه
استان میباشد که در این راستا طرحهای بزرگی
مانند آبی نمودن  17هزار هکتار از محل طرح
مهار آبهای مرزی ،احداث شبکه انتقال آب
و تامین آب شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی را داریم که این امر سبب افزایش تولید
تا  10برابر در هکتار میگردد.
این مقام مسئول با اشاره به وضعیت توسعه
راههای کردستان گفت :مقایسه وضعیت فعلی با
چند سال گذشته به خوبی بیانگر عملکرد دولت
در حوزه راه کردستان است به ویژه در چند سال
اخیر اقدامات مهمی انجام شده و پروژههای
عظیمی هم در دست احداث داریم از جمله
میتوان به ایجاد بزرگراه و کریدور شمال جنوب
 شمال ،بزرگراه همدان  -کردستان ،راه آهنکردستان ،اتوبان سنندج -مریوان و فرودگاه
سقز اشاره کرد که تنها در یک قلم  400میلیارد
تومان تا کنون در محور تیژتیژ  -گاران هزینه
شده است.
وی تصریح کرد :کردستان مسیر اصلی صادرات،
توریسم و ترانزیت کشور است که هر روز بر نقش
آن افزوده میگردد و برای رسیدن به اهداف باید
بخش بازرگانی استان حمایت شود که این امر
بدون حضور نهادهای غیر دولتی مثل اتاق
بازرگانی ممکن نخواهد بود.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان
پتانسیل بزرگی از سرمایه مادی و دانش تجارت
و تولید دارد و باید در تمام برنامهریزیها
مشارکت داده شود تا بتوان بستههای توسعه
اقتصادی را بهتر تدوین و اجرا کرد.
نصرالهی زاده در خصوص پروژههای ویژه ستاد اقتصاد
مقاومتی اعالم کرد :امسال در جلسه ستاد اقتصاد
مقاومتی تعدادی پروژه تعریف شد.
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حساب کشاورزان را از زمینخواران جدا کنید

ســی و پنجمیــن نشســت شــورای گفــت و گــوی
دولــت و بخــش خصوصــی کردســتان بــا حضــور
اســتاندار کردســتان بــا هــدف بررســی مســائل
و مشــکالت کشــاورزان و بهرهبــرداران حاشــیه
رودخانههــای گاورود و قشــاق در ارتبــاط بــا
نحــوه تعییــن حریــم و بســتر رودخانــه و ارائــه
گــزارش اقدامــات دبیرخانــه شــورای گفــت و گوی
دولــت و بخــش خصوصــی در ســالن جلســات
اســتانداری برگــزار شــد.

و افزایــش جمعیــت باعــث شــده تــا نیــاز بــه
زمیــن هــم افزایــش یابــد و بایــد اقدامــات الزم
در راســتای حــل ایــن موضــوع انجــام شــود مــن
معتقــدم بــه جــای تملــک زمیــن توســط دولــت و
پرداخــت خســارات بــه کشــاورزان در فکــر احداث
دیــوار حایــل باشــیم تــا تولیــد آســیب نبینــد.
عطــا الــه جویــا افــزود :اخــذ تدبیــر بــرای حفــظ
اشــتغال کشــاورزان و تولیــد محصــوالت امــری
ضــروری اســت.

پیشــبرد رونــد توســعه نیــاز بــه همراهــی
بیشــتر دولــت و بخــش خصوصــی دارد
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ســنندج در ابتــدای ایــن نشســت بــا
اشــاره بــه تواناییهــای بالقــوه اســتان گفــت:
شــیوع بیمــاری کرونــا بــا وصــف زیانهایــی کــه
بــرای جامعــه داشــت امــا در ذات خــود درسهایی
را هــم بــه مــا داد زیــرا بســیاری از تواناییهایــی
کــه مشــخص نبــود را عیــان نمــود.
ســید کمــال حســینی افــزود :همدلــی جهادوارانــه
کلیــه ارکان جامعــه ،اعتمــاد بــه بخــش خصوصــی
و حــذف بروکراســی اداری در صــدور مجوزهــا در
زمــره ایــن تبعــات مثبــت اســت و همــه شــاهد
بودیــم کــه واحدهــای تولیــدی کــه در تامیــن
ســامت مــردم موثــر بودنــد بــا درک اهمیــت
موضــوع نســبت بــه تولیــد و تامیــن اقالم پزشــکی
مــورد نیــاز جامعــه اقــدام نمودنــد.
حســینی بــا تاکیــد بــر نقــش شــورای گفــت و
گــو دولــت و بخــش خصوصــی اظهــار کــرد :رونــد
توســعه بــه علــت داشــتن پیچیدگیهــای خــاص،
تغییــرات مــداوم مدلهــا و رقابــت ســنگین نیــاز
بــه ارتبــاط مســتمر و موثــر نهادهــای دولتــی و
حاکمیتــی بــا بخــش خصوصــی دارد تــا بتــوان بــر
موانــع و مشــکالت موجــود غلبــه کــرد.
وی خاطــر نشــان کــرد :نــام گــذاری ســال جــاری
بــه عنــوان ســال جهــش تولیــد مســئولیت همــه
مــا را ســنگین نمــوده و بــرای رســیدن بــه مقصــد
نیــاز بــه عــزم و اراده ملــی دارد و ضــروری اســت
تــا برنامههــای راهبــردی و ســریع در زمینــه
بهبــود فضــای کســب و کار و افزایــش صــادرات
اجــرا گــردد.
رئیــس اتــاق ســنندج افــزود :بــرای بهبــود فضــای
کســب و کار بایــد اقداماتــی از قبیــل رفــع قوانیــن
مخــل ،تامیــن مالــی بنگاههــا ،ثبــات بخشــنامهها،
تغییــر در نحــوه برخــورد دســتگاههای حاکمیتــی
و ادارات دولتــی بــا تشــکلهای بخــش خصوصــی
و تثبیــت شــاخصهای کالن اقتصــادی انجــام
شــود.

تعامــل در قانــون بــه صــورت درســت
تعریــف نشــده اســت

ایــن مقــام مســئول در ادامــه خاطــر نشــان کــرد:
مــا در مجموعــه اتــاق ســنندج در ســال جهــش
تولیــد هــم پیمــان شــدهایم از ظرفیــت واقعــی
شــورای گفــت و گــو در اســتان بهــره گیریــم کــه
همراهــی و هــم ســوئی مســئولین ارشــد اســتان
میتوانــد بــر دســتاوردهای شــورا بیفزایــد.

اســتاد دانشــگاه کردســتان هــم بــا اشــاره بــه
ضــرورت تقویــت رونــد تولیــد محصــوالت
کشــاورزی گفــت :تفکیــک دولــت و کشــاورز
امــکان نــدارد چــون هــر دو الزم و ملــزوم و مکمــل
همدیگرنــد و بایــد نــگاه بــه حاشــیه رودخانههــا را
بــه ســمت تولیــد ببریــم.
دکتــر حامــد قــادرزاده افــزود :اگــر یکطرفــه بــه
ایــن موضوعــات نــگاه کنیــم نتیجــهای حاصــل
نمیشــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :ایــن موضوعــات ســابقه
دیرینــهای در اســتان دارد و تنهــا راه حــل آن
تغییــر ضوابــط و تدویــن قوانیــن جدیــد اســت.
قــادرزاده تصریــح کــرد :تعامــل در قانــون بــه
صــورت درســت تعریــف نشــده و بــه جــای
حــل مشــکل و همگرایــی موجــب بــروز فاصلــه و
تعــارض میگــردد.
کشــوری انجــام دادهانــد کــه تعــدادی از ایــن
نشســتها بــه صــدور دســتور و مصوبــه خاتمــه
یافــت امــا تــا کنــون بــه نتیجــه مطلــوب منجــر
نشــده اســت.
قانون توزیع عادالنه آب شفاف نیست
نماینــده کشــاورزان حــوزه قشــاق  -گاورود
بــا انتقــاد از عــدم شــفافیت در موازیــن قانونــی
گفــت :یکــی از مشــخصههای قانــون جامعیــت و
شــفافیت آن اســت کــه ایــن امــر در قانــون توزیــع
عادالنــه آب رعایــت نشــده بــرای نمونــه بــه ایــن
مــورد اشــاره میگــردد کــه ســیل در ایــن قانــون
تعریــف نشــده اســت.
محمــد ســعید فقیــه ســلیمانی افــزود :حــوادث
طبیعــی مثــل ســیل و زلزلــه نمیتواننــد ســلب
مالکیــت کننــد ،چگونــه میتــوان بعــد از زلزلــه
صاحبــان منــازل تخریــب شــده را از ملکشــان دور
کــرد؟ و چگونــه و بــا چــه توجیهــی میتــوان بــه
بهانــه بــارش ســنگین بــاران کــه هــر چنــد ســال
یکبــار اتفــاق میافتــد زمیــن را در ردیــف بســتر
آورد؟
وی در ادامــه اظهــار کــرد :شــرکت آب منطقــهای
میگویــد تــا هــر کجــا کــه آب رودخانــه بیایــد
مــال ماســت ،اگــر ایــن طــور باشــد باید شــهرهای
آق قــا و پــل دختــر را هــم تخلیــه نمــوده و
تحویــل ایــن شــرکت بدهنــد.

حســاب کشــاورزان را از زمیــن خــواران
جــدا کنیــد
رئیــس شــورای سیاســت گــذاری آب و خــاک
اتــاق ســنندج بــا تاکیــد بــر ضــرورت حــل
مشــکالت مربــوط بــه مالکیــت کشــاورزان حــوزه
ســد گاورود  -قشــاق گفــت :تعیین ســطح بســتر
و حریــم رودخانــه در ایــن حــوزه تبدیــل بــه
مشــکالت بزرگــی بــرای دولــت و کشــاورزان شــده
اســت و اگــر تدبیــری ســریع بــرای آن اندیشــیده
نشــود خســارات بزرگــی بــر جــای میگــذارد.
دکتــر ســید مختــار هاشــمی افــزود :حســاب
کشــاورزان را از زمیــن خــواران جــدا کنیــد زیــرا
ایــن افــراد دارای نســق و ســابقه چنــد نســل کار
بــر ایــن زمینهــا را داشــته و آن را بــرای تولیــد
میخواهنــد نــه بــرای تفریــح.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :در تصمیــم گیــری
حریــم و بســتر بایــد دینامیــک آب و جامعــه را
بــرای جلوگیــری از تنــش اعمــال نمــود و ایــن را
بدانیــم کــه از دهــه  70تــا کنــون ایــن منطقــه
دچــار تنــش اســت و لــذا در هــر تصمیــم بایــد
منافــع مــردم موجــود در منطقــه را رعایــت کننــد.
هاشــمی تصریــح کــرد :از ســال  73اقدامــات
زیــادی بــرای حــل اختالفــات توســط ذی نفعــان
ایــن حــوزه انجــام شــده و جلســات متعــدد و
مکاتبــات فــراوان بــا مدیــران ارشــد اســتانی و

وی تصریــح کــرد :گویــا آقایــان نمیداننــد کــه
بخــش بزرگــی از آبهــای وارد شــده بــه مــزارع و
باغــات ناشــی از الیروبــی نکــردن رودخانههاســت،
گویــا نمیداننــد کــه بــه علــت انجــام نــدادن
الیروبــی ،درختــان خــودرو موجــب انحراف مســیر
آب و انتقــال آن بــه مــزارع مــردم میشــود و ایــن
را نمیتــوان مبنــای تشــخیص قــرار داد.
فقیــه ســلیمانی افــزود :شــرکتهای آب
منطقــهای در تدویــن آئیــن نامــه ،حــق دفــاع را از
کشــاورزان میگیرنــد و نظــر کارشناســان خــود را
بــدون مشــورت بــا زارعیــن مبنــا قــرار میدهنــد
و ایــن ظلمــی مضاعــف میباشــد.

و ایــن اســناد در اجــرای قانــون اصالحــات اراضــی
مصــوب  1342بــه کشــاورزان واگــذار گردیــده در
حالــی کــه کتابــت اســناد فــوق بــا تاخیــر زمانــی
چنــد ســاله بــه کشــاورزان تســلیم گردیــده اســت
و لــذا اعتبــار بخشــی زمانــی بــه ایــن اســناد از
ناحیــه شــرکت هــای آب منطقــه ای فاقــد
وجاهــت قانونــی مــی باشــد.

بــه منزلــه حمایــت از اقتصــاد ملــی ،جلــو گیــری
از گســترش و رشــد حاشــیه نشــینی ،کاهــش
مطالبــات عمومــی مــردم در ایجــاد اشــتغال ،
کاهــش هزینــه هــای جــاری دولــت ،تکلیــف
شــرعی و ملــی در راســتای اجــرای سیاســتهای
ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی میباشــد.
محمــد ســعید احمــد پنــاه افــزود :سیاســتهای
ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی ،قانــون اجــرای
سیاســتهای اجرائــی اصــل  44قانــون اساســی،
قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــاء
نظــام مالــی کشــور و الحاقیــه هــای آن  ،قانــون
کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری ،قانــون
اصالحــات اراضــی ،قانــون مدنــی ،قانــون مجــازات
اســامی و قانــون توزیــع عادالنــه آبهــا قوانیــن
مربــوط بــه ایــن موضــوع هســتند کــه اگــر بــه
درســتی اعمــال گــردد تمــام مشــکالت مربوطــه
حــل خواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد :مســئولیت شــرکتهای آب
منطقــهای در ارتبــاط بــا الیروبــی اســت کــه انجام
نــدادن ایــن مســئولیت ســبب بــاال آمــدن ســطح
آبهــا و تشــدید خســارات ناشــی از آن و تغییــر
رژیــم حقوقــی بســتر رودخانههــا و زیــان رســیدن
بــه حقــوق زارعیــن شــده اســت.
احمــد پنــاه اظهــار کــرد :بســتر رودخانههــا
بایســتی فقــط دارای یــک عملکــرد باشــد و آنهــم
عبــور ایمــن داغــاب اســت و هرگونــه تفســیر
موســع از قانــون در تعییــن حــد حریــم و بســتر
رودخانههــا خــارج از حــوزه عملکــردی فــوق
مغایــر قانــون و اصــول حقوقــی بــوده و پیشــنهاد
میگــردد از دســتور کار خــارج گــردد.
وی خاطــر نشــان کــرد :حقــوق کشــاورزان و
زارعیــن کــه جــزء حقــوق اساســی آنهــا بــوده و
از گذشــتههای دور و بــه قدمــت تاریــخ و تمــدن
در حاشــیه رودخانههــا بــه کشــاورزی و زراعــت
اشــتغال داشــتهاند از ناحیــه شــرکتهای آب
منطقــهای مــورد وثــوق و مبنــای تعییــن حــد
حریــم و بســتر قــرار گیــرد.

برخی از ایرادات وارده درست است
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم
دادگســتری کل اســتان بــا تاکیــد بــر جایــگاه
کردســتان در تامیــن آب کشــور گفــت :کردســتان
سرچشــمه آبریــز چنــد اســتان اســت و بایــد تمــام
مســائل مربــوط بــه محیــط زیســت و حقابــه ایــن

وی افــزود :الزم بــه ذکــر اســت کــه اســناد صــادره

اســتانها هــم در برنامهریزیهــا لحــاظ گــردد.

