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سـنندج هماننـد هـر شـهر نامـدار دیگـر
پیشـینه ای دارد بـه قدمت سـالیان حیات
آن .پیشـینه ای کـه مردمانـش بـه آن می
نازنـد و احوالـی دارد کـه چنـدان خـوش
نیسـت :از هـر نظر و البته آینـده ای پیش
رو دارد کـه اگـر بـا نـگاه اسـتراتژیک و
توسـعه محورانه تدبیر نشـود ممکن اسـت
ناخـوش احوالـی اش تـداوم یابد.
تردیـد نـدارم دسـت انـدرکاران مدیریـت
شـهری سـنندج چنیـن دغدغـه ای را در
سـر دارنـد و البـد بـا مشـورت صاحبـان
تخصـص هـای گوناگـون مرتبـط درپـی
چـاره جویـی هسـتند .صاحـب ایـن قلـم
کـه از بیسـت سـال پیـش؛ زمانـی کـه
در شـورای شـهر جنـاب تخـت فیـروزه و
درشـهرداری جنـاب سـنندجی برمسـند
امـور بودنـد بارهـا و بارها آمادگـی خود را
بـرای در اختیـار قـرار دادن تخصص خود،
کـه مدیریـت اسـتراتژیک اسـت ،اعلام
نمـود کـه البتـه دسـتی دراز نشـد تـا بـه
گرمـی بفشـارم و امیـدوارم هم رشـته ای
هـای دیگـرم توفیق مشـاوره یافته و سـند
اسـتراتژیک شـهر سـنندج را تدویـن و به
ویـژه چشـم انـداز بیسـت ،پنجـاه و حتی
صدسـاله شـهر سـنندج را ترسـیم کـرده
با شند .
در هـر حـال از بـاب ادای دیـن به شـهری
که بیش از پنجاه سـال اسـت نـام آن را به
عنـوان محـل سـکونت با خود همـراه دارم
چنـد نکتـه اسـتراتژیک را به متولیـان امر
و البتـه مـردم و نخبـگان این شـهر زیبا و
دوسـت داشـتنی عرضه می دارم امیدوارم
مـورد توجـه قرار گرفته باشـد.
 -1جمعیـت :شـهر سـنندج را بـه لحـاظ
پیـش بینـی جمعیـت بایـد از دو جنبـه
کمـی و کیفی مورد توجه قـرار داد .برنامه
ریـزان اسـتراتژیک مـی داننـد سـنندج
بـه زودی بـه شـهر یـک میلیـون نفـری
تبدیـل مـی شـود !.لـذا بایـد زیرسـاخت
هـا و نیازهـای ایـن شـهر را بـرای چنیـن
جمعیتـی مهیـا کـرد .از لحـاظ کیفـی نیز
الزم اسـت بـه تغییرات سـریع و گسـترده
و بـردوام سلایق ،عالیـق ،خواسـت هـا و
مطالبـات نسـل هـای بعـدی توجـه کرد و
دریافـت که مردم مسـافرت های گسـترده
خواهنـد داشـت ،جاهای دیگر و پیشـرفته
تـر خواهنـد دیـد و انتظاراتشـان بیشـتر
خواهـد شـد ،سـطح تحصیلات و البتـه
فهـم و درایـت مدنی مـردم ارتقـاء خواهد

یافـت و براین اسـاس مطالبـات جدید رخ
مـی نماید ،سـطح رفـاه تغییـر خواهد کرد
و بـه سـرعت نیازهـای فراغتـی ،زیبایـی
شـناختی و موسـیقایی و ادبیـات فاخرانـه
و بـه تبـع کوچـه و خیابـان و پـارک هـا
و امکانـات متناسـب بـا ارتقـای سـطح
نیازهـای معنـوی و انسـانی و نزدیـک بـه
اسـتانداردهای جهانـی افزایش مـی یابد....
کـه باید بیشـتر بـه فکـر بود.
 -2مهاجـرت و گردشـگری ،بـدون تردیـد
یکـی از ارکان توسـعه کردسـتان خواهـد
بـود .گردشـگران بیشـتر خواهنـد آمـد.
سـنندج بایـد بـرای گردشـگران سـهل
الوصـول ،آرامـش بخـش وجذابتـر از
گذشـته باشـد ،تـردد درشـهر آسـان تـر
شـود .لـذا احیـای داشـته هـای قدیمی و
مدفون شـهر اعم از چشمه سـارها و قنات
و سـاختمان هـای بـی کـس رهـا شـده و
محلات درحـال تخریـب و...نیازمند توجه
بیشـتر خواهـد.
-3پیشـرفت تکنولـوژی بـه سـرعت بـر
بافـت شـهرها و روابط مردمـان وارتباطات
شـهری تاثیـر جـدی برجـای می گـذارد.
زیرسـاخت هـا و سـاخت وسـازها و مـدل
هـا و الگوهـای معمـاری و شهرسـازی
نشسـته بر داشـته هـای فاخر و متناسـب
بـا تکنولـوژی جدیـد مـورد انتظـار اسـت.
سیسـتم هـای مدیریت شـهری از حمل و
نقـل گرفتـه تـا فضـای سـبز و روش جمع
آوری زبالـه و تـا سـاماندهی تفـرج گاههـا
و ..نیازمنـد به روز شـدن هسـتند .مدیران
شـهری بایـد بسـی پیـش تـر و زودتـر از
مـردم ایـن نیازهـا را رصـد وبـرآورد کنند.
شـاید بنچ مارک و الگوبرداری از شـهرهای
موفق همسـایه و دوردسـت اقدامی سـهل
الوصـول باشـد بـرای طی ایـن راه.
-4مدیریـت شـهری در دنیـا بـه مـرور
بـه سـمت بـرون سـپاری و البتـه مـردم
سـپاری بـه پیـش مـی رود .بایـد مدبرانـه
و هوشـیارانه زمینـه سـازماندهی مردمـان
را در قالـب انجمـن های واقعـی و حقیقی
و مـردم بنیـاد فراهـم کـرد .بـه نظـر مـی
رسـد مدیـران شـهری ناچارند شـهرداری
را بـه مرکزی بـرای برنامه ریـزی و نظارت
تبدیـل و کارهـا را بـه غیـر واگذارکنند .به
نظـر مـی رسـد درجامعـه ای کـه فرهنگ
کارمنـدی با اسـتانداردهای جهانی فرسـخ
هـا فاصله دارد کوچک شـدن حجـم اداره
شـهرداری یـک ضرورت باشـد.

 -5آمـوزش مدنـی بـرای مدیریت شـهری
از نـان شـب واجـب تـر اسـت .مـردم باید
ابتـدا یـاد بگیرند چه کسـانی را بـه عنوان
اعضای شـوراای شـهر برگزینند وچگونه و
با چـه مکانیسـمی برعملکرد آنـان نظارت
داشـته و عنداللـزوم چگونـه ناتوانانـی کـه
اشـتباهی بـه آن نهـاد مهـم راه یافتـه اند
را از مسندشـان بـه پاییـن بکشـند .و ایـن
نیازمنـد نهضـت آموزش ویادگیری اسـت.
 -6ایجـاد درآمـد پایـدار ،امـروزه یکـی از
ارکان مدیریـت شـهری اسـت .بـا توجه به
ویژگـی فرهنگی سـنندج باتدابیـر ماهرانه
امـکان ایجـاد منابـع درآمـدی پایـدار از
طریـق ایجـاد مراکـز فرهنگـی وهنـری و
تفـرج گاه هـای مـدرن وجـود دارد.
 -7سـال هاسـت آرزو دارم نشسـت هـای
سـاالنه وسـیع و نشسـت هـای فصلـی
تخصصـی مدیریـت شـهری سـنندج بـا
مشـارکت بـدون فیلتـر نخبـگان دلسـوز
ایـن شـهر برگزار شـود و مسـائل مدیریت
شـهری مـورد بحـث و مجادلـه و مباجثـه
و گفتگـو قـرار بگیـرد .ایـن نیـاز هرگـز از
بیـن نمی رود و هرچه زودتر شـروع شـود
دیر اسـت .نشسـت هـای بدون تشـریفات
و خـط کشـی هـای جناحـی و سـلیقه ای
و طایفـه گـری! فقـط بـا هـدف مدیریـت
شـهری پیـاده راه هـای مرکـز شـهر.
 -8نکتـه پایانـی :بـه نظـر می رسـد برای
گشـودن منافـذ نفـس کشـیدن شـهر
سـنندج و زمینـه سـازی بـرای جـذب
توریسـت ضـرورت دارد خیابـان هـای
منتهـی بـه میدان اصلـی شـهر (ده ور حه
وزه که) از میدان اقبال ،چهار راه سـیروس،
چهـار باغ و سـه راه مسـجد جامـع بر روی
خودروهـا بسـته شـده ،سـنگفرش شـده و
البتـه در وسـط خیابان ها دکه هـا و مغازه
هـای کوچـک مـدرن و زیبا طراحی شـود
تـا علاوه بـر بازشـدن گـره ترافیکی شـهر
زمینه اشـتغال صدها جـوان فراهم و امکان
ارایـه محصـوالت فرهنگـی وانـواع اغذیـه
های محلـی و آثار هنری کردسـتان فراهم
شـود .خوشـبختانه پـس از کـش و قـوس
هـای زیـاد مسـیر میـدان اقبـال  -میـدان
اصلـی در سـال های اخیر سـاماندهی شـد
و امیدواریـم سـه مسـیر دیگر نیز بـا تدابیر
اسـتراتژیک تـر و باتوجـه بـه مالحظـات
فوق الذکر در دسـتور کار مدیریت شـهری
سـنندج قـرار بگیرد
دکتر سید هاشم هدایتی

روند اجرای نمایشگاه دائمی کردستان
نیاز به حمایت بیشتر دولت دارد

کردســتان بــه علــت داشــتن حجــم
بزرگــی از تنــوع منابــع توســعه بــه ویــژه
خــاک مرغــوب ،بــارش کافــی ،هــوای
معتــدل 18 ،نــوع مــاده معدنــی ،نیــروی
کار جــوان ،فرهنــگ چنــد هــزار ســاله،
 230کیلومتــر مــرز مشــترک بــا عــراق
و اکوتوریســم بــی نظیــر قابلیــت تبدیــل
شــدن بــه قطــب اقتصــادی و تکیــه گاه
رونــد توســعه در جنــگ اقتصــادی و
تغییــرات اقلیمــی دارد.
نــگاه بــه مدیریــت منابــع توســعه در
کردســتان حکایــت از وجــود نواقــص
رویکــردی و ایــرادات کارکــردی نهادهــای
غیــر خصوصــی در زمینــه توزیــع منابــع و
حمایــت از بخــش خصوصــی دارد و ســند
مــا بــرای اثبــات ادعــا ایــن اســت کــه بــا
وصــف صــرف حجــم عظیمــی از منابــع
بــه ویــژه تســهیالت بانکــی و ارائــه زمیــن
صنعتــی و هــزاران برگــه موافقــت اصولــی
هنــوز شــاخصهای توســعه یافتگــی
اســتان بــه ویــژه اشــتغال ،درآمــد و
تولیــد وضعیــت مناســبی نداشــته و
اســتان درگیــر بیــکاری ،فقــر مالــی
خانــوار ،گرانــی ،احتیــاج بــه حمایــت
نهادهــای امــدادی و موسســات خیریــه،
مهاجــرت بــه ســایر اســتانها و خــارج از
کشــور ،افزایــش مشــاغل خطرنــاک و
آلــوده مثــل زبالــه گــردی و کولبــری و
 ...اســت.
تغییــر رویکردهــای دولــت در توزیــع
منابــع و محــور قــرار گرفتــن بخــش
خصوصــی مولــد تنهــا راه خــروج اســتان
از بــن بســت توســعه اســت و ضــرورت
دارد تــا نهادهــای متولــی همــه علــل
و عوامــل عقــب ماندگــی اســتان و
النحــراف منابــع را شناســایی و حــذف
کننــد ،بــرای نمونــه بــه ایــن مــوارد
اشــاره میگــردد  -1در حالــی کــه
بســیاری از تولیــد کننــدگان در صــف
دریافــت تســهیالت بانکــی قــرار داشــته و
بخــش بزرگــی از آنهــا بــا موانــع ناشــی از
ســخت گیــری در مطالبــه وثیقــه توســط
بالنکهــا مواجــه هســتند تعــداد بســیاری
از افــراد در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن
موفــق بــه اخــذ تســهیالت کالن شــده
امــا خبــری از بــه کارگیــری آنهــا در

بخــش تولیــد نیســت و همــه در بــازار
داللــی ارز ،زمیــن ،ســکه قــرار گرفتــه
انــد  -2در شــرایطی کــه تعــداد زیــادی از
متقاضیــان زمیــن صنعتــی سالهاســت در
صــف انتظــار قــرار دارنــد تعــداد زیــادی
ســوله خالــی ،ســوله تغییــر کاربــری
داده شــده و زمیــن خــام در شــهرکهای
صنعتــی وجــود دارد و در برخــی از
بنگاههــای معامــات بانکــی ایــن زمینهــا
معاملــه میشــود  -3اکثــر بانکهــا در
زمــان ارائــه آمــار اعطــاء تســهیالت
تمدیــد اقســاط معــوق را هــم جــزو
عملکــرد خــود بــه حســاب آورده و ایــن را
بهانــه ای بــرای عــدم ارائــه تســهیالت بــه
متقاضیــان و کمبــود منابــع بــه حســاب
مــی آورنــد  -4در حالــی کــه مســئوالن
مــدام دم از ســامان دهــی باشــماق و
ســیرانبند میدهنــد و آمارهــای جالــب از
بهبــود وضعیــت ارائــه میدهنــد امــا هیــچ
تغییــری در ایــن مناطــق دیــده نشــده و
هنــوز هــم در بــر پاشــنه قبــل میچرخــد.
امــا در اینجــا بایــد یکــی دیگــر از نیازهای
اساســی رونــد توســعه کردســتان را یــاد
آور شــویم ،آنهــم نبــود نمایشــگاههای
دائمــی بــرای نمایــش دادن توانمندیهــای
تولیــدی اســتان و تســهیل در دسترســی
بازرگانــان خارجــی بــه ایــن محصــوالت
اســت کــه سالهاســت فعــاالن تولیــد و
تجــارت اســتان خواســتار توجــه جــدی
ســرعت عمــل دولــت در ایــن راســتا

هســتند امــا تــا کنــون ایــن توقــع بــه
طــور شایســته مــورد توجــه قــرار نگرفتــه
اســت.
سالهاســت کــه نمایشــگاههای موقــت در
مکانــی بــدون زیرســاخت نمایشــگاهی در
ســنندج برگــزار میگــردد کــه بعــد از هــر
بــار برگــزاری نمایشــگاه انگیــزه تعــداد
زیــادی از شــرکت کننــدگان داخلــی
و بازدیــد کننــدگان خارجــی بــرای
مشــارکت بعــدی کاهــش مــی یابــد و
ایــن امــر ســبب شــده تــا تجــار خارجــی
بــرای خریــد کاال و خدمــات اســتانهای
دارای نمایشــگاه دائمــی را بــر کردســتان
ترجیــح داده و کردســتان تبدیــل بــه
کریــدور انتقــال تولیــدات ســایر اســتانها
بــه عــراق و اقلیم کردســتان شــده اســت.
همــه مســئولین ایــن را بداننــد کــه تعداد
زیــادی از تجــار داخلــی و واســطه هــا
کاالهــای کردســتان را بــا قیمــت حداقلی
خریــده و با اســتفاده از ظرفیت نمایشــگاه
اســتان خــود آنهــا را قیمتهــای کالن
صــادر میکننــد.
در چنــد ســال گذشــته زمیــن مــورد
نیــاز احــداث نمایشــگاه در اختیــار اتــاق
بازرگانــی ســنندج قــرار گرفــت کــه رونــد
اجــرای آن آغــاز شــده امــا نیــاز بــه
حمایــت بیشــتر دولــت دارد.
محمد هالکو
نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج
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حمایت از تولید و صادرات
تنها راه غلبه بر کاهش ارزش پول ملی و کمبود منابع ارزی
نشست مطبوعاتی مشترک مدیرکل «صمت»،
مدیران شورای هم خانواده «صمت» که شامل
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
سنندج ،خانه صنعت ،خانه معدن ،مجمع
امور صنفی ،شرکت شهرکهای صنعتی بانک
صنعت و معدن بود ،به مناسبت دهه تولید
و تجارت در سالن جلسات سازمان «صمت»
کردستان برگزار شد.
از  130میلیارد تومان حقوق دولتی
قابل برگشت به کردستان
تنها  15/5میلیارد آن برگشته است
مدیرکل «صمت» کردستان با اشاره به
جایگاه صنعت و معدن در معادله اقتصادی
و روند توسعه استان گفت 42/5 :درصد
اقتصاد استان به حوزه صنعت و معدن تعلق
دارد به طوری که در حال حاضر  15هزار

وی تصریح کرد :سازمان «صمت» کردستان
برنامه های تحقیقاتی و عملیاتی الزم برای
تحقق فرمان مقام معظم رهبری را آماده کرده
که تقویت صنایع کوچک در اولویت این طرح
قرار گرفته و بسته حمایتی الزم تدوین شده
است اما این را بیان کنم که صنایع صادرات
محور بسته حمایتی خاص خود را دارند.
خلیقی اعالم کرد :چندین طرح پیشران در
استان داریم که مهمترین آنها فوالد بیجار،
فوالد قروه ،پتروشیمی بیجار ،طالی سقز و
احیاء فوالد زاگرس است که این طرحها در
مجموع  2میلیارد دالر سرمایه گذاری ارزی
داشته و  6هزار و  100شغل ایجاد می کنند.
این مقام مسئول جذب سرمایه گذاری خارجی
را یکی از برنامه های دولت در استان ذکر و
اظهار کرد :روند و برنامه خاص این هدف در

استان خارج می شود و بهره چندانی از این
ظرفیت نمی برد ،بر این اساس ایجاد زنجیره
ارزش یکی از اهداف اصلی مدیریت ارشد
کردستان است.
خلیقی افزود :دولت  28میلیارد تومان جهت
تامین هزینه اکتشاف معادن کردستان در
اختیار سازمان زمین شناسی قرار داده که
 53درصد مساحت استان را تحت پوشش
قرار خواهد داد و در حال حاضر پهنه دیواندره
تحت کاوش است.
وی خواستار بازگشت کامل حقوق دولتی
وصول شده به استان شد و اذعان کرد :بر
اساس قانون  15درصد از ارزش مواد معدنی
استخراج شده باید به عنوان حقوق دولتی
وصول و به خود استان برگردد تا در زمینه
نیازهای عمرانی و بهداشتی هزینه گردد که

بیجار به عنوان برند جهانی ثبت شده اند
که برای افزایش نقش این هنر در توسعه و
اشتغال استان نیاز به ایجاد خوشه فرش و
کارگاههای متمرکز داریم.
باید قبول کنیم که تا کنون توجه خاص
ظرفیت تجاری کردستان نشده است
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
سنندج با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور
گفت :در حال حاضر کشور تحت فشار ناشی
از جنگ اقتصادی ،خشکسالی و تنش های
بین المللی می باشد که برای جلوگیری از بروز
بحران باید هم قوانین و رویکردهای مدیریتی
را به روز کرد و هم بسته های حمایتی ویژه را
اجرا نمود ،در غیر این صورت مطمئن باشید
که بخش صنعت و تجارت کشور با بحران
مواجه خواهد شد.

نفر در بخش صنعت 3 ،هزار و  800نفر در
بخش معدن و  175هزار نفر در بخش تجارت
کردستان مشغول فعالیت هستند که با توجه
به نامگذاری امسال به نام «تولید ،دانش
بنیان و اشتغال آفرین» توسط مقام معظم
رهبری باید مجموعه مدیریت کردستان در
راستای افزایش نقش این حوزه در روند
توسعه ،اقدامات عاجل انجام دهند زیرا تنها
راه رسیدن به اهداف شاخص توسعه ،حل
مشکالت اقتصادی و عبور از عوارض جنگ
اقتصادی ،رونق بخشی به تولید و تجارت
است.
محمد بختیار خلیقی افزود :در حال حاضر
 36واحد دانش بنیان در استان ثبت شده
اما بر حسب دستور مقام معظم رهبری باید
 100درصد واحدهای کردستان را وارد چرخه
دانش بنیان کنیم که در این راستا  51واحد
مراحل مقدماتی ورود به عرصه دانش بنیان را
طی کرده که امیدواریم به زودی تمام مراحل
آن انجام شود.

