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خبرنگار:
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قیمت 30 هزار ریال

فالحی گفت: با ارائه اطالعات صحیح 

و پروتکل هاي بهداشتی در خصـوص 

شیوع مجدد کرونا از جو روانی ناشی 

از این بیماري کاسته شود.

عیســـی فالحی سرپرست معاونت 

فرهنگی و رسانه اي اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی کردستان در جلسـه 

کمیته اطالع رســــانی و جو روانی 

مبارزه با بیماري کرونا گفت: می توان 

با ارائه اطالعات صـــحیح و پروتکل 

هاي بهداشتی در خصـــوص شیوع 

مجدد کرونا از جو روانی ناشـی از این 

بیماري کاسته شود.

سرپرست معاونت فرهنگی و رسـانه 

اي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

کردسـتان اضـافه کرد: بیماري هاي 

روانی ناشـی شـیوع کرونا در ابتداي 

ورود این بیماري از جمله افسردگی و 

استرس بیشــتر مردم را تحت تاثیر 

شدید قرار داد، اما با آشنایی بیشـتر 

مردم در خصوص این بیماري و  تنش 

ها و استرس ها ناشی از آن تا حدودي 

کاهش پیدا کرده است، الزم اسـت از 

سوي کارشناسان دانشـــگاه علوم 

پزشکی تدابیري اندیشــیده شود تا 

اطالعات صـحیح براسـاس پروتکل 

هاي بهداشتی به ویژه واکسیناسیون 

به اطالع مردم رسانده شود.

اعضـاي حاضر در این جلســه ضمن 

ارائه آمار هاي مبتالیان به کــرونا در 

اســتان، راهکارهاي عملی در جهت 

کاهش آسـیب هاي روانی و در پیش 

گرفتن رویه مشــترك اطالع رسانی 

این ویروس به شــرح زیر پرداختند: 

آمار مبتالیان به کرونا در اســتان به 

شدت در حال افزایش است، 5 شـهر 

استان در حال حاضر در وضعیت زرد 

هســتند، در صورت رعایت پروتکل 

هاي بهداشـتی عوارض ناشـی از این 

بیماري به ویـژه مـرگ و میـر کمتـر 

خواهد شد، براساس مصـــوبه ستاد 

مبارزه با کروناي کشور، دستگاه هاي 

اجرایی از ارائه خدمات به مـراجعین 

فاقد واکسیناسیون خودداري کنند، 

همه ادارات و دســتگاه هاي اجرایی 

جامعه هدف خــــویش را به انجام 

واکسیناسیون و تزریق دوزهاي سوم 

و چهارم تشویق کنند.

کمیته اطالع رســـانی و جو روانی با 

حضـور نمایندگان دانشــگاه علوم 

پزشــکی اســتان، اســـتانداري 

کردستان، دانشـــــگاه کردستان، 

راهــــداري و حمل و نقل جاده اي، 

سرپرستی بانک هاي استان و سـایر 

اعضـــاي, کمیته اطالع رسانی و جو 

روانی مبارز با کرونا تشکیل گردید.

فالحی افزود: اگر چه مدتی بود شیوع 

ویروس کرونا فـروکش کـرده بود اما 

مجدداً و با سـویه جدید شـیوع پیدا 

کرده اسـت، الزم اسـت تدابیري در 

عرصـه رسـانه و جو روانی ناشـی از 

شیوع بیماري در راستاي پیشگیري و 

کاهش شیوع این ویروس گرفته شود.

کمیته اطالع رسانی و جو روانی 

مبارزه با بیماري کرونا تشکیل جلسه داد

وي افزود: بنابراینترکیه در بین کشـــــورهاي هدف 

صـادراتی ایران بعد از چین و عراق در رتبه سـوم قرار 

دارد ترکیه در بین کشــورهاي هدف صادراتی ایران 

بعد از چین و عراق رتبه ســوم و قبل از امارات، هند، 

افغانسـتان، عمان، پاکســتان، تایلند و اندونزي قرار 

داشته است.

بررسی وضعیت روابط دو کشور ایران و ترکیه نشـان 

م یدهد که اگرچه سابقه روابط دو کشــور به بیش از 

400 سال م یرسد و در حوز ههاي سیاسی، فرهنگی، 

تاریخی و دینی نیز قراب تهایی دارند و حتـی بیش از 

500 کیلومتر مرز مشـترك بین ایران و ترکیه وجود 

دارد اما در بخش اقتصــــاد آنطور که انتظار م یرود، 

شرایط قابل قبول نیست، این در حالی است که طبق 

تاکید کارشناسـان، ترکیه م یتواند پل ارتباطی ایران 

با اروپا و از آن طرف ایران نیز یکی از معابر اتصــــال 

ترکیه به راه ابریشــــم و سرزمی نهاي حوزه  CISو 

معبر اصلی اتصال ترکیه به هند و شبه قاره باشد.

البته وضعیت تجارت دو کشـــــور که تقریباً از سال 

2015 افت و از حدود 3 سال پیش نیز افت شـدیدي 

را تجربه کرد، طی ما ههاي گذشته روند بهبود به خود 

گرفته، به گون هاي که در سال 1400 نســبت به سال 

99 مراودات تجاري دو کشور رشد 64 درصدي یافت 

و از 6.9 میلیارد دالر به 11.3 میلیارد دالر رســــید. 

همچنین رشد تجارت در سـال 1401 نیز ادامه یافت 

به شکلی که در بهار امســال شاهد رشد 84 درصدي 

تبادالت تجاري بین دو کشور بودیم.

آخرین وضعیت تجارت ایران با ترکیه

در واقع با استفاده از همین ظرفی تها دو کشــــــور 

م یتوانند از طریق سرمای هگذار يهاي مشــــترك و 

صادرات کاالهاي مشــترك تولیدي به کشــورهاي 

ثالث، زمینه رونق و توسعه اقتصـــادي خود را فراهم 

کنند، اما با این حال علی رغم امضـــاي توافق نامه و 

قراردادهاي اقتصـــــادي و تجاري متعدد، مراودات 

تجاري دو کشور چشم گیر نیست.

در این رابطه فرزاد پیلتن مدیرکل غرب آســـــیاي 

سازمان توسعه تجارت ایران در گفت و گو با خبرنگار 

اقتصـادکالن اظهار کرد: ترکیه در 3 ماه ابتدایی سال 

جاري ســـومین هدف صــــادراتی ایران و در میان 

کشورهاي همسـایه دومین هدف صادراتی ایران بعد 

از عراق بوده اســت. صــادرات ایران به ترکیه در این 

مدت یک میلیارد و 736 میلیون دالر بوده که نسبت 

به مدت مشابه پارسال که 602 میلیون دالر صادرات 

داشتیم، 188 درصد از نظر ارزشـی و 359 درصـد از 

نظر وزنی افزایش را نشان م یدهد.

پیلتن ادامه داد: در بین کشورهاي همسایه نیز ترکیه 

در رتبه دوم هدف صـــــادراتی بعد از عراق و قبل از 

امارات، افغانســتان، عمان، پاکســـتان، آذربایجان، 

روسیه، ترکمنستان و ارمنستان قرار داشته است.

وي در مورد مراودات بانکی با کشـــور ترکیه، گفت: 

مراودات بانکی با این کشور مشابه سایر کشورهاست، 

محدودی تهایی در زمینه تبادل ارز بین دو کشـور به 

طور رسمی و از طرق بانکی وجود دارد ولی تجار ما از 

سـایر رو شها براي مبادله ارز خود اسـتفاده م یکنند 

که بتوانند از دیوار موانع و محدودی تهایــــی که به 

دلیل تحـری مهاي بانکـی فـراروي تجارت خارجــی 

کشور ما قرار دارد، عبور کنند.

نیز انجام می شود.