اگــر کســی اعتراضــی دارد بایــد آن را از
مبــادی قانونــی پیگیــری کنــد
معــاون بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــهای
کردســتان ســخنان خــود را بــا انتقــاد از بیانــات
کشــاورزان شــروع کــرد و گفــت :بــر اســاس قانــون
تعییــن حــد حریــم و بســتر بــه شــرکتهای آب
منطقــهای واگــذار شــده و ایــن شــرکت از ظرفیت
مشــاورین ذی صــاح بــرای تعریــف ایــن حــدود
اســتفاده مینمایــد.
مردوخــی افــزود :مطالعــات گاورود انجــام
و نقشــههای آن آمــاده شــده و از طریــق
روزنامههــا بــه اطــاع کشــاورزان رســیده اســت
کــه اعتراضاتــی بــه آن وارد شــود و قانــون اجــازه
اصــاح ایــن نقشــهها را داده اســت.
وی تصریــح کــرد :نقشــه حــوزه پــل گریــزه تــا
چــم ســو هــم آمــاده شــده امــا هیــچ اقدامــی
بــرای عملیاتــی شــدن آن انجــام نشــده و نگرانــی
کشــاورزان وجاهــت نــدارد.
وی اعــام کــرد :اگــر کســی بــه نقشــههای حریــم
و بســتر اعتراضــی دارد بایــد آن را از مبــادی
قانونــی پیگیــری کنــد.

حمایــت از کشــاورزان حمایــت از اقتصــاد
ملــی و جلــو گیــری از حاشــیه نشــینی
اســت
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق ســنندج بــا
اشــاره بــه الــزام اجــرای قوانیــن توزیــع عادالنــه
آب گفــت :بــا توجــه بــه جایــگاه بخش کشــاورزی
در اقتصــاد اســتان ،نــگاه کالن بــه حفــظ جایــگاه
ایــن بخــش بعنــوان شــالوده و اســکلت اقتصــادی
اســتان ضــرورت دارد ،فلــذا حمایــت از ایــن قشــر

تــاش در احقــاق حــق خویــش قانون ،مســتندات
علمــی و کارشناســی و عکســهای هوایــی ســالهای
 42و  47را در نظــر گیرنــد.
وی اظهــار کــرد :رودخانــه مســیری دارد کــه بایــد
بــاز باشــد و از تعــرض بــه آن در قالــب کشــاورزی
و اجــرای طــرح عمرانــی و مســکونی خــودداری
گــردد تــا ســبب بــروز ســیل نگــردد.
اعظمــی تصریــح کــرد :مــن بــه خیلــی از
مشــکالت ،مطالبــات و انتقــادات کشــاورزان ایــن
حــوزه آشــنا هســتم و برخــی از ایــرادات درســت
اســت و برخــی از ایــن مــوارد هــم ناشــی از عــدم
آگاه ســازی افــراد میباشــد.
ضــرورت دارد کمیتــهای تخصصــی بــرای
حــل مشــکالت تشــکیل شــود
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی کردســتان
ضمــن اشــاره بــه عوامــل شــکل گیــری مشــکالت
موجــود گفــت :رســالت شــرکت آب منطقــهای
حراســت از منابــع آب و منافــع ملــی اســت
و اقدامــات ایــن نهــاد در ایــن راســتا انجــام
میشــود.
ســپری افــزود :وضعیــت توپوگرافیک،کوهســتانی
و شــیب دار بــودن اراضــی ایــن منطقــه ســبب
شــده کــه مــردم بــرای کشــاورزی بــه بــه کنــار
رودخانههــا بیاینــد.
وی تصریــح کــرد :در چنــد ســال اخیــر ســدهایی

در اســتان احــداث شــده کــه خیــال مــردم را از
وقــوع ســیالب راحــت نمــوده و بــرای تکمیــل کار
بایــد اقداماتــی مثــل ایجــاد دیــوار حایــل در کنــار
رودخانههــا انجــام شــود.
ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد :قانــون
رفــع موانــع تولیــد و مالکیــت برخــی مــوارد
مربــوط بــه رفــع تداخــات را مشــخص ننمــوده
و در مــواردی متوجــه میشــویم کــه کشــاورز
دارای نســق و دولــت دارای ســند اســت کــه بایــد
ضوابــط مربــوط بــه حــل و فصــل ایــن مــوارد
تدویــن گــردد و ضــرورت دارد تــا کمیتــهای
تخصصــی متشــکل از شــرکت آب منطقــهای،
جهــاد کشــاورزی ،محیــط زیســت ،ثبــت اســناد
و امــاک ،نهادهــای دانشــگاهی و نماینــده
کشــاورزان تشــکیل شــود.
اخــذ تدبیــر بــرای حفــظ تولیــد محصوالت
امــری ضروری اســت

در جریــان اجــرای قانــون اصالحــات اراضــی
مشــمول مــاده  1287از قانــون مدنــی میباشــد

رضــا اعظمــی افــزود :خیلی افــراد دیــدگاه عامیانه
از حریــم و بســتر دارنــد و بایــد در بیــان ســخن و

عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق ســنندج بــا
بیــان ایــن مطلــب کــه در ســخنان کشــاورزان و
مســئولین شــرکت آب منطقهای ایــرادات و نواقص
داشــت گفــت :در کردســتان کمبــود زمیــن داریــم

میتوان به توافق رسید
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری
کردســتان رســیدن بــه راهــکار جامــع و مــورد
توافــق را راه حــل ایــن موضوعــات دانســت و
گفــت :رودخانههایــی کــه دســتکاری نشــده
فاقــد مشــکالت هســتند و اختالفــی بیــن دولــت و
کشــاورزان وجــود نــدارد و در روخانههــای کــه بــر
روی آنهــا ســد احــداث میگــردد بــه علــت بــروز
تغییــرات تعارضــات مالکیتــی را بــه همــراه دارد
کــه بایــد بــا بهــره گیــری از اطالعــات کارشناســی
و اســناد و مشــارکت دادن زارعیــن در تصمیــم
گیــری حــل و فصــل گــردد.
خالــد جعفــری افــزود :چنــد ســال متوالــی اســت
کــه چنیــن جلســاتی تشــکیل میشــود امــا هنــوز
در مــوارد زیــادی بــه نتیجــه نرســیدهایم و بایــد
قبــول کنیــم کــه حــق بــا دو طــرف اســت امــا بــا
ایــن وصــف میتــوان بــه توافــق رســید.

وی تصریــح کــرد :مســیر قشــاق بــه گاورود جــزو
اراضــی حاصلخیــز اســتان اســت و تعــداد زیــادی
از افــراد در ایــن زمینهــا دارنــد تولیــد میکننــد
و امــرار معــاش می-نماینــد و همــه مــا نبایــد ایــن
موضــوع را نادیــده بگیریــم.
جعفــری اعــام کــرد :بایــد اعتبــارات مــورد نیــاز
الیروبــی و احــداث دیــوار حایــل را تامیــن کنیــم
تــا کشــاورزی و اشــتغال اســتان آســیب نبینــد.
اســتانهای دیگــری هــم ایــن نــوع
مشــکالت را داشــتند اماحــل فصل شــدند
اســتاندار کردســتان بــا تاکیــد بــر نقــش اتــاق
بازرگانــی و شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش
خصوصــی در رونــد توســعه گفــت :بایــد جلســات
شــورای گفــت و گــو را بــه صــورت منظــم برگــزار
کنیــم و در هــر جلســه تصمیماتــی اخــذ کنیــم تا
موانــع توســعه اســتان رفــع گــردد.
بهمــن مرادنیــا افــزود :اگــر ایراداتــی در رونــد کار
مشــاهده گــردد مطمئــن باشــید کــه هــم دولــت
و هــم بخــش خصوصــی و نهادهــای صنفــی
مقصرنــد.
مرادنیــا بــا انتقــاد از عــدم شــرکت برخــی مدیــران
اظهــار کــرد :بایــد مدیــران در ایــن جلســات
شــرکت کننــد تــا بتوانیــم بــه نتیجــه برســیم و
شــرکت افــراد متعــدد و معاونیــن و نماینــدگان
ادارات رونــد را مختــل میکنــد.
وی تصریــح کــرد :نــگاه بــه تفســیر قانــون اهمیت
ویــژهای در حــل مشــکالت دارد و مــا مشــاهده
میکنیــم اســتانهای دیگــری هــم از ایــن نــوع
مشــکالت را داشــتند امــا بــدون قلــع و قمــع و
رفــع تصــرف حــل فصــل شــدند.
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بخش خصوصی گردشگری کردستان تنها و بدون حامی است
نشست کمیسیون گردشگری ،اقتصاد ورزش
و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی سنندج به منظور بررسی آسیبهای
کرونا بر صنعت توریسم کردستان و راهکارهای
حمایت از فعالین این حوزه با حضور ادارات
مرتبط در سالن جلسات اتاق سنندج برگزار شد.
 22شغل مرتبط با گردشگری کامال تحت تاثیر
آسیبهای این بیماری قرار گرفته است
رئیس کمیسیون گردشگری با اشاره به آسیبهای
کرونا بر صنعت توریسم کردستان گفت :بر اساس
ارزیابیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی  22شغل مرتبط با گردشگری کامال
تحت تاثیر آسیبهای این بیماری قرار گرفته و
زیانهای بزرگی دیدهاند که باید دولت بستههای
حمایتی ویژه برای مقابله با این پدیده تدوین و
اجرا نماید.
دکتر سید مختار هاشمی افزود :کمیسیون
گردشگری اتاق سنندج برای بررسی خسارات
ناشی از کرونا اقدام به انجام تحقیقات و نظر
سنجی از  150موسسه فعال در این عرصه نموده
و نتایج آن دسته بندی و آماده ارائه به مدیریت
استان کرده است.
وی تصریح کرد :اتاق سنندج آماده هر نوع

همکاری با موسسات فعال و نهادهای دولتی
است.
زیان وارده به صنعت گردشگری کردستان تا
کنون  100میلیارد تومان است
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی کردستان در خصوص
اقدامات حمایتی این نهاد از آسیب دیدگان از
کرونا اعالم کرد :ما خسارات وارده و راهکارهای
حمایت از گردشگری استان را به ارگانهای کشور
منتقل نموده و مرتب پیگیر نتایج این موضوع
هستیم اما تا کنون مصوباتی برای اجرا به ما ابالغ
نشده است.
حمید اسکندری افزود :بیشترین نیاز گردشگری
کردستان در این شرایط بخشودگی مالیاتی،
همکاریهای بیمهای و تسهیالت ارزان قیمت است.
وی خاطر نشان کرد :کردستان هتلهایی دارد
که با بیش از  100ملیارد تومان احداث شده و
ماهیانه باید حقوق و مزایای  60نفر نیروی کار را
پرداخت کند اما از اول اسفند تا کنون حتی یکنفر
مسافر نداشتهاند و امروزه با انباشت اقساط بانکی،
بدهی بیمهای و مالیاتی مواجه اند.
اسکندری در ادامه اظهار کرد :مواردی داریم که
نیاز به مصوبه ملی و دخالت کابینه و مجلس

ندارد و ما در خود استان میتوانیم با فعاالن حوزه
گردشگری کنار آئیم مثل اخذ هزینه آب ،برق،
گاز و تلفن اما نمونههای بسیاری اتفاق افتاده که
این واحدها با سخت گیری روبرو شدهاند.
این مقام مسئول در خصوص زیانهای وارده
به دفاتر خدمات گردشگری گفت :تمام دفاتر
استان در اماکن اجارهای هستند و باید حقوق
چند نفر نیرو را پرداخت کنند اما سرایت کرونا
سبب تعطیلی کارشان شده و حجم زیانها در
این حوزه چنان باالست که اگر مورد حمایت
سریع قرار نگیرند ناچار به اتمام فعالیت در داخل
و خارج شده و کشور تاوان آن را در زمان پایان
کرونا پرداخت میکند.
وی اعالم کرد :زیان وارده به صنعت گردشگری
کردستان تا کنون  100میلیارد تومان بوده و اگر
مورد حمایت قرار نگیرند این خسارات مرتب در
حال افزایش است.
بیمه بیکاری کارکنان هتلها پرداخت نشده است
رئیس جامعه هتلداران کردستان روند
حمایتهای دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت:
بر اساس گفته دولت تعداد زیادی از افراد شاغل
در هتلهای استان که کارشان را از دست داده
بودند در سایت بیمه بیکاری ثبت نام نمودند اما

تا کنون هیچ کمکی به آنها نشده است و مشکالت
بسیاری برای تامین معیشت پیدا کردهاند.
عبدالحمید حمیدی افزود :رئیس جمهور اعالم
کرد اگر نهادی نیروی کارش را اخراج نکند ما
در قالبهای گوناگون آنها را حمایت میکنیم اما
تا کنون هیچ مصوبه و آئین نامهای در این راستا
ابالغ نشده و هتلداران از انجام این وعده مطمئن
نشدهاند.
وی تصریح کرد :ما شرایط کشور و محدودیتهای
دولت را درک میکنیم و مصر نیستیم که حتما
باید امروز پرداخت شود اما بر این امر مصریم که
باید ما را از انجام تعهد مطمئن نماید تا ناچار به
تعدیل نیرو نشویم.
حمیدی اظهار کرد :ما به هیچ وجه تسهیالت 12
درصد را نمیگیریم چون برایمان گران تمام شده
و ورشکستمان میکند.
وی با اشاره به نبود وحدت نظر در بیانات
مسئولین کشور در زمینه تعریف جایگاه صنفی
و زیان وارده به هتلها خاطر نشان کرد :چند
گانگی شدیدی در بیانات مسئولین کشور داریم

به طوری که برخی هتلها را در زمان کرونا پر
خطر و برخی هم آن را کم خطر مینامند و
این موضوع موجب اختالل در اجرای بستههای
حمایتی میگردد.
وی هم چنین به روند تصویب تسهیالت بانکی
اعتراض کرد و گفت :سال  97کمیته اعتبارات
استانی برای یکی از هتلها  25میلیارد تومان
تسهیالت تصویب کرد که این مبلغ در تهران به
 40درصد کاهش یافته و در نهایت به بهانه نبود
اعتبار اعطا نشد .عالوه بر این در زمان تصمیم
گیری برای مدت بازپرداخت تسهیالت زمان 60
ماهه را در نظر میگیرند که این امر اصال قابل
قبول نیست چون از عهده درآمد هتلها بر نمیآید.
حمیدی در ادامه اظهار کرد 60 :هتل و مهمان
پذیر استان از کرونا آسیب جدی دیدهاند که برای
نجات آنها نیاز به تخفیف مالیاتی ،متوقف کردن
اخذ ارزش افزوده دارد.
چند گانگی در برخورد با مشکالت آژانسهای
مسافرتی وجود دارد
نماینده دفاتر و آژانسهای مسافرتی عدم اجرای

مصوبات را عامل آسیب دیدگی این واحدها
دانست و گفت :صدها مصوبه برای حمایت از
ما تصویب کردند اما هیچ کدام از آنها اجرا نشد
که برای نمونه به مفاد تفاهمنامه امضاء شده با
استاندار سلیمانیه اشاره میگردد.
هوشنگ جواهری افزود :بخش خصوصی حوزه
گردشگری واقعا تنها و بدون حامی است.
وی تصریح کرد :یکی از آژانسها دارای 45
کارمند و در سالهای گذشته مقامات و رتبههای
برتر کشوری و ملی در زمینه کیفیت خدمات
دریافت نموده اما امروزه ناچار است به سبب
زیانهای ناشی از کرونا و عدم حمایت دولت اکثر
کارمندان را تعدیل و دفاتر اربیل و سلیمانیه را
تعطیل نماید.
جواهری خاطر نشان کرد :دولت از یک سو
پروتوکل بهداشتی به ما ابالغ کرده و اجازه داده
تا فعالیت را شروع کنیم اما وزیر بهداشت از مردم
میخواهد تا از سفر پرهیز کنند و یا ستاد ملی
مقابله با کرونا دستور داده تا بانکها اقساط معوق
را تمدید کنند اما بانکها زیر بار نمیروند.