استان نهادینه شده به طوری که عالوه بر
انجام موارد متعددی از حضور افراد خارجی در
حوزه تولید کردستان تعداد دیگری وارد شده
و مراحل اداری آنها در حال طی شدن است.
وی در خصوص فعال سازی واحدهای راکد
استان گفت :کردستان دارای  987واحد
تولیدی است که  165مورد آن غیر فعال می
باشد که پس از پایش این موارد مشخص شد
 61مورد آنها قابلیت احیاء دارند ،بر اساس
برنامه ریزی انجام شده امسال  6واحد از آنها
با همکاری حوزه قضایی و نظام بانکی مجددا
فعال خواهند شد و جا دارد در اینجا از همه
متولیان نظام قضایی استان به خاطر حمایت
های بی دریغ چند سال اخیر تقدیر گردد.
مدیرکل «صمت» کردستان این استان را
دارای ظرفیت معدنی باال دانست و اظهار کرد:
وجود  18گونه معدنی غنی کردستان را در
ردیف استانهای برخوردار از پتانسیل باالی
مواد معدنی قرار داده اما در حال حاضر به
علت فقدان صنایع فرآوری به صورت خام از

سال گذشته  835میلیارد تومان از این محل
وصول شد که بایستی  130میلیارد تومان آن
به استان برمی گشت اما تا کنون تنها 15/5
میلیارد آن برگشته است.
وی شکوفایی بخش تجارت استان را برنامه
اصلی دولت ذکر و اعالم کرد :کردستان با
داشتن  230کیلومتر مرز مشترک با عراق،
 2مرز رسمی باشماق و سیرانبند ،منطقه آزاد
در دست احداث و  3بازارچه مرزی ظرفیت
باالیی در زمینه تجارت دارد که دولت برنامه
های متنوعی برای استفاده از این ظرفیت
دارد از جمله تکمیل بازارچه ها و پایانه های
صادراتی ،احداث بازارچه مشترک و ایجاد
بازارچه های موقت .سال گذشته  7/8میلیارد
دالر مبادالت در قالب صادرات ،واردات و
ترانزیت داشتیم و امسال هم در مدت  3ماه
گذشته  170میلیون دالر مبادالت داشته ایم.
خلیقی در خصوص حمایت از مشاغل خانگی
اعالم کرد 90 :هزار بافنده فرش دستبافت
داریم و دو مدل تک پود سنندج و پوالدین

سید کمال حسینی افزود :امروزه مجموعه
حاکمیت کشور توجه خاصی به تولید دارند
که این امر را باید فرصتی دست نیافتنی برای
استانهای کمتر توسعه یافته دانست و از آن
نهایت استفاده را برد ،اما این را باید دانست
که ضرورت دارد بخش خصوصی در اولویت
برنامه های دولت باشد.
وی تصریح کرد :کاهش ارزش پول ملی و
کاهش ذخایر ارزی یکی از مشکالت اقتصادی
کشور است که تنها با صادرات حل خواهد شد
و کردستان به عنوان استانی مرزی و برخوردار
از  230کیلومتر مرز مشترک با عراق ،فعالیت
 2مرز رسمی باشماق و سیرانبند و  3بازارچه
مرزی می تواند نقش کلیدی در این عرصه
بازی کند اما این را قبول کنیم که تا کنون
توجه خاص به این ظرفیت نشده است.
حسینی حمایت مردم از تولید داخلی را
راهکار موثر بر تقویت تولید داخلی دانست
و اظهار کرد :خرید کاالهای ساخت داخل
توسط مردم یکی از مکانیزم های قدرتمند

بازگشاییمرزسیفسقز
مهمترینمطالبهمردماینشهرستانازدولت

محضر مبارک حجت االسالم دکتر سید
ابراهیم رئیسی ،ریاست محترم جمهوری
اسالمی ایران
با سالم و دورو فراوان
همچنانکه استحضار دارید کردستان با دارا
بودن بیش از  220کیلومتر مرز مشترک
با عراق و منابع غنی و بکر در زمینه های
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،ظرفیت بالقوه
ای جهت توسعه روابط تجاری با کشورهای
خارجی دارد .نظام مقدس جمهوری اسالمی
نیز با درک موقعیت استراتژیک این استان
همواره در راستای ایجاد بسترهای توسعه و
آبادانی آن گام برداشته که از جمله می توان
به تاسیس معبر مرزی تحت عنوان بازارچه
سیف در شهرستان سقز اشاره کرد.
این بازارچه بر اساس مصوبات دولت در سال
 ،1373بنابر پیشنهاد وزارت بازرگانی وقت و

به استناد ماده  23قانون مقررات صادرات و
واردات ایجاد گردید ،از سال  1375عملیات
زیربنایی آن شروع و در سال  1377با موافقت
شورای عالی امنیت ملی فعالیت خود را شروع
کرد.
بعد از  15سال فعالیت و با وجود سرمایه
گذاری کالن بخشهای دولتی و خصوصی و
قرار گرفتن در فهرست مرزهای مجاز زمینی و
اختصاص سهمیه های ارزی متاسفانه از تاریخ
 1391/12/3فعالیت این بازارچه متوقف شده
است.
شهرستان سقز در سنوات گذشته دارای اداره
گمرک مستقل بوده اما امروزه هیچ اثری
از این نهاد به چشم نمی خورد و فعالین
اقتصادی جهت انجام برخی امورات گمرکی
به شهرهای سنندج و بانه و مریوان مراجعه
می کنند.
این موضوع در شرایطی اتفاق افتاده که
بخش بزرگی از بازار هدف اقلیم کردستان
عراق از دست تجار ایرانی خارج شده و این
پدیده موجب از بین رفتن فرصتهای متعدد
و به چالش کشیده شدن روند توسعه این
شهرستان شده و مردم عادی و فعاالن
بازرگانی سقز برای تامین معیشت و ادامه
فعالیت تجاری به سایر مرزهای کشور مراجعه

می کنند.
این در حالی است که شهرستان سقز با
جمعیتی بالغ بر  350هزار نفر 3 ،تعاونی مرز
نشین با  27هزار نفر عضو ،قرار داشتن در
موقعیت کلیدی شمال  -جنوب و دارا بودن
 65کیلومتر مرز مشرک با عراق ،محروم از
داشتن معبری تجاری و گمرکی می باشد که
سالهاست مردم ،نهادها و تشکلهای صنفی و
نمایندگان مجلس پیگیر حل مشکالت مذکور
هستند اما تا کنون این تالشها بی نتیجه مانده
است.
حال با توجه به موارد معروضه عموم مردم
فهیم و انقالبی سقز اعم از اصناف ،بازاریان،
مدیران واحدهای تولیدی ،بازرگانان ،اعضای
تعاونی مرز نشینان ،پیله وران و سایر تشکلهای
صنفی از آن مقام ارجمند خواستارند تا نسبت
به صدور دستورات و عنایات ویژه در خصوص
بازگشایی مجدد مرز سیف و ایجاد اداره
گمرک اقدام فرمائید.
مردمان این دیار همواره قدردان درایت و
دلسوزی جنابعالی بوده و آماده خدمت رسانی
به دولت برای اجرای برنامه توسعه ایران
اسالمی هستند.
خالد فرجیان -عضو هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی سنندج

برای حمایت از واحدهای تولیدی کشور است.
وی خاطر نشان کرد :اتاق بازرگانی با
برخورداری از تجارب طوالنی و جایگاه قانونی
خاص ،بزرگترین تشکل حوزه اقتصاد و بخش
خصوصی کشور است که همواره حامی
واحدهای تولیدی و بنگاههای تجاری بوده و
آمادگی خود را برای حمایت از همه واحدها
اعالم میکند.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج اذعان کرد:
آموزش مهمترین رکن شکوفایی تولید و
تجارت است که اتاق بازرگانی دارای ظرفیت
علمی و نیروی انسانی مجرب بوده و در حوزه
های مدیریت ،تجارت و موازین حقوقی
آموزش های مستمر دارد.
وی خواستار حمایت جدی دولت از احداث
نمایشگاه دائمی کاال در کردستان شد و
اظهار کرد :نمایشگاه بزرگترین عامل معرفی
تولیدات و ارتقاء سطح بازاریابی است که
مراحل عملیاتی احداث آن در زمینی به
مساحت  15هکتار توسط اتاق بازرگانی شروع
شده و مراحل اجرایی آن در حال اجراست.
کمبود زمین صنعتی
یکی از موانع شکوفایی صنعت است
رئیس خانه صنعت کردستان خواستار
افزایش حمایت از واحدهای تولیدی فعال و
سرمایه گذاران متمایل به حضور در استان
شد و گفت :رونق اقتصادی در گرو حمایت
از واحدهای تولیدی فعال ،ایجاد زمینه احیاء
واحدهای راکد و اجرای بسته های حمایت از
سرمایه گذاران است که همواره مورد تاکید
مقام معظم رهبری و مدیریت ارشد کشوری و
استانی بوده است.
عبداهلل کاردانی افزود :نقش رسانه در معرفی
ظرفیت های استان ،انتقال ضعف زیرساخت
ها و ایرادات موجود در قوانین و رویکرد
مدیران نقشی کلیدی است و ما از همه فعاالن
این عرصه خواستاریم تا با جدیت بیشتری
وارد عرصه شوند.
وی در ادامه اظهار کرد :سیستم اداری مرتبط
با بخش صنعت در چند سال اخیر فعالیت و
عملکردی مورد قبول داشته است اما حضور
برخی کارشناسان و مدیران کارشکن توانسته
مشکالتی برای برخی واحدها ایجاد و باید
دولت این گونه افراد را از گردونه حذف کند.
کاردانی خاطر نشان کرد :کمبود زمین

صنعتی یکی از موانع شکوفایی صنعت است
زیرا بخش بزرگی از سرمایه گذاران به این
علت نتوانسته اند در موعد مقرر واحد خود را
فعال کنند بنابراین از مجموعه مدیریت استان
خواستاریم تا در این راستا اقدامات عاجل
انجام دهند ،عالوه بر این شهرکهای موجود
هم با ضعف برخی زیرساختها در شهرکهای
موجود مشاهده می گردد که نیاز به سامان
دهی دارد.
حمایت از طرحهای دانش بنیان
در صدر برنامههای
بانک صنعت و معدن قرار دارد
مدیر بانک صنعت و معدن کردستان با اعالم
آمادگی این نهاد برای همکاری با واحدهای
صنعتی استان گفت :بر اساس ضوابط بانکی
باید  85درصد از منابع در اختیار بانکها به
عنوان تسهیالت پرداخت شود اما بانک صنعت
و معدن به علت درک نیاز کردستان سال
گذشته  800درصد منابع خود را به واحدهای
متقاضی پرداخت کرد.
هیرش اسدی افزود :سال گذشته اعتبارات
تخصیصی به استان  1هزار و  259میلیارد
ریال بود که  1هزار و  38میلیارد ریال آن
به صورت سرمایه در گردش و  221میالیارد
ریال هم به عنوان سرمایه ثابت پرداخت شد
که نشان از پرداخت  70درصدی اعتبارات
دارد که با توجه به معرفی  2واحد دیگر تا
پایان تیر ماه موفق به پرداخت  100درصدی
خواهیم شد.
وی اعالم کرد :حمایت از طرحهای دانش بنیان
در صدر برنامه های بانک صنعت و معدن قرار
دارد به طوری که  2قرارداد تسهیالت سرمایه
ثابت  1هزار میلیارد ریالی و سرمایه در گردش
 750میلیارد ریالی را در دست پرداخت داریم.
اسدی اعالم کرد :در این شرایط سخت تورمی
گشایش «ال سی» برای فعاالن اقتصادی به
ویژه تولید کنندگان به علت پایین بودن نرخ
سود آن به صرفه تر است و ما حاضریم برای
فعاالن صنعت و معدن «ال سی» صادر کنیم
و امسال تا کنون  300میلیارد ریال «ال سی»
برای متقاضیان گشوده شد.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد :پرداخت
تسهیالت  3هزار و  500میلیارد ریالی به
معدن طالی سقز و  150میلیارد ریالی به 1
واحد راکد را هم در دست اقدام داریم.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج خواستار افزایش
نقش پتروشیمی در اقتصاد کردستان شد

نشست ناظر کل گمرکات کردستان و
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی سنندج و مدیریت کارخانه
پتروشیمی کردستان با هدف بررسی نقش
این واحد صنعتی در توسعه اقتصادی استان
و ارزیابی راهکارهای ارتقاء نقش رونق دهی
آن برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی سنندج با اشاره به وضعیت
اقتصادی و پایین بودن شاخصهای توسعه
یافتگی کردستان گفت :این استان با وصف
بهره مندی از همه منابع و ظرفیتهای
اقتصادی دارای ساختار اقتصادی ضعیف
است و با پدیده های نامناسبی مانند
بیکاری ،فقر ،گرانی ،پایین بودن درآمد
سرانه دست و پنجه نرم میکند به طوری

که مردم ناچار به گرایش به سمت مشاغل
خطرناک و آسیب خیز مثل کولبری و زباله
گردی هستند و فعالیت به این مشاغل تابلو
توسعه ایران را به چالش کشیده است.
سید کمال حسینی افزود :رفع تبعیض
در توسعه و ایجاد عدالت طبقاتی یکی از
اهداف اصلی نظام اسالمی بود زیرا خود
قیام سراسری هم برای احقاق این حقوق
بود اما بروز پدیدههای سیاسی و تنشهای
داخلی و خارجی به ویژه جنگ ایران و عراق
و تحریم کشور سرعت اجرای این برنامه را
به حداقل ممکن رساند.
وی تصریح کرد :ایجاد صنایع و اجرای
طرحهای صنعتی پیشران یکی از
مکانیزمهای تسریع در توسعه استانهای
کمتر توسعه یافته است که صنایع نفت و
پتروشیمی در ردیف این صنایع قرار دارند
زیرا حجم عظیمی از صنایع ،وابسته به
تولیدات و استمرار فعالیت اینهاست.
حسینی در ادامه اظهار کرد :تسریع در
اجرای صنایع وابسته و پایین دستی،
افزایش سهم مواد اولیه واحدهای تولید
مواد الستیکی ،پالستیکی و  PVCداخل
استان از محصوالت پتروشیمی کردستان،
متمرکز کردن فعالیتهای پولی و بانکی

و پرداخت مالیات به استان از عمدهترین
انتظارات مردم و فعاالن اقتصادی از
مدیریت این واحد بزرگ است.
این مقام مسئول ضمن اعالم آمادگی
اتاق بازرگانی برای همکاری با پتروشیمی
کردستان گفت :ما حاضریم تا در زمینه
جذب سرمایه گذار برای صنایع وابسته
و پایین دستی پتروشیمی با این واحد
همکاری داشته باشیم زیرا استان دارای
حجم عظیمی از سرمایه سرگردان است که
حاضر به فعالیت در این راستا هستند.
وی اذعان کرد :اتاق بازرگانی دارای نقش
تاثیر گذار در روند توسعه و سیاست گذاری
اقتصادی کشور بوده و قانون ،مشروعیت این
نهاد در اداره توسعه را به رسمیت شناخته
و ما میتوانیم با استفاده از قدرت قانونی
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
مشکالت داخلی این واحد را پیگیری کرده
و تا حصول نتیجه ادامه دهیم.
حسینی اعالم کرد :در نهایت دو طرف
توافق کردند تا تفاهمنامهای مبادله گردد تا
شرایط ایجاد واحدهای تولید قطعات یدکی
پتروشیمی مورد حمایت قرار گیرند تا در
قالب مهندسی معکوس کشور را در راستای
تامین این قطعات به خود کفایی برسانند.
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صنعت کردستان نیاز به حمایت دارد نه قطع برق
20میـن نشسـت کمیسـیون صنعـت اتـاق
بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی
سـنندج بـا دسـتور کار برنامهریـزی در
خصـوص خاموشـی بـرق شـهرکهای
صنعتـی در فصـل تابسـتان و ارائـه برنامـه
پیشـنهادی بـه شـرکت توزیـع بـرق برگزار
شد .
اولویت اول دولت
تامین بخش خانگی است
مدیـر دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع بـرق
کردسـتان بـا اعلام برنامـه این شـرکت در
خصـوص قطعـی بـرق شـهرکهای صنعتی
اسـتان گفـت :برخـی از شـهرکهای
صنعتـی اسـتان دارای پسـت توزیـع بـرق
مسـتقیم و اختصاصی هسـتند امـا برخی از
آنهـا از بـرق تلفیقـی کـه شـامل مشـترکان
غیـر صنعتـی اسـت اسـتفاده میکننـد کـه
برنامـه شـهرکهای ردیـف اول بـه صـورت
منظـم قابـل کنتـرل اسـت امـا در زمینـه
شـهرکهای ردیـف دوم برنامـه نمیتوانـد
از نظـم کامـل پیـروی کنـد چـون در
زمـان قطـع بـرق خانگـی ناچـارا بـرق همه
واحدهـای متصـل بـه آن قطـع میگـردد.
عطـااهلل نـوروزی افـزود :بـر اسـاس
برنامهریـزی انجـام شـده خاموشـیها
از سـاعت  11قبـل از ظهـر تـا  11شـب
اسـت کـه مـوارد دارای بـرق مسـتقیم بـه
صـورت کامـل قطع میشـود اما مـوارد غیر
مسـتقیم در قالـب تفاهمنامـه امضـاء شـده
بـا واحـد صنعتـی خاموشـی انجـام خواهـد
شـد و رونـد اجـرای تفاهمنامـه بـه صـورت
کامـل کنتـرل شـده و فـرد خاطـی جریمه
خواهـد شـد.
وی تصریـح کـرد :از اتـاق بازرگانـی و
سـازمان «صمـت» خواسـتاریم تـا لیسـت
کامـل همـه واحدهـای صنعتبـی را بـه مـا
ابلاغ کنـد تـا در صـورت اعمـال خاموشـی
زیـان مالـی به واحدهـا وارد نشـود و از قبل
آنهـا را در جریـان خاموشـیها قـرار دهیـم،
علاوه بـر ایـن افـراد می-تواننـد از طریـق
تمـاس بـا سـامانه  ،121کانـال رووناکـی
و نصـب اپلیکیشـن بـرق مـن از ایـن رونـد
معلـع شـوند.
وی در ادامـه اظهـار کـرد :سـال گذشـته به
علـت همـکاری واحدهـای صنعتـی زمـان
قطعـی را بـه دو صـورت انجـام میدادیـم
کـه عبـارت بـود از انتقـال زمـان خاموشـی

بـه زمان اسـتراحت نیـروی کار و دوما برای
واحدهـای خـاص مثـل لبنیـات و واحدهای
دارای دیـگ هـم در صـورت تعطیلـی 80
درصـد از خـط تولیـد خاموشـی را اعمـال
نمیکردیـم کـه اگـر امسـال هـم ایـن
موضـوع پیـش آیـد هماننـد سـال گذشـته
عمـل خواهیـم کـرد.
نـوروزی افـزود :مـا هـم قبـول داریـم کـه
تولیـد آسـیب میبینـد امـا چـارهای بـه جز
قطـع بـرق صنایـع نداریم چـون اولویت اول
دولـت تامیـن بخـش خانگی اسـت.
باید استانهای کمتر توسعه یافته را
از استانهای صنعتی تفکیک کرد
نماینـده سـازمان «صمـت» کردسـتان بـا
انتقـاد از رونـد خاموشـی بـرق گفـت :قطع
بـرق واحدهـای صنعتی از سـاعات  11قبل
از ظهـر تـا  11شـب هیـچ توجیهـی نـدارد
و بایـد در ایـن راسـتا تجدیـد نظـر صـورت
پذیرد.
نـادر صیـدی خاطـر نشـان کـرد :بایـد
اسـتانهای کمتـر توسـعه یافتـه را از
اسـتانهای صنعتـی تفکیـک کـرد و سـهم
ایـن اسـتانها از خاموشـی را بـه حداقـل
برسـانند تا روند توسـعه این اسـتانها آسیب
نبینـد ،علاوه بـر ایـن بایـد برنامـهای برای
خـودداری از قطـع برق واحدهـای کوچک و
آسـیب پذیـر را تدویـن و اجـرا کننـد.
واحدهای صنعتی خواستار تجدید نظر
در برنامه خاموشی هستند
عضـو هیئـت مدیـره شـهرک شـماره 3
سـنندج خواسـتار خـودداری از قطـع بـرق
شـهرکهای صنعتـی کردسـتان شـد و
گفت :کردسـتان اسـتان محرومی اسـت که
رونـد توسـعه صنعتـی آن بـا تاخیـر شـروع
شـده و بایـد برنامـهای خاص بـرای حمایت
از ایـن رونـد اجـرا گـردد کـه یکـی از آنهـا
معافیـت از قطـع بـرق اسـت.
فـرزاد سـعادتمند تصریـح کـرد :شـرکت
بـرق بـا سـازمان «صمـت» و شـرکت
شـهرکهای صنعتی بـه توافق رسـیده اما در
برنامهریـزی هیـچ هماهنگـی بـا واحدهـای
تولیـدی و نهادهای صنفی نداشـته اسـت به
ایـن علت مـا بـه برنامـه خاموشـی اعتراض
داشـته و خواسـتار تجدیـد نظـر در ایـن
برنامـه هسـتیم.
وی اذعـان کرد :سـال گذشـته بـدون اطالع
قبلـی بـرق واحدهـای صنعتـی بـه مدت 3

سـاعت در روز قطـع میشـد کـه موجـب
وارد شـدن زیـان سـنگین بـه آنها شـد.
صنعت کردستان
نیاز به حمایت دارد نه قطع برق
رئیـس اتـاق بازرگانـی سـنندج خواسـتار
خـودداری از قطـع بـرق واحدهـای تولیدی
کردسـتان شـد و گفـت :در شـرایطی کـه
کشـور درگیر جنـگ اقتصادی اسـت و تنها
راه عبـور از ایـن مرحلـه حمایـت از تـداوم
تولیـد میباشـد برنامـه بـرای قطـع بـرق
شـهرکهای صنعتـی مغایـرت کامـل با این
رویکـرد دارد ،دقیقـا مانند این اسـت که در
زمـان جنـگ غـذای سـربازان خط مقـدم را
جیـره بنـدی کنند.
سـید کمـال حسـینی افـزود :تولید مـا نیاز
بـه حمایـت دارد نـه قطـع بـرق ،و ضرورت
دارد تـا صرفـه جوئـی را در خـارج از حـوزه
تولیـد اعمـال کنند ،اتـاق بازرگانی سـنندج
پیگیـر ایـن موضـوع خواهـد بـود تـا بتواند
مسـئولین را مجـاب بـه خـودداری از
خامـوش کـردن خـط تولیـد کنـد.
وی در ادامـه اظهـار کرد :مصـرف برق تمام
واحدهـای صنعتی کردسـتان بـه اندازه یک
واحـد صنعتـی مثـل ذوب آهـن اصفهـان
نیسـت و نبایـد جبـران مصرف بـاالی آن را
بر دسـت کردسـتان گذاشـت.
برنامهریزی برای تولید برق
در دستور کار دولت قرار گیرد
مدیرعامـل شـرکت آژمـان کردسـتان
نبـود ارتبـاط تعاملـی بیـن بخـش صنعـت
و شـرکت بـرق را مـورد انتقـاد قـرار داد و
گفـت :از سـال گذشـته تـا کنـون نهادهای
مرتبـط بـا حـوزه انـرژی اسـتان هیـچ
نشسـتی بـا تشـکلهای صنفی حـوزه تولید
در راسـتای برنامهریـزی برای بهینه سـازی
مصـرف بـرق برگـزار نکردهانـد تـا از نظرات
ایـن بخـش هـم مطلـع شـوند.
منصـور لهونیـان تصریـح کرد :ما هـم قبول
داریـم کـه در زمان کسـری برق باید فشـار
بـر شـبکه سراسـری را کـم کـرد امـا نـه از
طریـق خامـوش کـردن بـرق واحدهـای
تولیـدی بلکـه از طریـق حمایـت از تولیـد
بـرق از طریق ژنراتورهـای اختصاصی و برق
خورشـیدی.
وی افـزود :در ایـن شـرایط کـه تولیـد بـرق
خورشـیدی در دسـتور کار دولت قـرار دارد
و اسـتانهای یـزد و قـم بـه عنـوان پایلـوت

تحمیلهزینههایاضافیبرتولیدکنندگان
سزاوار نیست!
هشـتمین جلسـه کارگـروه تسـهیل و رفـع
موانـع تولیـد در شـهرکها و نواحی صنعتی
اسـتان کردسـتان بـا دسـتور کار بررسـی
مشـکالت و رفع موانع تولید در شـهرکهای
صنعتـی سـنندج  1و  3با حضور تعـدادی از
مدیران دسـتگاههای اجرایی اسـتان در سالن
جلسـات فرمانداری سـنندج تشـکیل شـد.
ایـن کارگروه از هشـت مـاه گذشـته فعالیت
خـود را در اسـتان آغـاز کـرده و هـر مـاه
بررسـی مسـائل و مشـکالت تعـدادی از
شـهرکها ونواحـی صنعتـی اسـتان را در
دسـتور کار قـرار داده اسـت.
رفع مشکل انتقال زباله شهری به
شهرکهای صنعتی سنندج
مدیـر عامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی
اسـتان کردسـتان مشـکل اصلـی پیـشرو
شـهرکهای صنعتـی 1و 3سـنندج را قـرار
گرفتـن آنهـا در بافـت مسـکونی این شـهر
خوانـد و گفـت :ایـن جلسـه به منظـور بیان
دغدغه و گالیهمندی تولیدکنندگان مسـتقر
در ایـن شـهرکها از برنامـه اعالمـی قطعـی
بـرق از سـوی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق
اسـتان ،رفـع مشـکل حمـل زبالـه و دفـع
نامناسـب فاضلاب ناحیـه منفصـل شـهری
نایسـر از طریق خطـوط انتقـال فاضالب این
 ۲شـهرک صنعتـی تشـکیل شـده اسـت.
احمـد خسـروی گفـت :بـا عنـوان تولیـد،
دانـش بنیـان و اشـتغال آفریـن؛ حمایـت از
تولیـد و تولیدکننـدگان داخلـی یـک وظیفه
همگانـی اسـت و تحمیل هزینههـای اضافی
بـر تولیدکننـدگان سـزاوار نیسـت و نمونـه
ایـن مسـئله انتقـال زبالههای خانگی توسـط
جمعی از شـهروندان به محدوده شهرکهای
صنعتـی سـنندج یک و سـه سـنندج اسـت.
او مـی گویـد :انتظـار مـیرود درخصـوص
مشـکالت جمـع آوری و دفـن ایـن زبالههـا
نیـز بـه طـور ویـژه و با همـکاری شـهرداری
سـنندج راهـکاری ارائـه شـود.
مدیـر عامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی
اسـتان کردسـتان گفت :حـدود  7/2هکتار از
اراضـی متعلـق به شـهرک صنعتی سـنندج