به برخی از کشورهاي اروپایی و در 

موانع تجاري بین ایران و ترکیه

مدیرکل غرب آسـیاي سـازمان توسـعه تجارت ایران 

تصریح کرد: واردات از این کشـور یک میلیارد و 270 

میلیون دالر بوده که نسـبت به مدت مشـابه پارسال 

که یک میلیارد و 45 میلیون دالر بوده از نظر ارزشـی 

22 درصـد رشـد و از نظر وزنی 21 درصـد کاهش را 

نشــان م یدهد. در میان کشـــورهاي تأمین کننده 

واردات ایران، ترکیه در رتبه ســــوم پس از امارات و 

چین و قبل از هند و آلمان قـــرار دارد. همچنین در 

بین کشورهاي همسـایه ترکیه دومین کشـور تأمین 

کننده واردات بعد از امارات و قبل از روسیه، پاکستان 

و عمان قرار داشته است.

پیلتن افزود: اقالم عمده وارداتی هم شــامل کنجاله، 

موز، صنایع دسـتی، ماشـین آالت دسـتگا هها، گرید 

نســــاجی، دارو، روغن دانه آفتابگردان، توتون، پلی 

اتلین، اسیدهاي نوکلیئک و الیاف بوده است.

وضـعیت مراودات بانکی ایران و ترکیه چگونه 

است؟

بر اسـاس این گزارش، افزایش روابط تجاري با ترکیه 

اگرچه در حال انجام بوده و این رشد نسبتاً قابل قبول 

به نظر م یرسـد اما همانطور که اشــاره شــد میزان 

مراودات تجاري دو کشـــــور متناسب با قراب تهاي 

سـیاســی و فرهنگی نبوده و در صــورت رفع موانع 

م یتوان اعداد و ارقام تجاري را بهبود بخشید.

در این رابطه فاطمه مقیمی عضـو هیأت رئیسـه اتاق 

بازرگانی تهران گفت: سرمای هگذار يهاي مشـترك و 

صادرات کاالهاي مشترك تولیدي به کشورهاي ثالث 

منطقه در برخی صـــــــــــنایع از جمله در حوزه 

لواز مخانگی، صــنایع شــیمیایی، خودرو، مبلمان و 

صــنای عچوبی به عنوان یکی از راهکارهاي توســـعه 

همکاري ایران و ترکیه است، منتهی باید توجه شـود 

که تقویت مراودات تجاري بدون بهبود ســــــاختار 

حم لونقل جاد هاي ممکن نخــواهد بـــودتقـــویت 

مراودات تجاري بدون بهبود ســـــاختار حم لونقل 

جاد هاي ممکن نخواهد بود و توسعه زیرساخ تها باید 

از سوي طرفین مورد توجه قرار گیرد.

 اخیـراً دیدارهاي دیپلماتیکـی بین ایـران و تــرکیه 

صــورت گرفت که به اعتقاد کارشــناســـان چنین 

دیدارهایی براي پیشرفت روابط تجاري م یتواند مؤثر 

باشد، اما نکته قابل توجه این است که سالهاسـت که 

بین ایران و ترکیه بح ثهاي تجاري و تعرف هاي وجود 

دارد، اما این مباحث به جایی نم یرسد.

پیلتن در مورد وضعیت تبادالت انرژي بین دو کشور، 

تصـــریح کرد: در حوزه انرژي صادرات گاز به ترکیه 

داریم که سهم خوبی از صادرات کشــــور را به خود 

اختصـــــاص داده است و ساالنه صادرات از ایران به 

ترکیه در حال انجام است و برنام ههایی براي صادرات 

برق به ترکیه در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.

وي در مورد وضــــعیت ترانزیت کاال، اظهار کرد: در 

حوزه ترانزیت همکار يهاي خوبـی داریم به ویـژه در 

حوزه ترانزیت کاالهاي صادراتی ترکیه به کشـورهاي 

حوزه خلیج فارس اوضــاع قابل قبول اســـت. البته 

ترانزیت کاالهاي ترك به سایر نقاط دنیا 

وي اضافه کرد: عمده کاالهاي صادراتی به این کشور 

در 3 ماه نخســــت سال 1401، شامل پروپان، اوره، 

روغ نهاي سبک، متانول، بوتان، پلی اتیلن، شمش از 

آهن و فوالد، قیـــر نفت، کاتد، هندوانه، روي، گوجه 

فرنگی، آلومینیوم و بنزین بوده است.

کشورهاي منطقه ترانزیت انجام م یدهد.

روابط تعرف هاي نافرجام با ترکیه

مدیرکل غرب آسیاي سازمان توسـعه تجارت ایران با 

اشاره به رشد قابل توجه تجارت دو کشـــور در سال 

1400، اظهار کرد: سـال گذشـته میزان تجارت بین 

دو کشـــور بهبود قابل توجهی یافت به گون هاي که از 

6.9 میلیارد دالر در سال 99 به 11.3 میلیارد دالر در 

سال 1400 رسید که 6 میلیارد دالر شامل صـادرات 

ایـران به تـرکیه و 5.2 میلیارد دالر واردات ایــران از 

ترکیه بوده است.

پیلتن گفت: ایران هم از طریق ترکیه 

وي تصـریح کرد: از جمله موانع روابط تجاري بین دو 

کشـور م یتوان به ضعف ناوگان جاد هاي و ریلی در دو 

کشــور، نرخ باالي محاسبه حم لونقل، بازرس یهاي 

مرزي کاال و آســــــــــــیب به محمول هها، اعمال 

ســختگیر يهاي شــدید در مورد ناوگان ترانزیت و 

اجبار به تغییر مسـیر، تشــکیل ص فهاي طوالنی در 

مبادي ورودي، افـزایش هــزینه حم لونقل به دلیل 

کمبود و فرسودگی شبکه حم لونقل و وضع مقررات 

سختگیرانه براي سرمای هگذاران ترك در ایران اشـاره 

کرد.

برخی موارد به کشور سوریه و سایر 

مهرداد سعادت رئیس اتاق بازرگانی مشـترك ایران و 

ترکیه نیز با اشــاره به اینکه ما قبالً حجم تجارت 21 

میلیارد دالري را با تـرکیه تجـربه کـرد هایم، به مهـر 

گفت: در صورت رفع موانع م یتوان گفت که پتانسیل 

دو کشور براي رشد حجم تجارت حتی تا 30 میلیارد 

دالر نیز وجود دارد.

مقیمی در این خصــوص با اشاره به تجارت ترجیحی 

بین دو کشـور، گفت: در موضوع تعرف ههاي ترجیحی 

ایران توانسـت در مورد 140 قلم کاالي کشـاورزي از 

ترکیه معافیت دریافت کند و در مقابل ایران نیز براي 

125 قلم کاالي صنعتی ترکیه معافیت در نظر گرفت 

اما این معافی تها اعمال نشــــــــد و این تواف قنامه 

بالاستفاده باقی ماند، ضمن آنکه حدود 30 درصـد از 

کدهاي تعرفه جزو کاالهاي ممنوعه ما هستند، 

بنابراین حل این مسـاله از سوي دول تها م یتواند در 

تنظیم روابط مؤثر واقع شود.

وي افزود: در کنار همه مشـــکالت، اگر قرار باشد به 

مه مترین مشکل و مانع در روابط تجاري دو کشـور را 

اشــاره کنم باید بگویم که بهبود مراودات تجاري دو 

کشــــــــور نیازمند اصالح زیرساختها است؛ یعنی 

همانطور که انتظار افزایش صادرات به این کشــور را 

داریم باید زمینه را بـراي واردات کاالهاي تـرك نیـز 

فراهم کنیم تا تجار دو کشــــــور انگیزه کافی براي 

افزایش مبادالت را داشته باشند.