رویکرد سازمان تامین اجتماعی در توسعه توریست درمانی کردستان
مدیـر درمـان سـازمان تامیـن اجتماعـی
کردسـتان در گفـت و گو بـا خبرنـگار ماهنامه
«کاسـب» بـه تشـریح عملکـرد ایـن نهـاد در
روند توسـعه توریست درمانی اسـتان پرداخت.
دکتـر هوشـنگ فـوالدی بـا اشـاره بـه تاریـخ
شـروع ایـن برنامـه گفـت :طـرح گردشـگری
سلامت و توریسـت درمانـی؛ هرچنـد از
سـالهای قبـل و بـا مطالعـات گسـترده ای در
زمینـه آمادگـی اسـتان همراه با پتانسـیل های
موجـود و موانـع و محدودیـت هـای بر سـر راه
ایـن پدیـده مطـرح گردیـده اسـت امـا زمـان
آغازیـن ایـن طـرح در مراکـز درمانـی بسـتری
سـازمان تامین اجتماعی در اسـتان کردسـتان
بـه سـال  1395بر می گـردد زمانی کـه اولین
بیمـار خارجـی جهـت عمـل جراحـی وارد
بیمارسـتان تامین اجتماعی شـد و تیم جراحی
بیمارسـتان موفـق گردیـد تـا بیمـار را بعـد از
پذیـرش و انجـام عمـل جراحـی از بیمارسـتان
ترخیـص نمایـد  .بـا فراهـم شـدن زیر سـاخت
هـا و امکانـات مناسـب در بیمارسـتان تامیـن
اجتماعـی سـنندج ؛ در تاریـخ  23مـرداد مـاه
 1395تفاهـم نامـه توریسـت درمانـی منعقـده

مدریت درمان
سال

بیـن سـازمان و هلدینـگ بـه مدیریـت درمـان
اسـتان ابلاغ گردیـد و بدنبـال ایـن اتفـاق
؛ در سـال  1396بحـث توریسـم درمانـی
وارد برنامـه هـای عملیاتـی مدیریـت درمـان
تامیـن اجتماعـی اسـتان کردسـتان گردیـده
و بـا شناسـایی و تشـکیل تیـم هـای پزشـکی
توانمنـد و احصـاء اقدامـات پاراکلینیکـی مورد
نیـاز بیمـاران در این عرصه نسـبت بـه تدوین
و تصویـب کتابچـه اعمـال جراحـی و تعرفـه
هـای مـورد نیـاز ایـن اعمال همـراه با لیسـتی
از خدمـات تشـخیصی درمانـی قابـل ارائـه بـه
بیمـاران اقـدام شـد .
وی افـزود :در تاریـخ سـوم خـرداد  1396این
بیمارسـتان موفـق گردیـد ؛ گواهینامه پذیرش
بیماران بین الملل ( )IPDرا از وزارت بهداشـت
؛ درمـان و آمـوزش پزشـکی اخـذ نمایـد  .این
گواهینامـه هـر سـال و تـا پایـان سـال جـاری
تمدیـد گردیـده اسـت  .ضمـن اینکـه مقـرر
اسـت بـزرودی ؛ بیمارسـتان تامیـن اجتماعـی
سـنندج توسـط تیمـی از کارشناسـان خبـره
وزارت خانـه در همیـن بحـث مـورد پایـش و
بازدیـد قـرار گرفته و گواهینامـه ارزیابی مذکور

نیـز صادر گـردد .
فـوالدی تصریـح کرد :علاوه بر اینهـا زبان دوم
( انگلیسـی ) در وب سـایت های بیماسـتانهای
تامیـن اجتماعـی سـنندج و سـقز راه انـدازی
گردیـده و در صـدد هسـتیم زبـان سـوم
کـردی را نیـز بـه ایـن مقولـه اضافـه نماییـم .
همچنیـن بمنظـور پاسـخگویی بـه بیمـاران
بیـن الملـل ؛ اسـتفاده از سیسـتم تلفـن گویـا
بـه زبـان انگلیسـی نیـز جـزء برنامـه هـای در
دسـت اقـدام ایـن مدیریـت مـی باشـد کـه ان
شـاء اهلل بدنبال تامیـن اعتبـار الزم بتوانیم آنرا
عملیاتـی نماییـم .
در ادامـه برای آشـنایی بیشـتر مخاطبین عزیز
در بحـث توریسـت درمانـی ؛ گزارشـات ایـن
مقولـه در چهـار حیطـه فرآینـدی ؛ ابزارهـا و
امکانـات ؛ نیـروی انسـانی و سـاختاری بشـرح
ذیـل ارائـه می گـردد .
فرآیندها

درتعریـف منظور ازتوریسـت درمانـی مجموعه
از فرآیندهـای اسـتقبال ،پذیرش،ترخیـص،

آمار بیماران بین الملل

تامیـن امنیـت بیمـاران در طـول بسـتری ،
انتخـاب اعضـاء تیم  ، IPDارجـاع ایمن بیماران
در مـوارد خاص به سـایر مراکز معتبـر و دارای
مجـوز قانونـی  ،نوبـت دهـی و دسترسـی بـه
موقـع بـرای بیمـاران بیـن الملـل  ،بازگرداندن
هزینـه هـای درمانـی بیمـاران اتبـاع خارجـی
در صـورت نیـاز  ،فرآیندهای مسـتند و شـفاف
سـازی جهـت دریافت هزینـه ها را شـامل می
شو د .
سـایر شـرایط فرآینـدی مـورد نیـاز در بحـث
توریسـت درمانـی:
داشتن قرارداد توریست درمانی.
تکمیـل چـک لیسـت ارزیابی واحـد بیماران
بیـن الملل و اطلاع به مقامات مافـوق بصورت
ساالنه.
رعایت مقررات بهداشتی بین الملل RIH
انجـام معرفـی بیمارسـتان و افـراد گـروه بـه
بیمـار توسـط کارشـناس IPD
سرکشـی روزانـه کارشـناس  IPDبـه بیمـار
در طـول بسـتری
هماهنگـی بـا پزشـک معالـج بـرای پیگیری
هـای مـورد نیـاز بیمـاران توسـط کارشـناس
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بیمارستان سقز (دارای گواهینامه نمیباشد )

ابزارها و امکانات

.

حضـور فعـال پزشـکان متخصص و خوشـنام
در حیطـه هـای جراحـی ،چشـم پزشـکی،
داخلـی ،روماتولـوژی ،بیهوشـی  ،قلـب ،زنـان
جهـت بسـتری بیمـاران بیـن الملـل.
توجیـه تمامـی پزشـکان جهـت پذیـرش
بیمـاران بیـن الملـل جهـت اجـرای بهتریـن
خدمـات درمانـی و مراقبتـی
توجیـه تمامـی پرسـنل واحـد پذیـرش و
مسـئولین بخشـها که در صورت بسـتری بیمار
خارجـی به کارشـناس  IPDدر تمامی سـاعات
شـبانه روزی اطلاع رسـانی گـردد.
تعبیـه اتـاق جهـت بیمـاران بیـن الملـل در
هـر بخـش بـا امکانات موجـود کـه الزم به ذکر
اسـت که طی بررسـی هـای مسـئولین محترم
تجهیـزات بهتـری در صـورت امـکان بـرای
بیمـاران بیـن الملـل گذاشـته خواهد شـد.
وجود قرارداد گردشـگری پزشـکی و ثبت آن
به شـماره  572م  /ت مورخه 96/4/20
وجـود گواهـی نامـه پذیـرش بیمـاران بیـن
الملـل پایـان سـال 1396
ترجمـه تمامـی تابلوهای بیمارسـتان به زبان
کردی و انگلیسـی

.
.

نیروی انسانی

 .تعییـن گـروه مدیریتـی بیمـاران بیـن الملل

کـه شـامل ریاسـت بیمارسـتان  ،مدیریـت
بیمارسـتان ،پزشـک  ، IPDکارشـناس  IPDو
پرسـتار IPD
صدور ابالغ برای تمامی افراد گروه IPD
شـرکت کارشـناس و پرسـتار  IPDدر دوره
های آموزشـی عمومی و گردشـگری سلامت
بیمـاران بیـن الملل
آشـنا بـودن گـروه  IPDبـه زبـان کـردی و
انگلیسـی
برنامـه ریزی برای شـرکت در دوره آموزشـی
پیشـرفته گردشگری سلامت در سال 98

..
.
.

ساختاری

.
.

تعبیـه اتـاق برای بیمـاران بین الملـل در هر
بخش
وجـود امکانات ذیـل برای بیمـاران  :امکانات
متناسـب با اعتقـادات مذهبی  ،رعایت شـرایط
اسـتاندارد سـرویس بهداشـتی فرنگـی در اتاق
بیمـار ،سـرمایش و گرمایـش و نـور و تهویـه
مناسـب ،آسانسـور و رمـپ ،وجـود یـک تخـت
در اتـاق بیمـار بـرای بیمار و یک تخـت همراه،
البسـه و تشـک و بالشـت و پتـو بـا کیفیـت
مناسـب ،تعویـض روزانـه لـوازم خـواب  ،وجود
سیسـتم احضـار پرسـتار ،وجـود یخچـال ،
تلویزیـون و پکیـچ مناسـب بـرای بیمـار.
وجـود اتـاق  IPDبـرای پذیـرش بیمـاران و
اسـتقبال از بیمـار و همـراه در بیمارسـتان
تهیـه تمامـی مایحتـاج بیمـار در صـورت
درخواسـت وی

.
.

در خاتمه نیز

آمـار بیماران بسـتری در بیمارسـتانهای تامین
اجتماعی سـنندج و سـقز ارائه میگردد.
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صنعت کردستان
نیازمند اصالح ساختارهای قانونی

محمد هالکو نایب رئیس اتاق سنندج

عصر حاضر در تعریف اندیشمندان عصر صنعت نامیده
میشود زیرا حوزه تولید در انحصار ماشین آالت و
فنون صنعتی قرار گرفته تا جایی که تولید و فرآوری
محصوالت کشاورزی نیز از این طریق انجام میگردد و
کشورهای صنعتی در اعمال قدرت همه جانبه به برتری
دست یافتند.
یکه تازی ابرقدرتها در دنیا برگرفته از کارخانجات بزرگ
صنعتی آنهاست که با مصرف مواد اولیه داخلی و خارجی
و تبدیل آن به کاال حجم عظیمی از بازار دنیا ،مبادالت
مالی ،سود ،مالیات و عوارض گمرکی در اختیار گرفته
و واحدهای پولی خود را بر تمام ارزهای دیگر مسلط
نموده اند.
به این دلیل است که به راحتی دست به تحریم ،مداخله
در بازار انرژی ،کنترل بورس و  ...میزنند ،بخش بزرگی
از این استیال به سبب اهمال سایر کشورها در پیشرفت
صنعتی است زیرا خود داوطلبانه پذیرفتهاند که در ردیف
سوم رده بندی اقتدار جهان قرار گیرند.
ستمهای اعمال شده بر دنیا توسط نظام سلطه بانی شکل
گیری افکار و تشکیالت ضد استعماری در کشورهای
عقب مانده و نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر شد که به
صورت مداوم فعالیت نظامی ،اعتراضات مدنی و افشاگری
و انتقادات گزنده خلق میکنند و بر میزان تلفات انسانی،
زیانهای زیست محیطی و خسارات مالی میافزایند.
امروزه تمام اندیشمندان دنیا به این امر واقفند که
اقدامات نظامی ،اعتراضات خیابانی و فعالیتهای

رسانهای نمیتواند برتری ابرقدرتها را به چالش بکشد
و باید کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با اتحاد
فراگیر وارد روند صنعتی شدن شده و انحصار را از این
کشورها بگیرند.
ایران یکی از کشورهای مخالف استبداد و استعمار است
که با وصف تمام اقدامات دشمنانه و بازدارنده توسط
ابرقدرتها بازهم در مقابل آنها ایستاده و بنا را بر عدم
سازش گذاشته است که در موارد زیادی همپیمانانش
سر تعظیم در مقابل ابرقدرتها فرود آورده و در حال حاضر
تنها مبارز عرصه میباشد.
توسعه صنعتی بر مبنای پتانسیلهای داخلی برای
کاهش وابستگی به مواد اولیه خارجی اصلیترین راهکار
برای مقابله با آسیب پذیری اقتصاد و تقابل با پیامدهای
اقدامات خصمانه ابرقدرتهاست زیرا در جریان خروج
آمریکا از برجام به ایران ثابت شد که روی تعهدات سایر
کشورهای به ویژه اروپاییها نمیتوان حساب باز کرد.
ایران پتانسیلهای بزرگی در زمینه نفت ،گاز ،پتروشیمی،
فوالد ،مس ،طال و کشاورزی دارد که از یکسو در دنیا
جزو منابع محدود بوده و از سوی دیگر پیشران تمام
حوزههای اقتصادی است و در هیچ شرایطی نمیتوان
آنها را تحریم نمود چون اگر هم تحریم شود کشورهای
نیازمند به این منابع از طرق غیر مشهود نسبت به خرید
اقداممینمایند.
در اصل این استعدادهاست که پایه و تکیهگاه اقتصاد
مقاومتی و عامل تحکیم مبانی مقاومت اقتصادی در برابر
تهاجمات خارجی میباشد و بایستی تمام ارکان نظام
قدرت در بهرهگیری از آنها نهایت تالش خود را بنمایند
تا هم کشور از واردات منابع پیشران بی نیاز گردد و هم
نسبت به صادرات آنها اقدام نماید.
برای اثبات این ادعا کافی است که به ناتوانی آمریکا در
تحریم گاز و برق اشاره نمود ناچار است مرتب مجوز
کشورهای عراق ،ترکیه و ارمنستان را تمدیدنماید و
مصرف کنندگان هم از طرق رسمی هزینه آن را ایران
پرداخت میکنند ،مثال دیگر خرید مواد پتروشیمی و
نهادههای شیمیایی ایران توسط خارجیهاست.
یکی از ایرادات وارد بر روند توسعه صنعتی کشور وجود
تبعیض در توزیع کارخانجات و کم توجهی به فرآوری
محصوالت کشاورزی ،لبنیات ،مواد پروتئینی و گوشتی،
حبوبات و گیاهان دارویی است ،به طوری که در موارد
بسیاری فاصله جغرافیایی زیادی بین منبع مواد اولیه
وجود دارد و سبب افزایش هزینه حمل و پرت مواد
میگردد و در سایر موارد مواد اولیه و محصوالت با
حداقل ارزش افزوده و قیمتهای بسیار پایین در بازار
داخل و خارج عرضه میگردد.
چگونه باید قبول کرد که اسپانیا و ترکیه از طریق فرآوری