 ،1توسـط تعـدادی افـراد سـودجو تصـرف و
بـا سـاخت و سـازهای غیرقانونـی بـه منطقه
مسـکونی و سـکونتگاه ایـن افـراد تبدیـل
شـده اسـت کـه بـا پیگیریهـای مـداوم
شـرکت شهرکهای صنعتی اسـتان از طریق
مراجـع قضایـی ،حکم خلع یـد و رفع تصرف
از اراضـی مذکـور صادر شـده اسـت.
خسـروی خواسـتار همفکـری اعضـاء حاضر
در جلسـه و ارائـه پیشـنهادات و راهکارهـای
اجرایـی و عملـی آنهـا بـه منظـور رفـع این
معضـل و احقـاق حـق دولـت و واحدهـای
صنعتی مسـتقر در شـهرک صنعتی سنندج
یک شـد.
حمایت ویژه از واحدهای تولیدی در
شهرکهای صنعتی سنندج
فرمانـدار سـنندج هـم در ایـن جلسـه بـا
اشـاره بـه حمایـت همـه جانبـه دولـت از
تولیـد کننـدگان گفـت :تولید کننـدگان در
خـط مقـدم مبـارزه بـا تحریمهـای ظالمانـه
قـرار دارنـد و همـه دسـتگاههای اجرایـی و
مسـئوالن موظـف هسـتند بـرای حمایـت و
رفع مشـکالت پیـش روی واحدهای صنعتی
همـه تلاش خـود را بـه کار بگیرنـد.
حسـن عسـکری گفـت :سـنندج دارای
ظرفیتهـا و قابلیتهـای اقتصـادی فراوانـی
اسـت و برای بالفعل کردن آن از هیچ تالشـی
دریـغ نخواهیم کرد و امیدواریم در سـفر آتی
رییـس جمهـور به کردسـتان مصوبات خوبی
را در راسـتای توسـعه زیرساختهای صنعتی
در اسـتان شـاهد باشیم.
او یکـی از سیاسـتها و برنامههـای مهـم

دولـت را حمایـت از تولیـد و تولیدکننـدگان
خوانـد و گفت :تالش بـرای فعالیت واحدهای
صنعتـی در شـهرکهای صنعتی سـنندج با
تمـام ظرفیـت و رفع موانع و جلب مشـارکت
بیـش از پیش بانکهـا از دیگر مـوارد مهمی
اسـت که بایـد بـه آن بپردازیم.
فرمانـدار سـنندج مـی گویـد :شـرکت
شـهرکهای صنعتـی اسـتان در ایجـاد
زیرسـاختهای الزم در شـهرکهای
صنعتـی سـنندج 1و سـنندج  3نقـش دارد،
شـهرکهای صنعتـی سـنندج برای توسـعه
واحدهـای تولیـدی نیازمنـد تامیـن منابـع
مالـی و توجـه ویـژه ادارت خدمـات رسـان
هسـتند لـذا تمـام ارگانهـا بیش از گذشـته
بایـد بـه واحدهـای تولیـدی در ایـن راسـتا
کمـک کننـد.
گفتنی اسـت ،در ادامه این جلسـه مشـکالت
واحدهـای صنعتـی مسـتقر در شـهرکهای
صنعتی سـنندج یک و سـه از سـوی مدیران
واحدهـای تولیـدی مطـرح و مـورد بحـث و
بررسـی قرار گرفت و تصمیماتی در راسـتای
اجـرای تابلوهـای ورودی ایـن دو شـهرک،
همـکاری شـهرداری در اجـرای دیوار کشـی
بـا آرامسـتان بهشـت محمـدی ،بررسـی
مجـدد روزهـای خاموشـی از سـوی شـرکت
توزیـع بـرق اسـتان و تلاش برای رفع سـایر
مشـکالت ایـن دو شـهرک صنعتـی مصـوب
شد .
شـرکت شـهرکهای صنعتـی کردسـتان در
چهـارم اردیبهشـت سـال  ۱۳۷۰بـه صـورت
شـرکت سـهامی خـاص تاسـیس شـد و
تاکنـون به سـرمایه گـذاران و تولیدکنندگان
در  ۱۲شـهرک ،هفـت ناحیه صنعتـی و یک
منطقـه ویـژه اقتصـادی زمیـن واگـذار کرده
است.
ایـن شـرکت بـا دارا بودن یک مرکـز خدمات
فنـاوری و کسـب و کار ۱۳۸۲ ،قـرارداد
منعقـده و بهرهبـرداری از  ۷۱۱واحد صنعتی
و واحد کارگاهی زمینه اشـتغال مستقیم ۱۲
هـزار نفر را در اسـتان کردسـتان فراهم کرده
است.

انتخـاب شـدهاند ضـرورت دارد تـا تسـریع
بیشـتری در اجـرا بـه خـرج دهند تـا بتوان
در موعـد زودتـر بـه هدف رسـید.
قطـع بـرق واحدهـای صنعتی زیـان مالی بر
رونـد تولید کردسـتان وارد میکند
نماینده اسـتانداری با اشـاره بـه بنیه ضعیف
صنعـت کردسـتان اعلام کرد :بخـش تولید
کردسـتان مشـکالت خـاص خـود را دارد
کـه قطـع بـرق هـم میتواند بـر میـزان این
مشـکالت بیفزاید.
آمنـه مفاخـری افـزود :بایـد بـا ایجـاد
هماهنگـی کامـل بیـن واحدهـای تولیـدی
و شـرکت توزیـع بـرق ،مشـکالت متاثـر از
قطعـی بـرق حـوزه صنعـت را بـه حداقـل
رسـاند.
وی تصریـح کـرد :بایـد واحدهایـی کـه
آسـیب پذیـری بیشـتری از قطع بـرق دارند
بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار و برنامـه
ریـزی قـرار گیرنـد.
برای رسیدن به اقدام جامع نیاز به
تشکیل کمیته مشترک داریم
رئیـس خانـه صنعـت کردسـتان هماهنگـی
بیـن بخشـی را بهترین راهکار بـرای کاهش
زیـان خاموشـی بـرق دانسـت و گفـت:
موضـوع کمبـود برق یک مشـکل سراسـری

اسـت که حـل آن نیاز به عـزم عمومی دارد
امـا بایـد طـوری برنامهریزی کرد کـه حوزه
تولیـد آسـیب نبیند.
عبـداهلل کاردانـی خاطـر نشـان کـرد :بـرای
رسـیدن بـه اقـدام جامـع نیـاز بـه تشـکیل
کمیتـه مشـترک بـا حضـور نماینـدگان
نهادهـای دولتی و واحدهـای صنعتی داریم.
وی افـزود :یکـی از پیشـنهادات مـن ایـن
اسـت کـه واحدهـای تولیـدی روز جمعـه
را تعطیـل نکننـد زیـرا در ایـن روز بـار
مصـرف پاییـن اسـت و نیـازی به خاموشـی
یـا کاهـش مصـرف نـدارد و ضـرورت دارد
تـا سـازمان کار ،تعـاون و رفـاه اجتماعـی از
اعمـال قانـون باال بودن دسـتمزد کار جمعه
هـا در ایـن مـدت خـودداری کنـد.
کاردانـی تصریـح کـرد :زیانهـای وارد
شـده را میتـوان از طریـق تقسـیم بنـدی
خاموشـیها و ارائـه تضمیـن در خصـوص
اجـرای توافقـات کاهـش داد و مـن بـر این
بـاورم کـه دولت به جای تقسـیم مشـوقها
در بیـن واحدهـای صنعتـی ایـن منابـع را
بـرای ایجـاد سیسـتمهای بـرق اضطـراری
هزینـه کنـد.
تعطیل کردن خط تولید به صرفهتر از
فعالیت است

رئیـس کمیسـیون صنعـت اتـاق بازرگانـی
سـنندج بـا تاکیـد بـر ضـرورت معافیـت
واحدهـای صنعتـی کردسـتان از اجـرای
کامـل برنامـه خاموشـی بـرق ،گفـت :کلیـه
واحدهـای صنعتـی کردسـتان از نظـر مالی
دچـار ضعف هسـتند و امـکان تهیـه ژنراتور
را ندارنـد بنابرایـن نباید آنهـا را با واحدهای
سـایر اسـتانها مقایسـه کـرد.
عطاالـه جویـا افـزود :تولیـد کننـدگان
کردسـتانی رونـد فعالیـت خـود را بـا چنگ
و دنـدان حفـظ کردهانـد و امـروزه کار بـه
جایـی رسـیده که تعطیل کـردن خط تولید
بـه صرفـه تـر از فعالیـت اسـت.
وی اذعـان کـرد :در حالی که همـه متولیان
اداره کشـور ،تولیـد را تنهـا راه نجـات ایران
از جنـگ اقتصـادی ذکـر میکننـد ،وزارت
نیـرو برای جبران کسـری برق ایـن حوزه را
هـدف قـرار داده و تمام تالش خـود را برای
تعطیلـی خطوط تولیـد بـه کار میگیرد.
جویـا اعالم کـرد :در حالی که مصرف صنعتی
در کردسـتان کمتریـن میـزان را بـه خـود
اختصـاص میدهـد ،دولـت بـه علت مقایسـه
این اسـتان با سـایر اسـتانها میخواهد تا این
میـزان کـم را هم کمتـر کند.

گزارش از صدیق مینایی

حمایت از سرمایهگذاری و تولید از طریق نظارت بر وظایف
دستگاهها و بانکها اولویتهای سازمان بازرسی

رئیـسکل بازرسـی کردسـتان در نشسـت
خبـری بـا خبرنـگاران رسـانهها بـا اشـاره
بـه نقـش سـازمان بازرسـی در تحقـق
اهـداف بیانیـه گام دوم انقلاب گفـت:
اولویتها را روی مسـائل کالن گذاشـتهایم
و در راسـتای رویکـرد محـوری  ۳۰مسـاله
کالن اسـتان شناسـایی شـده و براسـاس
اولویتهـا اقـدام مـی شـود.
عیسـی هواسـی تصریـح کـرد :دسـتگاهها
بایـد فعالیت خـود را در تراز انقلاب انجام
دهنـد و ما هـم به عنوان دسـتگاه نظارتی،
پیشـگیری را دنبـال میکنیم.
وی افـزود :نظـارت مردم بر دولـت و دولت
بـر مـردم هدف اصلـی ماسـت و در همین
راسـتا سـامانه گزارشـگران فسـاد از سـال
گذشـته در کشـور آغاز شـده و با دو روش
ذکـر هویـت و عدم ذکـر هویت گزارشـات
خـود را ثبـت میکننـد و نتیجـه هـم بـه
افـراد اعالم میشـود.
هواسـی اعلام کـرد :اسـتفاده از بازرسـان
افتخـاری یکـی از برنامههـای اداره کل
بازرسـی در اسـتان کردسـتان اسـت و
از خبرنـگاران بـرای پیوسـتن بـه شـبکه
بازرسـان افتخـاری دعـوت میکنیـم.
رئیـس کل بازرسـی اسـتان کردسـتان
اذعـان کـرد :سـال گذشـته  464گـزارش
فسـاد توسـط افـراد ناشـناس و  ۲۶فقـره
گـزارش هـم بـا ذکر نـام دریافـت کردهایم
که  ۱۴مورد آن بازرسـی شـده اسـت و در
سـال جـاری بنـا داریـم دسـتگاههایی کـه
عملکـرد خوبـی دارنـد و یا داشـت ه باشـند
بـه مـردم معرفی شـوند.
وی در ادامـه اظهـار کـرد :پیگیـری تحقق
ت سـازمان
منویـات رهبـری دیگـر اولویـ 
بازرسـی عنـوان بـوده و در بحـث قانـون
جمعیـت تکالیـف دسـتگاهها مشـخص و
ابلاغ شـده و سـازمان بازرسـی در حـال
بررسـی اجـرای ایـن قانـون بـه صـورت
جامـع و کامـل اسـت.
وی اضافـه کـرد :در راسـتای تحقق شـعار
سـال نیـز کارگروهـی در سـطح اسـتان با

مسـئولیت بازرسـی کل و عضویـت یکـی
از معاونیـن اسـتاندار ،مدیـران بانکهـا
و دسـتگاههای متولـی تشـکیل شـده و
مشـکالت شـرکتهای دانش بنیـان احصا
و نحـوه حمایـت از آنهـا پیگیری میشـود.
هواسـی از شناسـایی گلوگاههـای فسـاد
بـه عنـوان یکـی از اولویتهـای مهـم اداره
کل بازرسـی در اسـتان کردسـتان نـام
بـرد و گفـت :اگـر ایـن گلوگاههـای فسـاد
شناسـایی شـوند قطعـا نقـش مهمـی در
پیشـگیری از فسـاد خواهـد داشـت.
وی در ادامـه حمایـت از سـرمایهگذاری
و تولیـد و اشـتغال از طریـق نظـارت بـر
وظایـف دسـتگاهها و بانکهـا را از دیگـر
اولویتهـای سـازمان بازرسـی در اسـتان
کردسـتان ذکـر کـرد.
رئیـس کل بازرسـی اسـتان کردسـتان بـا
بیـان اینکـه برخـورد سـازمان بازرسـی
بـا فسـاد قاطـع خواهـد بـود ،گفـت :یـک
هـزار و  ۵۰۰میلیـارد تومـان فـرار مالیاتی
در زمینـه حقـوق دولتـی و مـوارد دیگـر
شناسـایی شـده کـه بخشـی از آن وصـول
شـده و بخشـی هـم بـه افـراد اعالم شـده
ا ست .
بـه گفته وی ،ایـن مبلغ  ۲۰درصد بیشـتر
از درآمد مالیاتی در اسـتان کردسـتان بوده
است.
هواسـی با یادآوری اینکـه  ۶۱فقره گزارش
هشـداری و  ۱۰۲پیشـنهاد اصالحـی بـه
دسـتگاههای اجرایـی ابلاغ کردهایـم.
رئیـس کل بازرسـی اسـتان کردسـتان
عنـوان کـرد :مالکیـت  ۳۰۰هکتـار اراضی
دولتـی را پیگیـری و تثبیـت کردهایـم.
وی اضافـه کـرد :یـک هـزار و  ۲۰۰فقـره
معاملـه بـه ارزش  ۳هـزار و  ۵۰۰میلیـارد
تومـان هـم بررسـی شـد کـه  ۵۶درصد از
ایـن معاملات در مرحله اول تجدید شـده
است.
هواسـی بـه فعالیـت شـورای هماهنگـی
دسـتگاه نظارتـی هـم گریـزی زد و گفـت:
مسـائل کالن اسـتان توسـط ایـن شـورا

شناسـایی و هماهنگـی و هـم افزایـی در
حـوزه نظـارت در بین دسـتگاههای متولی
ایـن حـوزه ایجـاد میکنـد.
وی در ادامـه عنـوان کـرد :بـرای بررسـی
واگـذاری زمینهـای شـهرک صنعتـی 4
سـنندج نیز گفت :بـرای این مورد و سـایر
شـهرکهای صنعتـی اسـتان یـک تیـم
نظارتـی تشـکیل شـده و بعد از انجـام کار
بخشـی که قابـل اطالعرسـانی باشـد را به
اطلاع مـردم گـزارش میدهیـم.
بـازرس کل اسـتان کردسـتان بـا بیـان
اینکـه رسـیدگی بـه موضوع شـهرک های
صنعتـی و نوع کاربری کـه دارند در اولویت
بازرسـی قرار گرفته اسـت گفت :به صورت
محسـوس و نامحسـوس بازرسـیهای الزم
از شـهرکهای صنعتـی سـطح اسـتان
صـورت میگیـرد و بـا تخلفاتی کـه در این
خصـوص صـورت گرفته باشـد برابـر قانون
برخـورد خواهد شـد.
هواسـی بـه برخـی تخلفـات در حـوزه
خبازیهـای سـطح اسـتان کردسـتان هم
اشـاره کـرد و گفـت :بالـغ بـر  ۱۰۰مـورد
تخلـف شـامل کمفروشـی کمکـردن زمان
فعالیـت در صنـف نانواییهـا شناسـایی و
تشـکیل پرونـده شـده اسـت.
وی گفـت :بیـش از  ۶۰۰محیـط بازرسـی
وجـود دارد و تعـداد بازرسـان کردسـتان
نیـز محـدود اسـت و همیـن کمبـود نیـرو
موجـب شـده تـوان خـود را روی مسـائل
کالن بگذاریـم.
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بررسی راهکارهای متمرکز کردن حسابهای بانکی
شرکتهای بزرگ کردستان در داخل استان

نشســت کارگــروه کارشناســی شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
کردســتان بــا دســتور کار بررســی وضعیــت
گــردش مالــی و پولــی واحدهــای بــزرگ
صنعتــی و معدنــی و متمرکــز کــردن
حســابهای بانکــی و منابــع شــرکتهای
بــزرگ مســتقر در اســتان بــه شــبکه بانکــی
و بازگردانــی کارتهــای بازرگانــی بــه اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ســنندج برگــزار شــد.
انتقال حساب بانکی و پرداخت مالیات
به استان جزو حقوق اساسی
مردم این استان است
رئیــس اتــاق بازرگانــی ســنندج بــا اعتــراض
بــه انتقــال حســابهای بانکــی واحدهــای
بــزرگ صنعتــی و معدنــی بــه خــارج از
اســتان گفــت :کردســتان بــه علــت قــرار
گرفتــن در مــدار توســعه و عــدم توانایــی
دولــت در تامیــن کامــل نیازهــای پولــی
بیــش از ســایر اســتانها نیــاز بــه جــاری
شــدن گــردش پولــی واحدهــای بــزرگ
صنعتــی و معدنــی فعــال در نظــام بانکــی
اســتان دارد زیــرا ســبب تقویــت بنیــه
پولــی و اعتبــاری بانکهــا و موسســات
مالــی بــرای پرداخــت تســهیالت خواهــد
شــد.
ســید کمــال حســینی افــزود :ثبــت
شــرکتهای بــزرگ کردســتان در ســایر
اســتانها و قــرار گرفتــن دفاتــر مرکــزی
شــرکتها و واحدهــای بــزرگ صنعتــی
و معدنــی موجــب خــارج شــدن مالیــات
ایــن واحدهــا از اســتان شــده و ایــن امــر
اســتان را از مزایــای پرداخــت مالیــات در
اســتان محــروم کــرده اســت زیــرا یکــی از
مبانــی تخصیــص اعتبــارات عمرانــی میــزان
مالیــات وصولــی اســت.
وی تصریــح کــرد :بحــث انتقــال حســاب
بانکــی و پرداخــت مالیــات و ارزش افــزوده

بــه اســتان جــزو حقــوق اساســی مــردم
ایــن اســتان اســت زیــرا شــرکتهای
بــزرگ بــه ویــژه واحدهــای معدنــی تمــام
منافــع خــود را در اســتان بــه دســت
میآورنــد و روا نیســت کــه گــردش مالــی
و پرداخــت مالیــات را بــه ســایر اســتانها
منتقــل کننــد.
حســینی خاطــر نشــان کــرد :مــا همــه
مشــکالت و مطالبــات شــرکتهای بــزرگ
را پیگیــری میکنیــم تــا ایــن نهادهــا
بتواننــد عملیــات بانکــی و مالیاتــی را در
داخــل اســتان انجــام دهنــد.
اختیارات مدیریت استانی بانکها برای
پرداخت تسهیالت بانکی افزایش یابد
نماینــده کارخانــه ســیمان کردســتان بــا
بیــان ایــن مطلــب کــه همــه فعالیتهــای
پولــی و مالــی ایــن نهــاد در داخــل اســتان
اســت ،گفــت :اکثــر حســابهای بانکــی مــا
در بانکهــای ســپه و رفــاه بیجــار افتتــاح
شــده و از گــردش مالــی باالیــی برخــوردار
اســت.
ســید یاســر بلورچــی افــزود :یکــی از
مشــکالت اصلــی مــا پاییــن بــودن اختیــار
پرداخــت تســهیالت در داخــل اســتان
اســت و انتقــال پرونــده بــه تهــران مــدت
زمــان پرداخــت را بــاال میبــرد کــه در
مــواردی کارایــی وام را از بیــن میبــرد،
ایــن در حالــی اســت کــه شــرکت ســیمان
ســپاهان موفــق بــه دریافــت  100میلیــارد
تومــان تســهیالت ویــژه شــد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :صــادرات
کارخانــه ســیمان اســتان روبــه افزایــش
اســت و ایــن میــزان گــردش مالــی و پولــی
کارخانــه را افزایــش میدهــد.
بلورچــی خواســتار افزایــش اختیــارات
مدیریــت اســتانی بانکهــا بــرای پرداخــت
تســهیالت بانکــی شــد.

شرکت بارز یک نهاد هلدینگ است و
تراکنشهای پولی آن به صورت
متمرکز انجام میشود
نماینــده شــرکت الســتیک بــارز
کردســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت عمــل
بــه مســئولیتهای اجتماعــی شــرکتها
و بنگاههــای اقتصــادی در کردســتان
گفــت :رویکــرد مدیریــت ارشــد کارخانــه
بــارز تعاملــی اســت و مشــمول وظایــف و
رســالت اجتماعــی میشــود چــون بــر ایــن
واقعیــت واقــف اســت کــه رســالتش تنهــا
ایجــاد  960اشــتغال مســتقیم نیســت.
کاوه مفاخــری در مــورد علــت متمرکــز
شــدن حســابها در تهــران اظهــار کــرد:
شــرکت بــارز یــک نهــاد هلدینــگ اســت و
همــه مــواد اولیــه و تراکنشهــای پولــی
آن بــه صــورت متمرکــز انجــام میشــود و
مدیریــت اســتان در ایــن زمینــه اختیاراتــی
نــدارد و نیازمنــد تعریــف راهــکار ویــژه
اســت.
وی افــزود :حســاب پرداخــت حقــوق
پرســنل بــارز در بانــک ملــت دهــگالن
افتتــاح شــده و حســاب تامیــن برخــی از
نیازمندیهــای شــرکت در بانــک رفــاه
دهــگالن قــرار دارد و از گــردش مالــی
باالیــی دارد.
مفاخــری اعــام کــرد :کارت بازرگانــی بــارز
هــم در تهــران صــادر شــده و در حــال
حاضــر امــکان انتقــال آن بــه ســنندج
ممکــن نیســت.

کردستان باید محدودیت مدیریت
بانکی در پرداخت تسهیالت را
حل و فصل کند
نماینــده کارخانــه پنجــره آریــا ضمــن
تشــکر از همــکاری نظــام بانکــی و
ســازمان «صمــت» گفــت :بــرای انتقــال
حســابهای بانکــی بــه کردســتان بایــد
محدودیــت مدیریــت بانکــی در پرداخــت
تســهیالت حــل و فصــل گــردد زیــرا مــا
در تهــران در مــدت  2هفتــه موفــق بــه
دریافــت  15میلیــارد تومــان وام شــدیم.