سعادت تصـــــریح کرد: از سویی دیگرباید در حوزه 

بهبود زیرسـاخ تهاي مرزي، توســعه حمل و نقل و 

تأمین کانتینرهاي یخچال دار فعال شـــویم باید در 

حوزه بهبود زیرسـاخ تهاي مرزي، توســعه حمل و 

نقل و تأمین کانتینرهاي یخچال دار فعال شــــویم؛ 

البته محدودی تهاي مالــی داریم اما باید تدبیـــري 

اندیشــیده شود زیرا جابه جایی کاال بین دو کشــور 

تقریباً سخت است.

وي تاکید کرد: با توجه به تمایل تجار دو کشـور براي 

افزایش مراودات، انتظار م یرود دولت زمینه را بـراي 

احیاي جایگاه بخش خصـــــــوصی جهت افزایش 

صادرات به این کشور و رفع موانع تجاري فراهم کند.

مـ یتوان تبادالت تجاري را تا 30 میلیارد دالر 

افزایش داد

در بین کشـورهاي همســایه نیز ترکیه در 

رتبه دوم هدف صادراتی بعد از عراق و قبل 

از امارات، افغانسـتان، عمان، پاکســتان، 

آذربایجان، روسیه، ترکمنســـــــتان و 

ارمنستان قرار داشته است. عمده کاالهاي 

صادراتی به این کشور در 3 ماه نخست سال 

1401، شامل پروپان، اوره، روغ نهاي سبک، 

متانول، بوتان، پلی اتیلن، شـمش از آهن و 

فوالد، قیر نفت، کاتد، هندوانه، روي، گوجه 

فرنگی، آلومینیوم و بنزین بوده است.

صالح آبادي همچنین با اشاره به موضوع نرخ سود بین بانکی به 

عنوان یکی از دغدغ ههاي فعاالن بازار سرمایه گفت: نرخ سود 

در بازار بین بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضـا و مکانیزم 

بازار تعیین م یشـود، اما بانک مرکزي به عنوان بازارسـاز و در 

چارچوب سـیاسـت پولی ضــدتورمی که به تأیید دولت نیز 

رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را 

در چارچوب مشخصی، کنترل م یکند و در همین راستا نیز در 

جلسه روز گذشته، تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با 

اجراي این تصــــمیمات، نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل 

خواهد شد.

علی صال حآبادي رئیس کل بانک مرکزي در این نشسـت گفت: 

دغدغه بازار سرمایه، دغدغه بانک مرکزي است، نرخ بهره بین 

بانکی با سیاست مشخصی کنترل خواهد شد و تصـمیماتی در 

روز گذشته در این خصوص اتخاذ شده است.

صال حآبادي خاطرنشـــان کرد: تســــهیل در صدور مجوز 

صندو قهاي وابسـته به بان کها در دستورکار کمیته مشـترك 

بانک مرکزي و بازار سرمایه قرار خواهد گرفت.

عشـقی ادامه داد: البته متغیرهایی همچون افت قیمت جهانی 

کاالها و یا برخی تصمیمات از جمله نرخ گذاري دستوري کاالها 

نیز بر وضعیت درآمدي شرک تهاي بورسی و کاهش پیش بینی 

پذیري و اطمینان در بازار سرمایه اثرگذار اسـت که امیدواریم 

براي حل این موضــــوعات نیز تدابیر الزم اتخاذ و اطمینان 

فعاالن بازار سرمایه به این بازار تقویت شود.

مجید عشــقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این 

جلسـه، با ارائه تحلیلی از وضعیت فعلی بازار سرمایه و عوامل 

متعدد اثرگذار بر روند شــــاخص بورس طی ما هها و روزهاي 

اخیر، از اهتمام رئیس کل بانک مرکزي به منظور رسـیدگی به 

دغدغه فعاالن بورس قدردانی کرد و افزود: با تصـــمیم بانک 

مرکزي مبنی بر کنترل نرخ ســـــود بین بانکی، یکی از این 

دغدغ هها برطرف خواهد شد.

وي با بیان اینکه روند کاهشی نرخ بهر هبی نبانکی به زودي آغاز 

خواهد شد، گفت: صنعت بانکداري که در بورس نیز فعال است 

با مشـــکالتی همراه است. نرخ فعلی بهره بین بانکی ناشی از 

عرضه و تقاضاي عادي ذخایر بان کها بوده که در شرایط تورمی 

اجتنا بناپذیر است. کنترل این نرخ در کریدور مشخص دنبال 

خواهد شد تا از افزایش بیشتر پیشگیري و روند کاهشـی آغاز 

شود.

وي ادامه داد: اختالف نــرخ نیما و بازار آزاد به مــرور کاهش 

خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکـزي با بیان اینکه رویدادهاي اثـرگذار بـر 

بازار سرمایه موضوعات چندگانه است که باید مورد توجه قرار 

گیرد، افزود: دغدغه فعاالن بازار ســــرمایه، مورد توجه تیم 

اقتصــــادي دولت و بانک مرکزي است و تدابیر الزم در این 

خصـوص اتخاذ خواهد شد، البته باید توجه داشت که هرگونه 

سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه م یبایسـت ه مراستا 

با سایر سـیاسـ تهاي دولت به ویژه سـیاسـت کنترل تورم و 

اصالح نظام بانکی باشد.

صـالح آبادي با تأکید بر لزوم پایبندي بان کها و نهادهاي مالی 

به نر خهاي سود مصـــــوب شوراي پول و اعتبار، ادامه داد: 

سازمان بورس ساز و کارهاي حمایت نظام بانکی از شرک تها و 

نهادهاي مالی فعال در بازار سرمایه، از جمله بازنگري در برخی 

مقررات در حوزه نهادهاي مالی، سیاس تهاي هدایت اعتباري 

با هدف تسـهیل و ایجاد مشـوق براي تأمین مالی شرک تهاي 

فعال در بازار سـرمایه از بان کها را بررســی و به بانک مرکزي 

پیشـنهاد کند و بانک مرکزي براي همکاري با بازار سرمایه در 

این زمینه آمادگی کامل دارد.

وي همچنین به برخی راهکارها به منظور تقویت هم افـزایـی 

بازار پول و ســـــرمایه، از جمله رفع برخی محدودی تها در 

تراکنش متقاضیان سـرمایه گذاري در صـندو قهاي سـرمایه 

گذاري، اصالح مقررات در حوزه نهادهاي مالی وابســــته به 

بان کها، تســــهیل ارائه خدمات شبکه بانکی به شرک تها و 

نهادهاي فعال در بازار سرمایه اشاره کرد که با اسـتقبال رئیس 

کل بانک مرکزي مواجه شد و مقرر گردید تدابیر پیشنهادي در 

کمیته مشــترك بانک مرکزي و سازمان بورس مورد بررسی و 

تصمی مگیري قرار گیرد.

عشـقی تاکید کرد: تصــمیمات و سیاس تهاي ارکان مختلف 

اقتصـادي کشـور همسـو و یکپارچه و در راستاي منافع کالن 

اقتصادي همه مردم باشد.

اختالف نرخ ارز نیما و بازارآزاد 

به مرور کاهش خواهد یافت

ضـــرورت کنترل نرخ بهره بین بانکی و کنترل تورم به 

صورت توأمان، یکسان بودن سیاست اعمالی و اعالمی و 

انعکاس آن به فعالیت اقتصادي از اصل یترین موضوعات 

مطرح شده در این جلسه است.

زندیان در پایان عنوان کـــرد: با رئیس جمهور، 

وزیر نیرو، معاون رئیس جمهور و کمیســــیون 

کشــــاورزي در مجلس شوراي اسالمی مکاتبه 

داشته ایم و اخیر از وزیر نیرو طرح سوالی شده و 

باید در کمیسـیون انرژي حضـور پیدا کنند و در 

صورت عدم تشـکیل کمیته تخصـیص و حق آبه 

منطقی به شـهرســتان بیجار در صــحن علنی 

مجلس از وزیر نیرو طرح سوال خواهم کرد.