و بسته بندی زعفران و حبوبات ایران هزاران شغل ایجاد
نموده و میلیاردها دالر درآمد به دست میآورند؟
کردستان تمام منابع زیرساختی توسعه صنعتی به ویژه
صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی ،دامی ،شیالت،
طیور و میوه داشته و از نظر وضعیت اقتصادی و
شاخصهای رفاهی در میزان حداقلی قرار دارد ،برای
نمونه از نظر بیکاری رتبه اول و از نظر درآمد سرانه رده
آخر کشور را دارد.
سرزمین طال ،آهن ،آب ،خاک ،جنگل ،مرتع ،گیاهان
دارویی و اکوتوریسم بی نظیر با آنهمه نیروی جوان نباید
شغل مردمش کولبری باشد و با معظل زباله گردی و
کودکان و زنان کار خیابانی مواجه باشد.
کردستان در حال حاضر  650واحد صنعتی است که
تنها  10واحد آن جزو مراکز باالی  50نفر نیروی کار
هستند و تعداد کارگران صنعتی استان  7000نفر است
که به نسبت جمعیت  1میلیون و  700هزار نفری استان
و منابع غنی آن عددی قابل قبول نیست.
استان اکنون با  200واحد تولیدی راکد و ورشکسته
دست و پنجه نرم میکند که تعداد زیادی از این واحدها
قابل احیاء میباشد ،عالوه بر این سایر واحدهای صنعتی
استان هم به علت تبعات ناشی از تحریم و بیماری کرونا
در معرض ورشکستگی قرار دارند.
عوامل رکود صنعت و ورشکستگی کارخانجات استان در
دو قالب داخلی و خارجی عبارتند از در حوزه تسهیالت
بانکی ( باال بودن نرخ بهره ،اخذ وثایق سنگین ،دست و
پا گیر بودن روال اداری ) ،مالیات ( باال بودن نرخ مالیات
صنایع ،سختگیری در وصول ،تشخیص علی الراس )،
بیمه تامین اجتماعی ( عدم قبول چک ،باال بون نرخ
جرایم ،تسریع در اجرای احکام انسداد حساب و فروش
اموال ) ،ضعف دانش بازاریابی ،عدم حمایت دولت در
بازاریابی ،فرسوده بودن ماشین آالت ،نوسانات ارزی،
اعمال قانون برگشت ارز صادراتی و  ...و عوامل خارجی
عبارتند از اعمال قوانین تحریم ظالمانه مثل نبود امکان
بازگشت ارز ،جلوگیری از ورود برخی ماشین آالت و
قطعات صنعتی به بهانه داشتن کاربرد نظامی.
مجموع این عوامل سبب رکود در تولید و گرایش به خام
فروشی رونق گرفته است که اگر ادامه داشته باشد در
آینده روند توسعه را به چالش میکشد زیرا با کمبود مواد
اولیه مواجه خواهد شد.
ضرورت دارد قوانین موجود که در شرایط قبل از تحریم و
تقابل پنهانی برخی کشورها با ایران تدوین شده با سرعت
اصالح گشته و با شرایط اقتصاد مقاومتی تطبیق داده
شود زیرا در این شرایط ضوابط موجود توان جوابگویی به
نیاز روند توسعه را ندارد و اگر اقدامات اصالحی صورت
نپذیرد این روند با رکود مطلق مواجه خواهد شد.

تحقق شعار جهش تولید در گرو
بهرهگیری از ظرفیتهای تجاری کردستان
سید کمال حسینی رئیس اتاق سنندج
ظهـور پدیـده خطرنـاک کرونـا اقتصـاد دنیـا را
چنـان وارد بحـران نمـود کـه شـاید بتـوان گفت
هیـچ عاملـی نمیتوانسـت اینچنیـن طوفانی برپا
کنـد زیـرا بـا قرنطینـه کـردن مـردم در منـازل
سـبب تعطیلی مراکـز تولیـدی ،خدماتـی و بازار
گردیـد که کشـورهای تولید کننـده نفت بیش از
سـایرین خسـارات دیدند.
نوسـانات نفتـی اخیـر در  60سـال گذشـته بـی
سـابقه بـوده و روند توسـعه و معـادالت اقتصادی
دنیـا را بـه چالـش کشـیده اسـت کـه تبعـات
منفـی آن در کشـورهای فقیـر وضعیـت را وارد
شـرایط بحرانـی نمـوده ،کـه اگـر ایـن امـر ادامه
یابـد شـاخصهای رفاهـی اکثـر کشـورها بـه
حداقـل ممکـن میرسـد و بانی بـروز بحرانهای
اجتماعـی میگـردد.
اقتصـاد ایـران به سـبب عوامـل متعـدد داخلی و
خارجـی که مهمتریـن آن تحریمهـای ظالمانه و
نفتـی بودن اقتصاد اسـت ،در معرض آسـیبهای
جـدی قـرار دارد زیـرا پاییـن آمـدن قیمت نفت
باعـث کاهـش شـدید منابـع پولی شـده و تامین
بودجـه مـورد نیاز حوزههـای جـاری و عمرانی را
با مشـکالت جـدی مواجـه میکند.
تقویـت تجارت یکی از راهکارهای اساسـی مقابله
بـا قابلیـت آسـیب پذیری اقتصاد کشـور اسـت و
ضـرورت دارد تـا مجموعـه حاکمیـت راهکارهای
حمایـت از ایـن بخـش را در دسـتور کار قـرار
دهنـد کـه ایـن امـر بـدون مشـارکت نهادهـای
فعـال بخـش خصوصـی بـه نتیجه نمیرسـد.
اتـاق بازرگانـی بـه عنـوان پارلمـان بخـش
خصوصـی پتانسـیل عظیم نـرم افزاری و سـخت
افـزاری بـرای ایفـای نقـش در ایـن راسـتا دارد و
نبایـد نادیـده گرفتـه شـود.
اسـتانهای کمتـر برخـوردار در ایـن شـرایط
سـخت اقتصـادی بیـش از سـایر مناطـق کشـور
در معـرض آسـیب قـرار دارنـد و همـه بایـد این
را بداننـد کـه عـدم توجـه سـریع بـه آنهـا رونـد
توسـعه سـایر اسـتانها را بـه چالـش می-کشـد
چـون پاییـن آمدن قـدرت خرید سـاکنان نواحی
توسـعه نیافتـه سـبب افت بـازار فروش و سـرریز
شـدن نیـروی کار به اسـتانهای برخوردار شـده
و نظـم اقتصـادی این مناطـق را به هـم میریزد.
کردسـتان دارای منابـع توسـعه متنـوع و غنـی
اسـت کـه مهمتریـن آن  230کیلومتـر مـرز
بـا عـراق ،قـرار گرفتـن در مسـیر تجـارت بـا

کشـورهای حـوزه مدیترانـه و خط ترانزیت آسـیا
 خاورمیانـه و اروپـا میباشـد کـه اگـر وارد مدارفعالیـت شـود بـدون شـک تبدیـل بـه تکیـهگاه
توسـعه کشـور و کاهـش ضریـب آسـیب پذیری
اقتصـاد ایـران در برابـر توطئههـای اقتصـادی
ابرقدرتهـا میگـردد.
کل طـول مـرز کردسـتان در سـرزمین اقلیـم
کردسـتان قـرار دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر
مناطـق عـراق دارای مزایـای خاصـی اسـت از
جملـه وجـود دولـت محلـی فاقـد اجبـار تبعیت
از قواعـد بیـن المللی ،نبـود امکان کنتـرل کامل
تجـارت آن توسـط ابرقدرتهـا ،نداشـتن تـوان
تولیـد اکثـر نیازمندیهـا ،وجـود امنیـت کامـل
بـرای انتقـال مبادالت و داشـتن عالقه تاریخی به
ایـران کـه همه این مـوارد را نبایـد نادیده گرفت.
بایـد توجـه نمـود کـه تجـارت بـا دولـت مرکزی
عـراق از طریق سـایر اسـتانهای بـا محدودیتهای
غیـر قابـل شکسـت مواجـه اسـت زیـرا دولـت
مرکـزی ناچـار بـه رعایت ظوابـط تحریم بـوده و
علاوه بـر محدود بودن لیسـت کاالهـای وارداتی
و صادراتـی امـکان انتقـال پـول بـه ایـران ر ا هم
ندارد.
نـگاه بـه گذشـته ایـن واقعیـت را مینمایانـد که
بـا وصف وجـود اراده محکم در مدیریت کشـور و
نیـاز روند توسـعه ،در دوران تحریم این پتانسـیل
بـه صـورت کامـل مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه
اسـت کـه ایـن امـر خسـارات بزرگـی بـر اقتصاد
کشـور وارد نمـوده زیرا هم صـادرات را به چالش
کشـیده و هـم واردات را.
مهمتریـن مـوارد مورد نیـاز جهـت بهرهگیری از
مـرز کردسـتان نبـود امـکان مبـادالت بانکـی در
دولـت مرکـزی عـراق و اقلیـم کردسـتان ،فعـال
نبـودن اتـاق داوری و نمایندگـی اتـاق بازرگانـی
در سـلیمانیه ،اربیـل و دهـوک ،محـروم بـودن
تجـار از مزایـای صنـدوق ضمانت صـادرات ،عدم
افتتـاح بازارهـای مرزی سـیف و سـیرانبند ،نبود
نمایشـگاه بیـن المللـی و عدم راه انـدازی مناطق
آزاد.
صـادرات سـال گذشـته از مرزهـای کردسـتان 1
میلیـارد و  99میلیـون دالر (معـادل  7درصـد
صـادرات کشـور) بـود کـه رقمـی قابـل قبـول
نیسـت و کردستان ظرفیت بسـیار باالتری دارد و
بایـد تمـام موانـع را شناسـایی و رفـع نمـود.
بـر این اسـاس در سـالی که مقام معظـم رهبری
آن را سـال جهـش تولیـد نامیـده بایـد اولویـت

را بـه مرزهـا بـه ویـژه کردسـتان داد ،بایـد ایـن
واقعیـت را قبـول نماییـم کـه تـوان تولیـد مـا به
انـدازه تولیـد تمـام نیازهـا نیسـت و بـازار داخلی
هـم تـوان جـذب تمـام تولیـدات و مـواد اولیـه و
ماشـین آالت و قطعات صنعتی را نداشـته و باید
بخشـی از نیازهـا را از طریـق واردات تامین کنیم
کـه وارد کـردن برخـی از مـواد اولیـه ،ماشـین
آالت و قطعـات صنعتـی هـم به سـبب تحریم از
سـایر کشـورها ممکـن نیسـت امـا از طریـق مرز
کردسـتان بـا عـراق ممکن اسـت.
جهـش تولیـد از نظـر تلفـظ کلمه بسـیار آسـان
اسـت امـا رسـیدن به نقطـه جهش کاری بسـیار
دشـوار میباشـد و نیـاز بـه برنامهریـزی و بسـیج
عمومـی دارد و تمـام ارگانهـا و مسـئولین ایـن را
بداننـد تـا تجـارت را رونـق ندهیـم نمیتـوان به
جهـش تولید رسـید.
انـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی
کردسـتان بـا تمـام تـوان آمـاده همـکاری با کل
پیکـره حاکمیت برای رسـیدن به شـعار «جهش
تولیـد» و اطاعـت از اوامـر مقـام معظـم رهبـری
بـوده و منتظـر تعامـل مدیریـت ارشـد کشـور و
مدیـران اسـتان کردسـتان اسـت.
در ایـن شـرایط کـه درآمدهـای نفتی بـه حداقل
رسـیده تنهـا راه جبـران آن توجه کامل و سـریع
بـه تولیـد وتجارت اسـت و بایـد دانسـت که غیر
از ایـن راهـی در پیـش نداریم.

قاطعیت در اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی افزایش مییابد
مالیاتــی ،لیســت بیمــه و حقــوق کارکنــان
خــود برآینــد کــه در ایــن زمــان دولــت بایــد
بــا ارائــه بســتههای حمایتــی خــاص ایــن
مشــکالت را حــل نمایــد.
معــاون پیشــگیری از جرایــم دادگســتری
کردســتان افــزود :در ابتــدای ســالجاری مــا
شــاهد افزایــش تعــداد درخواســتها از
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی هســتیم بــه طوری
کــه در ایــن دو مــاه  28فقــره پرونــده بــرای
رســیدگی تشــکیل دادهایــم.
ســال گذشــته بــه مشــکالت  41واحد
اقتصادی رســیدگی شــد

اولیــن جلســه ســتاد اســتانی پیگیــری
اجــرای سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی کردســتان بــه منظــور ارائــه برنامه
کاری ســالجاری و ارزیابــی عملکــرد ســال
گذشــته در ســالن جلســات دادگســتری
اســتان برگــزار شــد.
دبیــر ســتاد اســتانی پیگیــری اجــرای
سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی
کردســتان بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد
تغییــرات در رونــد کاری ایــن نهــاد گفــت:
ایجــاد امنیــت قضایــی بــرای ســرمایهگذاری
یکــی از اهــداف اصلــی قــوه قضاییــه بــوده
و هــر آنچــه کــه الزم باشــد در ایــن راســتا
انجــام میدهــد و مســئولین نظــام قضایــی
بــر ایــن باورنــد کــه تغییــر بنیــاد اصلــی
موفقیــت در رســیدن بــه اهــداف اســت و
بایــد رویکردهــا ،روشهــا و اقدامــات بــر
اســاس شــرایط روز و تجــارب بــه دســت
آمــده تغییــر کننــد.
رضــا اعظمــی افــزود :یکــی از رویکردهــای
ایــن ســتاد در ســالجاری ارتقــاء تعامــل بــا
کارگــروه رفــع موانــع تولیــد اســت تــا هــم
ســطح کیفــی موصوبــات ارتقــاء یابــد و هــم

مــوازی کاری نشــود.
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه تمــام
مصوبــات اجبــار اجرایــی دارد و عــدم اجــرا
پیگــرد قانونــی دارد بایــد مدیران شــخصا در
ایــن جلســات شــرکت کننــد و از فرســتادن
معــاون و کارشــناس خــودداری نماینــد.
اعظمــی بــا اشــاره بــه شــرایط جدیــد
اقتصــادی کشــور اظهــار کــرد :در شــرایط
قبلــی توســعه کشــور تنهــا درگیــر تحریــم
ظالمانــه آمریــکا بــود امــا امــروزه شــیوع
بیمــاری کرونــا هــم بــه ایــن موضــوع اضافــه
شــده و موجــب تعطیلــی بخــش بزرگــی از
حــوزه تولیــد و خدمــات گردیــد کــه بــه این
علــت تعــداد زیــادی از افــراد بیــکار شــدند
بنابرایــن بایــد بخــش خصوصــی و دولتــی
بــا هماهنگــی و همیــاری همدیگــر نســبت
بــه تدویــن ضوابــط خــاص اقــدام نماینــد تــا
بتوانیــم از ایــن مرحلــه هــم عبــور کنیــم.
وی خاطــر نشــان کرد :تعطیلی کســب و کار
درآمــد ایــن مراکــز را کاهــش داده و مدیران
کارخانجــات ،کارگاههــای پیمانــکاری ،مراکز
خدماتــی و افــرادی کــه بــه ایــن حوزههــا
ارتبــاط دارنــد نمیتواننــد از عهــده تعهــدات
مالــی مربــوط بــه اقســاط بانکــی ،بدهــی