 75درصد نیروی کار کیمیا معادن
سپاهان بومی کردستان است
نماینــده شــرکت معــدن کیمیــا معــادن
ســپاهان در خصــوص وضعیــت اســتخدام
نیــروی انســانی گفــت :ظرفیــت اشــتغال
فعلــی ایــن واحــد  500نفــر اســت کــه
همــه  420نفــر شــاغل در معــدن بومــی
اســتان هســتند و تنهــا  80نفــر شــاغل در
دفتــر اصفهــان کردســتانی نیســتند زیــرا
امــکان انتقــال ایــن نفــرات از اســتان بــه
اصفهــان مقــرون بــه صرفــه نیســت.
حســین شــیرازی نــژاد افــزود :همــه
حســابهای بانکــی شــرکت در اصفهــان
متمرکــز شــده زیــرا در زمــان نیــاز بــه
تســهیالت بانکــی پاییــن بــودن اختیــارات
مدیریــت بانکهــای کردســتان مشــکل
ســاز خواهــد بــود و اصفهــان حاضــر تیســت
بــه واحــدی کــه حســاب بانکــی در اســتانی
دیگــر قــرار دارد وام پرداخــت کنــد امــا
کلیــه امــور مربــوط بــه مالیــات بــر درآمــد
و ارزش افــزوده در بیجــار انجــام میشــود
و مســتقیم بــه حســال ســازمان مالیاتــی
کردســتان واریــز میگــردد.
وی اذعــان کــرد :در مــواردی مدیریــت

توسعه کردستان نیازمند متمرکز شدن
حسابهای بانکی و پرداخت مالیات
در داخل استان
مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی
کردســتان رونــد توســعه کردســتان را
نیازمنــد متمرکــز شــدن حســابهای
بانکــی و پرداخــت مالیــات در داخــل
اســتان دانســت و گفــت :حمایــت از
تولیــد ضــرورت توســعه کردســتان اســت
کــه انجــام مســئولیت نیــاز بــه افزایــش
اختیــارات مدیــران بانکــی دارد و تــا
ایــن موضــوع حــل نشــود نمیتــوان از
بنگاههــای بــزرگ توقــع همــکاری جــدی
و کامــل داشــت.
محمــد مشــیر پناهــی افــزود :پرداخــت
تســهیالت برخــی بانکهــا بیــش از منابــع
آنهاســت بــه ویــژه در مــواردی بــه بیــش از
 120درصــد میرســد امــا برخــی بانکهــا
هــم داریــم کــه بــا وصــف داشــتن منابــع
بــاال هیــچ کمکــی بــه توســعه کردســتان
نمیکننــد.
وی تصریــح کــرد :برخــی شــرکتها و
واحدهــای معدنــی کردســتان از منابــع و
ظرفیتهــای اســتان اســتفاده میکننــد

بانکــی اصفهــان مــا را مــورد انتقــاد قــرار
میدهــد و میگویــد بــرای مــا قابــل
قبــول نیســت کــه تســهیالت  400میلیــارد
تومانــی بانکــی اصفهــان در کردســتان
هزینــه شــود امــا حســاب بانکــی بــرای
پرداخــت حقــوق پرســنل را بانــک ســپه
شــعبه بیجــار افتتــاح کردهایــم.
شــیرزادی نــژاد خاطــر نشــان کــرد :چنــد
ســال قبــل مــا  300میلیــون تومــان پــول
در حســاب ویــژه در یکــی از بانکهــای
اســتان مســدود کردیــم تــا  20میلیــارد
تومــان تســهیالت بگیریــم امــا بعــد از
طــی مــدت قانونــی گفتنــد مــا تنهــا 2
میلیــارد تومــان بــه شــما وام میدهیــم
امــا در اصفهــان در مــدت  24ســاعت 20
میلیــارد تومــان را پرداخته و در  48ســاعت
ضمانتنامــه بانکــی  316میلیــارد تومانــی
برایمــان صــادر کردنــد.

امــا مبــادالت بانکــی ،معامــات و پرداخــت
مالیــات را در ســایر اســتانها انجــام
میدهنــد ،دولــت بــه ایــن واحدهــا تکلیــف
کــرد کــه بایــد ایــن رونــد را تغییــر دهنــد
امــا تــا کنــون تغییــری مشــاهده نشــده
اســت.
برخی از واحدهای تولیدی استان
در فکر ایجاد اشتغال پایدار نیستند
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
ضمــن انتقــاد از رویکــرد مالــی و مالیاتــی
برخــی واحدهــای صنعتــی و معدنــی
کردســتان گفــت :گــردش مالــی و پولــی
ایــن نهادهــا موجــب تقویــت بنیــه مالــی
بانکهــا در پرداخــت تســهیالت میگــردد
بنابرایــن الزم اســت تــا واحدهــای صنعتــی
و معدنــی تجمیــع حســابهای بانکــی در
اســتان را در دســتور کار قــرار دهنــد.
فــرزاد پیشــکاری افــزود :برخــی از واحدهــا
همــکاری خوبــی بــا دولــت در راســتای
همراهــی بــا برنامههــای اقتصــادی بــه
ویــژه در رســیدگی بــه معیشــت و امنیــت
شــغلی نیــروی انســانی دارنــد و مــا ایــن
رویکــرد را ارج مینهیــم و از ســایر واحدهــا
خواســتاریم کــه بــه ایــن حرکــت بپیوندنــد،
بــرای نمونــه اشــاره میکنــم بــه تغییــر
وضعیــت اســتنخدامی  200نفــر کارگــر
توســط شــرکت ســیمان کردســتان.
وی خاطــر نشــان کــرد :همــه بایــد قبــول
کنیــم کــه جامعــه مــا بــه علــت حرکــت
در راســتای صنعتــی شــدن و ســکونت
شــهری تغییــرات بنیــادی در فرهنــگ و
مناســبات اجتماعــی را نیــز شــروع کــرده
و نیــاز اســت تــا ایــن رونــد حمایــت مالــی
گــردد تــا جامعــه بــا گسســت فرهنگــی و
بــی انظباطــی اجتماعــی مواجــه نگــردد و
اکنــون کــه دولــت بودجــه کافــی بــرای
تامیــن نیــاز ایــن رونــد نــدارد الزم اســت
تــا واحدهــای اقتصــادی بخشــی از درآمــد

خــود را بــه ایــن امــر اختصــاص دهنــد.
پیشــکاری اعــام کــرد :برخــی از واحدهــای
تولیــدی اســتان در فکــر ایجــاد اشــتغال
پایــدار نیســتند و تنهــا بــه ســودهای آنــی
خــود فکــر می-کننــد.
برخی از واحدهای صنعتی و معدنی
بزرگ حاضر به همکاری برای
توسعه کردستان نیستند
رئیــس کمیســیون هماهنگــی بانکهــای
کردســتان ،بانکهــای دولتــی را همــکار
دائمــی توســعه اســتان دانســت و گفــت:
شــرکتهای بــزرگ بایــد پیشــران توســعه
اســتان باشــند زیــرا از منابــع ایــن اســتان
اســتفاده میکننــد.
علــی اشــرف یوســفی در ادامــه اظهــار
کــرد :اکثــر بانکهــا بیــش از منابــع
خــود تســهیالت پرداخــت کــرده و بانــک
مرکــزی بــرای مــازاد پرداختــی  36درصــد
ســود میگیــرد ایــن در حالــی اســت کــه
بانــک تســهیالت را بــا  18درصــد ســود
میپــردازد .بانکهــا در پرداخــت ســرمایه
در گــردش مشــکلی ندارنــد و مــدام
درخواســت واحدهــای تولیــدی را جــواب
میدهنــد.
وی تصریــح کــرد :برخــی از واحدهــای
صنعتــی و معدنــی بــزرگ حاضــر بــه
همــکاری بــا توســعه کردســتان نیســتند
بــرای نمونــه اشــاره میشــود بــه ایــن
موضــوع کــه مــا بارهــا از شــرکت زرکــوه
خواســتار دیــدار شــدیم امــا عــاوه بــر
اینکــه دیــداری انجــام نشــد امــروزه حتــی
تلفنهــای مــا را هــم جــواب نمیدهنــد.
یوســفی بــا انتقــاد از عملکــرد بانکهــای
خصوصــی در کردســتان گفــت :توســعه
کردســتان میطلبــد ایــن واحدهــا 50
درصــد از منابــع خــود را توســعه اســتان
مصــرف کننــد امــا در عمــل ایــن اتفــاق
نیفتــاده اســت.

با این شرایط گردشگر حاضر به اقامت در واحدهای بوم گردی کردستان نیست

نشســت کمیتــه «بــوم گــردی» کمیســیون
گردشــگری ،اقتصــاد ورزش و اقتصــاد
هنــر اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ســنندج بــا دســتور کار انتخــاب
رئیــس و دبیــر و ارزیابــی راهکارهــای
بهبــود شــرایط کاری فعــاالن ایــن عرصــه
برگــزار شــد.
تحقق خواستهها منوط به میزان حضور
و همکاری فعاالن بوم گردی است
معــاون رئیــس کمیســیون گردشــگری،
اقتصــاد ورزش و اقتصــاد هنر اتــاق بازرگانی
ســنندج بــا اشــاره بــه هــدف از ایجــاد ایــن

کمیتــه گفــت :کمیتــه بــوم گــردی اتــاق
بازرگانــی ســنندج بــا هــدف ایجاد انســجام
بخشــی بــه تعقیــب مطالبــات و رفــع موانــع
ایــن حــوزه تشــکیل شــده امــا تحقــق
خواســته هــا منــوط بــه میــزان حضــور و
همــکاری فعــاالن بــوم گــردی اســت.
ســعید ســجادی افــزود :آمــوزش ،تامیــن
زیرســاختهای عمرانــی ،تســهیل حضــور
در نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی و
تامیــن تســهیالت بانکــی از اهــم مطالبــات
و نیازهــای بــوم گــردی اســت زیــرا ایــن
صنعــت اخیــرا وارد معــادالت اقتصــادی

کردســتان شــده و بــرای رونــق بخشــی بــه
آن نیــاز بــه حمایــت هــای دولتــی دارد.
وی تصریــح کــرد :در جلســات برگزار شــده
بــرای افزایــش نــرخ اقامــت ،ارگانهــای
دولتــی پیشــنهاد هــر نفــر  150هــزار
تومــان را دادنــد امــا مــا بــه علــت بــاال
بــودن نــرخ مــواد غذایــی ،دســتمزد نیــروی
کار و هزینــه آب ،بــرق و گاز قبــول نکردیــم
ولــی در نهایــت ناچــار شــدیم آن را قبــول
کنیــم زیــرا اســتان مــا بــه علــت نداشــتن
زیرســاختهای مناســب حمــل و نقــل
مثــل جــاده هــای اســتاندارد ،راه آهــن و

پروازهــای هوایــی کمتــر مــورد اســتقبال
گردشــگران قــرار مــی گیــرد بنابرایــن
ناچاریــم تــا از پاییــن بــودن قیمــت
پذیرایــی بــه عنــوان عامــل انگیزشــی
اســتفاده کنیــم.
ســجادی خاطــر نشــان کــرد :در زمینــه
پتانســیل هــا و جاذبــه هــای طبیعــی،
تاریخــی ،فرهنگــی و هنــری از برتــری
هــای منحصــر بــه فــرد برخورداریــم امــا در
حــوزه زیــر ســاختها همــواره بــا مشــکالت
و کمبودهــی متنوعــی رنــج مــی بریــم و
از دولــت خواســتاریم تــا ایــن وضعیــت را
تغییــر دهــد.
تاثیرات اقتصادی بوم گردی از همه
بخشهای صنعتی بیشتر است
عضــو کمیتــه بــوم گــردی کمیســیون
گردشــگری اتــاق بازرگانــی ســنندج ضمــن
تاکیــد بــر حضــور فعــال مدیــران واحدهای
بــوم گــردی گفــت :در کنــار ایــن حضــور
بایــد خــود کمیســیون گردشــگری و اتــاق
بازرگانــی ســنندج نیــز از تمــام تــوان
و جایــگاه قانونــی خــود بــرای تحقــق
خواســته و تامیــن نیازهــای رونــق بــوم
گــردی اســتفاده کننــد.
ســیمین چایچــی افــزود :تاثیــرات
اقتصــادی بــوم گــردی از قبیــل ایجــاد
اشــتغال ،گــردش مالــی و افزایــش درآمــد
از همــه بخشــهای صنعتــی بیشــتر اســت
و مــی توانــد حجــم عظیمــی از مشــکالت
اقتصــادی را حــل کنــد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :نیــاز اصلــی
بــوم گــردی تامیــن زیرســاختهای حمــل

و نقــل ،منطقــی ســازی نــرخ ،تســهیالت
ارزان قیمــت ،تعییــن متولــی دولتــی و
آمــوزش اســت.
با این شرایط؛ گردشگر حاضر به اقامت
در واحدهای بومگردی کردستان
نیستند
مدیــر اقامتــگاه بــوم گــردی «ســالیان»
انتقــاد از رویکــرد دولــت در زمینــه توســعه
بــوم گــردی را نقطــه شــروع ســخنانش
قــرار داد و تصریــح کــرد :جــدای از ضعــف
زیرســاختها مــا نیازهــای آموزشــی متنوعی
در حــوزه آمــوزش روش پذیرایــی ،یــاد
گیــری زبــان انگلیســی ،کمکهــای اولیــه و
ارتبــاط بــا رســانه هــا داریــم.
زانکــو شــریفی افــزود :در حــال حاضــر
همــه گردشــگران شــناخت کامــل از
هتــل و مســافرخانه دارنــد امــا در زمینــه
اقامتــگاه بــوم گــردی فاقــد شــناخت
هســتند و ضــرورت دارد تــا دولــت مــا را
در ایــن راســتا یــاری دهــد.
وی اذعــان کــرد :بــا ایــن شــرایط گردشــگر
حاضــر بــه اقامــت در بــوم گــردی نیســتند.
متولــی صــدور مجــوز برگــزاری موســیقی
مشــخص نیســت
مدیــر اقامتــگاه «نیشــتمان» خواســتار
رســیدگی دولــت بــه نیازهــای صنعــت بــوم
گــردی شــد و گفــت :مهمانــان ما خواســتار
نــان محلــی هســتند امــا بــه علــت کمبــود
آرد مــکان تامیــن آن را نداریــم و از دولــت
مــی خواهیــم کــه آرد مــورد نیــاز را تامیــن
کنــد.
حســن احمــدی افــزود :وضعیــت جــاده

هــای روســتایی اســتان چنــان نامناســب
اســت کــه گردشــگران دارای خودروهــای
گــران قیمــت حاضــر بــه تــردد در ایــن
راه هــا نیســتند زیــرا عــاوه بــر آســیب
رســاندن بــه خــودرو خطــرات جانــی را
هــم در پــی دارد.
وی خاطــر نشــان کــرد :بــرای اجــرای
برنامــه هــای موســیقی نیــاز بــه اخــذ
مجــوز دولتــی داریــم امــا هنــوز متولــی
صــدور مجــوز مشــخص نشــده و امــکان
اجــرای ایــن برنامــه هــا را نداریــم.
مدیران اقامتگاههای کردستان
باید اقدام به ایجاد ارتباط با
واحدهای سایر استانها کنند
مدیــر شــرکت «ئهویــن تــور» تغییــر
رویکــرد و روش جــذب مســافر توســط
واحدهــای اقامتــی بــوم گــردی را ضــروری
دانســت و اظهــار کــرد :اقامتــگاه هــای بــوم
گــردی کردســتان هنــوز نتوانســته انــد از
روشــهای نویــن جــذب مســافر اســتفاده
کننــد و بیشــتر عــادت بــه حاشــیه نشــینی
کــرده انــد.
چیمــن مشــیری تصریــح کــرد :مدیــران
اقامتــگاه هــای کردســتان بایــد اقــدام بــه
ایجــاد ارتبــاط بــا واحدهــای ســایر اســتانها
کننــد و از ایــن طریــق بتواننــد بــه مبادلــه
مســافر کننــد.
وی خواســتار افزایــش ســطح همــکاری
واحدهــا بــا رســانه هــا شــد.
در ایــن نشســت آقایــان جمیــل پاکنــژاد و
زانکــو شــریفی بــه عنــوان رئیــس و دبیــر
کمیتــه بــوم گــردی انتخــاب شــدند.
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کشاورزان عضو تعاونی تولید کالترزان

نگران آینده طرح توسعه باغات هستند
19مین نشست کمیسـیون کشاورزی و آب
اتـاق بازرگانـی ،صنایع ،معادن و کشـاورزی
سـنندج با دسـتور کار بررسـی رونـد اجرای
طـرح توسـعه باغـات کالتـرزان بـا حضـور
معـاون بهره بـرداری شـرکت آب منطقهای
کردسـتان ،معـاون مدیـر اجرایـی سـد آزاد
و نماینـدگان سـازمان جهـاد کشـاورزی و
تعاونـی باغـداران در سـالن جلسـات اتـاق
بازرگانـی سـنندج برگزار شـد.
توسعه باغات با هدف ایجاد  10هزار
شغل پایدار اجرا میشود
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی و آب اتـاق
بازرگانـی سـنندج بـا تاکیـد بـر نقـش
باغـداری در توسـعه اقتصـادی کردسـتان
گفـت :باغـداری یکـی از پتانسـیلهای
توسـعه اقتصـادی کردسـتان اسـت کـه
میتوانـد نقشـی بـزرگ در تامیـن امنیـت
غذایـی کشـور ایفـا کنـد ،هـم اکنـون 52
هـزار و  500هکتـار بـاغ در اسـتان داریـم.
محمـد سـعید احمدپنـاه افـزود :یکـی از
مشـکالت ایـن حـوزه ضعـف بازاریابـی و
صادرات اسـت که مدیریت جهاد کشـاورزی
و تشـکلهای صنفی برنامه توسـعه باغات و
تدویـن برنامـه افزایش صادرات را در دسـت
اجـرا دارنـد که مهمتریـن آن طرح توسـعه
باغـات با هـدف ایجاد  10هزار شـغل پایدار
است.
وی تصریـح کـرد :باغات مسـیر سـد آزاد با
بیـش از  4هـزار و  300هکتاردر اولویت این
طـرح قـرار دارد که بـرای اجـرای کامل آن
اقـدام بـه تاسـیس تعاونـی ویژه شـده و هم
اکنـون  928هکتـار آن نهـال کاری شـده
است.
احمدپنـاه در ادامـه اظهـار کـرد :تامین آب
اولیـن مطالبه اعضای این تعاونی اسـت و از
مسـئولین خواسـتاریم تا در قالـب برنامهای
سـریع آن را اجـرا کنند.
کشاورزان عضو این تعاونی

نگران آینده این طرح هستند
عضـو شـرکت تعاونـی تولیـد کالتـرزان بـا
اشـاره بـه شـرایط خـاص ایـن طـرح گفت:
ایـن طـرح در  4هـزار و  300هکتـار و در
 2فـاز اجـرا میشـود کـه هـم اکنـون 928
هکتـار آن نهالـکاری شـده کـه در  2زمینه
مدیریتـی و اجرایـی مشـکالت خـاص خود
را دارد امـا تـا حـال حاضـر متولیان نسـبت
بـه تعیین میزان آب و روشهـای توزیع آن
اقـدام نکردهانـد.
عبـاس محمـدی خاطر نشـان کـرد :تعیین
تکلیـف حقابـه یکـی از مطالبـات ماسـت
چـون هزینههـای در نظـر گرفتـه شـده
بـه علـت اینکـه هنـوز طـرح بـه ثمـر دهی
نرسـیده باالسـت و از متولیـان خواسـتاریم
تـا در راسـتای تعییـن قیمـت و بـه تاخیـر
انداحتـن زمـان دریافـت اقـدام کننـد.
وی افـزود :کشـاورزان عضـو ایـن تعاونـی
نگـران آینـده این طرح هسـتند زیـرا زمان
رهـا سـازی آب بـا زمـان واقعـی آبیـاری
مغایـرت دارد و آب در زمـان اوج گرمـا در
اختیـار قـرار میگیـرد و بخـش بزرگـی از
آن بـه صـورت تبخیـر بـه هـدر مـیرود که
بـرای حـل ایـن مشـکل بایـد زمـان کنترل
رهـا سـازی آب در اختیار خـود تعاونی قرار
گیر د .
محمـدی تصریـح کـرد :یکـی دیگـر از
مشـکالت موجود باال بودن فشـار آب اسـت
کـه در مـوارد زیادی سـبب ترکیدگـی لوله
میشـود.
وی در ادامـه اظهـار کـرد :ضعـف فرهنـگ
مصـرف آب در منطقـه باعـث بـاال بـودن
میـزان هـدر رفـت آن شـده و از مسـئولین
خواسـتاریم تا برنامـه آموزش بهـره برداران
را اجـرا کننـد.
بر اساس قانون باید  3درصد از قیمت
محصوالت به عنوان آب بهاء به دولت
پرداخت شود

معـاون بهره بـرداری شـرکت آب منطقهای
کردسـتان ضمن اعالم آمادگی این شـرکت
برای همـکاری با تعاونی باغـداران کالترزان
گفـت :در حـال حاضر باغداران بـرای تامین
آب  1هـزار و  500هکتـار درخواسـت ارائـه
داده و اکنـون از آن اسـتفاده میکننـد و در

فـاز  2هـم بایـد آب  2هـزار و  200هکتـار
تامیـن گـردد کـه آب مـورد نیـاز از طریـق
پمپـاژ بـه باغـات منتقل خواهد شـد.
عرفـان مومن پور اعالم کـرد :در حال حاضر
مدیریـت توزیـع آب در اختیـار شـرکت آب
نیـرو اسـت و مـا در انتظـار تحویـل آن بـه
شـرکت آب منطقهای هسـتیم.
وی افـزود :بخـش بزرگـی از اراضـی ایـن
طـرح در محـدوده اراضـی ملـی بـود کـه
نهادهـای متولـی آن را به کشـاورزان واگذار
کردند.
مومـن پـور اظهـار کـرد :بـر اسـاس قانـون
بایـد  3درصـد از قیمـت محصـوالت بـه
عنـوان آب بهـاء بـه دولـت پرداخـت شـود
کـه بر اسـاس خود اظهـاری سـازمان جهاد
کشـاورزی تعیین میشـود اما در این راسـتا
برنامههـای حمایتـی خاص را هـم داریم به
طـوری که در سـال اول بهره بـردار به علت
نرسـیدن بـاغ به ثمـر دهـی از پرداخت این
مبلغ معاف اسـت ،سـال دوم و سـوم مبنای
محاسـبه حقابـه قیمـت نهال می-باشـد اما
در سـال چهـارم که باغ به ثمردهی رسـیده
اصـل  3درصـد اخذ خواهد شـد.
مدیریت اجرایی سد آزاد آماده
واگذاری مدیریت توزیع آب است
معـاون مدیـر اجرایـی سـد آزاد «کـه بـه
صـورت ویدئوکنفرانـس در ایـن نشسـت
شـرکت کـرد» در خصوص رونـد اخذ حقابه
گفـت :این مبلغ بر اسـاس دسـتورالعملهای
قانونـی کـه بـه تصویـب هیئـت دولـت
رسـیده محاسـبه خواهـد شـد و مـا هیـچ
دخالتـی در آن نداریـم امـا در زمینـه روش

اخـذ اختیاراتـی داشـته و میتوانیم آن را به
صـورت اقسـاطی وصـول کنیـم.
محمـد حسـین راهنورد افـزود :ایـن حقابه
بـه منظـور تامیـن بخشـی از هزینـه انتقال
اخـذ میشـود امـا ایـن را بدانیـد کـه در
حـال حاضر این شـرکت بیـش از  3میلیارد
تومـان به شـرکت توزیع برق بدهکار اسـت.
وی تصریـح کـرد :بـه هـم خـوردن تعـادل
بیـن تولیـد و مصرف برق در فصل تابسـتان
و اجـرای برنامـه صرفـه جوئـی در زمان اوج
پیـک مصـرف موجـب بـی نظمـی در زمان
انتقـال آب بـه باغـات شـده کـه در حـال
حاضـر چـارهای به جز اجـرای آن نداریم اما
کشـاورزان می-توانند آب را در اسـتخرهای
خـود ذخیـره نمـوده و در زمـان مـورد نظر
خویـش درختـان را آبیـاری کنند.
راهنـورد اعلام کـرد :مدیریت اجرایی سـد
آزاد آمـاده واگـذاری مدیریـت توزیع آب به
شـرکت آب منطقـهای و تعاونـی باغـداران
کالترزان اسـت.
حل مشکالت مربوطه به تسهیالت بر
عهده سازمان جهادکشاورزی و شرکت
آب منطقهای است
نماینـده بانـک کشـاورزی کردسـتان در

پاسـخ به انتقـاد کشـاورزان از روند پرداخت
تسـهیالت بـه باغـداران گفـت :بانـک بـر
اسـاس قانـون تنهـا در صـورت ارائـه سـند
زمیـن و مجـوز آب میتوانـد تسـهیالت را
پرداخـت کنـد و افرادبایـد توسـط جهـاد
کشـاورزی معرفـی شـوند.
فرزاد شـیخی افزود :حل مشـکالت مربوطه
بر عهده سـازمان جهاد کشـاورزی و شرکت
آب منطقهای است.
وی تصریـح کـرد :در زمینـه قبـول زمیـن
بـاغ بـه عنـوان وثیقـه هم باید سـند بـه نام
متقاضی باشـد.
افراد خارج از الگوی باغات نمیتواند
تخصیص آب بگیرند
نماینده سـازمان جهادکشـاورزی کردستان
با اشـاره بـه برنامـه تعیین حقابـه گفت :در
جلسـات برگزار شـده ما چنـد روش را برای
تعییـن آن پیشـنهاد دادیـم که عبـارت بود
از تعییـن آن بـر مبنـای هزینـه پمپـاژ و یا
اخـذ  3درصـد قیمـت محصـول کـه بهـره
بـرداران هـم نظریات خاص خود را داشـتند
و قـرار شـد تـا ایـن مـورد بـه صـورت ویژه
بررسـی و تعییـن تکلیف شـود.
زاهـد حاجـی میرزایـی افـزود :ضعـف مالی

مـردم کالتـرزان ایجـاب میکند کـه دولت
آنهـا را در زمینـه پرداخـت حقابـه حمایـت
کند .
وی تصریـح کـرد :تخصیـص آب بـر اسـاس
الگـوی باغـات اسـت و هـر کسـی خـارج از
باشـد نمیتوانـد تخصیـص آب بگیـرد.
حاجـی میرزایـی خاطـر نشـان کـرد :دولت
تسـهیالت ویـژه بـا نـرخ  6درصـد بـرای
بهـره بـراداران کالتـرزان در نظـر گرفـت
امـا بـا وصـف معرفی افـراد بـه بانـک هنوز
هیچکـدام موفـق به اخـذ وام نشـدهاند زیرا
بانـک میگویـد همـه این افـراد فاقد سـند
مالکیـت زمیـن و پروانه بهره بـرداری از آب
هستند .
در این نشسـت مصوب شد ،سـازمان جهاد
کشـاورزی پیشـنهادات خـود در خصـوص
تعییـن حقابـه و پرداخـت تسـهیالت
بانکـی را بـه صـورت مـدون به کمیسـیون
کشـاورزی و آب اتـاق بازرگانـی ارائه دهد،
شـرکت آب نیـرو معرفـی نامـه متقاضیـان
تسـهیالت را تاییـد کند و کمیسـیون طرح
توجیهـی پیشـنهاد اخذ یک حق اشـتراک
بـه نـام تعاونـی را آمـاده و بـه دولـت ارائه
د هد .