علیرضا زندیان نماینده مردم شهرستان بیجار در 

مجلس اســـــالمی در این بازدید طی گفتگوي 

اختصـاصی با خبرنگار ما در خصــوص بازنگري 

تخصــیص آب سد تالوار به این شهرستان اظهار 

کرد: راجع به حق آبه شـــهرســـتان بیجار طی 

مکاتباتی که در سال 1400 با وزیر نیرو داشـتیم 

قول مســــاعد بازنگري تخصـــــیص حق آبه 

شهرستان بیجار، از سوي وزیر طی سـفري که به 

استان داشتند، داده شد.

وي با بیان اینکه 1000 هکتار مربع براي توسعه 

اقتصـــــــادي استان، ایجاد ارزش افزدوه براي 

شهرستان بیجار، ماندگاري جمعیت و جلوگیري 

از مهاجرت روســـــتاییان جوابگو نخواهد بود، 

اذعان داشــــت: حق آب هاي مورد انتظار ما براي 

شــهرســـتان بیجار 300هزار هکتار اراضـــی 

کشــــاورزي است که با جدیت تمام پیگیر این 

موضوع هسـتیم و با توجه به تالش هاي استاندار 

کردســتان به دســت یابی به حق آبه اســـتان 

خوشبین هستیم.

این سد که در 50 کیلومتري شـهر بیجار گروس 

و در بخش چنگ الماس این شــهرســتان واقع 

شده است، در تیرماه سال 1392 با حضــــــور 

احمدي نژاد با هدف احیاي کشــــــاورزي دیم 

منطقه بیجار کردستان افتتاح شد اما در حقیقت 

به کام استان هاي مجاور بود. امروز آنچه در سند 

ابالغیه تخصــــــیص وزارت نیرو به شرکت آب 

منطقه اي همدانـ  زنجان و کردســــتان ابالغ 

گردیده 56 میلیون متر مکعب ســـهم شـــرب 

اســـتان همدان، 6 میلیون متر مکعب ســـهم 

کشــــاورزي استان کردستان و 10 میلیون متر 

مکعب سهم شرب خدابنده در شهرستان زنجان 

می باشد. 

سـد تالوار یکی از پروژه هاي بی ســرانجام که از 

دولت هاي قبلی براي بیجار به ارث مانده است و 

تنها مشــکالت آن گریبان اهالی روستاي بخش 

چنگ الماس بیجار را گرفته است. 

زندیان افزود: اخیرا جلسـه اي با آقاي جهانبخت 

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شـــــــرکت مادر 

تخصصی آب هاي کشور برگزار شد و به حضور و 

بازدید تیم کارشــناســـی، بازرســـی در حوزه 

تخصیص از سدتالوار منتهی شد.

متاســفانه باتوجه به اینکه ســد بزرگ تالوار در 

خاك شهرستان بیجار قرار گرفته و بیشـــتر آب 

هاي منطقه نیز به آن سمت سرازیر می شوند اما 

خود تشـنه مانده و از این منبع عظیم نتوانسـته 

آنگونه که باید بهره ببرد و برخی روســـــتاها و 

شهرهایش در گرماي تابســـتان در عطش و بی 

آبی محض باشـند و زمین هاي زراعی و درختان 

باغی اش براي قطره اي آب به آسمان چشــــم 

بدوزند. در همین راســـــتا گفتگویی با نماینده 

مردم شــهرســتان بیجار در مجلس اســـالمی 

داشتیم که در ادامه خواهید خواند.

وي با اشاره به اینکه مجددا جلسـه اي در وزارت 

نیـرو با وزیــرنیــرو، معاونین این وزارت خانه و 

مجمع نمایندگان کردســـتان در تحقق مطالبه 

مردم بیجار تشـــــکیل شد، اذعان داشت: طی 

جلسه مذکور بر آمار برداري مجدد، پافشاري شد 

و خواســتار مطرح شــدن موضـــوع در کمیته 

تخصیص بودیم.

ایجاد این سد تبعات منفی بســیار زیاد و جبران 

ناپذیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصـادي و زیســت 

محیطی شهرستان بیجار(خصـــوصا روستاهاي 

بخش چنگ الماس) از جمله به زیر آب رفتن 18 

تپه و آثار باســــتانی با قدمت هفت هزار و 500 

ساله  (از جمله تپه قشــــــالق)و تخلیه و کوچ 

مردمان 10 روستاي این منطقه داشت. 

مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان کردســتان 

گفت: جمع کل شـبک ههاي اجراء شـده در 

بخش شـهري ،روســتایی  و صــنعتی در 

اســــتان کردســــتان به عدد 12 هزار و 

308کیلومتر تکیه داد.  

گفتنی اسـت، در حال حاضـر، 32 شـهر و 

1485 روستاي استان کردستان با ضـریب 

نفوذ 100 درصد در جمعیت شهري و  98 

درصد در جمعیت روستایی تحت پوشـش 

گاز طبیعی هستند.

وي با بیان اینکه شــبکه هاي گازرســانی 

داراي حساسیت و ویژگی خاصی هسـتند، 

بیان کرد: بدون افزایش طول شــــبکه ها 

امکان خدمت رسانی میســر نخواهد شد و 

به این دلیل کارکنان تالشـگر شـرکت گاز 

استان کردستان در چند سال اخیر با همت 

واال و در جهت افزایش رفاه عمومـی، موفق 

شــده اند شـــبکه هاي گازرســـانی را به 

دورترین نقاط استان برسانند. 

فعله گري با بیان اینکه امســـــال اجراي 

طر حهاي گازرسـانی در اسـتان با سـرعت 

زیادي در حال اجراســــت، افزود: در حال 

حاضر عملیات اجرایی گازرسـانی در 125 

روستاي استان فعال است که به امید خدا و 

تالش همکاران ساعی شـرکت گاز اسـتان 

کردستان تعداد روسـتاهاي گازدار تا پایان 

ســـال جاري از مرز 1550 روســـتا عبور 

خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبري اقتصـــــاد کالن، 

احمد فعل هگري در مورد اهمیت گسـترش 

شبکه هاي گازرسانی، اظهار داشـت: با نگاه 

کنجکاوانه و دقیق به وضــعیت جغرافیایی 

استان کردستان، سختی گســترش شبکه 

هاي گازرسانی در این اسـتان براي همگان 

نمایان م یشود و گاهی اوقات بایستی براي 

عبور از باف تهاي ســــــــنگی یا عبور از 

رودخان هها، هفته ها وقت گذاشت. 

مدیرعامل شرکت گاز استان کردسـتان در 

مورد طول شــبکه هاي توزیع گازرســانی 

اسـتان گفت؛ هم اکنون طول شـبکه هاي 

گازرسانی در سـطح شـهرها و روسـتاهاي 

استان کردسـتان 12 هزار و  308 کیلومتر 

بوده  که 3 هزار و 13 کیلومتر در ســـطح 

شـهرها و 8 هزار و 556 کیلومتر در سـطح 

روســــتاها و  739 کیلومتر در محورهاي 

صـنعتی صـورت گرفته اسـت. فعل هگري با 

بیان اینکه اکنون گازرســـــــانی به نقاط 

دورافتاده و سنگالخی در دست اجرا است، 

افزود: با توجه به اینکه براي اتمام شـــبکه 

گذاري در روسـتاهاي باقیمانده احتیاج به 

لول هگذاري بیشتري است، پس طول شبکه 

هاي گازرســانی در ســـال آتی با افزایش 

چشمگیري روبر و خواهد شد. 

جمع کل شبکه هاي گازرسانی شهري و روستایی در کردستان

 از مرز 12 هزار و 300 کیلومتر گذشت

فراز و نشیب روابط تجاري با ترکیه

وي افزود: من جاده هاي کردســـــتان قتلگاه و 

قصاب خانه نام می نهم چرا که روزي نیسـت که 

در ان شـاهد مرگی نباشــیم و نمونه ي اخیر ان 

مرگ پروفســـور ستاره بود و در ده سال گذشته 

3500 نفر انســان در جاده هاي کردستان جان 

دادند که همچنان ادامه دارد. فرشـادان اضــافه 

کرد: فرودگاه سنندج- تهران به یک معضـــــل 

تبدیل شده است چرا که زیبنده ي دولت نیست 

که نتواند به پروازهاي کردستان نظم ببخشـــد. 