دبیــر ســتاد اســتانی پیگیــری اجــرای
سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی
کردســتان هــم در خصــوص عملکــرد
ســال گذشــته اعــام کــرد :ســال گذشــته
ســتاد  18جلســه را بــرای رســیدگی بــه
در خواســت  41واحــد اقتصــادی برگــزار
کــرد کــه شــامل  10واحــد دامــی12 ،
واحــد تولیــدی 2 ،واحــد کشــاورزی9 ،
واحــد خدماتــی ،فنــی و بازگانــی 2 ،واحــد
گردشــگری و  6واحــد معدنــی بــود.
فردیــن حمــدی افــزود :اکثــر مصوبــات در
دســتگاههای اداری اجــرا شــد.
شــرایط دوران کرونــا تنهــا بــا حمایت
بیشــتر دولــت ســپری میشــود
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ســنندج خواســتار توجــه بیشــتر
بــه حــل مشــکالت بخــش خصوصــی شــد و
گفــت :در شــرایط تحریــم مشــکالت بزرگی
بــرای بخــش خصوصــی بــه ویــژه در حــوزه
صــادرات ،واردات و انتقــال پــول ایجــاد شــد
امــا فعالیــن ایــن عرصــه جهــادوار بــا ایــن
مــوارد مقابلــه نمــوده و اجــازه ندادنــد کــه
اقتصــاد کشــور آســیب جــدی ببینــد امــا
ظهــور بیمــاری کرونــا در ایــن شــرایط بــر
ســختی کار افــزود زیــرا موجــب تعطیلــی

مراکــز تولیــدی ،خدماتــی ،حمــل و نقــل،
بــازار و پایانههــای تجــاری شــده و زیــان-
هــای ســنگینی بــر جــای گذاشــت.
ســید کمــال حســینی افــزود :در ایــن
شــرایط اگــر دولــت و ســایر نهادهــای
حاکمیتــی تدابیــر ویــژه بــرای حمایــت از
ایــن بخــش را اجــرا نکننــد رونــد توســعه
کشــور آســیبهای غیــر قابــل جبــران
میبینــد .
وی تصریــح کــرد :اتــاق بازرگانــی در یــک
پروســه پژوهشــی نســبت بــه آســیب
شناســی وضعیــت اســتان ،شناســایی
واحدهــای مشــکل دار و روشهــای حمایتی
اقــدام نمــوده اســت و آمادگــی خــود را
بــرای همــکاری بــا نهادهــای مرتبــط اعــام
میکنــد.
حســینی اظهــار کــرد :بایــد جلســات ســتاد
اقتصــاد مقاومتــی و کمیتــه رفــع موانــع
تولیــد بیشــتر و رونــد اجــرای مصوبــات
ســریعتر شــود تــا بتوانیــم از ایــن مرحلــه
عبــور کنیــم.
بایــد تفســیر از قانــون بــه ســمت حمایــت
باشــد نــه کارشــکنی
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی کردســتان
وضعیــت اقتصــادی اســتان را آســیب پذیــر
ذکــر کــرد و گفــت :کردســتان ســرزمینی
زر خیــز اســت امــا درآمــد ســرانه مــردم آن
نصــف میانگیــن کشــور میباشــد.
محمــد فریــد ســپری افــزود :بایــد تمــام
بســترهای الزم برای شــکوفایی استعدادهای
کردســتان فراهــم شــود تــا هــم مشــکالت
اقتصــادی اســتان حــل شــود و هــم رونــد
توســعه و اشــتغال کشــور تقویــت گــردد.
وی خاطــر نشــان کــرد :قوانیــن متعــددی
بــرای رفــع موانــع تولیــد داریــم امــا در
برخــی دســتگاهها تفاســیر از مــواد قانونــی
بــه ســمت غیــر قابــل حل شــدن مشــکالت
مــیرود کــه اگــر ایــن رویــه تغییــر نکنــد
توســعه همــه جانبــه کشــور آســیب جــدی
میبینــد.
ســپری تصریــح کــرد :مــوازی کاری یکــی از

مــواردی اســت کــه بایــد در مدیریــت مقابله
بــا آســیبهای اقتصــادی ناشــی از تحریــم
و کرونــا کنــار گذاشــته شــود زیــرا ســبب
افزایــش زمــان حــل مشــکالت و گاهــی از
دســت رفتــن زمــان میگــردد.
ســرعت رســیدگی بــه درخواســتها
افزایــش یابــد
معــاون ســازمان بازرســی کل کردســتان
بــا تاکیــد بــر ضــرورت ســرعت بخشــی
بــه حــل مشــکالت واحدهــای تولیــدی و
رونــد ســرمایه گــذاری گفــت :مقــام معظــم
رهبــری در چند ســال اخیــر تمرکــز ویژهای
روی رونــد اقتصــادی کشــور داشــتهاند کــه
بایــد همــه مــا فرمــان پذیــر دســتورات
معظــم لــه باشــیم.
علــی شــهامت افــزود :شــکایتها و
درخواســتهای افــراد در یــک قالــب
قانونــی باشــد زیــرا هســتند افــرادی کــه
بــا روشهــای خــاص خــود مطالبــات غیــر
قانونــی دارنــد کــه اگــر بــه آن برســند
حقــوق مــردم و منابــع توســعه تضییــع
میگــردد.

وی اظهــار کــرد :در شــرایطی کــه کشــور
بــا تنشهــای ناشــی از تحریــم ،کاهــش
قیمــت نفــت و کرونــا مواجــه اســت بایــد
اقتصــاد و تولیــد را حمایــت کنیــم و بــا
قاطعیــت بیشــتری مصوبــات ســتاد اقتصــاد
مقاومتــی را اجــرا نماییــم.
رویکــرد دادســتانی حمایــت از بخــش
خصوصی اســت
معــاون دادســتان ســنندج هــم تســریع در
حــل مشــکالت را عامــل اصلــی موفقیــت در
رونــد مبــارزه بــا مشــکالت اقتصــادی نامیــد
و گفــت :بایــد طوالنــی شــدن رونــد اجــرای
مصوبــات و مــوازی کاری از مــواردی اســت
کــه بایــد پایــان یابــد.
ســید حامــد حســنی افــزود :دادســتانی در
رســیدگی بــه پروندههــای اقتصــادی نــگاه
ویــژهای دارد و اگــر اجــرای حکمــی ســبب
تعطیلــی یــک واحــد و بیــکاری افــراد گــردد
رونــد کار را بــه ســمت حمایــت و حــل
مشــکل میبــرد.
وی خواســتار افزایــش تعداد جلســات ســتاد
اقتصــاد مقاومتی شــد.
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کردستان تبدیل به کارگاه بزرگ راه سازی شده است

راه یکی از بسـترهای اصلی توسـعه اسـت که
وضعیـت شـاخصهای اقتصـادی و دسـتیابی
بـه اهـداف شـاخص کشـور ارتبـاط کامـل بـا
میـزان کمـی و کیفـی جـاده ،حمـل و نقـل
هوایـی و راه آهـن دارد بـه ایـن دلیـل اسـت
کـه صاحب نظـران و مدیران میگوینـد رفاه،
آسـایش ،امنیـت و سلامت از راههـای غیـر
اسـتاندارد عبـور نمیکنـد.
در ایـن دوران کـه از آن بـه عنوان عصر شـهر
نشـینی و صنعتـی یـاد میگردد رقابـت برای
کسـب منافـع بیشـتر اسـاس منش انسـانها و
کشورهاسـت تـا جایـی کـه در این راسـتا هر
آنچـه کـه الزم باشـد را انجـام میدهنـد تـا
تبدیـل به قـدرت غالـب دنیا شـوند.
راه غیـر اسـتاندارد هزینههـای سـنگینی دارد
زیـرا سـبب هدر رفـت زمـان ،تضییـع منابع،
تلفـات جانی ،خسـارات مالـی و کاهش امکان
دسترسـی بـه بازارهـای داخلـی و خارجـی
میشـود و برنامههـای شـکوفایی اقتصـادی را
با قـدرت شـکنندگی باالیی مواجـه مینماید.
حمـل مـواد اولیه بـه مراکز فرآوری ،رسـاندن
تولیـدات بـه بازارهای مصـرف و انتقال نیروی
انسـانی بـه محـل کار از مـواردی اسـت کـه
نقـش اصلـی را تولیـد و تجارت بـازی میکند
بـه طـوری کـه اگـر در ایـن راسـتا کمبـود و
نواقـص وجود داشـته باشـد قـدرت رقابت در
بـازار را بـه چالش میکشـد.
نـگاه بـه میـزان موفقیـت کشـورها در عرصه
اقتصـاد و علت شناسـی پیروزی آنهـا نمایانگر
ایـن واقعیـت اسـت کـه داشـتن سیسـتم
اسـتاندارد ارتباطی در حوزه جـادهای ،ریلی و
فرودگاهـی موجبات پیـروزی در رقابـت را به
آنها بخشـیده زیرا سـبب کاهـش هزینه تمام
شـده کاال ،افزایش سـرعت رسـیدن به بازار و
کاهـش آسـیب در تخلیه شـده اسـت.
کردسـتان پتانسـیلهای توسـعه و تبدیـل
شـدن به قطـب اقتصـادی را دارد ،آب فراوان،
خـاک حاصلخیـز ،هـوای معتـدل ،مراتـع
سرسـبز ،معـادن غنـی ،نیـروی کار جـوان،
فرهنـگ کار چنـد هـزار سـاله ،اکوتوریسـم
بـی نظیـر طبیعـی و فرهنگـی ،مـرز 220
کیلومتـری بـا عـراق و قـرار گرفتن در مسـیر
ترانزیـت اروپـا «خاورمیانـه» آسـیا مهمترین

امـا بهرهبـرداری از آن بسـیار پایینتـر از
ظرفیتـش اسـت و بـرای توسـعه ایـن مـرز
هـزاران مانـع وجـود دارد ،طبیعـی اسـت که
از عهـده نیازهـای خـود در حـوزه تولیـد و
اشـتغال برنمیآیـد چـه برسـد بـه خدمت به
اقتصـاد ملـی و مبـارزه بـا تحریـم و کرونـا.
یکـی از عوامـل ایـن شـرایط پاییـن بـودن
شـرایط اسـتاندارد جادههـا و محرومیت از راه
آهـن و سیسـتم فرودگاهـی مجهز میباشـد،
ایـن را خاطـر نشـان کنیـم کـه سـرمایهگذار
حاضـر نیسـت در اسـتان فاقـد سیسـتم
ارتباطـات کامـل سـرمایهگذاری نمایـد چون
تاخیـر در انتقـال مواد اولیه و تولید خسـارات
زیـادی بـر جای میگـذارد و صرفه مالـی را از
بیـن میبـرد ،محصـوالت کشـاورزی مقاومت
زیـادی در برابر سـرما ،گرما و فشـار ناشـی از
طوالنـی بـودن زمـان انتقـال نـدارد و بخـش
بزرگـی از آن نابـود شـده و کیفیـت بخـش
دیگـر را کاهـش میدهـد.
مدیـرکل راه و شهرسـازی کردسـتان در
مصاحبـه بـا « کاسـب » بـه تشـریح وضعیت
فعلـی و برنامهریـزی وازارتخانـه و مدیریـت
ارشـد اسـتان بـرای ارتقاء شـاخصهای کمی
و کیفـی ارتباطـات و حمـل و نقـل پرداخـت.
دکتـر محمـد صدیـق ثابتـی بـا اشـاره بـه
اهمیـت زیرسـاختهای ارتباطـات و حمـل
و نقـل در توسـعه گفـت :ارتباطـات و حمـل
و نقـل شـریان اصلـی توسـعه هسـتند کـه
بایـد قبـل از هـر برنامهریـزی و اقدامـی برای
ایـن حـوزه چارهاندیشـی نمـود در غیـر ایـن
صـورت تمـام فعالیتهـا ،سـرمایهگذاری و
بودجـه ریـزی بـه چالـش کشـیده میشـود
بـرای اثبـات این ادعا اشـاره میکنـم به چند
مثـال عینـی تـا چنـد سـال قبـل در فصـل
برداشـت تـوت فرنگـی بزرگتریـن مشـکل
زارعیـن کاهـش کیفیـت و از بیـن رفتـن
بخـش بزرگـی از محصـول در زمـان گـذر از
جادههـای باریـک ،پر دسـت انـداز و پر پیچ و
خـم از بیـن میرفـت و وقتی بـه بـازار تهران
میرسـید دیگـر کسـی حاضـر بـه خریـد
آن نبـود و یـا بـا حداقـل قیمـت بـه فـروش
میرسـید کـه در مـواردی حتی هزینـه کرایه
ماشـین را تامیـن نمیکرد .به خاطـر دارم که

وی اعلام کـرد :احـداث  ۷۸كيلومتـر راه
شـامل  ۲۰كيلومتـر چهارخطـه ۱۸ ،كيلومتر
راه اصلي و  ۴۰كيلومتر راه روسـتایی از جمله
اقدامهـای انجـام شـده به شـمار مـی رود.
ایـن مقـام مسـئول در ادامه اظهار کـرد :دیگر
اقدامهـای انجـام شـده در سـال  ۹۸عبارتنـد
از ادامـه عمليـات اجرايـی قطعـات بزرگـراه
كرمانشـاه  -ميانـدوآب ( كريـدور شـمال-
جنـوب) ،ادامـه احـداث  ۴خطـه گردنـه
صلـوات آبـاد ( آسـفالت بخشـی از مسـير در
حـال احـداث) ،ايجـاد تحـرك در سـاخت ۴
خطـه بيجـار -زنجـان ،ادامه عمليـات تكميل
بانـد دوم بيجـار -ديوانـدره و اجـراي ۴خطـه
سـقز بـه بانه.
وی در خصـوص رونـد احـداث جـاده جدیـد

اسـتعدادهای کردسـتان اسـت.
امـا بررسـی وضعیـت اقتصـادی اسـتان و
ارزیابـی نقـش آن در رونـد توسـعه کشـور
نشـان از عـدم بـه کار گیری ایـن منابع دارد،
نـرخ بـاالی بیـکاری بـه حـدی رسـیده کـه
حجـم عظیمـی از جوانـان ناچار بـه مهاجرت
بـه سـایر اسـتانها و دیار غربـت اروپا شـدهاند
و امـروزه نداریـم خانـوادهای کـه تعـدادی از
اعضایـش راه غربـت را نپیمـوده باشـد ،بـر
اسـاس آمارهـای رسـمی نهادهـای حاکمیتی
درآمـد سـرانه سـاکنان کردسـتان 25درصـد
میانگیـن کشـوری اسـت و در تعییـن نـرخ
فالکـت مقـام دوم ایـران را دارد.
علـت بـروز ایـن وضعیـت چیسـت؟ وقتـی
کـه مراتـع سـارال کـه در دنیـا بـی نظیـر
اسـت و در گذشـته محـل چـرای میلیونهـا
راس دام سـبک و سـنگین بـود امـروزه یـا
طعمـه آتـش میشـود و یـا بـه دامداریهـای
قـم و اصفهـان منتقـل میشـود ،وقتـی کـه
منابـع معدنـی کردسـتان بـه صـورت خـام
بـه کارخانجـات سـایر اسـتانها و خـارج از
کشـور حمـل میشـود تـا رونـد تولیـد آنها را
محفـوظ بماند و تنها دود ماشـینهای حمل،
گـرد و خـاک ناشـی از تـردد نصیـب مـردم
کردسـتان میشـود ،وقتـی که آب کردسـتان
رونـق بخـش کشـاورزی و صنعـت و شـرب
سـایر مناطـق کشـور اسـت امـا 89درصـد
زراعـت خـودش دیمـی و متقاضیـان احـداث
کارخانجـات صنعتـی با مشـکل تامیـن آب و
بـاال بـودن هزینـه مواجـه هسـتند ،وقتی که
مـرز  200کیلومتـری مریـوان و بانـه که امن
تریـن و کوتاه ترین مسـیر ترانزیـت و تجارت
بـا کشـورهای عربـی و اروپایـی میباشـد