معدن آهن «قره کند» بیجار در انتظار صدور مجوز راه اندازی کارخانه کنسانتره
سالهاسـت مسـئولین از یـک طـرف،
کردسـتان دارای ظرفیـت بـاالی معدنـی
معرفـی میکننـد و ایـن را پتانسـیل بـزرگ
توسـعه و اشـتغال اسـتان میداننـد امـا از
طـرف دیگـر خـام فروشـی را بزرگتریـن
ایـراد ایـن ظرفیـت مـی داننـد و مـدام بـر
ضـرورت ایجـاد زنجیـره تولیـد در ایـن
حـوزه تاکیـد مـی کننـد.
امـا نـگاه بـه عملکـرد چنـد سـال اخیـر
دولـت حکایتـی تلـخ از ایـن حـوزه بیـان
مـی کنـد زیـرا بـا وصـف افزایـش مسـتمر
کشـف و اسـتخراج معادن ،خبـری از ایجاد
واحدهـای فـرآوری و یـا بـه قـول مدیـران
و نماینـدگان مجلـس «زنجیـره تولیـد»
نیسـت و بیـکاران «کـورد» مـدام نظـاره
گـر خـروج مـواد معدنـی بـه صـورت خـام
از اسـتان هسـتند و حسـرت ایـن را بر دل
دارنـد کـه بـا وصـف ایـن همـه مشـکالت
اقتصـادی و فقـر چـرا بایـد سـود معـادن
ایـن اسـتان نصیب سـاکنان سـایر اسـتانها
و چشـم بادامـی هـای چینـی شـود.
در چند سـال گذشته دولت های سازندگی
و اصلاح طلـب پـس از کلی منـت گذاری
بـر مـردم اسـتان و طـی تشـریفات خـاص
واحـد فـوالد زاگـرس در قـروه افتتاح شـد
امـا پس از بریـدن روبان و بازگشـت رئیس
جمهـور وقـت دوره زوال ایـن واحد شـروع
شـد و پـس از چنـد سـال تعطیـل گردید،
مسـئولین تیزبیـن و باهـوش کردسـتان
همـه نـوع دلیـل و علـت را بیـان کردنـد و
همـه خـود را از تقصیراتـی ماننـد اشـتباه
در محاسـبات و سـوء مدیریت مبـرا کردند.
پـس از مدتـی دولـت اصولگـرا معـادن
کردسـتان را منبعـی بـرای پرداخت بدهی
خـود به سـازمان هـای طلبکار مثـل تامین
اجتماعی و سـازمان بازنشسـتگی قـرار داد
و غنـی ترین معـادن را به آنهـا واگذار کرد
امـا ایـن نهادها بـه جـای ایجـاد واحدهای
فرآوری و اسـتخدام جوانـان بومی چند نفر
از محرم اسـراران و هـم باندهای خود را در
چرخـه مدیریـت آن قرار داده و با عطشـی
سـیری ناپذیـر اقدام به برداشـت مـواد می
کننـد بـه طوری کـه برخـی مـوارد خبر از
روزی  50هـزار تـن مـی دهند.
در  2سـال گذشـته رسـانه هـا موجـب
ایجـاد نوعـی حساسـیت عمومـی بـه خـام
فروشـی شـده و نمایندگان مجلـس را وادار
بـه پیگیـری ایـن موضـوع کردنـد کـه در

نهایـت مدیـران اسـتانی خبر اجـرای قانون
مشـروط کـردن تصاحـب معادن بـه ایجاد
واحدهـای فـرآوری در خود اسـتان دادند و
جـوی از شـادی در دل بیکاران کردسـتان
بـه راه افتـاد امـا بعـد از مدتـی بـه قـول
قدیمـی «نه خانـی آمده و نه خانـی رفته»
و رونـد بـر همان سـنت دیرین اسـت ،گویا
برخـی از معـدن داران کالن نفـوذی کالن
دارنـد و زور نماینـدگان و مدیریـت ارشـد
اسـتان بـه آنهـا نمی رسـد.
خـام فروشـی و گـرو گـذاری تنها مشـکل
معـادن کردسـتان نیسـت زیـرا در حـال
حاضـر بحـث بـی توجهـی معـادن بـه
مسـائل زیسـت محیطـی و نادیـده گرفتن
حقوق بومیان سـاکن در روسـتاهای حریم
معـادن هـم مطـرح اسـت بـه طـوری کـه
هـر روز تجمعـی جلـو اسـتانداری شـکل
مـی گیـرد و مـردم خواسـتار رسـیدگی
بـه مطالباتشـان هسـتند امـا در اینجـا هم
چنـد بحث جـای تحلیـل دارد  -1برخی از
ایـن مطالبـات بـه حق اسـت -2در پشـت
برخـی از ایـن تجمعات دسـت هـای پنهان
باندهـای خـاص قـرار دارد -3امـا در برخی
مـوارد هـم ماهیـت اعتراضـات وجاهت باج
خواهانـه محلـی دارد.
پـس بایـد قبـول کـرد کـه ایـن ظرفیـت
توسـعه در جـای خـود بسـتری بـرای بروز
مشـکالت و بحرانهـای خـاص هـم شـده
اسـت چـون از روز اول بـر مـدار قوانیـن
جامـع و مدیریـت دامانـت دار نبوده اسـت.
اخیـرا نـام شـرکت «کانـی کاوان زرینـه
اوباتـو» ،معـدن قـره کنـد بیجـار و
مدیرعامـل شـرکت مذکـور بـر سـر زبانهـا
افتـاد و هـر کسـی به ظـن خـود موضوعی
را بـا ماهیـت مثبـت و منفـی در این محور
مطـرح مـی کـرد ،این موضوع سـبب شـد
تـا خبرنـگار «کاسـب» پیگیـر آن شـود و
نتیجـه ایـن دعـوت از وی بـرای بازدیـد از
معـدن و نشسـت خبری با مدیرعامل شـود
کـه نتیجـه ایـن گـزارش اینک پیـش روی
شماسـت.
حسـین محمـود خانـی در پاسـخ بـه ایـن
سـوال کـه بومـی کدام اسـتان اسـت و چه
عاملـی سـبب شـد تـا در کردسـتان معدن
ثبـت کنـد گفـت :مـن بومـی کردسـتان و
اهل حسـن آباد یاسـوکند هسـتم و عاشـق
مـردم و توسـعه اسـتان هسـتم و همیـن
عشـق مـرا بـه ایـن منطقـه آورد چـون در

سـایر اسـتانها و حتی خـارج از ایران امکان
سـرمایه گذاری داشـته و بارها دعوت شده
ام زیـرا هـم اهلیـت علمـی و تجربـی ایـن
را دارم و هـم در بحـث سـرمایه کمبـودی
نـدارم .از روز اول حضـورم در اسـتان جـو
سـازیهای فراوانـی برعلیه این شـرکت شـد
و مـا بـه همـه نهادهـای حاکمیتـی اعلام
کردیـم کـه همـه اسـناد و مـدارک اثبـات
ادعـای خـود را در اختیـار آنهـا قـرار مـی
دهیـم و همیـن کار را هم کـرده و حقانیت
خـود را بـه همـه ثابـت کردیم.
وی در مـورد وضعیـت فعلـی معـدن اظهار
کرد :سـال  1389کار اکتشـاف شروع شد،
سـال  1392پروانـه بهـره بـرداری ما صادر
شـد امـا تـا سـال  1397بـه علـت رکـود
بـازار آهـن موفـق بـه اسـخراج نشـدیم2 ،
سـال اسـت که اسـتخراج از معـدن آهن با
ایجـاد 40نفر اشـتغال مسـتقیم و  150نفر
غیر مسـتقیم و بدون اسـتفاده از تسهیالت
بانکـی شـروع شـده و ماهانـه  120هـزار
تـن کلوخـه بـا عیـار متوسـط  30درصـد
اسـتخراج شـده و پـس از فـرآوری اولیـه و
رسـاندن عیـار بـه  45درصد بـه واحدهای

کنسـانتره سـازی کردسـتان ،اصفهـان و
زنجـان حمـل مـی گـردد .علـت حمـل به
زنجـان ایـن اسـت کـه کردسـتان دارای
 3واحـد کنسـانتره سـازی مـی باشـد امـا
زنجـان  12واحـد را دارد و اسـتان ظرفیت
جـذب همـه تولیـد معـدن را نداشـته و ما
ناچاریـم بـه خارج از اسـتان بفرسـتیم .این
نکتـه جالـب اسـت کـه ظرفیـت ذخایـر
سـنگ آهـن کردسـتان  3برابـر اسـتان
زنجـان اسـت امـا زنجـان  12کارخانـه
کنسـانتره دارد ولـی کردسـتان  3واحـد.
ظرفیـت قعطـی ایـن معـدن  1میلیـون و
 500هـزار تـن و غیر قطعـی آن  1میلیون
و  700هـزار تـن اسـت.
محمودخانـی در خصـوص وضعیـت تعرض
افـراد بومی و مطالبه حقـوق خویش گفت:
مـا در اینجـا هیـچ معارضـی نداشـتیم و
خـود مـردم بومـی در مواردی بـه ما کمک
هـم مـی کننـد بـه ایـن علـت ما هـم خود
را موظـف بـه ارائه خدمات خـاص عمرانی،
فرهنگـی ،اجتماعـی و ورزشـی بـه آنهـا و
اولویت اسـتخدام نیرو بـه جوانان و بیکاران
ایـن منطقـه می دانیـم و تا کنـون خدمات

متنوعـی از قبیـل سـاخت مسـجد بـرای
روسـتای قـره کند ،بازسـازی مـدارس چند
روسـتای اطرف ،کمـک به شـهرداری برای
زیبا سـازی معابر شـهر حسـن آبـاد ،کمک
بـه اقشـار ضعیـف مبتلا بـه کرونـا و اعزام
تیـم هـای ورزشـی بـه مسـابقات داخلـی
و خارجـی بـه آنهـا ارائـه داده و همچنـان
حاضـر بـه همکاری بـا آنها هسـتیم و مدت
 2سـال اسـت که مقام «خیر» برتر اسـتان
را داریـم .ایـن را بیـان کنـم کـه بـا وصـف
نزدیکـی ایـن معدن بـه اسـتانهای زنجان و
آذربایجـان غربـی همه نیروهـای این معدن
بـه جز  2نفـر متخصص کـه در این منطقه
نبـود همـه سـاکن اینجا هسـتند زیـرا این
موضـوع هـم از نظـر رفـاه و مناقـع مالـی
و دسترسـی مسـتمر کارگـران بـه خانـه و
خانـواده و هـم از نظـر انظبـاط کاری برای
معـدن مفید اسـت.
وی وجـود معـارض محلـی و موانـع اداری
را عوامـل فـراری دهنـده سـرمایه گـذاران
حـوزه معـدن اسـتان ذکـر کـرد و افـزود:
برخـی از ایـن معارضـان بـرای طلـب حـق
خـود مراجعـه می کنند کـه شـرعا و قانونا
باید حقشـان ادا شـود ،برخی هـم به ناحق
تعـرض کـرده و اعتـراض مـی کننـد و تنها
هدفشـان اخـذ بـاج خواهـی اسـت کـه در
اینجـا بایـد قانـون و مدیریت اسـتان هم از
حـق ذیحقـان دفـاع کنـد و هـم از معـدن
دار تـا بتـوان از رویـه فـرار سـرمایه گـذار
و احقـاق عدالـت و شسـکوفایی اقتصـادی
دفـاع کرد.
ایـن فعـال معدنـی در خصوص زیـان های
زیسـت محیطی و مزاحمت برای کشاورزی
تصریـح کـرد :اوال زمانـی کـه درخواسـت
معـدن را بـه دولـت مـی دهـی قبـل از هر
اقدامـی متقاضـی را بـرای بررسـی اثـرات
زیسـت محیطـی بـه سـازمان هـای محیط
زیسـت ،منابـع طبیعـی ،جهاد کشـاورزی،
میـراث فرهنگـی و انرژی اتمـی معرفی می
کننـد و تـا زمانـی که پاسـخ مثبـت آنها را
نیـاوری مجـوزی صـادر نمـی شـود ،ثانیـا
معـادن آهـن به علـت داشـتن حداقل گرد
و خـاک و صـر و صـدا کمتریـن مزاحمـت
را بـرای محیـط زیسـت و کشـاورزی دارند
و هـم اکنـون شـما مشـاهده مـی کنیـد
کـه همـه مـزارع جـوار معـدن زیـر کشـت
بـوده و مـا ارتبـاط صمیمـی بـا کشـاورزان
و دامـداران ایـن منطقـه داریـم .امـا این را

هـم بدانیـد کـه حتی بعـد از صـدور پروانه
هـم ایـن نهاهـا نظـارت دائمـی بـر فعالیت
معـادن داشـته و بـا کوچکتریـن تخلـف و
مزاحمـت مقابلـه مـی کنند.
وی در جـواب بـه ایـن سـوال کـه دفتـر
مرکـزی و حسـابهای بانکـی ایـن واحـد در
کدام اسـتان قـرار دارد گفـت :دفتر مرکزی
ما در سـنندج ،دفتر امـور اداری در بیجار و
همه حسـابهای مـا در بانکهای اسـتان قرار
دارد بـه ایـن علـت مـا مالیـات خـود را بـه
کردسـتان مـی پردازیم تـا اسـتان بتواند از
منافـع حسـاب بانکـی و مالیـات ایـن واحد
منتفـع شـود و ایـن را بدانیـد که بسـیاری
از همـکاران مـا تنهـا مـواد معدنـی اسـتان
را برداشـت مـی کننـد و دفتـر مرکـزی و
حسـابهای بانکـی آنهـا در تهران قـرار دارد
بـه ایـن علت مالیـات را تهران مـی پردازند
و مـی توانـم ادعـا کنـم کـه تنهـا واحـد
بـزرگ معدنـی هسـتیم که ایـن گونه عمل
کـرده ایـم .سالهاسـت کـه مدیریـت ارشـد
کردسـتان از واحدهـای بـزرگ تولیـدی
در حـوزه صنعـت و معـدن مـی خواهـد تـا
دفاتر مرکزی و حسـاب بانکی را در اسـتان
متمرکـز کننـد زیرا تبعات مثبـت اقتصادی
و مالـی بـرای اسـتان دارد اما آنهـا تا کنون
حاضـر بـه انجـام ایـن کار نشـده انـد اما ما
بـدون درخواسـت مدیران و تنها بـا اتکاء به
عالقـه خاص خـود به کردسـتان و توسـعه
آن داوطلبانـه ایـن کار را انجـام داده ایـم.
محمودخانـی در خصـوص انتقـاد از عـدم
فعالیـت واحـد فـرآوری معـدن قـره کنـد
در اسـتان گفـت :مـا دو سـال اسـت کـه
درخواسـت احـداث کارخانـه کنسـانتره را
بـه ارگانهـای ذیربـط داده و مـدام پیگیـر
هسـتیم کـه امیدواریـم بـه زودی بـا ایـن
درخواسـت موفقـت شـده و کارخانـه را در
جـوار معـدن احداث کنیـم و به مسـئولین
هـم اعلام کـرده ایـم کـه نیـاز مـا تنهـا
صـدور مجـوز بـوده و نیـازی به تسـهیالت
بانکـی نداریـم.
وی پرداخـت حقـوق دولتـی را وظیفـه
معـدن داران دانسـت و اظهـار کرد:مـا هـر
سـاله حقـوق دولتـی خـود را بـه دولـت
میپردازیـم بـه طـوری کـه سـال گذسـته
چنـد میلیـارد تومـان پرداخـت کردیـم اما
مـا در حـوزه پرداخـت مسـتقیم به اسـتان
هیـچ اختیـاری نداریـم و بایـد مسـئولین
اسـتان پیگیـر برگشـت آن باشـند.
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تولید کنندگان دام و طیور کردستان روی حمایت دولت حساب کنند
نشسـت مدیریـت بانـک کشـاورزی و
تشـکلهای کشـاورزی کردسـتان به منظور
بررسـی پرداخـت تسـهیالت سـرمایه در
گـردش بـه واحدهـای تولیـدی دام و طیور
بخـش خصوصـی با حضـور رئیس سـازمان
جهادکشـاورزی ،مدیرعامل تعاون روسـتایی
و نمایندگان تشـکلهای کشـاورزی در سالن
جلسـات بانک کشـاورزی کردسـتان برگزار
شد .
بانک کشاورزی برنامه حمایت کامل از
تولید کنندگان حوزه کشاورزی را در
دستور کار قرار داده است
مدیـر امـور شـعب بانـک کشـاورزی
کردسـتان بـا اشـاره به اهمیت اجـرای طرح
مردمـی سـازی یارانه و توزیـع عادالنه منابع
گفـت :نـام گـذاری امسـال بـه نـام «تولید،
دانـش بنیـان ،اشـتغال آفریـن» توسـط
مقـام معظم رهبری و بروز شـرایط حسـاس
ناشـی از خشکسالی مسـئولیت همه ارگانها
و مدیـران را مضاعـف نمـوده کـه بانـک
کشـاورزی بـا درک ایـن شـرایط برنامـه
حمایـت کامـل از تولیـد کننـدگان حـوزه
زراعـت ،باغـداری ،طیـور ،شـیالت و دام را
در دسـتور کار قـرار داده اسـت.
جمشـید ویسـی افـزود :اقتصـاد کردسـتان
وابسـته بـه کشـاورزی اسـت و سـایر
حوزههـای صنعـت ،تجـارت و خدمـات هـم
متاثـر از آن هسـتند بنابراین بـرای مقابله با
مشـکالت اقتصـادی بایـد ایـن حـوزه محور
برنامـه ریـزی ،اجـرا و تخصیص منابـع قرار
گیر د .
وی تصریـح کـرد 54 :درصـد کل منابـع
بانکـی در تهـران متمرکـز و  61درصـد از
تسـهیالت کشـور در ایـن اسـتان پرداخـت
مـی شـود کـه ایـن امـر بایـد تغییـر یابـد
و منابـع را بـه سـمت اسـتانهای در حـال
توسـعه هدایـت کـرد.
ویسـی اعلام کرد 29 :هـزار و  700میلیارد
ریـال معـادل  10درصـد کل منابـع بانکـی
کردسـتان در بانـک کشـاورزی قـرار دارد
امـا تسـهیالت پرداخـت شـده توسـط ایـن
نهـاد  40هـزار میلیـارد ریـال اسـت کـه
بـرای مـازاد پرداختـی یا بایـد از منابع بانک
مرکـزی برداشـت کنیم که  34درصد سـود
بـه آن تعلـق مـی گیـرد یـا بایـد از منابـه
مازاد سـایر اسـتانها اسـتفاده کنیم که سود
تعلـق گرفتـه بـه آن  21/5درصـد اسـت.
وی ضمـن انتقـاد از انتقـال منابـع پولـی
واحدهـای بـزرگ تولیـدی کردسـتان بـه
سـایر اسـتانها اظهار کـرد :واحدهای بزرگ
تولیـدی و صنعتـی کردسـتان حسـابهای
بانکـی خـود را در تهـران متمرکـز کردهانـد
و ایـن امر سـبب شـده تـا حجـم عظیمی از
منابـع از اسـتان خارج شـود که مـا از همه
متولیـان مدیریـت اسـتان خواسـتاریم تا از
تـدوام ایـن وضعیـت جلوگیـری کنند.
مدیر امور شـعب بانک کشـاورزی کردستان
اذعـان کـرد :بـرای جلوگیری از وارد شـدن
فشـار بـر منابـع و تامیـن نیـاز متقاضیـان
نیـاز بـه همـکاری کشـاورزان و تشـکلهای
صنفـی داریـم تـا حسـابهای بانکـی را از
سـایر بانکهـا بـه بانـک کشـاورزی منتقـل
کنند .

زیربنـای کارخانـه کنسـانتره و و فـرآورده
هـای انگـور سـیاه را گذاشـتهایم و کار را به
سـر انجـام میرسـانیم.
وی تولید عسـل سفید و سـیاه را  2ظرفیت
کردسـتان نامیـد کـه در دنیـا بـی نظیـر
ا ست .