آقاي رئیســی، اگر برایتان مقدور نبود از محالت 

حاشیه نشــین سنندج بازدید کنید لطفا دستور 

دهید تا جمع بیکاران و دسـتفروشـان را برایتان 

بگیرند که اقتصـاد کردستان نیازمند عمل و نیاز  

به جراحی فوري دارد. نماینده مردم سـنندج در 

مجلس تاکید کرد: آقاي رئیس جمهور کوه آبیدر 

سنندج را ببینید که تلکه کابین آن چندین سال 

است نیازمند یک سرمایه گذار است و امیدواریم 

به عنوان ســوغات به اســتان ما کاري کنید که 

یکی از شــرکت هاي ســـرمایه گذاري پاي کار 

بیایند تا از ظرفیت گردشـگري در جهت توسـعه 

ي ان اســتفاده کنیم. وي ادامه داد: آقاي رئیس 

جمهور زیبنده دولت مردمی شما نیســــت که 

کردها و اهل سـنت در بدنه دولت غایب باشــند  

عده اي نمی خواهند که دولت شــــــما دولتی 

انقالبی و جهادي باشـد. وي با بیان اینکه احداث  

بیمارسـتان 100 تخت خوابی کامیاران نیازمند 

یک دسـتور ویژه اسـت گفت: مردم شـهرسـتان 

دیواندره براي نظام یک فرصت هســــتند و گله 

مند هسـتند که در ایام انتخابات دیده می شوند 

اما دریغ از یک کار اسـاســی چرا که طبیعت بی 

نظیر و دامداري دیواندره می تواند منبع گوشـت 

قرمز در کشور باشد اما دریغ از یک کشتارگاه در 

این شهرستان! وي یاداور شد: منطقه ي آزاد بانه 

و مریوان می تواند دروازه ي تجاري و فرصـــتی 

تازه براي صادرات به کردستان عراق بگشـاید اما 

هنوز در چارچوب کاغذ بازي ها و گفتاز درمانـی 

خارج نشــده است. فرشادان در پایان گفت: این 

سـفر در ذات خود بزرگ اسـت و شـما فانوسـی 

براي افزایش روشنایی به دسـت گرفته اید اجازه  

ندهید خاموش شود. /کوردتودي

سـید مهدي فرشـادان نماینده مردم ســنندج، 

دیواندره و کامیاران اظهار داشـــت: جناب آقاي 

رئیس جمهور شــــــما رئیس جمهور مردمی، 

انقالبی و تحول خواه هستید چرا که به سادگی از 

مردم عذرخواهی می کنید و صمیمانه حضور در 

روستاها و مناطق محروم را به شرکت در جلسـه 

هاي تشــــــریفاتی ترجیح می دهید اما این به 

تنهایی کافی نیسـت و الزم است بدانید که تمام 

رئیس جمهورها در بحث کولبران به کُردها وعده 

دادند و ما منتظر صداقت و عمل شما هســـتیم. 

زیر سـاخت هاي توسـعه کردسـتان در بحث راه 

روســتایی و راه بین شــهري و راه آهن نیازمند 

اعتبارات ویژه است اگر به عقب برگردیم عده اي 

می خواســـتند که پروژه ي راه اهن را در دولت 

هاي قبل به افتتاح برســـــانند در حالی که این 

پروژه ناتمام است.

دشت هاي اطراف 
سد تالوار تشنه ماند هاند

علیرضا زندیان 
نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شوراي اسالمی 

سید مهدي فرشادان 
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شوراي اسالمی 

من جاده هاي کردستان را قتلگاه 
و قصاب خانه را نام می نهم 

اورامان یکی از ارکان توسعه 
استان کردستان خواهد بود

اسماعیل زارعی کوشـا اسـتاندار کردسـتان: ثبت جهانی 
هورامان نه فقط یک اتفاق کم نظیر براي کشــــور ما بود 
بلکه موهبتی کم نظیر خدادادي براي شـــناســــایی به 
جهانیان بود؛ اورامان در آینده یکی از ارکا نهاي توســعه 
استان کردستان خواهد بود که در راستاي تحقق این مهم 
از تمامی ظرفی تهاي علمـی و مدیـریتـی بهـره خواهیم 

گرفت.

عدم کفایت ح قآبه 

سدهاي کردستان 

براي این استان

آرش آریانژاد
مدیرعامل آب منطقه اي استان کردستان
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ضریب نفوذ استاندارد

در استان کردستان 

100درصد است

ژیال یزدانی
مدیرکل اداره استاندارد کردستان
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چرا سرمایه داران و کارآفرینان

عالقه اي به سرمایه گزاري

درکردستان ندارند؟

شاهو باقري
کارشناس اقتصادي و مدرس دانشگاه

نگاهی به جدول 

«شاخص فالکت» 

به تفکیک استان در سال 1400

فرید کریمی
خبرنگار

اولویت تکمیل سرمای هگذار يهاي 
نیمه کاره در کردستان

حج تاالسـالم عبدالرضـا پورذهبی نماینده ولی 
فقیه در استان کردستان: تکمیل سـرمای هگذاري 
هاي نیمه کاره استان و سپس تشــــــــــویق 

سـرمای هگذاري هاي جدید باید در اولویت باشـد،  
عنوان اسـتان عقب مانده براي کردسـتان باید به 
صورت کامل حذف شود و موفقی تهاي اقتصادي 

برجسته شود.

ثبات اقتصادي، کاهش هزینه 

تولید و رفع فقر 

سرفص لهاي برنامه هفتم دولت 

 سید احسان خاندوزي 
وزیر امور اقتصادي و دارایی 

2

اتمام پروژ ههاي نیمه تمام 

در استانکردستان

 جزء اولویت هاي دولت است

علی اکبر محرابیان
وزیر نیرو

62

اگرروند مخرب فعلی 

متوقف نشود، وضعیت اسفناکی 

در انتظار ایران است

مرعشی
 دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی

نقش ناپیداي هلدینگ هاي بزرگنقش ناپیداي هلدینگ هاي بزرگ
در توسعه کردستاندر توسعه کردستان

نقش ناپیداي هلدینگ هاي بزرگ
در توسعه کردستان

نخسـتین برنامه توسعه در سال 1327 در کشـور 

تدوین و تصـــویب شد اما اجراي آن ناقص بود، 

بدنبال آن برنامه هاي توســعه اي دیگري تدوین 

شدند که اغلب رویکرد عمرانی داشـتند. در واقع 

پیش از انقالب  برنامه هاي توســـــعه عمدتاً به 

صـورت پروژه محور بوده و مبتنی بر ظرفیت ها و 

نیازهاي عمرانی هر استان تدوین و اجرا می شد.

از همان زمان شاهد هســتیم که متاسفانه استان 

هاي حاشیهاي و مرزي همچون کردستان، سـهم 

آنچنانی در توسـعه ملی نداشــته اند. و ســطح 

محرومیت در این مناطق طبق آمار و شاخص هاي 

موجود بیشتر از نواحی دیگر کشـور بود. در سال 

1357 اسـتان کردســتان حتی از داشــتن یک 

کیلومتر راه روسـتایی آســفالت محروم بود، در 

حوزه برق رسـانی، روسـتاهاي اســتان به تعداد 

انگشــتان دست از نعمت برق برخودار بودند. در 

سایر حوزه ها نیز از جمله آموزشی، بهداشتی و ... 

دچار عقبماندگی مزمن بوده است. 

تمامی این موارد توسـعه نیافتگی کردســتان را 

تشدید کرد. 