یکی از اسـتانداران سـابق در پاسـخ به سـوال
خبرنـگاری در خصـوص علـت برگزار نشـدن
همایـش جـذب سـرمایهگذاری در کردسـتان
گفت سـرمایهگذاران به سـبب نداشـتن پرواز
بـه اسـتان نیامدند زیـرا هـم برایشـان زمانبر
اسـت و هم خطرناک و خسـته کننـده .برخی
از تجـار بـزرگ کشـور بـا وصـف اینکـه مـرز
کردسـتان بـا عـراق از نظـر امنیـت از سـایر
نقـاط مطمئن تر اسـت اما به سـبب نداشـتن
راه آهـن بارهـای خـود را از سـایر اسـتانها
صـادر و وارد میکننـد زیـرا قطـار از نظـر
سـرعت ،امنیت و ارزانی برایشـان بهتر اسـت.
وی افـزود :بـر ایـن اسـاس نظـام مدیریـت
کشـور و اسـتان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند
کـه بایـد سـطح اقدامـات در ایـن زمینـه را
افزایـش دهنـد تـا بتـوان از ظرفیـت کامـل
اسـتان بـرای تقویـت بینـه اقتصـادی کشـور
در قبـال توطئههـای اقتصـادی دشـمنان و
حـل مشـکالت ایـن حـوزه اسـتفاده شـود به
ایـن دلیـل در چند سـال اخیر اسـتان تبدیل
بـه یـک کارگاه بزرگ راه سـازی شـده که در
 2سـال اخیـر ایـن روند سـرعت بیشـتری به
خـود گرفـت.
ثابتـی تصریح کرد :در سـال گذشـته گامهای
بلنـدي در راسـتای بهبـود وضعيـت حمـل و
نقـل جـاده ای اسـتان برداشـته شـد كـه می
تـوان بـه ايجـاد تحـرك و شـتاب بخشـی
مناسـب بـه منظـور ارتقـاء برخـورداري از
ميـزان سـطح بزرگـراه و راه روسـتايي اشـاره
كـرد ،تلاش در بـه ثمـر رسـاندن و بهـره
بـرداری از پروژههـای آغـاز شـده در سـنوات
گذشـته از مهمتريـن اولويتهـای هـدف
گـذاري شـده سـال  ۹۹بـه شـمار مـی رود.

سـنندج  -مریـوان گفـت :با توجه بـه اهميت
و نقـش ويـژه ای کـه جـاده جديـد سـنندج-
مريـوان در مبادالت مـرزی دارد ،اميدواريم با
تخصيـص بـه موقـع منابـع مالي در سـال ۹۹
شـاهد بهره بـرداری از اين پروژه مهم باشـيم.
وی احـداث بزرگـراه بیجار دیوانـده را حرکتی
بـزرگ در راسـتای بهبـود ارتقـاء شـاخصهای
راه اسـتان نامیـد و افـزود :عملیـات احـداث
چهـار خطـه بیجـار  -دیواندره به عنـوان یک
طـرح اولویـت دار بـا  55کیلومتـر طـول در
تسـریع ترافیک اسـتان به سـمت مرکزکشـور
و هدایـت ترافیـک بـه سـمت بانـه و مریـوان
بـوده و قطعـه اول آن بـه طـول  5کیلومتـر
در شـرف اتمـام و قطعـه دوم هـم بـه طـول
 10کیلومتـر بـا  50درصد پیشـرفت فیزیکی
و قطعـه سـوم هـم بـا  4کیلومتـر طـول در
وضعیـت  20درصـد پیشـرفت فیزیکـی قـرار
دارد .و اتمـام آن نیازمنـد یـک هـزار و 700
میلیـارد ریـال اعتبار اسـت.
ثابتـی تاکیـد کـرد :کاهـش هزینـه هـای
اسـتهالک ،کاهـش مصـرف سـوخت وصرفـه
جویـی در زمـان ،ازدیـاد ایمنی تـردد ،کاهش
تصادفـات و تلفـات ناشـی از آن و ارتقـای
شـاخص هـای برخـورداری از راه مناسـب و
بزرگراهـی در اسـتان از اهـداف احـداث ایـن
راه اسـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به پیشـرفت 80
درصـدی پـروژه احـداث راه اصلـی بانـه-
مریـوان از اتمـام آن درصـورت تأمیـن اعتبـار
الزم خبـر داد و اضافـه کـرد :طول ایـن پروژه
از شـهر بانـه تـا دوراهـی دواب (تقاطـع جاده
سـقز  -مریـوان)  50کیلومتـر اسـت کـه
عملیـات راهسـازی  40کیلومتـر آن بـه

اتمـام رسـیده و تنهـا  10کیلومتر از مسـیر
باقیمانـده اسـت 10 ،کیلومتـر باقیمانـده نیز
بـه اعتبـاری در حـدود  25میلیـارد تومـان
نیـاز دارد کـه امیدواریـم در صـورت تأمیـن
اعتبـار مورد نیـاز در آینده نزدیـک بتوانیم از
ایـن پـروژه بهره بـرداری نمـوده و کار ارتقای
مسـیر بانـه بـه مریـوان از راه فرعی بـه اصلی
بـه سـرانجام برسـد کـه اقدامـی بـزرگ در
تکمیـل روند بهـره بـرداری از ظرفیت تجاری
اسـتان میباشـد.
ثابتـی هـم چنیـن از تعریـض  5کیلومتـر از
ورودی شـهر بانـه بـه مریـوان و ارتقـای آن
بـه چهارخطـه بـه عنوان یکـی از پـروژه های
فعـال در حـوزه شـهر بانـه خبر داد کـه اتمام
ایـن پـروژه نیزنیازمنـد 30میلیـارد تومـان
اعتبار اسـت.
ثابتـی گسـترش کمـی و کیفـی راههـای
روسـتایی را ضرورت اصلی توسـعه کردسـتان
ذکـر و خاطـر نشـان کـرد :بهبـود وضعيـت
راههـاي روسـتايی و ارتقـای شـاخص
برخورداری از راه آسـفالته و بهسـازی شده در
رسـيدن به ميانگين كشـوری از جمله اهداف
مـورد نظـر اسـت و امیدواریم امسـال با هدف
گذاريهـای انجـام شـده و اتمـام پروژههـای
نيمـه تمـام و در حـال احـداث ،بهرهمنـدی
روسـتائيان عزيز از راه مناسـب و ايمن تحقق
پيـدا كند.
وی افـزود :بـه منظـور تـداوم اقدامـات مثبت
آغـاز شـده در حوزه راهسـازی سـال گذشـته
بـا تعاملات صـورت گرفتـه اقدامهـای خوبي
در راسـتاي جـذب و تأميـن اعتبـار الزم براي
پرداخـت مطالبـات پيمانـكاران انجام شـد ،با
توجـه بـه نقش تمامـی عوامل پيمانـكاری در
راسـتای توسـعه راههای اسـتان ،اين تالشها
و پيگيـری هـا در سـال جديـد بـا جديـت
بيشـتر ادامـه خواهـد يافت.
مديـركل راه و شهرسـازی كردسـتان در ادامه
به حوزه مسـكن اشـاره كرد و گفـت :در بحث
مسـكن مهـر نيز تاكنـون از مجموعه سـهميه
تعيين شـده بـراي اسـتان كردسـتان بيش از
 ۹۵درصـد پروژههای مسـكن مهر مـورد بهره
بـرداری قرارگرفتـه و بـه متقاضيـان تحويـل
شـده اسـت .در سـال جديـد نيـز تالشـمان
ايـن اسـت كـه مانـده واحدهای مسـكن مهر
راه بـه بهـره بـرداری برسـانيم ( بـه اسـتثنای
پروژههايـی كـه مشـكل حقوقـی دارند).

وی افـزود :بـا افتتـاح ۲هـزار و  ۵۱۷واحـد
مسـكن مهـر در سـطح اسـتان در سـال ،۹۸
از مجمـوع  ۳۷هـزار و  ۹۳۲واحـد در تعهـد
اسـتان ،مقدار  ۳۶هـزار و  ۲۶۲واحـد به بهره
برداری رسـيده اسـت.
ثابتـی عنـوان كرد :اقـدام در راسـتای محوطه
سـازی و آماده سـازی سـايتهای مسكن مهر
و بهبـود شـرايط زندگـی در واحدهـا با تأمين
حداقلهـای ممكـن از جملـه هماهنگـی بـا
سـازمانهای خدماترسـان بـرای تأمين آب،
بـرق ،گاز و  ...اجـرا و تكميل لكه هاي تجاري
بـه مقـدار  ۶۸مورد ،اجرا و تكميل مسـجد در
سـايت مسـكن مهـر بهـاران ،و نظـارت عاليه
بـر سـاخت و سـازهای سـطح اسـتان را مـی
تـوان از جملـه مواردی بر شـمرد كه در سـال
گذشـته صورت گرفته اسـت.
وي ادامـه داد :در سـال جديـد نيـز انجـام
خدمـات روبنايـی شـامل اجـراي عمليـات
احـداث  ۴بـاب مدرسـه ،احـداث و تكميـل
واحدهـای تجـاري در سـايت هـای ۴۵۰
واحـدي بلـوار نظـام مهندسـی سـنندج و
 ۸۴۸واحـدی كوهدشـت سـقز ،تجـاری
مسـكونیهای مشـاركتی  ۲مورد در سـنندج
و هـم چنيـن آمـاده سـازی و محوطه سـازی
در سـايت هـای مسـكن مهـر سـطح اسـتان
هـدف گـذاری شـده اسـت كـه در صدديم با
تأميـن منابـع الزم عمليات اجرايـی اين موارد
را انجـام دهيـم.
مديـركل راه و شهرسـازی در ادامـه گـزارش
حـوزه مسـكن تصریـح كـرد :دسـتيابی بـه
اهـداف تعييـن شـده در خصوص طـرح اقدام
ملـي مسـكن و خانـه دار كـردن بخشـی از
مـردم اسـتان بـا اجـرای پروژههـای طـرح
اقـدام ملـی از ديگـر اقداماتـی اسـت كـه در
سـال  ۹۹اجرايـی خواهنـد شـد.
مديـركل راه وشهرسـازی كردسـتان با اشـاره
بـه فعالیتهـای انجام شـده در حـوزه عمران
شـهری گفـت :سـال گذشـته در ایـن حـوزه
كارهـای خوبـي در بافتهـای ناكارآمـد و
نواحـی منفصـل شـروع شـده كـه از جملـه
آنهـا مـي تـوان بـه مشـاركت در طـرح
كشـوری بازآفرينـی شـهري شـامل بهسـازی
معابـر ،تكميـل مدرسـه ،احـداث منبـع آب،
اجـرای عمليـات سـاخت مدرسـه  ۹كالسـه،
سـاخت كانـون فرهنگـی ،ورزشـی ،تفريحی،
بهسـازی و احـداث شـبكه فاضلاب در سـقز

و قـروه ،بهسـازی معابر و سـنگ فـرش كوچه
در سـنندج و مريـوان ،احـداث و آغاز عمليات
اجرايـی پـارك در مريـوان و سـنندج ،احداث
پيـاده راه محلـه آغـه زمـان سـنندج و تعـداد
ديگـر از پروژههـای ريز و درشـت اشـاره كرد.
ثابتـی در خصـوص املاك و حقوقـی نيـز
توضیـح داد  :یکـی از كارهايـی كـه سـال
گذشـته بـه جـد دنبـال آن بوديـم ،بحـث
حفاظـت از اراضـی و رفـع تصرفـات از اراضـي
ملـی بـوده و اقدامـات خوبـی نيـز در سـطح
شهرسـتانهای اسـتان در این خصـوص انجام
شـده اسـت.
وی گفـت :اخـذ سـند اراضـی مـوات و ملـی
داخـل محـدوده ( ۲۲هكتار) ،تحصيـل اراضی
ملـی و مـوات داخـل حريـم ( ۵۲۸هكتـار)،
تبديـل اسـناد مالكيـت از دفترچـه ای به تك
بـرگ ( ۵۰۰مـورد) ،شناسـايی  ۲۰۰قطعـه
اراضـی تصرفـی ۶۰۰ ،مورد سـاماندهی عرصه
مسـكن مهـر ،تأميـن مسـكن افشـار ويـژه به
تعـداد  ۲۴۰واحـد واگـذاري اراضی مسـكوني
بـه تعـداد  ۱۱۰واحـد ،واگـذاری  ۵هكتـار
اراضی غير مسـكونی و طرح دعوی و تشـكيل
پرونـده بـرای متصرفيـن اراضـي دولتـی و
تعييـن تكليـف قراردادهـای مهلـت سـپری
شـده سـنوات گذشته در سـال  ۹۸انجام شده
اسـت و ايـن روند به يـاری خداونـد متعال در
سـال  ۹۹نيـز ادامـه خواهـد يافت.
او بـا اشـاره بـه سـند دار كـردن اراضـی ملـی
و رفـع تصرفـات از ايـن اراضـی گفـت :تثبيت
مالكيـت دولـت و جلوگيـری از تعـرض افـراد
سـودجو همچنيـن رفع تصرفـات و قلع و قمع
متعرضيـن از جملـه اهدافی اسـت كه امسـال
جـزو اولويـت هـای ويـژه در راه و شهرسـازی
كردسـتان است.
مديـركل راه و شهرسـازی كردسـتان در ادامه
پيگيـری مسـائل حـوزه شهرسـازی از جملـه
تصويـب و يـا بازبینـی طـرح هـای تفصيلـي
و ناحيـه ای ،برگـزاری جلسـات كار گـروه
تخصصـي امور زيربنايي ،جلسـات كميسـيون
مـاده  ۵و اطلاع رسـانی مردمـی مصوبات آن
و همچنين جلسـات سـيما و منظـر و تصميم
گيريهـای الزم بـه منظـور بهبـود فضـاي
شـهری را جـزو اقدامـات انجام شـده در سـال
 ۹۸و اولويـت هـاي اداره تحـت مديريـت خود
در سـال  ۹۹اعلام کـرد.
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محمد سعید احمدپناه
مـواد غذایـی بزرگتریـن نیـاز مـردم هر کشـوری
اسـت کـه در هیـچ شـرایطی نمیتـوان آن را
نادیـده گرفـت و بایـد به هـر طریق ممکـن آن را
تامیـن نمـود تا جامعه با گرسـنگی و سـوء تغذیه
مواجـه نگـردد ،بر این اسـاس ایـن بخش ظرفیت
بسـیار بزرگی بـرای ایجـاد امنیت غذایی ،شـغل،
رونـق بـازار و افزایش تولید ناخالـص داخلی دارد.
شـاید تـا قبـل از ظهـور بحـران کرونا بسـیاری از
جوانـب اهمیـت توسـعه کشـاورزی از دیـد همـه
پنهـان مانـده بـود بـرای نمونـه بـه ایـن مـوارد
اشـاره میشـود  -1افزایش سـوء تغذیـه و قیمت
بـر اثـر کاهش رونـد صـادرات و واردات کشـورها
 -2افزایـش تعداد بیکاران و مقـرری بگیران بیمه
بیـکاری به علت از بین رفتن بسـیاری از مشـاغل
غیـر کشـاورزی بـر اثـر تعطیلـی و ورشکسـتگی
بسـیاری از کارخانجـات و مراکـز خدماتـی و
توریسـتی  -3بـاال رفتـن احتمـال ابتلا بـه
بیماریهـای واگیـر از طریـق واردات مـواد غذایی.
مقایسـه میـزان آسـیب کشـورهای تولیـد کننده
و وارد کننـده محصـوالت کشـاورزی این حقیقت