کشاورزان و فعاالن تولید و تجارت
کشاورزی حسابهای خود را
به بانک کشاورزی منتقل کنند
نماینـده تشـکلهای کشـاورزی کردسـتان
خواسـتار بازنگـری در برنامـه هـای بانـک
کشـاورزی شـد و گفـت :محدودیـت هـای
منابـع بانکـی متاثـر از وجود ضعـف در نگاه
کشـاورزان در معاملات بانکی و رویکردهای
بانک کشـاورزی در زمینه سـرعت پرداخت،
بررسـی کارشناسـی تقاضـا و مطالبـه وثیقه
دارد کـه هـر دو نیـاز بـه بازنگـری داشـته
و تاخیـر در ایـن مـوارد میـزان خسـارات را
افزایـش میدهـد.
سـید حسـین رحیمـی افـزود :تامیـن
درخواسـت وثایـق شـهری مثـل کارمنـد
رسـمی و سـند املاک بـرای کشـاورزان
ممکـن نیسـت و بایـد از املاک معتبـر و
دارای سـند روسـتایی اسـتفاده شـود.
وی تصریـح کـرد :از همـه کشـاورزان و
سـایر فعـاالن این حـوزه خواسـتارم تا همه
حسـابهای خـود را بـه بانـک کشـاورزی
منتقـل کننـد تا ایـن نهـاد بتوانـد در موعد
مقـرر نسـبت بـه تامیـن نیـاز متقاضیـان
اقـدام کنـد زیـرا در حـال حاضـر بـه علـت
کمبـود منابـع ایـن امـکان را از دسـت داده
ا ست .
رحیمـی بـا انتقـاد از برخـی کـم کاریهای
نماینـدگان مجلـس گفـت :تبعیـض در
توزیـع منابـع یـک واقعیـت موجـود اسـت
کـه از نماینـدگان مجلـس خواسـتارم تا در
راسـتای تغییـر ایـن موضـوع اقـدام کننـد.
وی از مدیریـت اسـتان خواسـت تـا در کنار
توجـه ویژه به حـوزه دام و طیـور حوزههای
زراعـت و باغـداری را هـم مـورد توجـه قرار
دهنـد و افـزود :کردسـتان قطـب تولیـد
غلات بـه ویـژه گنـدم اسـت کـه بـه علـت
افزایـش قیمـت تمـام شـده نیـاز بـه بسـته
ویـژه حمایتـی دارد.
دامـدارن نیـاز بـه تامیـن منابـع مالـی،
بخشـودگی جرایـم بانکـی ،کماهـش سـود
تسـهیالت و بیمـه دارنـد

نماینـده تشـکلهای دامـداران کردسـتان
بـا اشـاره بـه بـروز بحـران در زمینـه تولیـد
مـواد غذایی گفـت :جنگ روسـیه و اکراین
سـبب شـده کشـورهای صـادر کننـده مواد
غذایـی بـه ویـژه گوشـت قرمـز و گنـدم
اقدامـات خـاص ماننـد کاهـش صـادرات و
انبـار کـردن را در دسـتور کار قـرار داده و
کشـورهای وارد کننـده بـا کمبـود مواجـه
شـدهاند که بـرای جبـران این موضـوع باید
بسـتههای ویـژه حمایتـی را اجـرا کننـد تـا
بخـش تولیـد داخلـی تقویـت شـود.
فـرزاد مـرادی افـزود :کردسـتان در زمینـه
تولیـد گوشـت قرمـز و شـیر تـراز مثبـت
دارد امـا بـروز پدیده خشکسـالی مشـکالت
متنوعـی بـرای فعـاالن ایـن حـوزه ایجـاد
نمـوده کـه بـرای حـل ایـن مشـکالت نیـاز
بـه تامیـن منابـع مالـی ،بخشـودگی جرایم
بانکـی ،کاهـش سـود تسـهیالت و بیمـه
دارند.
وی تصریح کرد :شـرایط بیمه دام متناسـب
بـا قیمـت روز نیسـت بـه طـوری کـه برای
هـر راس دام سـنگین  1میلیـون و 400
هـزار تومان خسـارت در نظـر میگیرند ،در
حالـی کـه قیمـت برخـی از دامهـا بیـش از
 70میلیـون تومـان اسـت ،بنابراین ضرورت
دارد نـوع دام را در زمـان بـرآورد خسـارات
لحـاظ کننـد در غیـر ایـن صـورت همـه
دامـداران انگیزه بیمه کردن دام را از دسـت
میدهنـد.
مـرادی خاطـر نشـان کـرد :هـر  100راس
دام سـبک و  20راس دام سـنگین سـبب
ایجـاد اشـتغال پایـدار و درآمـد کافـی برای
یـک نفـر می-گـردد اما بـرای ایجـاد رغبت
در در ایـن زمینـه بایـد دولـت فـرد دامـدار
را در زمینـه تامیـن علوفـه ،دارو ،واکسـن
حمایـت کند.
تنها بانک کشاورزی با واحدهای
تولید طیور مدارا میکند
نماینـده مرغـداران کردسـتان بـا تاکیـد بر
ضـرورت افزایش میـزان تعامل نظـام بانکی
بـا فعـاالن ایـن حـوزه گفـت :نـگاه بـه آمار

پرداخت تسـهیالت نشـان دهنـده باال بودن
میـزان پرداخـت دارد بنابرایـن نیـازی بـه
نغییـر قوانیـن پرداخـت نیسـت بلکـه نیـاز
بـه افزایـش تعامـل و انطبـاق آن با شـرایط
خـاص اسـتان دارد.
شـفیعی افـزود :بسـیاری از مرغـداران بـه
علـل مختلـف بدهـی بانکـی معـوق دارنـد
کـه تنهـا بانـک کشـاورزی بـا ایـن واحدها
مـدارا میکنـد و سـایر بانکهـا حاضـر بـه
مـدارا نیسـتند کـه مدیریـت ارشـد اسـتان
تقاضامندیـم تـا در ایـن راسـتا اقـدام کنند.
افزایش درآمد کشاورزان
نیاز به حمایت ویژه دارد
رئیـس خانـه کشـاورز کردسـتان بـا اشـاره
بـه نقـش کشـاورزی در توسـعه اسـتان
گفـت :هـر دولتـی کـه سـر کار مـی آیـد
شـعارها و اهـداف خـاص خـود را دارد امـا
در بخـش کشـاورزی بایـد یـک دسـتور کار
جامع و مسـتمر داشـته باشـیم تـا تولید در
ایـن حـوزه دسـخوش نامالیمات نشـود زیرا
کاهـش درآمد سـبب ترک تولیـد میگردد.
محمـد سـعید احمدپنـاه افـزود :تـورم در
بخش کشـاورزی بسـیار باالسـت که این امر
در کردسـتان بـه علـت پاییـن بـودن درآمد
کمر شـکن بـوده و تولیـد را با خطـر مواجه
کرده اسـت.
وی تصریـح کـرد :اجـرای طـرح مردمـی
سـازی یارانـه و حـذف ارز ترجیحـی باید بر
مبنـای رضایت مردم باشـد کـه این موضوع
تنهـا از طریـق معیـار قـرار دادن وضعیـت
اقشـار ضعیـف روسـتایی و اسـتانهای
کمتـر برخـوردار تحقـق مییابـد نـه معیـار
قـرار دادن وضعیـت الیههـای مرفه شـهری
اسـتانهای توسـعه یافتـه.
احمدپنـاه خاطـر نشـان کـرد :میانگیـن
درآمـد خانوار کشـور در سـال  99در حدود
 74میلیـون تومـان بـود کـه ایـن رقـم در
کردسـتان  56میلیـون بـود امـا در حـوزه
روسـتایی کردسـتان میـزان درآمـد نصـف
ایـن رقـم را بـه خـود اختصـاص داد که این
امـر سـبب بـروز مشـکالتی ماننـد ناتوانـی

در پرداخـت اقسـاط بانکـی و مهاجـرت بـه
شـهرها شد.
وی اعلام کـرد :تاسـیس واحدهـای بـزرگ
دامـداری در کردسـتان موجـب افزایـش
اشـتغال و درآمـد افـراد نمیشـود بلکـه
بخـش بزرگـی از واحدهـای کوچـک و
متوسـط را از بیـن میبـرد ،مـا مخالـف این
رویکـرد نیسـتیم امـا توقـع داریم تـا برنامه
حمایـت از واحدهـای کوچـک را هـم اجـرا
کنند .
نگران بخش هوشمندی منابع مالی
هستم
نماینـده شـرکت هلدینـگ «الی مـن»
پتانسـیلهای کشـاورزی کردسـتان را منبع
بـزرگ تامیـن امنیـت غذایی کشـور معرفی
کـرد و گفـت :تنـوع میـوه ،گسـتردگی
باغـات ،فرهنـگ تاریخـی کشـاورزی ،غنای
مراتـع و گسـتره تنـوع گیاهـان داروئـی،
پتانسـیلهای بزرگـی بـرای تولید ،اشـتغال
و افزایـش درآمـد دارد که برای فعال سـازی
آنهـا نیـاز بـه اجـرای برنامههـای جامـع
حمایتـی دارد.
هیوا ظاهـری افزود :آب طبیعی انگور سـیاه
مریـوان و بانه در بازارهای جهانی مشـتریان
خـاص خـود را دارد کـه بـا قیمتهـای باال
حاضـر بـه خریـد آن هسـتند ،علاوه بـر
ایـن پـودر گل محمـدی و سـایر گلهـای
کردسـتان را میتـوان تا کیلوئـی  1میلیون
و  500هـزار تومـان فروخـت.
وی اظهـار کـرد :مـا برنامه ایجـاد  2میلیون
شـغل در کردسـتان را بـه دولـت داده و
حاضـر بـه تضمیـن وعـده خـود شـدیم که
در ابتـدا کار را جـدی نگرفتنـد.
ظاهـری تصریـح کـرد :مـن نگـران بخـش
هوشـمندی منابـع مالـی هسـتم زیـرا
احتمـال دارد از مسـیر اصلی منحرف شـود.
وی اعلام کـرد :مـا اعلام کردیم کـه با 20
میلیـارد تومـان سـرمایه بانکـی و احـداث
کارخانه کنسـانتره میـوه میتوانیم  10هزار
شـغل ایجـاد کنیم امـا این مـورد هم جدی
گرفتـه نشـد امـا مـا باتمـام کـم لطفیهـا

تولید کنندگان بخش کشاورزی روی
حمایت کامل دولت حساب کنند
رئیس سـازمان جهادکشـاورزی کردستان با
تاکیـد بر نقـش ارتباط مسـتقیم مدیـران با
مـردم بـه ویـژه در حـوزه تولیـد گفـت :من
بـه عنوان مدیرکل سـازمان جهادکشـاورزی
پذیرای همه انتقادات و پیشـنهادات هسـتم
و از همـه فعـاالن و تشـکلهای بخـش
کشـاورزی ،دامـداری ،طیـور و  ...میخواهم
تـا با ارائـه پیشـنهادات و پیگیـری مطالبات
توسـعه ایـن بخـش را یـاری دهند.
دکتـر پیمـان اسـکندری افـزود :سـازمان
جهادکشـاورزی و بانـک کشـاورزی بـا کار
شـبانه روزی و لغـو تعطیلات در زمینـه
پرداخـت تسـهیالت سـرمایه در گـردش به
بخـش هـای دام و طیور توانسـتند در مدت
چنـد روز  37/5میلیـارد تومـان تسـهیالت
بـه متقاضیـان پرداخـت کننـد کـه در ایـن
راسـتا مقـام اول کشـور را به دسـت آوردیم
و اصفهـان بـا  16میلیـارد تومـان رتبـه دوم
را کسـب کـرد کـه ایـن را افتخـاری بـزرگ
میدانیـم.
وی تصریـح کـرد :برخـی از افـراد بـا آوردن
ادلـه غیـر منطقـی و گفتههـای بـه دور از
واقعیـت در حـال سـیاه نمایـی بـا هـدف
دلسـرد کـردن تولیـد کنندگان هسـتند که
در ایـن شـرایط خـاص کـه دولـت در بـدو
اجـرای مردمـی سـازی یارانههـا و جنـگ
اقتصـادی اسـت میتوانـد زیـان بـه تولیـد،
اشـتغال و امنیـت غذایـی وارد کنـد کـه از
ایـن افـراد خواسـتارم تا این رونـد را متوقف
کننـد و از تولیـد کننـدگان خواسـتارم تـا
بـدون توجـه بـه این جـو سـازیها کار خود
را ادامـه داده و روی حمایـت دولت حسـاب
کنند .
اسـکندری خاطـر نشـان کـرد :مـا منکـر
وجـود ضعف و کمبود نیسـتیم امـا آمادگی
خـود بـرای حـل مشـکالت را اعلام کـرده
و همـه فعـاالن و تشـکلها را دعـوت بـه
همـکاری میکنیـم.
وی اعلام کـرد :تنهـا  12درصـد اراضـی
کشـاورزی کردسـتان آبـی اسـت کـه بـا
میانگیـن  47درصـدی کشـور فاصله بزرگی
دارد و دولـت برنامـه جامـع بـرای حـل
ایـن فاصلـه دارد بـه طـوری اخیـرا دولـت
بـا تخصیـص  1000میلیـارد تومـان اعتبـار
بـرای تبدیـل اراضـی دیـم بـه آبـی موافقت
کر د .
وی اذعـان کـرد :در خردادمـاه امسـال
 890هـزار قطعـه جوجـه ریـزی در اسـتان
انجـام شـد کـه  5درصـد بیـش از مـدت
مشـابه سـال قبـل اسـت و بـه همـه تولیـد
کننـدگان اطمینـان خاطـر میدهـم کـه
دولـت و مدیریـت اسـتان بـا تمام تـوان در
خدمـت شسـما هسـتند و اجـازه نمیدهند
کـه نامالیمـات موجـب وارد شـدن زیان به
آنهـا شـوند.

خطا در اجرای طرح حذف ارز ترجیحی توسعه اقتصادی را به چالش میکشد

عبـور نظـام اقتصـادی دنیـا از فئودالیـزم و
ورود بـه عصـر صنعـت و سـرمایه موجـب
تغییـر مناسـبات طبقاتـی و ظهـور شـکاف
درآمد شـد که در نقطـه اوج باعث اعتراضات
اقشـار ضعیـف گردیـد زیـرا میـزان درآمـد
آنهـا کفاف تامیـن نیازهای زندگـی نمیکرد
بـه ایـن علـت علاوه بـر بـروز تنشهـای
اجتماعـی بانـی ظهـور ایدئولوژیهـای ضـد
سـرمایهداری گشـت.
نـگاه بـه تاریـخ کنـش ایدئولوژهـای چـپ

(ضـد سـرمایهداری) حکایتـی تلـخ از مبارزه
طبقـات فرودسـت و مقاومـت طبقـه مرفـه
دارد زیـرا علاوه بـر وارد شـدن خسـارات
فـراوان اقتصادی ،ویران شـدن زیرسـاختها
و آسـیب دیـدن محیـط زیسـت منجـر بـه
مـرگ میلیونهـا انسـان شـد و کار به جایی
رسـید کـه جبهـهای آشـتی ناپذیـر بیـن
کارگـر – کارفرمـا – سـرمایه شـکل گرفتـه
و اکنـون هـم ادامـه دارد.
پـس از تنشهـای خونیـن ناشـی از تضـاد

طبقاتـی و قیامهـای ایدئولوژیکـی دولتهـا
بـا اسـتفاده از پیشـنهادات صاحـب نظـران
اقـدام بـه تعریـف ضوابـط بـرای کاهـش
شـکاف درآمـدی نمودنـد کـه بازتعریـف
قواعـد مالیاتـی و پرداخـت یارانـه در ایـن
ردیـف قـرار دارد.
نگاه به تاریخ توسـعه ایـران و تحلیل رفتاری
حاکمیتهـا نشـان از توسـل دولتهـا بـه
یارانـه بـرای حمایـت از اقشـار آسـیب پذیر
دارد کـه بـرای پیشـبرد امـور اقـدام بـه
تصویـب قوانیـن خـاص کردنـد ،در ابتـدای
ایـن دوران تلاش شـد تا با فـروش کاالهای
اساسـی مثـل مـواد غذایی ،سـوخت و برق با
قیمت کمتر از هزینه تمام شـده وارد شـدن
فشـار بـر دسـت جامعـه هـدف را کاهـش
د هند .
اجـرای روش پرداخـت یارانـه غیر مسـتقیم
بعـد از مدتـی مـورد انتقـاد کارشناسـان
اقتصـادی شـد زیـرا ایـن افـراد بـا ارائـه
اسـتداللهای غیـر قابـل انـکار توانسـتند
ایـرادات و تبعـات منفـی ایـن رویکـرد را به
نظـام حاکمیتـی اثبـات کننـد کـه اهـم این
مـوارد برمیگـردد به شـکل گیـری فرهنگ
رانـت جوئـی ،ترویـج فرهنـگ مصـرف بـی
رویـه و محروم شـدن بخش جامعـه هدف از
مزایـای کامـل طـرح پرداخـت یارانـه.

تصویـب قانـون تخصیـص ارز ارزان قیمـت
بـه کاالهـای اساسـی وارداتـی و اجـرای آن
توسـط دولتها،بسـتری مناسـب و امـن برای
دسترسـی افراد خـاص به منابـع دالر و یورو
فراهـم کـرد و اینهـا توانسـتند با اسـتفاده از
نفـوذ و ارائـه مـدارک قانونـی ارقـام باالیی را
بـرای واردات مایحتـاج مـردم دریافـت کنند
امـا در عمـل اقـدام بـه فـروش ارز در بـازار
سـیاه و یـا واردات کاالهای لوکـس میکنند
کـه موجـب تضییـع منابـع ارزی و کمبـود
کاالهـای اساسـی میشـود ،برای اثبـات این
ادعـا اسـتناد میگردد بـه هـزاران پروندهای
کـه در نظـام قضائی تشـکیل شـده اسـت.
تخصیـص یارانـه بـه کاالهایـی ماننـد آب،
بنزیـن ،گاز و بـرق ایـرادی دیگـر اسـت کـه
صاحـب نظـران بـه ایـن رونـد وارد میکنند
زیـرا طبقـات پاییـن کمتریـن اسـتفاده را
از آنهـا داشـته و سـود آن بـه جیـب اقشـار
مرفـه میشـود کـه هـر کـدام دارای چندین
خـودرو ،مسـافرتهای متعـدد خارجـی و
داخلی ،وسـایل روشـنایی لوکس پر مصرف،
اسـتخرهای خانگی و موتورخانههای شـوفاژ
هسـتند که قشـر فقیر و نیازمنـد به حمایت
از همـه ایـن مـوارد محروم هسـتند.
 3دهـه اسـت کـه دولتهـای بـر سـر کار
آمـده شـعار هدفمنـد سـازی یارانـه را

سـرلوحه تبلیغـات انتخاباتـی قـرار میدهند
امـا تـا کنـون هیچکـدام بـه علـت وجـود
ایـرادات متعـدد در متـن قانـون و برخـی
اعمـال سلایق خـاص خـود موفق بـه عمل
بـه وعـده نشـده و یـا آن را ناقـص انجـام
دادنـد کـه نتیجـه ایـن رویکـرد وارد شـدن
آسـیب بـه رونـد توسـعه و افزایـش زیـان
طبقـات آسـیب پذیـر شـد.
اکنـون کـه دولـت سـیزدهم تصمیـم بـه
اجـرای کامـل طـرح هدفمنـد سـازی یارانه
گرفتـه قبـل از هر اقدامی بایـد  -1رفتار را با
تلاش بـرای تغییر قانون آغاز نمـوده که این
برنامـه تنهـا بـا مجهز شـدن بـه ارزیابیهای
کارشناسـی و تجربیات موفـق دنیا و حمایت
و همراهـی همـه الیههای حاکمیـت ،فعاالن
اقتصـادی و جامعـه هدف ممکـن خواهد بود
در غیـر اینصـورت باندهای متنفـع از مزایای
پرداخـت یارانـه بـه ویـژه رانـت خـوران
ارز ترجیحـی بـا تمـام تـوان در مقابلـش
ایسـتادگی میکننـد -2بخـش اعظـم منابع
کسـب شـده از هدفمنـد سـازی را بـه جای
هزینـه در امـور جـاری ،در حـوزه حمایـت
ویـژه از بخـش تولیـد و تجـارت (بـا اولویـت
بخـش خصوصـی) قـرار دهـد تـا کارآفرین،
تولیـد کننـده و بـازرگان بتواننـد بـا قـدرت
همه ظرفیتهای تعطیل شـده و بالاسـتفاده

را فعـال نمایـد و از ایـن طریـق بـه رونـد
کاهـش ضریـب آسـیب پذیری اقتصـاد ملی
در برابـر جنـگ اقتصـادی و نوسـانات رایـج
جهانـی کمک کنـد .دولت باید ایـن واقعیت
را بپذیـرد کـه تنهـا راه عبـور از بحرانهـای
احتمالـی تقویـت بخش خصوصی اسـت زیرا
تبعاتـی ماننـد برداشـتن بـار سـنگین ایجاد
اشـتغال از دوش دولـت ،کاهـش نیـاز افـراد
ضعیف بـه کمکهـای دولتی ،افزایـش توان
پرداخـت مالیات و بیمه تامیـن اجتماعی در
پـی خواهد داشـت -3در زمـان برنامهریزی
بـرای توزیـع منابـع حاصـل از ایـن طـرح
نهادهـای صنفـی را دخالـت دهد تـا تصمیم
بـر مبنـای واقعیـات اخـذ و منابع در مسـیر
اصلـی قـرار گیـرد چـون در زمانهـای قبل
هـم طرحهایـی بـا هـدف سـامان دهـی
اقتصـادی اجـرا شـد کـه بـه علـت دخالـت
نـدادن این تشـکلها موفقیتی کسـب نشـده
و منابـع طریـق انحـراف از مسـیر را برگزید.
دولـت بایـد ایـن را بدانـد کـه تولیـد کننده
و تاجـر بیـش از همـه اقشـار از ایـن قانـون
تاثیـر پذیرنـد و کوچکتریـن خطـا سـبب
وارد شـدن زیـان بـه آنها شـده کـه در موارد
بسـیاری غیـر قابل جبران اسـت زیرا سـبب
تعطیل شـدن تولیـد و مختل شـدن تجارت
میگـردد.