در برنامه هاي توســـعه اي بعد از انقالب رویکرد 

اصلی توسعه فرهنگی، اقتصـــادي، اجتماعی و    

همه جانبه بوده اسـت و تدوین برنامه ها مبتنی بر 

ظرفیت ها و مزیت هاي مناطق اســـــت که هر      

کدام از استان ها می بایســـــــــت همچون           

قطعات یک پازل سهم خود را در توسـعه ملی ایفا 

ادامه در صفحه 7نمایند...                                    

متاسفانه بالفاصله پس از پیروزي انقالب اسـالمی 

در این منطقه شـاهد بحران هاي امنیتی بودیم که 

استان را با محرومیت بیشـــتر مواجه کرد، از 31 

شهریور 1359 به بعد نیز کردستان به عنوان یکی 

از استان هاي مرزي با 230 کیلومتر مرز مشترك با 

عراق به صورت مســتقیم به مدت 8 سال درگیر 

دفاع از کشــور بود و لطمه هاي فراوانی به استان 

وارد شد. 

نخستین برنامه هاي توسعه بعد از اتمام جنگ و از 

سال 1368 آغاز شد و تاکنون شش برنامه توسعه 

در ایران بعداز انقالب اسالمی تدوین شده و اکنون 

در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم. 

ارسالن ازهاري، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان کردستان و از مدیران باسابقه حوزه برنامه ریزي کشور در گفتگویی پیرامون چالش هاي حوزه برنامه ریزي در 

کشور و نگاه به مناطق کمتر توسعه یافته در برنامه هاي توسعه با رسانه اقتصاد کالن اعالم داشتند:

اردوي تیم مدیریتی استان اردوي تیم مدیریتی استان 
در دانشگاه کردستاندر دانشگاه کردستان

اردوي تیم مدیریتی استان 
در دانشگاه کردستان

انتصاب دو نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه کردستان 
به عنوان معاون استاندار کردستان 

باحکم وزیر کشور «کیومرث حبیبی کیلک» به 

عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 

کردســتان معرفی گردید و اســماعیل زارعی 

کوشـا، اسـتاندار کردسـتان  در حکمی «حامد 

قادرزاده» را به ســمت ســرپرســـت معاونت 

هماهنگی امور اقتصادي منصوب کرد. 

اسماعیل زارعی کوشـا اسـتاندار کردسـتان در 

آئین معارفه و تکـریم معاونین امور هماهنگـی 

عمرانی و اقتصادي: دین مبین اسالم به واسطه 

قیام امام حسـین پابرجا مانده است و امیدوارم 

بتوانیم از راه و سیره آن امام بزرگوار وشـناخت 

ابعاد وجودي آن حضـــرت سرمشــــق و الگو 

بگیریم.

در استان نیازمند تلفیق جامعی میان علم، اجرا 

و مدیریت میدانی با کار شبان هروزي هســتیم و 

معاونت جدید اقتصــــادي باید پیوند جدیدي 

میان مجموع ههاي مرتبط اجرایی و گـرو ههاي 

علمی ایجاد کند. یکی از مهمترین دغدغ ههاي 

ما جذب ســـــرمای هگذاران قابل و عالقمند به 

سرمایه گذاري در استان اسـت و هم اکنون در 

اســـتان نیز 17 مجوز بی نام آماده واگذاري به 

ســرمای هگذاران اســت. ســرمای هگذاران باید 

احساس کنند که زمینه کار و فعالیت در استان 

فراهم و ریسک سرمای هگذاري پایین است.

در همین مراسـم اســتاندار کردســتان اعالم 

داشتند:

انتظار داریم کارگــــــروه هاي حوزه معاونت 

عمرانی فعال تر از گذشــته عمل کنند و حوزه 

بازآفرینی شـــــهري مورد توجه جدي تر قرار 

گیـــــرد. جذب اعتبارات از وزارت خانه ها در 

دســـــتور کار قرارگرفته و اقداماتی جدي در 

خصــوص وضعیت نامناسب ساخت و ساز غیر 

مجاز صورت گیرد. 

زارعی کوشـا همچنین تاکید کرد ســاماندهی 

مرزهاي استان حوزه مشـترك بین دو معاونت 

جدید است و بایســـــتی به صورت ویژه مورد 

توجه قرار گیرد.
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تسـهیالت جمع تســهیلگري است در صورتی که 

برخی از مسـئولین در کردستان تسـهیالت را تنها 

دادن وام و بدهکار کردن کارآفرینان م یدانند. 

یکی از کاندیداهاي مجلس شــــوراي 

اسالمی کورد در زمان انتخابات م یگفت 

راي بیاورم پتروشـــــیمی باختر را به 

کردستان م یآورم!

به اسـتناد دیدار بایکی از افراد مرتبط در شــرکت 

صنایع غذایی سحر در همدان به این مسـئله اشاره 

نمودند که بــــیش از 70% از مواد اولـــــیه خط 

تولیدشان را محصوالت کشاورزي استان کردستان 

تامین می کند این مســئله نشــانگر نبود کارخانه 

هاي صــنایع تبدیلی بزرگ در اســتان اســت که 

بتوانند با فرآوري محصـوالت کشـاورزي رونقی به 

تولید و توسعه استان ببخشــــند و از خام فروشی 

محصـــوالت به سایر استان ها جلوگیري شود و ما 

هم در زمره تولیدکنندگان مطرح کشــــــور قرار 

بگیریم. الزم به ذکر اسـت در تارنما (وب ســایت) 

قبلی استانداري کردستان بخشـی با عنوان فرصت 

هاي سرمایه گذاري درج شده بود که می توانسـت 

فرصـــت هاي ســــرمایه گذاري را در حوزه هاي 

مختلف به عالقه مندان معرفی کند که متاســفانه 

طبق جســــتجوي اخیر بنده متوجه شدم در وب 

سایت جدید استانداري کردسـتان عالوه بر این که 

این فرصت ها به روز نشده است بلکه در وب سایت 

حذف شـده اسـت ... و در رســانه ها هم هیچگونه 

اطالع رسانی در خصـــــوص معرفی فرصت هاي 

سرمایه گذاري در استان صورت نگرفته است!

عدم وجود نیروي کار حرف هاي مورد نیاز

البیگري مدیران و نفوذ شـرک تهاي پایتخت 

در تصاحب پروژ ههاي استان کردستان

تورم باال در استان کردستان

عدم توانایی مدیران از تصـاحب فرص ت هاي 

توسع هاي براي استان

در تمام دنیا وجود مرز مشـــترك با کشـــورهاي 

همســـایه به عنوان یک فرصت صادرات و واردات 

مناسب به شمار می آید براي نمونه کشـور چین با 

وجود چندین بندر ترخیص کاال و صـــادرات کاال 

توانسـته است یکی از قطب هاي تجارت کاالیی در 

دنیا باشــد، فرودگا ههاي دبی ترکیه از بزر گترین 

گلوگا ههاي ترانزیت هوایی کاال می باشـــد حال با 

توجه به اینکه ما مرز قابل توجهی با کشـــور عراق 

داریم و اعالم رســــــمی اتحادیه واردکنندگان و 

صادرکنندگان اقلیم کردستان عراق منبی بر اینکه 

بیش از 70 درصـــد از کاالهاي وارداتی به عراق از 

مرز اقلیم کردسـتان عراق وارد می شـود می تواند 

فرصت مناسبی جهت فراخوان سـرمایه گذاران به 

استان کردستان باشد که با سـاخت سـردخانه ها، 

ســـــوله،انبار، کارگا ههاي مونتاژ کاال و همچنین 

انبارهاي توزیع کاال را در اســــتان قرار بدهند که 

متاسفانه این فرصت به درستی معرفی نشـده است 

و طبق گفته یکی از مقامات ارشـد قبلی اعالم شـد 

که در یک قانون نانوشـــته با توجه به اینکه ممکن 

است در جنگ هاي احتمالی و مرزهاي مشترك را 

از دســت بدهیم تمرکزي بر توســعه شـــهرها و 

استا نها نباید داشته باشیم و این مسـئله باعث می 

شود که سرمایه گذاران عالق هاي به حضـور در این 

استان نداشته باشد.