را بیـان میکنـد کـه تاثیـرات منفـی اقتصـادی،
اجتماعـی و بهداشـتی روندهـای آسـیبزا در
ممالـک تولیـد کننـده بسـیار کمتـر بـوده چـون
وضعیـت اشـتغال آنهـا از یکسـو بـه صـورت
تجمیـع در یـک مکان سرپوشـیده نیسـت و افراد
در در تجمعـات کوچک و به دور از هم هسـتند و
از دگرسـو امـکان انتقـال عامل بیماریـزا از طریق
محصـوالت وارداتـی از بیـن مـیرود.
یکـی دیگر از قابلیتهـای اقتصادهای کشـاورزی
محـور افزایـش صـادرات در دورانهـای وقـوع
اپیدمیهـا و بحرانهـای گوناگـون طبیعی اسـت
زیـرا غـذا اولیـن نیاز هر انسـانی بـوده و نمیتوان
آن را حـذف نمـود.
کشـورهایی که دارای ایدئولوژی تقابل با اسـتعمار
و اسـتثمار هسـتند مـدام در معـرض توطئههای
نظام سـلطه میباشـند و اقتصاد نخسـتین عرصه
هـدف آنهاسـت بر ایـن اسـاس اگر در ایـن حوزه
ضعیـف باشـند یـا باید تسـلیم شـوند یـا ناچارند
تـن بـه ریاضت بدهنـد ،که نمونـه هردو مـورد را
در تاریـخ زیـاد داریم.
نظـام حاکمیت اسلامی ایران از روز اول تشـکیل
تـا کنون مـورد تهاجـم ابرقدرتهـا بـوده و آنها در
هیـچ شـرایطی حاضـر به تـرک تخاصم نیسـتند
و تنهـا بـه نابـودی آن راضـی میشـوند کـه اگـر
حمایـت کامـل مـردم از نظـام نبـود شـاید در
روزهـای اول بـه هـدف میرسـیدند.
در ایـن شـرایط کـه دنیـا وارد مرحلـه نوینـی از
مناسـبات قـدرت و معـادالت اقتصـادی شـده
و بسـیاری از کشـورها وارد دایـره تعامـل و
سرسـپردگی بـا نظـام سـلطه شـدهاند کشـور ما
دارد بسـیاری از دوسـتان و همپیمانانـش را از
دسـت میدهـد ،تنهـا راه تـداوم اقتـدار ایـران و
اسلام تحکیـم مبانی اقتصادی و تشـکیل اقتصاد
مقاومتـی اسـت.
یکـی از پایههـای ایـن نـوع اقتصـاد حـوزه
کشـاورزی اسـت زیـرا خودکفـا شـدن کشـور
در زمینـه تامیـن مـواد غذایـی علاوه بـر تامیـن

نیـاز جامعـه سـبب رونـق تولیـد و اشـتغال و
قـدرت دیپلوماتیـک میگـردد و تـوان آمریـکا و
همپیمانانـش را تضعیـف مینمایـد.
کل نظـام قـدرت بایـد تمـام تـوان خـود را بـرای
تقویـت محوریت کشـاورزی بـه کار گیرند اما این
کار بایـد بـا سـرعت بـاال انجـام پذیرد زیـرا اتالف
زمـان در شـرایط فعلی دنیـا زیانهـای گوناگونی
را بـه جامعـه وارد می-نمایـد کـه برخـی از موارد
آن قابـل جبران نیسـت.
کردسـتان بـا داشـتن خـاک مرغـوب ،بـارش
کافـی ،هوای معتـدل ،مراتع بی نظیـر ،جنگلهای
پرپشـت ،ذخایر ژنتیکی خاص ،نیـروی کار جوان
و تجربـه چنـد هزار سـاله یکـی از پتانسـیلهای
عظیم کشـور برای رسـیدن به مرحلـه خودکفایی
و صادرات اسـت.
در حـال حاضـر ایـن اسـتان رتبـه ،اول تـوت
فرنگـی ،دوم گنـدم ،چهـارم تولیـد نخود ،ششـم
تولید سـیب زمینی و  18کشـور در تولید سبزی
را دارد کـه مقایسـه میـزان تولیـد ،اسـتعدادها و
کمبودهـای کردسـتان گویـای این واقعیت اسـت
کـه کـم کاریهـای زیادی در توسـعه کشـاورزی
وجـود دارد زیـرا این حجم محصول در شـرایطی
تولیـد شـده کـه تنها  11درصد از کشـت اسـتان
آبی اسـت ،بیش از 95درصد روش کشـت سـنتی
اسـت ،بـذر مـورد اسـتفاده اکثـر اراضـی از نسـل
کـم بازده و بسـیاری از زارعین در زمان برداشـت
بـا مشـکل تامین کمبایـن مواجه هسـتند.
اکنـون ببینیـد کـه اگـر ایـن موانـع حـل گـردد
کشـور بـا چه حجم عظیمـی از محصـوالت روبرو
خواهد شـد؟
عـدم توجـه بـه حفـظ و بهـره بـرداری از ذخایـر
ژنتیکـی گیاهـی کردسـتان رفتـاری غیـر قابـل
قبـول بـا تبعـات غیـر قابـل جبـران اسـت زیـرا
 ....نـوع نـژاد گیاهـی در کردسـتان موجود اسـت
کـه تعـدادی از آنهـا به سـبب بهره بـرداری غلط،
تغییـرات اقلیمـی و آب و هوایـی و کـم توجهـی
نهادهـای متولـی در حال نابودی هسـتند که اگر

ایـن اتفـاق بیفتنـد نظـم اکولوژیکـی منطقـه بـه
ریخته و سـبب بـروز بیماریهای انسـانی ،گیاهی
و حیوانـی خواهد شـد.
دیمی بـودن  89درصد اراضی مرغوب کردسـتان
در زمـره آمـاری اسـت کـه باعـث رنجـش خاطر
دانشـمدان ،کارشناسـان و  ...میشـود چـون بـا
هیـچ ادلـهای نمیتـوان ایـن امـر را توجیـه نمود
که در اسـتانی بـا این همه اسـتعداد و توان تولید
ارگانهـای مرتبـط اقدامـات الزم بـرای افزایـش
راندمـان انجـام نداده باشـند ،این در حالی اسـت
که میانگین کشـوری  70درصد اسـت .مسئولین

اسـتان بارهـا اعلام کردهاند که  300هـزار هکتار
از اراضـی کردسـتان قابلیـت آبی شـدن را دارند و
بـرای ایـن کار بایـد از ظرفیتهـای آبـی اسـتان
اسـتفاده نموده و سـهم کردسـتان از ذخایر سدها
را افزایـش دهنـد زیـرا در شـرایط حاضـر سـهم
کردسـتان از طرحهایـی مثـل مهار آبهای اسـتان
و انتقـال آب از مناطـق پـر آب بـه مناطـق کـم
آب حداقلـی بـوده و سـبب انتقـاد کارشناسـان و
اعتـراض مـردم شـده اسـت ،بـرای نمونه بـه این
رقـم اشـاره میگردد که سـهم کردسـتان از 227
هـزار هکتـار طـرح مهـار آبهـای غـرب و شـمال

غـرب تنهـا  16هزار اسـت.
شـرایط تحریـم و کرونـا بایـد نظرهمـه الیههـای
نظـام قـدرت را نسـبت بـه برنامهریزیهـای
توسـعه را تغییـر دهـد تـا بتـوان اقتصـاد کشـور
را بـا اجـرای صحیـح قدرت بخشـیم و اسـتانهای
مسـتعد را وارد مـدار نماییـم.
اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی
کردسـتان دارای توانمدیهـای بزرگـی در زمینه
دانـش ،تجربـه و افـراد متمایـل بـه اسـتقبال از
حمایتهـای بـوده و آمـاده هـر نـوع همـکاری
میباشـد.

محرومیت کشاورزی کردستان از منابع آب استان
کشـاورزی پتانسـیل اصلـی توسـعه کردسـتان
اسـت زیـرا دارای خـاک مرغـوب ،هـوای
معتـدل ،بـارش کافی ،مراتـع بی نظیـر ،ذخیره
ژنتیکـی گیاهـی و حیوانـی متنـوع ،نیـروی
انسـانی کارآزمـوده و مهمتـر از همـه تجربـه
هـزاران سـاله زراعـت بـوده و همـواره در تاریخ
خاورمیانـه لبنیـات ،گوشـت و روغـن حیوانـی
اش معـروف.
قرنهاسـت کـه مناطـق کوردنشـین مشـغول
کشـاورزی و دامـداری بـوده و دانـش ایـن دو
حـوزه توسـط ایـن مـردم بنیـان گـذاری و بـه
مرحلـه تکامـل رسـید ،یکـی از عوامـل ایجـاد
روحیـه رشـادت و اعتلاء عرفـان در میان کورد
نـژادان خودکفایـی در تولیـد مـواد غذایـی و
پاکـی نهفتـه در ایـن مشـاغل اسـت.
عشـق کوردهـا بـه این حـوزه چنان اسـت که
مهمتریـن دسـتور کار بزرگانـش افـزودن بـر
سـطح کمـی و کیفـی کشـاورزی و دامـداری
بـود بـرای مثـال اشـاره میشـود بـه ایـن
واقعیـت عینـی کـه بزرگانـی از قبیـل شـیخ
محمـد عثمـان سـراج الدینـی نقشـبندی از
بـزرگان و مشـاهیر عرفـان اسلامی بـا وصـف
دلمشـغولی بـه مدیریـت عرفـان اسلامی،
درمـان بیمـاران ،مدیریـت مدرسـه علمـی،
ادبـی ،فلسـفی و دینـی بیـاره ،تنـش زدایی از
روابـط کـورد بـا حکومـت ضـد کـورد پهلـوی،
حراسـت از فرهنـگ و زبـان کـورد در برابـر
ضدیـت رژیمهـای پهلـوی ،بعـث و پـان
ترکیسـتها بـه فکـر حفـظ نـژاد اسـب اصیـل
کـوردی و بـز مرغـز از انقـراض ،تقویـت دانش
زراعـت ،باغـداری ،ترویـج کشـت مزرعـهای
گیاهـان داروئـی و وارد نمـودن نمونههـای
ژنتیکـی جدیـد و سـازگار بـا وضعیـت بومـی
و اقلیمـی بـود کـه بهتریـن نمونـه ایـن رفتـار
ترویـج کشـت تـوت فرنگـی بـود.
همچنیـن بسـیاری از خوانیـن کـورد تلاش
فراوانـی بـرای ارتقاء سـطح دانـش و تکنولوژی
کشـاورزی نمودنـد از جملـه میتـوان بـه
دعـوت محمد حسـین خـان آصـف از مرادعلی
همدانـی برای آمـوزش روش کشـت گلخانهای،
دعـوت حبیـب اهلل خـان پیرویسـی از نایبعلـی
تویسـرکانی برای آموزش کاشـت گـردو و خرید
تراکتـور (کیس) و تجهیـزات آن از آمریکا برای
اولیـن بار در کشـور توسـط اکبر خـان یگانه در
بیجـار اشـاره کرد.
امـا ایـن وضعیـت بـه سـبب عوامـل متعـدد از
جملـه روند گریـز ناپذیـر صنعتی ،شهرنشـینی
و جهانـی شـدن و از همـه مهمتـر بـی مباالتی
مدیریتـی ،دگرگون شـده و ضربات سـنگین به
فرهنـگ و اقتصـاد مناطـق کوردنشـین و رونـد
توسـعه کشـور وارد کـرد کـه بـرای اثبـات این
ادعـا کافی اسـت اشـاره شـود بـه این آمـار :بر
اسـاس سـر شـماري كشـاورزي سـال 1393
کردسـتان دارای  1میلیـون و  51هزار و 881
هكتـار زمیـن کشـاورزی ميباشـد كـه معـادل
 6/38درصـد از زمينهـاي كشـاورزي كشـور
اسـت .از ايـن ميـزان نزديـك بـه  89درصـد
ديـم و حـدود  11درصـد آبـي ميباشـد؛ ايـن
در حالـي اسـت كه سـهم اسـتان از روان آبهاي

كشـورحدود  6/6درصد اسـت؛ همچنين استان
در هميـن سـال  2/8درصـد از بهرهبـرداران
كشـاورزي كل كشـور را در خـود جـاي داده
ا ست .
بـر اسـاس همیـن آمارهـاي رسـمي ،سـهم
بخش كشـاورزي از كل شـاغلين معـادل 25/1
درصـد ميباشـد کـه نشـان از کاهـش اشـتغال
بـه کار کشـاورزی اسـت و بـا  22هـزار و 836
ميليـارد ريـال ارزش توليـدات (سـال ،)1394
 19/63درصـد از كل توليـد ناخالـص داخلـي
اسـتان مربـوط به اين بخش اسـت كـه در رتبه
 23كشـوري قـرار ميگيـرد .ايـن سـهم معادل
دو برابـر ميانگيـن سـهم بخـش كشـاورزي در
توليـد ناخالـص داخلـي كشـور ميباشـد.
در سـال  1393توزيـع بهرهبـرداران شـامل
زراعـت  37/7درصـد ،باغـداري بـا  22/1درصد
پـرورش دام سـنگين  12/34درصـد ،دام
سـبك  13/24درصـد ،طيـور بـه روش سـنتي
 13/12درصـد ،كشـت گلخانـه-اي 0/02درصد
و پـرورش ماهـي 0/07درصـد بـوده اسـت كـه
حاكـي از غلبـه بهرهبـرداران زراعـي و باغـداري
و نيـز نقـش مهـم پـرورش دام و طيـور سـنتي
ميباشـد.
سـهم اسـتان در سـطح ملـي بـراي توليـد
محصـوالت اسـتراتژيكي همچـون گنـدم (رتبه
دو كشـوري) ،سـيبزميني (رتبه سه كشوري)،
تـوت فرنگـي (رتبـه يـك كشـوري) ،گوشـت
مـرغ (رتبـه نهـم كشـوري) ،انگـور ديـم (رتبـه
دو كشـوري) ،گـردو (رتبـه هشـت كشـوري) و
حبوبـات ديـم (رتبـه چهار كشـوري) اسـت اما
بایـد اقـرار نمـود کـه ظرفیـت اسـتان بسـیار
بیشـتر از ایـن مقـدار میباشـد.
یکـی از بزرگتریـن علـل تضعیـف حـوزه
کشـاورزی و دامپـروری ایـن مناطـق الگو قرار
دادن مدلهـای آکادمیـک و کتابـی اروپایی در
مدیریـت ایـن بخـش و بـی توجهـی بـه ذخایر
عقلـی و منابـع تجربی چند هزار سـاله توسـط
مدیـران و کارشناسـان ذهنیـت گـرا و تعجیـل
دولتهـا در رسـیدن بـه خـود کفایـی پـرورش
یافتـه در اذهـان جـوان و متاثـر از منافـع
سیاسـی و کارزارهـای انتخاباتـی بوده و هسـت.
امـا امـروزه این مردم به سـبب سـوء مدیریت از