7

ماهنامه تیر 1401

مدیریت استان از شرکتهای دانشبنیان عقبترند

نشسـت اسـتاندار کردسـتان بـا شـرکتهای
دانـش بنیـان بـا هـدف بررسـی راهکارهای
حمایـت از تولیـدات دانـش بنیـان و تحقـق
منویـات مقـام معظـم رهبـری برگزار شـد.
اسـماعیل زارعـی کوشـا بـا تاکیـد بـر
ضـرورت حمایـت ویـژه از تولیـدات دانـش
بنیـان گفـت :در کردسـتان ظرفیتهـای
ویـژهای بـرای تولیـد دانـش بنیـان وجـود
دارد ولـی زیرسـاختها فراهم نشـده اسـت
وتولیدهـای ویترینـی شـرکتهای دانـش
بنیـان باید جای خـود را بـه تولیداتی بدهد
کـه در خدمت مـردم و هدف اصلـی تجاری
سـازی و تولیـد انبوهی باشـد که بـازار را به
خـود اختصـاص دهـد.
وی افـزود :مجموعـه مدیریـت اسـتان از
شـرکتهای دانشبنیـان عقبترنـد و
پابهپـای آنهـا حرکـت نکردهانـد و مـا در
صـدد جبـران ایـن کمکاریهـا هسـتیم تـا
زیرسـاخت الزم بـرای فعالیـت بیشـتر ایـن
شـرکتها ایجـاد شـود.
زارعیکوشـا تصریـح کـرد :بطـور مصداقـی
بایـد در بحـث تجاریسـازی و تولیـد انبـوه
ورود پیـدا کـرد ،شـرکتهای فعـال در
مرحلـه رشـد کـه نیازمنـد حمایت هسـتند
بایـد اولویـت کمکهـای فنـی و تسـهیالتی

قـرار گیرد.
وی اذعـان کـرد :تکلیـف دولـت مبنـی بـر
رشـد  ۸درصـدی اقتصـاد اسـتان ،عـددی
بـزرگ و کاری سـخت اسـت کـه در عیـن
حـال غیـر ممکن نیسـت و ابزاری کـه برای
ایـن منظـور در اختیـار اسـتان قـرار گرفتـه
اعتبـار  ۲هـزار و  ۲۰۰میلیـارد تومانـی
صنـدوق پیشـرفت و عدالـت اسـت کـه در
قالـب تبصـره  ۱۸بـه بسـترهایی کـه به این
رشـد اقتصـادی کمـک میکننـد ،تزریـق
میشـود.
اسـتاندار کردسـتان ادامـه داد :جهتگیـری
ایـن صنـدوق در اسـتان بـه سـمت
فعالیتهـای دانشبنیـان اسـت تـا تولیـد
ناخالـص ،اشـتغالزایی ،تولیـد ثـروت و
درآمدزایـی تقویـت شـود.
اسـتاندار کردسـتان در بخـش دیگـری از
سـخنان خـود بـا اشـاره که بـه اینکـه نبود
و کمبـود فضـای کسـب و کار از مشـکالت
عمـده شـرکتهای دانشبنیـان اسـت،
گفت :شـهرکهای صنعتی محـل انبارداری
نیسـت و بایـد در اختیـار تولیـد و تولیـد
کننـده قـرار گیـرد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه از ظرفیـت
محـدود شـهرکهای صنعتـی نبایـد بـرای

دپـو اسـتفاده شـود ،مدیرعامـل شـرکت
شـهرکهای صنعتـی را موظـف کـرد تـا بـا
اسـتفاده از ظرفیتهـای قانونـی نسـبت بـه
سـاماندهی ایـن موضـوع اقـدام کنـد.
اسـتاندار کردسـتان ادامـه داد :انبـارداری
در شـهرکهای صنعتـی نقـض اهـداف
اقتصـاد ملـی اسـت و بـه هیـچ عنـوان قابل
قبـول نیسـت کـه  ۱۳۴واحـد در شـهرکها
کـه میتوانـد در اختیـار تولیـد قـرار گیـرد،
اسـتفاده انبـاری داشـته باشـد.
زارعیکوشـا تاکیـد کـرد :اگـر خلاء قانونی
در ایـن زمینـه وجـود دارد از طریـق قـوه
مقننـه اقـدام شـود و دسـتگاه قضـا نیـز در
ایـن راسـتا ،همراهـی بسـیار خوبـی دارد.
لـزوم هدفگـذاری بـرای ارتقـای تـوان
دانشبنیـان
اسـتاندار کردسـتان در ادامـه سـخنان
خـود بـا بیـان اینکـه بـرای همـه واحدهای
دانشبنیـان نمـی تـوان نسـخه واحـدی
تجویـز کـرد ،گفت :بایـد نقصهـای موجود
و کارهایـی کـه بایـد اقـدام شـود ،احصـا و
هدفگـذاری الزم انجـام گیرد کـه نقطه آغاز
آن امـروز و رسـیدن بـه هـدف نهایی ظرف
سـه یـا چهـار سـال آینـده تعییـن شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در جانمایـی فعالیـت
شـرکتهای دانشبنیـان نبایـد تنهـا بـه
مرکـز اسـتان اکتفـا کـرد ،اظهار داشـت :در
هـر شهرسـتانی کـه ظرفیتی برای اسـتفاده
از تـوان دانشبنیـان وجـود دارد بایـد ایـن
هدفگـذاری انجـام و ظرفیتسـازی الزم
ایجاد شـود.
زارعیکوشـا ضعـف در معرفـی
توانمندیهـای دانشبنیـان اسـتان بـه
مسـووالن کشـوری بـه واسـطه نبـود فضای
مناسـب معرفـی و عرضـه را نقطـه آسـیبی
دانسـت کـه بایـد بـرای رفـع آن به سـرعت
اقـدام شـود.
وی گفـت :در حـال حاضـر کردسـتان را بـه
نـام کشـاورزی میشناسـند کـه در همیـن
بخـش هـم باید بـا دانـش روز حرکـت کرد
تـا زنجیره ارزش و ارزش افزوده کامل شـود.
اسـتاندار کردسـتان تاکیـد کـرد :اگـر برای

تمـای ظرفیتهایـی که قابلیـت دانشبنیان
دارد ،هدفگـذاری بزرگـی انجـام نگیـرد،
دچـار روزمرگـی خواهیم شـد.
زارعیکوشـا بـا بیـان اینکه علـت محرومیت
هـر نقطـهای بایـد در همان نقطه بررسـی و
راهکار داشـته باشـد ،اظهار داشـت :بسیاری
فرصتهـای گذشـته از بین رفتـه و حال باید
بـه فکـر حفـظ و تقویـت فرصتهـای فعلـی
بـود و برایـش هدفگـذاری کرد.
بـه گفتـه اسـتاندار کردسـتان ،ایـن اسـتان
نیـروی انسـانی توانمنـد ،خالق و مسـتعدی
در اختیـار دارد کـه یک سـر و گـردن باالتر
از دیگـر اسـتانها هسـتند ولـی آنچـه کـه
موجـب بـروز مشـکالت شـده ،حواشـی بی
مـوردی اسـت کـه تمرکز مدیریتی را سـلب
کرده اسـت.
زارعیکوشـا اضافـه کـرد :در حـال حاضـر
هـم برخی حواشـی وجود دارد امـا مجموعه
مدیریتی اسـتان بـدون توجه بـه آن تنها به
مسـوولیت بـزرگ خـود در فرصـت محـدود
تمرکز دارد.
وی رسـیدن کردسـتان بـه رشـد اقتصـادی
پیـش بینـی شـده را مسـتلزم حرکـت
دسـت در دسـت بخـش خصوصـی دانسـت
و گفـت :برخـی مدیـران ،تصمیمگیـران و
تصمیمسـازان طـوری بـا سـرمایهگذاران
برخـورد میکننـد کـه آنهـا را فـراری
مید هنـد .
اسـتاندار کردسـتان بـا تاکیـد بـر
نهادینهسـازی فرهنـگ اسـتقبال از
سـرمایهگذار اظهـار داشـت :شـخصا حاضـر
بـه پیگیـری امور سـرمایهگذاران در اسـتان
هسـتم و در حال حاضر هـم بخش عمدهای
از وقـت خـود در سـفر بـه تهـران را صـرف
رفـع مشـکالت سـرمایهگذاران میکنـم.
درآمـد  550میلیـاردی شـرکتهای
کردسـتان
دانشبنیـان
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان
کردسـتان بـا تاکیـد بـر نقـش شـرکتهای
دانش بنیان در توسـعه گفت :سـال گذشـته
شـرکتهای دانشبنیـان وابسـته بـه پـارک
اسـتان  55میلیـارد تومان درآمـد و بیش از

یـک میلیـون دالر صـادرات خدمـات فنی و
مهندسـی داشـتند.
حامـد قادرزاده افـزود :پارک علـم و فناوری
کردسـتان  110واحـد فنـاور دارد کـه قبلا
 120واحـد بـود امـا تعـدادی از آنهـا خارج
شـدند و اکنـون بیـش از  900نفـر در
واحدهـای فناور اسـتان کردسـتان مشـغول
بکار هسـتند.
وی مجمـوع شـرکتهای دانشبنیـان
اسـتان کردسـتان را  38مـورد ذکـر کـرد
و گفـت :در حـال حاضـر هـم شـرکتهایی
بـا قابلیـت دانشبنیـان در حـال شناسـایی
هسـتند کـه تـا پایـان سـال ایـن تعـداد به
بیـش از  70شـرکت افزایـش مییابـد.
قـادرزاده تصریـح کـرد :اکنـون سـه
مرکـز نـوآوری و چهـار مرکـز رشـد در
شهرسـتانهای سـنندج ،بیجـار ،قـروه،
مریـوان ،سـقز و دیوانـدره وجـود دارد.
وی ادامـه داد :جـدای از سـاختمان پـارک
علـم و فنـاوری ،یـک سـاختمان دیگـر در
سـنندج در حـال احـداث اسـت کـه در 5
هـزار و  600مترمربـع تـا پایـان شـهریور
امسـال بـه بهرهبـرداری میرسـد.
بـه گفته رئیـس پارک علم و فناوری اسـتان
کردسـتان ،در مریـوان نیـز یـک سـاختمان

هفـت طبقـه با  70درصد پیشـرفت فیزیکی
در حـال احداث اسـت.
وی اذعـان کرد :جـدای از یـک قطعه زمین
 12هـزار متـری در مریوان ،زمیـن  15هزار
مترمربعی سـنندج بالتکلیف مانده اسـت در
حالیکـه در شـورای حل اختالف اسـتانداری
دسـتور تمدیـد قـرارداد به راه و شهرسـازی
صـادر کرده امـا هنوز بالتکلیف اسـت.
قـادرزاده یـادآوری کـرد 70 :درصـد زمیـن
زمیـن سـنندج بـه فضـای سـبز تبدیـل
میشـود و  30درصـد آن ابنیـه و محـل
اسـتقرار شـرکتهای دانشبنیـان خواهـد
شد .
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان
کردسـتان یـادآور شـد :از مجمـوع
شـرکتهای دانشبنیـان اسـتان 25 ،واحـد
پارکـی هسـتند.
وی خاطرنشـان کـرد :شـرکتهای
دانشبنیـان در مرحلـه پیشرشـد 6 ،تـا
 9مـاه حمایتهـای غیرمالـی میشـوند،
در مرحلـه رشـد  3تـا حداکثـر  5سـال
حمایتهـای مالـی صـورت میگیـرد و در
مرجلـه پارکـی نیـز حداکثـر تـا  20سـال
مشـروط بر مثبتبـودن ارزیابیهای سـاالنه
از فضـای پـارک اسـتفاده نماینـد.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

در راستای عملیاتی کردن شعار سال مورد تاکید دولت است
نشسـت شـورای برنامهریـزی با دسـتور کار
بررسـی راهکارهـای تحقـق شـعار سـال و
رونـد توزیـع بودجـه اسـتان تشـکیل شـد.
عالقهای به تحمیل نظر استاندار
در شورای برنامهریزی ندارم
اسـتاندار کردسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت
جایـگاه شـورای برنامهریـزی اسـتان گفـت:
شـورای برنامهریـزی در حـوزه طراحـی،
برنامه-ریـزی و سیاسـتگذاری از مهـم ترین
شـورای حـوزه مدیریـت در اسـتان اسـت.
اسـماعیل زارعـی کوشـا افـزود :اعضایی که
بـرای این شـورا تعیین شـدهاند باید شـخصا
در جلسـه حضـور پیـدا کنند چون شـورای
برنامهریزی از آن دسـته جلسـاتی اسـت که
قائـم بـه فرد اسـت و باید مدیـرکل و رییس
دسـتگاه شـخصا در جلسـات آن شـرکت
داشـته باشد.
وی عـدم حضـور مدیرکل تعـاون ،کار و رفاه
اجتماعـی را مـورد انتقـاد قـرار داد و تصریح
کـرد :هیـچ توجیهی بـرای عدم حضـور این
مدیـرکل نیسـت و ایـن موضـوع بـرای تمام
مدیـران صـدق میکند.
زارعـی کوشـا در ادامـه اظهـار کـرد :روال
تصمیـم گیـری در شـورا قانـون خواهـد بود
و بایـد براسـاس قانون عمل شـود ،اسـتاندار
در ایـن شـورا یـک رای دارد و اصـرار دارم
مطابـق قانـون تصمیـم گیـری شـود و ایـن
را بدانیـد عالقـهای به تحمیل نظر اسـتاندار
در شـورای برنامهریـزی نـدارم ،حتـی در
مـواردی کـه الزم اسـت ،سـاز و کاری برای
مخفـی کـردن آرا اندیشـیده شـود تـا اعضا
بتواننـد خیلی راحـت نظر کارشناسـی خود
را درتصمیـم گیریهـا اعالم کننـد تا اعمال
شو د .
وی خاطـر نشـان کـرد :در مـواردی کـه
ضوابـط اجرایـی بودجـه بـرای آن زمـان
مشـخص کـرده اعضـا بایـد بـه ایـن زمـان
بندیهـا مقیـد باشـند،اقداماتی ماننـد ثبت
املاک در سـامانه ،مجوزهـای کمیسـیون
مـاده  23و غیـره کـه قائـم بـه زمـان اسـت
بایـد در زمـان خـود انجـام تـا زمـان را از
دسـت ندهیـم.
اسـتاندار کردسـتان تصریـح کـرد :در توزیع
بودجـه اولویتهـای اسـتان را در نظـر

خواهیـم گرفـت و سـعی میکنیـم توزیـع
اعتبـارات مبتنـی بـر عدالـت و بـا نظـارت
هوشـمند باشـد و اولویتهـای اسـتانی
مشـخص و شهرسـتانها بایـد بـه آن توجـه
کننـد.
وی اذعـان کـرد :در رابطـه بـا برنامههـای
دانـش بنیـان کـه شـعار سـال اسـت ،زمان
تعییـن شـده و بایـد تـا پایـان مردادمـاه
همـه دسـتگاه هـا برنامههـای خـود را جمع
بنـدی و بـه سـازمان اعالم کنند تـا کارهای
تصویـب و مبادلـه موافقـت نامههـای آن نیز
انجام شـود.
وی افـزود :دولـت عـوض شـده و رویکردهـا
بایـد متناسـب بـا نـگاه دولـت باشـد و یکی
از مهمتریـن سیاسـتهای دولـت این اسـت
کـه در راسـتای تحقـق فرامین رهبـری باید
بـا جدیـت عمـل کنیـم ،ایـن را بدانیـد کـه
بایـد در زمینه شـعار سـال بهتریـن عملکرد
را داشـته باشـیم ،در سـالی که مقـام معظم
رهبـری روی تولیـد دانـش بنیـان وفعالیت

هـای دانـش بنیانـی تاکیـد میشـود باید با
سـال هـای دیگر تفاوت داشـته باشـد.
زارعـی کوشـا افـزود :تشـکیل اتـاق فکـر
و اسـتفاده از ظرفیـت بخـش خصوصـی
در راسـتای عملیاتـی کـردن شـعار سـال
در زمینـه دانـش بنیـان کـردن برنامـه
هـا و تولیـد مـورد تاکیـد دولـت اسـت و
پاسـخگویی به مکاتبات بایـد در کوتاهترین
زمـان ممکـن از سـوی دسـتگاه هـا انجـام
شـود و اگـر کـم کاری در این حـوزه صورت
گرفتـه در شـورای برنامه ریزی اعالم شـود.
زارعی کوشـا توسـعه صادرات از اولویت های
اسـتان دانسـت و گفـت :بعد از سـفر هیئت
دولـت بـه اسـتان قطعـا سـفربرنامهریزی
شـده و بسـیار مهمـی بـه اقلیـم داشـته
و در ایـن سـفر برنامـه ریـزی خوبـی در
زمینـه فعالیـت های حـوزه صادرات و سـایر
اقدامـات مشـترک خواهیـم داشـت.
وی اظهـار کـرد :در رابطـه بـا تخصیـص
اعتبـارات ،بایـد کمیتـه تخصیـص تشـکیل

بـا حضـور اعضـای مرتبـط و متولـی در این
حـوزه تشـکیل شـود.
وی خواسـتار معرفـی پروژههـای نیمـه
تمـام تـا پایـان خردادمـاه امسـال از سـوی
دسـتگاهها شـد و افـزود :بایـد اطالعـات
دقیـق و کاملـی از پروژههـای نیمـه تمـام
از سـوی دسـتگاهها اعلام شـود تـا تصمیم
گیـری الزم بـرای انهـا انجـام شـود.
اسـتاندار کردسـتان خاطرنشـان کـرد :در
اقـدام ملـی مسـکن تکلیـف قانونـی انجـام
شـود و بـا توجه بـه کمبود اراضـی که وجود
دارد بایـد نهادهـای دولتـی اراضـی مـازاد را
معرفـی کنند.
زارعـی کوشـا در پایان با اشـاره به سیاسـت
و برنامـه دولـت در رسـیدن بـه رشـد 8
درصـدی در اقتصـاد گفت :تحقـق این مهم
نیازمنـد شـناخت و اطالعـات کافـی از تمام
ظرفیـت ها اسـت.
پروژههـای سـال 1400گروههـای اسـتانی
در شهرسـتانها در اولویـت قـرار دارنـد

رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی
اسـتان کردسـتان گفـت :پروژههـای نیمـه
تمـام که تامین اعتبار نشـده در اسـتان زیاد
اسـت ،مطابـق قانون مـاده  23دسـتگاههای
اجرایـی باید تـا پایان خردادماه سـال جاری
پروژههـا نیمـه تمام و کسـری بودجـه آن را
مشـخص و پیگیـر تامین اعتبار آنها باشـند.
ارسلان ازهـاری افـزود :دسـتگاههای
اجرایـی موظـف هسـتند کـه برنامههـای
خـود را در مـدت زمـان معیـن و مطابـق
قانـون در سـطح اسـتان اجـرا کننـد.
وی تصریح کرد :مطابـق قانون باید پرداخت
حقـوق و مزایـای کارکنان و بازنشسـتگان و
مسـتمری بگیـران دسـتگاههای اجرایـی در
اولویـت امـور قرار گیـرد ،ضـرورت دارد طی
سـالجاری بایـد تمـام اطالعـات کارمنـدان
در سـامانه منابـع نیـروی انسـانی ثبـت
شـود همچنیـن دسـتگاه.های اجرایـی در
سـالجاری بایـد یـک درصـد از اعتبـارات
ابالغـی را بـرای اسـتقرار سـامانه ثبـت و

بهینهسـازی مصـرف انـرژی هزینـه کننـد.
ازهـاری خاطـر نشـان کـرد :هزینههـای
مربـوط بـه فعالیتهـای دینـی ،قرآنـی و
مذهبـی ،ورزشـی ،ترویـج فرهنـگ ایثـار و
شـهادت ،ارتقـای سلامت و  ...بایـد توسـط
دسـتگاههای اجرایـی تامین شـود به طوری
کـه بـه برنامههـای اصلـی خدشـهای وارد
نشو د .
ازهـاری اعلام کـرد :بـه کار گیـری افـراد
جدیـد در آمـوزش و پرورش در سـال جدید
ممنـوع اعالم شـده اسـت.
بـه گفتـه رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه
اسـتان کردسـتان ،برخـی دسـتگاههای
اجرایـی بـه نـام انجـام برخـی فعالیتهـا
اعتبـار گرفتهانـد کـه باید حتما در راسـتای
اجـرای همـان طـرح هزینـه شـود.
وی بیـان کـرد :بـا توجـه بـه اینکـه رشـد
اقتصـادی  8درصـدی جـزو برنامههـای
دولـت اسـت ،تمـام دسـتگاههای اجرایـی
مکلف هسـتند که مطابق قانون در راسـتای
بهـرهوری فعالیت داشـته باشـند ،که در این
راسـتا بایـد برنامههـای ارتقایـی خـود را
اعلام و تامیـن اعتبـار آن را پیگیـری کنند.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی
اسـتان کردسـتان گفـت :پروژههـای نیمـه
تمـام که تامین اعتبار نشـده در اسـتان زیاد
اسـت ،مطابـق قانون مـاده  23دسـتگاههای
اجرایـی باید تـا پایان خردادماه سـال جاری
پروژههـا نیمـه تمام و کسـری بودجـه آن را
مشـخص و پیگیـر تامین اعتبار آنها باشـند.
وی ادامـه داد :سـازمان مدیریـت و
برنامهریزی اسـتان کردسـتان ،مؤظف است
کـه در راسـتای تامیـن اعتبـار پروژههـای
اسـتانی مبالغـی را اختصـاص دهـد؛ در این
زمینـه پروژههـای سـال 1400گروههـای
اسـتانی در شهرسـتانها در اولویـت قـرار
دارنـد.
رییـس سـازمان مدیریـت برنامـه و بودجـه
اسـتان کردسـتان افـزود :باید مطابـق قانون
توسـعه کشـور ،کارگـروه توسـعه صـادرات
اسـتان موانع صـادرات غیر نفتـی را برطرف
کنـد ،ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال
گذشـته متاسـفانه مصوبـه ای در این راسـتا
نداشـتهایم کـه بایـد پیگیـری شـود.
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ســومین جشــنواره توتفرنگــی بــا هــدف
معرفــی ظرفیــت هــا و قابلیــت هــای
گردشــگری کشــاورزی ،رونــق و توســعه
صنعــت گردشــگری ،برداشــت و معرفــی
تــوت فرنگــی بــه عنــوان اصلــی تریــن
محصــول ایــن منطقــه ،جــذب گردشــگر
ســنندج در روســتای شــیان برگــزار شــد.
توت فرنگی کردستان معتبرترین برند
این محصول در کشور است
اســتاندار کردســتان در ایــن مراســم بــا
تاکیــد بــر لــزوم حفــظ جایــگاه اســتان
در تولیــد تــوت فرنگــی گفــت :کردســتان
دارای رتبــه اول تولیــد ایــن محصــول
را داشــته و حجــم عظیمــی از اشــتغال،
تولیــد ،گــردش مالــی و تجــارت اســتان بــه
آن وابســته اســت ،در حــوزه توتفرنگــی
از ســرمایهگذاران و کشــاورزان درخواســت
میشــود در بحــث صنایــع تبدیلــی تــاش
کننــد و مــا هــم از آنهــا حمایــت میکنیــم
تــا کشــاورزان و مــردم از درآمــد بیشــتری
بهــره ببرنــد.
اســماعیل زارعــی کوشــا افــزود:
توتفرنگــی ســنندج کــه بــا تــاش زنــان
و مــردان در تولیــد و برداشــت میشــود در
کشــور یــک برنــد اســت و هــر جــای کشــور
ایــن محصــول بــه فــروش میرســد بــرای
خریــد آن برچســب تــوت ســنندج بــه آن
میزننــد.
وی تصریــح کــرد :حضــور مدیــران در
بخشهــای اســتان بــه منظــور آشــنایی
بــا مشــکالت و کمبودهــا ضــروری اســت ،و
اولیــن بخشــی کــه شــورای برنامهریــزی را

در آنجــا برگــزار میکنیــم بخــش ســیروان
خواهــد بــود و مشــکالت روســتای شــیان
از جملــه جــاده ،طــرح هــادی و شــبکه
فاضــاب شــیان پیگیــری میشــود.
در آینده نزدیک شاهد معرفی رقم
جدید توت فرنگی خواهیم بود
ئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی کردســتان
بــا اشــاره بــه نقــش تــوت فرنگی در توســعه
اقتصــادی اســتان اظهــار کــرد :ســطح زیــر
کشــت تــوت فرنگــی اســتان  ۳هــزار و ۵۰۰
هکتــار و بــا تولیــد  ۶۵هزارتــن در ســال
جــاری جایــگاه اول کشــوری را در ســطح
و تولیــد داراســت و ۶۲درصــد کل تولیــد
تــوت فرنگــی کشــور در اســتان کردســتان
تولیــد میشــود.
پیمــان اســکندری افــزود :عــاوه بــر تــوت
فرنگــی فضــای بــاز ،درســطح  ۲هکتــار
و بــه میــزان  ۱۶۰تــن تــوت فرنگــی در
گلخانههــای ســطح اســتان نیــز تولیــد
میشــود.
وی افــزود :عمــده تولیــد تــوت فرنگــی
مربــوط بــه شهرســتان ســنندج اســت کــه
بــا دارا بــودن  ۲هــزار و  ۲۰۰هکتــار و تولید
حــدود  ۳۷هــزار تــن ۶۲ ،درصــد از تولیدات
تــوت فرنگــی اســتان را بــه خــود اختصــاص
داده اســت و شهرســتانهای کامیــاران،
مریــوان و ســروآباد در جایگاههــای بعــدی
تولیــد ایــن محصــول اســتراتژیک اســتان
قــرار دارنــد.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
کردســتان خاطرنشــان کــرد :ارقــام کشــت
شــده عمدت ـاً «پــاروس»« ،کوییــن الیــزا»،