وزیران و آگاهی از فرصـت هاي توسـعه ملی بتواند 

براي اســتان فرصــت ســازي کند اســتانداران، 

نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی استانی در 

صنوات قبلی متاسـفانه توانایی جذب فرصـت هاي 

کالن و قابل توجهی را براي توسعه استان نداشـته 

اند. براي نمونه اگر این مســــئولین توانایی جذب 

چندین مگا پروژه رو براي استان داشته بودن و این 

فرصت رو از سایر استا نهاي توسع هیافته تر سـریع 

تصـــاحب م یکردند بدون شک باعث رونق تولید، 

اشتغال و فرصت آفرینی براي این دیار م یشـدند و 

بســــتر را براي حضــــور سرمای هگذاران مهیاتر 

م یساختند.

براي نمونه می خواهم به اقدام جاســــتین ترودو، 

نخســــــــ توزیر جوان کانادا اشاره بکنم که در 

دیدارهاي رسمی با مقامات دیگر کشورها جوراب 

عدم توجه به پتانســیل ها و معرفی ظرفیت 

هاي سرمایه اي استان

در این نمونه می توان به طرح تکاپو اشـاره کرد که 

در سال 1393 شـروع شـد و اسـتان کردسـتان به 

عنوان الگوي کشــــوري انتخاب گردید و به گفته 

مدیران وقت ادارات مرتبط در مطبوعات و رســانه 

ها قرار بر این شـد که تا پایان سـال 1398 بیش 6 

هزار نفر در اســـــتان در حوزه فناوري اطالعات و 

فناوري ارتباطات شغل ایجاد شود، و متاسـفانه این 

موضوع بسیار مهم محقق نگردد.که با میدان دادن 

به چندین شـــــرکت مقیم مرکز و عدم توانایی و 

صـــــداقت چندین مجموعه دولتی این پروژه بی 

نتیجه ماند و 6000 خانواده کردسـتانی از فرصـت 

داشتن یک شغل محروم شـدن، که الزم اسـت این 

افراد در دادگا ههاي عمومی مورد بازخواســـــت و 

مواخذه قرار بگیرند. اصلی ترین مشکل قضـیه این 

است؛ باتوجه به اینکه بیشـــــــتر این طرح ها در 

پایتخت مصــــوب می شود افراد فرصت طلب در 

پایتخت با البیگري اقدام به قرارداد با دستگاه هاي 

مربوطه استانی می کنند و از جانب مســـئوالن به 

فعاالن اقتصـادي و سرمای هگذار بومی توجهی نمی 

شـود و متاسـفانه افراد خارج اسـتان هم با توجه به 

عدم شناخت کافی از فرصـت ها، بازار، نیروي کار و 

.... غیره و همچنین نبود ســـــامانه جامعی جهت 

آمایش اشتغال و سرمای هگذاري در کردسـتان و در 

دسترس نبودن اطالعات کافی، و در کل مشـــهود 

بودن نیت برخی از افراد، دریافت پول و آمارسـازي 

است این پروژه شکســــــت م یخورد  و هزار هم 

استانی بدون سهم م یمانند، ده ها مورد هستند در 

پروژه هاي رسـانه اي، فناوري اطالعات و ارتباطات 

می توان در سال هاي گذشته در این خصـــــوص 

اشاره نمود.

یکی از ویژگی هاي مدیران باهوش و دلسوز دولتی 

ایجاد زیرساخت و فرصت سازي در زمینه توسعه و 

رشد اقتصــاد در استان است، به گونه اي که شاید 

الزم باشد آن مدیر با ایجاد ارتباط نزدیک با هیئت 

متاسفانه یکی از مشـکالت جوانان تحصــیل کرده 

عدم آگاهی از شرایط کار در محیط واقعی کار است 

که بیشــترین آسیب را دانشـــگاه هاي ما در این 

مســئله به وجود آورده اند. در اکثر دانشــگاه هاي 

برتر دنیا با ارتباط مداوم صنعت در قالب پروژه هاي 

برون سپاري شده فرصـت هایی خلق می کنند که 

دانشـجویان مســتقیما با محیط واقعی کار ارتباط 

داشـته باشــند و توانایی هاي الزم را براي ورود به 

بازار کار کسـب  که متاسفانه در کشــور ما چنین 

نیست و هنوز فاصله زیادي میان صنعت و دانشگاه 

وجود دارد و همین امر باعث شــده اســت که فرد 

سـرمای هگذار دغدغ همند نبود نیروي حرف هاي مورد 

نیاز باشــد. البته معاونت علمی و فناوري ریاســت 

جمهوري در سـالهاي گذشــته اقدام به راه اندازي 

مراکز رشد در پار كهاي علم و فناوري و دانشگا هها 

نمودن که می تواند فرصت خوبی براي دانشجویان 

Business  و صـــــــــــاحبان ایده در قالب

 incubatorباشد اما متاسـفانه به درسـتی و در 

سطح گسـترده این فرصت، به دانشـجویان معرفی 

نشـــــــده است و جا دارد در این زمینه اقدامات 

موثرتري صورت پذیرد. 

هاي رنگی با اشــکال کارتونی می پوشــد، که نظر 

خبرنگاران و جهانیان را به خود جللب کرده اسـت. 

اما داستان این جوراب ها یک اقدام تســـهیلگرانه 

براي فروش محصــــوالت تولیدي کارگاه جوراب 

سازي یک جوان سندروم داونی 25 ساله اسـت که 

جاســــتین تورودو با این اقدام باعث شـــــد که 

محصوالت تولیدي کارگاه این جوان به دنیا معرفی 

شــود، به عقیده بنده مدیران باید از هر فرصـــتی 

استفاده بکنند براي معرفی توانایی و پتانسیل هاي 

استان، اما متاسـفانه در کردسـتان ما وجود چنین 

حمای تهایی ممکن نیست چون احتمال این را می 

دهند که اگر براي کســـی این کار را بکنیم ممکن 

اسـت باعث شـود دیگران فکر کنند که آن مدیر با 

شــرکت یا تولیدي زدوبند دارد و این ابهام باعث از 

دست دادن جایگاه آن مدیر بشــود و ... با توجه به 

اینکه در سالیان متمادي به عنوان مشاور کسـب و 

کار با کارآفرینان و سرمایه گذاران زیادي در استان 

کردستان جلســات کاري داشته ام، این بزرگواران 

اعالم کـردن که نهایت لطف و حمایت مدیــران ما 

اعطاي تسهیالت بانکی است که آن هم یک پروسه 

سخت و طاقت فرساسـت؛ به دلیل سـیکل پیچیده 

قوانین بانکی کشــور و بهانه هاي متعدد و .... باعث 

دلســردي فرد می شود و از ادام هي راه منصـــرف 

م یشود.

در نهایت الزم است به این موضوع اشاره شود که ما 

مدیران با شهامت و فرصـت آفرین کمی در اسـتان 

داشـت هایم که تالشـی براي خلق فرصــت و ثروت 

براي دیارشـــــــان کمک کاري کرده اند چراکه 

متاسفانه آنها براي این مسئله اهمیتی قائل نشـده 

اند که تسهیالت جمع کلمه تسهیل است و یکی از 

موارد آن می تواند تســــهیالت بانکی باشد و بهتر 

است به دیگر عوامل تسهیلگري و فرصت سازي نیز 

جهت جذب ســـرمای هگذار به منظور رونق تولید و 

کسب ثروت توجه شود.