کشـاورزی و دامـداری رویگردان شـده و مزارع،
باغـات و مراتـع خـود را رهـا نمـوده و مشـغول
امـور سـخت و بـدون عاقبـت در میادیـن میوه
و تـره بـار تهـران ،عملگی حوزه سـاخت و سـاز
اسـتانهای فـارس و بوشـهر ،دستفروشـی در
متـروی تهـران و ترمینـال اسـتانهای دیگـر و
کولبـری هسـتند کـه ماحصل این رونـد گرفتار
شـدن جامعه در دسـت کاهش تولیـد و کیفیت
لبنیات و گوشـت و افزایـش قیمتها و خروج ارز
برای وارد نمودن از برزیل و ترکیه شـده اسـت.
درعيـن حـال مسـايل و تنگناهايـي همچـون
سـهم پاييـن اراضـي آبـي اسـتان (حـدود 11
درصـد كل اراضـي) ،عدم وجـود صنايع تبديلي
وابسـته و پيوسـته و در نتيجـه خـام فروشـي
بيشـتر محصوالت ،غلبه شـيوه معيشـت سنتي
در بسـياري از بهـره برداريهـا (سـطح كـم
قطعـات زمین ،بهره بـرداري خانوادگي ،كشـت
سـنتي و ،).....عـدم وجـود بازاريابـي مناسـب و
شـكل نگرفتـن زنجيـره توليد ارزش ،فرسـايش
خـاك ،كاهش سـطح آبهـاي زيرزمينـي ،عدم
تخصيـص سـهم كافـي آب براي توسـعه اراضي
آبـي و باغـات ،وابسـتگي واحدهـاي توليـد
گوشـت قرمـز و سـفيد بـه نهادههـاي اوليـه
خارجـي ،نوسـانات قيمـت محصـوالت نهايي و
نهادههـاي توليـد باعـث شـدهاند كـه جايـگاه
بخـش كشـاورزي در رونـد توسـعه اسـتان بـا
چالـش مواجـه باشـد.
بـا توجـه بـه مسـايل مطرح شـده نقـش بخش
كشـاورزي بـه عنـوان يكـي از محورهـاي اصلي
حركـت در مسـير توسـعه در همـه سـطوح
مديريتـي اسـتان مـورد تأييـد قـرار گرفتـه و
فعاليتهـاي مناسـبي جهـت كسـب حداكثـر
انتفـاع و بهـره در دسـت اقـدام ميباشـد ،از
جملـه بـه عنـوان يكـي از  5بخـش اصلـي در
محورهـاي كالن برنامههـاي سـتاد فرماندهـي
اقتصـاد مقاومتـي مشـتمل بـر توسـعه باغـات،
افزايـش ظرفيـت توليـد ماهي اسـتان ،توسـعه
زنبـورداري و افزايـش توليـد گوشـت قرمـز ،در
آمايش اسـتان و اسـناد توسـعه بخشي و محلي،
نقـش و جايـگاه ويـژهاي بـه خـود اختصـاص
داده اسـت .همچنييـن بخـش كشـاورزي در
بودجههـاي عمرانـي سـنواتي نيـز سـهم قابـل

مالحظـهاي از اعتبـارات اسـتاني را داراسـت.
بـر ايـن اسـاس و بـا توجـه بـه شـرايط موجود،
اهـداف اساسـي تدويـن شـده بـراي بخـش
كشـاورزي در جهـت ايفـاي رسـالت خـود بـه
عنـوان يكـي از مهمترين بسـترهاي توسـعه در
اسـتان كـه مبنـاي تدويـن برنامههـاي توسـعه
اسـتان نيـز ميباشـد؛ شـامل مـوارد زير اسـت:
تبديـل شـدن به قطـب توليـد پروتئيـن ،حفظ
جايـگاه برتـر در محصـوالت اسـتراتژيك ،حفظ
سـهم بخـش در اشـتغال كل اسـتان ،افزايـش
درآمـد خالـص سـرانه بخـش کشـاورزی بـه
ميـزان  50درصـد ،توليـد محصـوالت صـادرات
محـور ،ارتقـاء بهـرهوري عوامـل توليـد ،حفـظ
منابـع پايه و توسـعه صنايع وابسـته و پيوسـته
و تكميـل زنجيـره ارزش محصـوالت غذايـي.
کردسـتان دارای  3حـوزه آبریـز درجـه یـک
(خلیـج فـارس و دریـای عمـان ،دریـای خزر و
دریاچـه ارومیـه) و  2حـوزه درجـه دو (حـوزه
آبریـز غـرب و کرخـه) اسـت.
یکـی از شـاخصهای نامناسـب و قابـل انتقـاد
کشـاورزی کردسـتان دیمـی بـودن آن اسـت
بـه طـوری که  60درصد کشـاورزی کشـور آبی

میباشـد امـا ایـن رقـم در اسـتان  11درصـد
اسـت ایـن در حالـی اتفـاق افتـاده کـه ایـن
اسـتان دارای میانگیـن  450میلیمتـر بـارش،
 13میلیـارد متر مکعـب روان آب و منبع تامین
آب  5حـوزه آبریـز مهـم کشـور ( دریـای خزر،
خلیـج فـارس ،دریاچـه ارومیـه ) و آب شـرب
اسـتانهای کرمانشـاه ،زنجـان و همـدان اسـت.
بـرای اطلاع از برنامـه دولـت در راسـتای بهره
بـرداری از آبهـای اسـتان گفت و گویـی با مدیر
عامـل شـرکت آب منطقـهای کردسـتان انجـام
دادهایـم کـه اینـک پیش روی شماسـت.
مهنـدس کامـران خرم با اشـاره به وجـود منابع
مهـم آب در کردسـتان گفـت :اسـتان دارای
 450میلیمتـر بـارش و 13میلیـارد متـر مکعب
نـزوالت جوی اسـت کـه  7میلیارد متـر مکعب
آن تبخیـر 1 ،میلیارد مترمکعـب در زمین نفوذ
و  5میلیـارد متـر مکعب آن تبدیـل به روان آب
میشود.
وی در مـورد ذخیـره آب اسـتان اظهـار کـرد:
بـا احتسـاب سـدهای گاوشـان و بـوکان 2/6
میلیـارد متـر مکعـب آن ذخیـره میگـردد.
خـرم بـا تاکید بر ضرورت گسـترش کشـت آبی

تصریـح کـرد :بـر اسـاس آمـار سـازمان جهـاد
کشـاورزی  130هـزار هکتـار از اراضـی اسـتان
آبـی میباشـد و قـرار اسـت  96هـزار و 104
هکتـار دیگـر بـه آن اضافـه شـود کـه  67هزار
هکتـار آن تخصیـص یافته و مابقی آن مشـروط
بـه تامیـن اعتبـارات الزم (  11هـزار میلیـارد
تومـان ) میباشـد.
وی افـزود :بزرگتریـن قـدم در توسـعه کشـت
آبـی اخـذ رقـم تخصیـص اسـت کـه ایـن امـر
در کردسـتان انجـام شـده و دولـت در تـدارک
ایجـاد زمینههـای عملیاتـی نمـودن آن بـوده و
بـه مـرور انجـام خواهد شـد.
مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـهای کردسـتان
بـا اشـاره به وضعیـت اجـرای پروژههـای انتقال
آب کشـاورزی اعالم کرد :سـامانه آزاد در سـفر
وزیـر نیـرو با هـدف تامیـن آب  4هـزار و 300
هکتـار از اراضـی مسـیر سـنندج  -سـد قوچم
در دهـگالن و انتقـال آب به سـد قوچـم افتتاح
شـد .بهـره بـرداران ایـن آب باید حق اشـتراک
 20میلیـون تومانـی بـرای هـر هکتـار پرداخت
نماینـد کـه ایـن مبلـغ تنهـا یکبار و بـه صورت
اقسـاطی دریافت میشـود.
وی افـزود :سـامانه ژاوه که برای انتقال آب سـد
ژاوه بـه سـد سـورال دهـگالن طراحی شـده به
علت کمبود اعتبار تعطیل اسـت ،سـامانه زیویه
کامیاران سـال گذشـته بـه بهره برداری رسـید،
سـامانه سـورال دارای نواقـص فنی بـود که رفع
شـده و قرار اسـت سـال آینـده به بهـره برداری
برسـد و سـامانه سـد چـراغ ویـس هم بـه علت
داشـتن ارتباط بـا برنامـه احیاء دریاچـه ارومیه
بالتکلیف اسـت.
وی در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص اجـرای
برنامـه کاهـش فشـار بر منابـع آب زیـر زمینی
قـروه و دهـگالن گفـت :در اصل یکـی از اهداف
انتقـال آب سـد آزاد بـه قوچم جـدای از تامین
آب شـرب ایـن شـهرها تامیـن آب کشـاورزی
ایـن مناطـق بود امـا کاهـش بارندگی سـالهای
قبـل سـبب کاهـش شـدید سـهم کشـاورزی
گردید.
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مرحله اول:

* تهیه اقالم و تجهیزات پزشکی به مبلغ  15میلیارد ریال براساس جداول ذیل :
کاال

محافظ

عینک یکبار مصرف

کاله سفید یکبار مصرف

کاله تمام فیلتر

لباس یکبار مصرف گان

لباس یکبار مصرف اورال

دستکش جراحی سری 1

تعداد

 780عدد

 780عدد

 650عدد

 585عدد

 1300عدد

 780عدد

 1300عدد

کاال

دستکش جراحی سری 2

دستکشمعاینه

دستکشمعاینه

پالس اکس متر انگشتی

تعداد

 11800جفت

 1200جفت

 650جفت

 50دستگاه

ونتیالتور ثابت ونتیالتور بای پپ مایع ضدعفونی نانو ذرات کلوئیدی
 10دستگاه

 2دستگاه

مانیتور عالئم حیاتی +پایه

اکسی متر ثاب

 10دستگاه

 15دستگاه

 3گالن  20لیتری

در تاریخ  1398/12/28با حضور جناب آقای دکتر رضاعی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی کردستان و معاونین محترم ایشان ،اقالم فوق الذکر مورد بررسی و طی برنامه ریزی به عمل آمده به بیمارستان

ها و مراکز بهداشت و درمان شهرستان ها به شرح ذیل ارسال گردید:

ردیف

نام بیمارستان  /مراکز بهداشت و درمان
بیمارستان توحید سنندج

1

بیمارستان بعثت سنندج

2

بیمارستان کوثر سنندج

3

بیمارستان تامین اجتماعی سنندج

4
5

مرکز بهداشت و درمان شهرستان بانه

6

مرکز بهداشت و درمان شهرستان سقز
مرکز بهداشت و درمان شهرستان مریوان

7

مرکز بهداشت و درمان شهرستان قروه

8

مرکز بهداشت و درمان شهرستان بیجار

9

مرکز بهداشت و درمان شهرستان دهگالن

10

مرکز بهداشت و درمان شهرستان دیواندره

11

برخی از اقدامات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی سنندج در جهت عبور از بحران کرونا
مرکز بهداشت و درمان شهرستان کامیاران

12

مرکز بهداشت و درمان شهرستان کامیاران

13

مرحله دوم:

* تهیه اقالم محافظت شخصی بیمارستانی به مبلغ یک میلیارد ریال :
کاال

ماسک N95

اکسی متر

تب سنج

تعداد

 2370جفت

 5دستگاه

24

با هماهنگی به عمل آمده با دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورخ  1399/01/17اقالم فوق الذکر به بیمارستانها و مراکز بهداشت و درمان به شرح جدول ذیل ارسال گردید.
ردیف

نام مرکز  /بیمارستان

ماسک N95

اکسی متر

تب سنج

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان

1000

-

15

2

بیمارستان توحید

500

-

4

360

-

3

360

5

2

بیمارستان امام حسین بیجار

3

شبکه بهداشت و درمان سروآباد

4

مرحله سوم:

* تهیه پک بهداشتی ( محلول ضد عفونی کننده دست ،مایع شست و شوی دست ،دستکش و بروشور آموزشی مقابله با ویروس کرونا )

پیرو درخواست جناب آقای کندایی مدیر محترم سازمانهای مردم نهاد و خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان و همچنین درخواست های واصله از شهرستانهای استان ،پک¬های بهداشتی به شرح جدول ذیل توزیع گردید.
ردیف

نام انجمن

تعداد تحویلی

1

حمایت از بیماران مبتال به سرطان

 40بسته

2

هموفیلی

 40بسته

3

دایره آبی ( دیابت )

 40بسته

4

تاالسمی

 40بسته

5

دیابت

 40بسته

برخی از اقدامات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی سنندج در جهت عبور از بحران کرونا
6

MS

 40بسته

7

توزیع در میان اقشار آسیب پذیر و
سایر افراد مورد نظر

 1500بسته

مرحله چهارم :

* ضد عفونی کردن محوطه مرز باشماق مریوان شامل دفاتر تجاری بازرگانان ،غرفه های خدماتی(رستوران ،سوپرمارکت ،نانوایی و  )...درب ورودی و کانکس های موجود ،باسکول ،سالن مسافری مرز ( بخش های مربوط به گمرک ،پایانه ،گذرنامه ،نقطه صفر مرزی،
گیت قرنطینه ،نیروی انتظامی و  )...باسکول درب خروج ،سالن تجاری مرز (شامل :گمرک ،بانک ،دامپزشکی و استاندارد و )...
ردیف

میزان مایع ضد عفونی

نفر ساعت

1

 4000لیتر رقیق

168

* همچنین تعداد  500پک بهداشتی ( محلول ضد عفونی کننده دست ،مایع شست و شوی دست ،دستکش و بروشور آموزشی مقابله با ویروس کرونا ) به شرح ذیل جهت توزیع در میان فعاالن اقتصادی به شهرستان¬ها ارسال گردید .
ردیف
1
2
3
4

سایر اقدامات انجام شده:

حوزه توزیع

تعداد پک بهداشتی

فعاالن اقتصادی مستقر در مرز باشماق مریوان ،کارکنان گمرک ،پایانه و نیروی انتظامی مستقر در مرز باشماق مریوان

200

شهرستان بانه
شهرستان سقز
شهرستان قروه

100
100
100

 -1مکاتبه با تشکلها و بنگاههای اقتصادی استان توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان جهت احصاء مسائل و مشکالت واحدهای مربوطه در راستای جمع بندی و تدوین بسته پیشنهادی
جهت حمایت از کسب و کارهای آسیب پذیر در مقابل شیوع بیماری کرونا -2 .راه اندازی سیستم نظرسنجی آنالین(پرسشنامه)توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور جمع
بندی و تدوین بسته پیشنهادی جهت حمایت از کسب و کارهای آسیب پذیر در مقابل شیوع بیماری کرونا -3 .ارزیابی تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد – چالش ها و راهکارها توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی استان مستقر در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی سنندج -4 .برگزاری  4کارگروه تخصصی زیرمجموعه سی وششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان
در راستای احصاء و جمع بندی مسائل و مشکالت حوزه¬های اقتصادی استان(بازرگانی ،صنعت ،معدن ،گردشگری ،کشاورزی و خدمات) ناشی از شیوع بیماری کرونا جهت ارائه در سی و ششمین نشست شورا.
 -5برگزاری سی و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با ریاست استاندار محترم کردستان و مدیران ارشد استانی و نمایندگان حوزه¬های اقتصادی استان(بازرگانی ،صنعت ،معدن،
گردشگری ،کشاورزی و خدمات) جهت بررسی مسائل و مشکالت حوزههای مذکور متاثر از شیوع بیماری کرونا با ارائه مناسب ترین راهکارها.