«ســلوا»« ،کاماروســا» هســتند کــه ارقــام
غالــب کشــت شــده در اســتان را «پــاروس»
و «کوییــن الیــزا» تشــکیل میدهنــد.
اســکندری اعــام کــرد :تعــداد بهــره بــردار
تــوت فرنگــی اســتان  ۱۳هــزار و ۵۰۰
خانــوار بــا تعــداد  ۱۷هــزار بهــره بــردار
اســت و طــول دوره برداشــت ایــن محصــول
 ۴۵روز و در اســتان از اواخــر اردیبهشــت
مــاه آغــاز وتــا اواســط تیرمــاه ادامــه دارد.
وی افــزود :متوســط عملکــرد ایــن محصــول
 ۱۸تــن در هکتــار میباشــد کــه گاهــاً
عملکردهــای تــا  ۴۰تــن در هکتــار را نیــز
در ســطح مــزارع اســتان شــاهد بــوده ایــم.
اســکندری اظهــار کــرد :در چندســال اخیــر
بــا همــکاری مرکــز تحقیقــات و آمــوزش
کشــاورزی اســتان ،طــرح دورگــه گیــری
از ارقــام موجــود اجــرا شــد کــه نتــاج
دختــری حاصــل از ایــن دو رگــه گیــری،
خوشــبختانه دارای عملکــرد ،کیفیــت و
عطــر و طعــم بهتــری نســبت بــه والــد بوده
و ایــن موضــوع در حــال رصــد ویژگیهــا
و در آینــده نزدیــک شــاهد معرفــی رقــم
جدیــد در ایــن زمینــه خواهیــم بــود.
وی زود بــازده بــودن مــزارع تــوت فرنگــی،
بــاال بــودن میــزان درآمــد نســبت بــه
ســطح در مقایســه بــا ســایر محصــوالت
باغــی ،ایجــاد اشــتغال مولــد و تأثیــر بــر
کاهــش نــرخ رشــد بیــکاری بــا توجــه
بــه امــکان تولیــد در قطعــات کوچــک و
ایجــاد انگیــزه اقتصــادی در روســتاها و در
نتیجــه جلوگیــری از مهاجــرت بــه شــهرها
را از جملــه مزایــای کشــت و توســعه تــوت
فرنگــی در اســتان عنــوان کــرد.
اســکندری بــه اقدامــات ســازمان جهــاد
کشــاورزی در راســتای توســعه و اشــاعه
کشــت محصــول تــوت فرنگــی در اســتان
اشــاره کــرد و گفــت :احــداث گلخانــه
فصلــی (تونــل پالســتیکی) بــه منظــور
کاهــش مخاطــرات طبیعــی و پیــش رس
نمــودن در محصــول تــوت فرنگــی ،توزیــع
نشــای ریشــه لخــت و گلدانــی در قالــب
اعتبــارات یارانــهای و بالعــوض ،پرداخــت
تســهیالت در جهــت تغذیــه مــزارع تــوت
فرنگــی ،عقــد قــرارداد بــا مرکــز تحقیقــات
کشــاورزی جهــت معرفــی و واردات ارقــام
جدیــد و «ژنوتیــپ هــای» برتــر از جملــه
مقــاوم بــه بیمــاری و آفــت از جملــه
«انتراکنــوز» بــه منظــور کاهــش مصــرف
ســموم در مــزارع و تولیــد محصــول ســالم
و توزیــع  ۲۱دســتگاه پیــش ســرد کــن در
مناطــق تــوت فرنگــی کار اســتان از جملــه
ایــن اقدامــات بــوده اســت.

وی نبــود زیرســاختهای الزم در جهــت
معرفــی و عرضــه محصــول بــه ســایر مناطق
از جملــه جــاده ترانزیتــی و راه آهــن و نبــود
روشهــای جدیــد بســته بنــدی و عرضــه
بــه بــازار را از جملــه مشــکالت ایــن عرصــه
در اســتان عنــوان کــرد.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
کردســتان از پیگیــری در راســتای جــذب
تجــار و صــادر کننــدگان بــه منظــور
صــادرات تــوت فرنگــی ،معرفــی ارقــام
جدیــد بــا عملکــرد بــاال و مانــدگاری
بیشــتر ،احیــا و فعــال ســازی کانــون
هماهنگــی دانــش و صنعــت تــوت فرنگــی
و ایجــاد و فعــال نمــودن تشــکلها در ایــن
حــوزه بــه عنــوان راهکاریهــای عملــی
بــرای غلبــه بــر مشــکالت در ایــن حــوزه
نــام بــرد.
مسیر توسعه کردستان از گردشگری و
کشاورزی میگذرد
محســن فتحــی نماینــده مــردم ســنندج،
کامیــاران و دیوانــدره در مجلــس شــورای
اســامی نیــز در ایــن مراســم اظهــار کــرد:
مســیر توســعه کردســتان از دو منظــر
گردشــگری و کشــاورزی میگــذرد.
وی افــزود :خوشــبختانه منظــر جهانــی
هورامــان ثبــت جهانــی شــد و بخــش
ســیروان بــه عنــوان مرکــز ایــن منظــر
جهانــی میتوانــد نقــش آفرینــی مهمــی
در راســتای تولیــد ثــروت و جــذب
گردشــگر کنــد.
نماینــده مــردم ســنندج ،کامیــاران و
دیوانــدره در مجلــس شــورای اســامی
تصریــح کــرد :تــا وقتــی کــه اقتصــاد بــه
دســت مــردم ســپرده نشــود نمیتوانیــم
بــه توســعه همــه جانبــه دســت پیــدا
کنیــم لــذا بایــد برگــزاری و برنامــه ریــزی
اینچنیــن رویدادهایــی بــه مــردم واگــذار
شــود و دســتگاههای اجرایــی تنهــا نقــش
تســهیل گــر را ایفــا کننــد.
احداث مکان ویژه برگزاری جشنواره
توت فرنگی در شیان در دستور کار
قرار گیرد
دهیــار روســتای شــیان نیــز بــه اقدامــات
انجــام شــده در راســتای توســعه شــیان
پرداخــت و گفــت :اقدامــات زیــادی در
ایــن روســتا انجــام شــده کــه گازرســانی
و اجــرای طــرح هــادی از جملــه اقدامــات
انجــام شــده اســت.
آزاد ســعداللهی اضافــه کــرد :روســتای
شــیان بــا برنــد توتفرنگــی بــرای مــردم
شــناخته شــده و نیــاز اســت محلــی بــرای
مــکان برگــزاری جشــنواره توتفرنگــی

کــه ســه ســال اســت در ایــن روســتا
برگــزار میشــود ،ایجــاد شــود.
وی خواســتار تکمیــل طــرح هــادی ،اجــرای
دفع شــبکه فاضــاب روســتا ،تکمیــل جاده
روســتا ،تامیــن اینترنــت و ارائــه تســهیالت
بالعــوض برای ســاکنان روســتا در راســتای
حفــظ بافــت ســنتی واحدهــای مســکونی
شــد.

 ۹۰درصد توت فرنگی به صورت
تازهخوری مصرف میشود
فرمانــدار ســنندج نیــز از تــوت فرنگــی
بعنــوان یکــی از محصــوالت مهــم اســتان
نــام بــرد و بیــان کــرد :ســال گذشــته ۳۷
هــزار تــن تــوت فرنگــی در ســطح ســنندج
برداشــت شــده اســت.
حســن عســکری بخــش ســیروان را قطــب
تــوت فرنگــی کشــور خوانــد و اعــام کــرد:
 ۹۰درصــد تــوت فرنگــی بــه صــورت
تازهخــوری مصــرف میشــود و بخاطــر
نبــود صنایــع تبدیلــی درآمــد چندانــی
بــرای کشــاورزی نــدارد.
عســکری اضافــه کــرد :برگــزاری دورههــای
آموزشــی بــرای افزایــش برداشــت محصــول
تــوت فرنگــی و اســتفاده از روشهــای
تخصصــی و علمــی بــرای تولیــد محصــوالت
کشــاورزی در شــیان بایــد مهیــا شــود.
وی بــا اشــاره بــه پتانســیلهای بخــش
ســیروان از جملــه مــردم مهمــان نــوازی
و اقلیــم بــا صفــای ایــن منطقــه و وجــود
صنایــع دســتی ایــن بخــش بیــان کــرد:
ایــن ظرفیتهــا بیانگــر پتانســیل خــوب
ایــن منطقــه اســت کــه منجــر بــه رونــق
گردشــگری میشــود.
فرمانــدار ســنندج خاطرنشــان کــرد:
توتفرنگــی یکــی از اصلیتریــن
محصــوالت کشــاورزی در شهرســتان
ســنندج و خاصتــا بخش ســیروان اســت که
بــا برگــزاری چنیــن جشــنوارهای ،جــدای

از معرفــی ظرفیتهــا و توانمندیهــای
بخــش کشــاورزی ،گردشــگری در ایــن
شهرســتان رونــق بیشــتری میگیــرد.
وی بــا اشــاره بــه پتانســیلهای بخــش
ســیروان از جملــه مــردم مهمــان نــوازی
و اقلیــم بــا صفــای ایــن منطقــه و وجــود
صنایــع دســتی ایــن بخــش بیــان کــرد:
ایــن ظرفیتهــا بیانگــر پتانســیل خــوب
ایــن منطقــه اســت کــه منجــر بــه رونــق
گردشــگری میشــود.
وی از حضــور توریس ـتهای خــارج اســتان
در ایــن مراســم تقدیــر و خــوش آمدگویــی
کــرد.
وی از حضــور توریس ـتهای خــارج اســتان
در ایــن مراســم تقدیــر و خــوش آمدگویــی
کــرد.
تولید توت فرنگی توسعه و
ثروتآفرینی را به همراه دارد
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایــع دســتی کردســتان هــم اعــام کــرد:
کردســتان دارای محصــوالت فراوانــی اســت
و بایــد بــرای ســایر محصــوالت ماننــد انــار،
گــردو و تــوت ســفید نیــز جشــنواره برگــزار
شــود.
یعقــوب گویلیــان گفــت :کردســتان در
حــوزه گردشــگری کشــاورزی ظرفیــت
باالیــی دارد و بایــد در ایــن زمینــه ســرمایه
گــذاری شــود.
گویلیــان همچنیــن از برگــزاری جشــنواره
عکــس تــوت فرنگــی در کردســتان خبــر
داد و گفــت :اولیــن جشــنواره عکــس
توتفرنگــی بههمــت ایــن ادارهکل و
موسســه هنــری خانه عکاســان کردســتان و
همچنیــن بــا همــکاری بخشــداری ســیروان
و آموزشــگاه فنــی حرفـهای هــوزان برگــزار
میشــود.
وی بازدهــی و عملکــرد برداشــت تــوت
فرنگــی را مناســب خوانــد و عنــوان کــرد:
متوســط عملکــرد ایــن محصــول  ۱۸تــن
در هکتــار اســت کــه گاهــا عملکردهــای تــا
 ۴۰تــن در هکتــار را نیــز در ســطح مــزارع
اســتان شــاهد بودهایــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تولیــد تــوت فرنگی
توســعه و ثروتآفرینــی را بــه همــراه دارد
گفــت :پیگیــری در راســتای جــذب تجــار و
صادرکننــدگان بــه منظــور صــادرات تــوت
فرنگــی و معرفــی ارقــام جدیــد بــا عملکــرد
بــاال و مانــدگاری بیشــتر در ایــن راســتا
موثــر اســت.
طــول دوره برداشــت تــوت فرنگــی  ۴۵روز
و در کردســتان و از اواخــر اردیبهشــت مــاه
آغــاز وتــا اواســط تیرمــاه ادامــه دارد.
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بیشــتر جمعیــت کردهــای ایــران در
اســتان هــای آذربایجــان غربــی ،کردســتان،
کرمانشــاه و ایــام زندگــی مــی کننــد .ایــن
اســتان هــا بــا فرهنــگ غنــی و گونــه گــون،
منابــع طبیعــی سرشــار ،ذخایــر ســرزمینی و
معدنــی ،جاذبــه هــای طبیعــی و تاریخــی،
نیــروی انســانی توانمنــد و تحصیــل کــرده،
ســال هاســت بــا حرمــان عجیــن شــده و
زندگــی مردمانــش بــا توســعه نیافتگــی
آمیختــه شــده اســت .فقــر ،مهاجــرت،
آســیب هــای اجتماعــی بــه ترجیــع بنــد
زندگــی مردمــان ایــن دیــار تبدیــل شــده
اســت .نمــودار زیــر ســهم تفکیکــی و
مجمــوع مســاحت اســتان هــای کردنشــین
از کشــور را نشــان مــی دهــد .ایــن منطقــه
در مجمــوع حــدود  6.8درصــد از مســاحت
کل کشــور را دار مــی باشــند.
نمــودار زیــر هــم ســهم تفکیکــی و مجمــوع
ایــن چهــار اســتان از جمعیــت را نشــان مــی
دهد.ایــن اســتان هــا در مجمــوع  9.3درصد
جمعیــت کشــور را دارا مــی باشــند.
ســهم جمعیتــی مناطــق کردنشــین از کل
جمعیــت کشــور بیشــتر از ســهم جغرافیای
ایــن اســتان هــا از کل مســاحت کشــور
اســت کــه نشــان دهنــده تراکــم باالتــر
جمعیتــی در ایــن مناطــق مــی باشــد ایــن
موضــوع بــه دلیــل اقلیــم مناســب ایــن
منطقــه نســبت بــه ســایر اســتان هــای
کشــور بــه خصــوص اســتان هــای مرکــزی،
شــرقی و جنوبــی اســت.
نمــودار زیــر هــم ســهم تفکیکــی و مجمــوع
اســتان هــای کردنشــین ایــران از تولیــد
ناخالــص داخلــی را نشــان مــی دهــد .ایــن
چهــار اســتان در مجمــوع تنهــا  5.5درصــد
تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور در آخریــن
ســال انتشــار آمــار تولیــد ناخالــص داخلــی
اســتان (ســال  )1398را دارا بــوده انــد .بــا

وجــود ســهم  6.8درصــدی از مســاحت و
ســهم  9.3درصــدی از جمعیــت کشــور ایــن
چهــار اســتان ،ایــن منطقــه در مجمــوع تنها
 5.5درصــد از کل تولیــد ناخالــص داخلــی
کشــور را دارا بــوده انــد .تولیــد ناخالــص
داخلــی محصــول عملکــرد اقتصــادی
مناطــق اســت و پاییــن بــودن ســهم ایــن
چهــار اســتان نســبت بــه ســهم جمعیتــی
و مســاحتی از کشــور نشــان دهنــده عمــق
توســعه نیافتگــی ایــن مناطــق از میانگیــن
کشــور مــی باشــد.
دلیــل عمــده پاییــن بــودن ســهم مناطــق
کردنشــین کشــور از تولیــد ملــی ،عــدم
ســرمایه گــذاری مناســب بــرای بالفعــل
کــردن قابلیــت هــای ایــن اســتان هــا مــی
باشــد .دیــدگاه حاشــیه ای و مــرزی بــه ایــن
مناطــق در ســطح حکمرانــی ملــی و عــدم
رشــد و توســعه زیرســاخت هــای ســخت و
نــرم ،ایــن منطقــه از کشــور را در ســیکل
توســعه نیافتگــی قــرار داده و نمــود آن را
در پاییــن بــودن ســهم ایــن اســتان هــا در
تولیــد ملــی مــی تــوان مشــاهده کــرد.
نمــودار زیــر ســهم تفکیکــی و مجمــوع
اســتان هــای کردنشــین ایــران از تولیــد
ناخالــص داخلــی بخــش صنعــت کشــور را
نشــان مــی دهــد .ایــن چهــار اســتان در
مجمــوع تنهــا  3.8درصــد تولیــد ناخالــص
داخلــی کشــور را دارا مــی باشــند کــه حتــی
از ســهم تولیــد ناخالــص داخلــی کلــی ایــن
اســتان هــا از کشــور هــم کمتــر بوده اســت.
صنعــت نقــش پیشــران توســعه در مناطــق
را ایفــا کــرده و موجــب ارتقــای بخــش
هــای کشــاورزی ،معــدن و خدمــات هــم
مــی شــود .متأســفانه بــه علــت انــزوا و
فقــر ســرمایه گــذاری صنعتــی در مناطــق
کردنشــین ایــن اســتان هــا نتوانســته انــد در
ارزش افــزوده صنعــت متناســب بــا قابلیــت

هــای خــود ســهم داشــته باشــند.
بــا وجــود گذشــت شــش برنامــه توســعه
در کشــور ،کمــاکان عــدم تعــادل و تــوزان
منطق ـهای بســیار زیــاد اســت ،بــه گون ـهای
کــه اگــر رشــد اقتصــادی مناطــق گوناگــون
کشــور بررســی شــود مــی تــوان رشــد بــا
تصاعــد هندســی مناطــق توســعه یافتــه و
رشــد بــا تصاعــد حســابی در مناطــق کمتــر
توســعه یافتــه مانند اســتان های کردنشــین
را مشــاهده کــرد کــه ایــن تفــاوت نرخهــای
رشــد ،بــه تعمیــق شــکاف برخــورداری و
ســطح درآمــدی بیــن اســتانها و مناطــق
کشــور منجــر شــده اســت.
متاســفانه تاکنــون بــه علــت ســاختار

برنامهریــزی متمرکــز ،دســتیابی بــه توســعه
پایــدار و متــوازن در بخشهایــی از ســاختار
ســرزمینی کشــور اتفــاق نیفتــاده اســت،
از ایــن رو جمعیــت در شــهرهای بــزرگ
و قطبهــای جمعیتــی تمرکــز یافتــه و
ایــن مناطــق بــه صــورت ایســتگاه جــذب
ثــروت تبدیــل شــدهاند و ســرریز درآمــدی
بســیاری از شــهرهای کوچــک ایــران در این
کانونهــا تجمیــع شــده اســت کــه ایــن
موضــوع بــه واگرایــی درجــه توســعهیافتگی
مناطــق و عــدم تعــادل در موازنــه جمعیتــی
منجــر شــده اســت.
دهــه هــا اســت اســتان هــای کردنشــین
ایــران بــا انــواع چالــش هــای اقتصــادی

مواجــه بودنــد کــه عواملــی چــون :نداشــتن
ســهم در قــدرت ،عــدم ســرمایه گــذاری
دولتــی و خصوصــی بــه تناســب قابلیــت
هــا ،نــگاه مرکــز -پیرامــون بــه ایــن مناطــق،
واگرایــی سیاســت هــای توســعه و عــدم
اهتمــام بــه توســعه متــوازن منطقــه ای
نقــش مهــم در ایــن چالــش هــا داشــته انــد.
بخشــی از ســرمایهگذاری و بودجههــای
دولتــی بــه علــت ســاختار چانهزنــی بــه
ایجــاد مزیتهــای نســبی مصنوعــی و
غیرواقعــی در بعضــی مناطــق و بازدهــی
کاهنــده در مناطــق دیگــر تبدیــل شــده ،لذا
توانمندســازی مناطــق کمتــر توســعه یافته
ماننــد مناطــق کردنشــین ضــروری اســت.
اکنــون در کشــور چنــد منطقــه و اســتان به
صــورت متروپــل و بقیــه مناطــق پیرامــون
و شــبه پیرامــون تبدیــل شــدهاند کــه ایــن
موضــوع بــه عــدم توزیــع بهینه جمعیــت در
کل کشــور انجامیــده اســت .بدیهــی اســت
بــرای ارتقــای رشــد و توســعه در مناطــق
کردنشــین کشــور بایســتی پراکنــش
غیرمتناســب فعالیتهــای اقتصــادی در
فضــا تــا حــد ممکــن تعدیــل شــود .از
طرفــی عوامــل دافعــه مناطــق حاشــیهای
و مــرزی تقلیــل و متغیرهــای موثــر بــر
جــذب در ایــن مناطــق ارتقــا یابــد ،چــرا
کــه توســعه بــدون وجــود یــک ســاختار
اقتصــادی همگــن و متجانــس ممکــن
نیســت ،از ایــن رو اگــر نظــام غیرمتمرکــز
اقتصــادی در مقیــاس اســتانی بــا اختیــارات
و منابــع مناســب شــکل گیــرد میتــوان بــه
توســعه متــوازن کشــور امیــدوار بــود .بدیهی
اســت پایــداری توســعه برآینــد عملــی
عدالــت ،کارایــی و تعــادل اســت ،درصــورت
عــدم دسترســی و برخــورداری بــه خدمــات
مطلــوب و تامیــن نیازهــای انســانی و منابــع
الزم بــرای ســرمایهگذاری ،دســتیابی بــه

رشــد مطلــوب در مناطــق ،ســخت بــه نظــر
میرســد.
اســتانهای غربــی کشــور نظیــر کردســتان،
کرمانشــاه و ایــام و بســیاری از نقــاط
محــروم و مــرزی در ســایر نقــاط کشــور
نتوانســتهاند متناســب بــا قابلیتهــا و
مزیتهــای متنــوع رشــد و توســعه یابنــد
کــه ایــن موضــوع بــه تشــدید مهاجــرت
و تخلیــه مرزهــا از ظرفیتهــای انســانی
انجامیــده کــه میتوانــد در بلندمــدت
بــه کاهــش شــاخصهای امنیــت ملــی
بیانجامــد.
سیاســت هــای توســعه بایــد مــواردی
همچــون توســعه کاالهــا و خدمــات عمومــی
در مناطــق غیربرخــوردار ،کارایــی بازارهــای
پــول و ســرمایه در مناطــق ،سیاســتهای
مهاجرتــی ،دسترســی بــه منابــع مالــی
و ارتقــای کارایــی بنگاههــای تولیــدی و
خدماتــی ،تخصیــص مجــدد منابــع بــه
منظــور ارتقــای بازدهــی در مناطــق کمتــر
برخــوردار مدنظــر قــرار گیــرد و برنامــه
هــای توســعه بــه گونـهای طراحــی و اجــراء
شــود کــه اقتصــاد کالبــدی ،اســتفاده بهینــه
از منابــع و نهادههــای منطقــهای ،تقویــت
زیرســاختهای ســخت و نــرم اقتصــادی
و اجتماعــی در مناطــق ،بهبــود کارایــی
بــا تقویــت پیوندهــا و یکپارچگــی فضــا و
امکانــات در کشــور ،نگاهداشــت طبیعــت،
محیــط زیســت ،میــراث فرهنگــی و حفــظ
و اعتــای هویــت منطق ـهای مــورد اهتمــام
قــرار گیــرد .تشــکیل نظــام غیــر متمرکــز
اقتصــادی گامــی مؤثــر در توانمندســازی
مناطــق و اســتان هــای کشــور اســت و مــی
توانــد فرآینــد توســعه منطقــه در کشــور را
تســریع بخشــد.
* اقتصاددان ایالمی