متاســـــــفانه در زمان تبلیغات انتخابات مجلس 

بســـــیاري از کاندیداها از توانایی هاي خود براي 

جذب پروژه هاي عظیم اشــــتغال آفرین به مردم 

وعده و وعیدهاي زیادي می دهند اما متاسفانه بعد 

از انتخاب شدن به وعده هاي خود عمل نمی کنند 

و این مسئله باعث بی اعتمادي میان سرمایه داران 

می شود که در استان سرمایه گذاري نکنند و حتی 

به نظر بنده اشـخاصــی که واقعا توانایی جذب این 

فرصت ها را دارند و به عنوان نماینده جذب نشـده 

اند بهتر است توسط مقامات استانی جذب شود و از 

این عزیزان مشاوره بگیرند.

وجود تبعیض هاي قومی و مذهبی

آمار و شواهد نشــان می دهد که بیشـــتر سرمایه 

گذاري ها در پایتخت و شــــهرهاي مرکزي مانند 

اصفهان و اراك و ...صـورت می گیرد و اسـتان هاي 

کورد نشــــین و اهل تســـــنن مانند کردستان، 

کرمانشـاه، ایالم و سیسـتان و بلوچســتان در اکثر 

موارد مورد توجه قرار نگرفته اند درسـت اسـت که 

براي بیان مسئله سندي مکتوب و قابل توجه ندارد 

اما اطالعات آماري مرکز آمار ایران نشـان می دهد 

که این استا نها به نســــبت سایر کمتر برخوردار 

بود هاند.

یکی دیگر از دالیلی که ممکن اســــت باعث عدم 

تمایل سـرمایه گذاران سـرمایه گذاري در اسـتان 

شود تورم باال در این استان می باشد که متاسـفانه 

طبق آمار رسمی جزو استان هاي پر تورم ایران می 

باشیم. یقیناً فرد سرمایه گذار که قصد کارآفرینی و 

اشتغال در استان را دارد به مســـــئله تامین مواد 

اولیه، نیرو، مکان مناسب و غیره توجه ویژ هاي دارد 

که متاسفانه در منطقه ما شرایط بسیار دشوار تر از 

سایر استا نها است. 

با توجه به اینکه یکی از معضــــــالت استان نبود 

زیرساخت مناسب مســــــکن و کارگاه است این 

مسئله باعث شده است که سرمایه گذاران کمتر به 

این دیار توجهی داشـته باشــند چرا که در این دو 

مرز بوده به دلیل نبود زمین مناسب و محدود بودن 

منابع گرانی بیداد می کند و باعث فاصــله عمیقی 

میانه سرمایه گذاري و توسعه در استان شده است.

تورم باال در اسـتان کردسـتان یکی دیگر از دالیلی 

که ممکن اسـت باعث عدم تمایل سـرمایه گذاران 

سـرمایه گذاري در اســتان شــود تورم باال در این 

استان می باشد که متاسفانه طبق آمار رسمی جزو 

اســتان هاي پر تورم ایران می باشـــیم. یقیناً فرد 

سرمایه گذار که قصـــــد کارآفرینی و اشتغال در 

استان را دارد به مســــئله تامین مواد اولیه، نیرو، 

مکان مناســــــــب و غیره توجه ویژ هاي دارد که 

متاسفانه در منطقه ما شرایط بســـیار دشوار تر از 

سایر استا نها است.

مرز در تمام دنیا فرصت محسوب می شود اما 

اینجا تهدید

کمبود زمین مناســب و امکانات رفاهی و در 

نهایت گرانی مسکن و کارگاه

آمار سازي

عدم اختیار و توانایی مدیران در تصـــمیم 

گیري به دلیل ترس از دست دادن مســند و 

جایگاه

در بســـیاري از موارد پیش آمده است که مدیران 

چنین نگرشی داشت هاند اگر من طبق خواست ههاي 

مرکز عمل بکنم و آنان از من رضایت داشته باشـند 

در جایگاه فعلـی خود باقـی مــ یمانند دیگــر چه 

لـزومـی دارد جایگاه خود را به خطـر بندازم بـراي 

درخواست یک کارآفرین و یا فرد سرمای هگذار !

این نوع تفکر که دنبال دردســـــر (حق خواهی از 

مرکز به منظور توسعه) نباشـم بهتر اسـت در میان 

بسـیاري از مدیران سنوات قبلی استان رایج بوده و 

باعث عدم رشد و توسعه این دیار شده است.

نمونه اینکه ما در پـرداخت مالیات در ایـران جـزو 

گروه اول هستیم در صورتی که هیچ کسی تا کنون 

به خود زحمتی نداده اســـت این بخش عمده این 

مبلغ را به عنوان بودجه اسـتانی به منظور توســعه 

استان آن را از مرکز طلب کند ...

یکـــــی دیگــــــر از دالیل عدم عالق همندي به 

سـرمای هگذاري در کردسـتان آمار سـازي برخی از 

دستگاه هاي بخش دولتی اسـت. به مراتب شـاهد 

بودیم آمارهاي غیر واقعی و بی اســــاس از جانب 

ســازما نها در جراید و مطبوعات اســـتان پخش 

م یشود که خبر از رشد اقتصـاد، توسعه، آموزش و 

... م یدهد در صورتی که اصل قضیه مشـهود است 

این امر تنها به منظور راضی نگهداشتن مرکز است 

چون؛ باالدســـــتیان این آمار را دســـــتوري از 

نمایندگا ن شان در استان م یخواهند و اینان چون 

توان اجــرا را ندارند و به منظور خوش خدمتــی و 

حفظ جایگا هشـان فقط آمار ســازي م یکنند. اگر 

دستگا ههاي نظارتی از سیســـــت مهاي چند الیه 

هوشـمند اسـتفاده م یکردند براي پایش و ارزیابی 

عملکرد مدیران یقیناً رخ دادن این نوع فساد کمتر 

و کمتر م یشد..

مالیات 

باتصویب هیئت وزیران و بنا به پیشـنهاد مشـترك 

وزارت امور اقتصــــادي و دارایی، وزارت صنایع و 

معادن و معاونت بـرنامه ریـزي و نظارت راهبـردي 

ریاســـت جمهوري، مقرر گردید صـــنایع جدید 

االحداث مســتقر در شهرك هاي صنعتی خارج از 

شعاع یکصد و بیست کیلومتري مرکز استان تهران 

به مدت ده سال مشــــمول معافیت هاي مالیاتی 

موضوع ماده 132 قانون مالیات هاي مســـــتقیم 

داشته باشند و این شرایط در بسـیاري از شهر هاي 

ایران حاکم اسـت براي نمونه در شــهر آذر شــهر 

تبریز طبق اطالعات شخصی و مستند هر مجموعه 

تولیدي در شـــروع  به مدت 25 ســـال معافیت 

مالیاتی دارند و این مســـئله باعث رغبت و انگیزه 

براي تولید کننده می شـــود که در آن شــــهرها 

سـرمایه گذاري کند در صـورتی که متاســفانه در 

کردستان چنین نیست...!

بروکراسی اداري

بیشتر مواقع در سیستم اداري ما شایسـته ساالري 

در انتصـابات زیاد نقشـی ندارد و بر اساس روابط و 

ضوابط ؛ افراد بر کرسی هاي حســاس و تاثیرگذار 

می نشــینند و مهمتر از همه چون دانش و توانایی 

کافی در امورات ندارند و به دلیل داشـــتن نگرش 

مدیــریت کوتوله اي اعتقاد دارند که مبادا مدیــر 

میانی و یا کارمند بخواهد خودي نشـــــان دهد و 

جایگاه آنان را متزلزل کنند اکثر موافق افراد ناتوان 

تر و سفارش شده را در مســتند هاي حســاس در 

مدیریت میانی سازمان منسوب می کنند.

وجود این سیسـتم معیوب در مدیری تهاي دولتی 

باعث به وجود آمدن ســــردرگمی هاي کاري می 

شود که دود آن بیشــتر مواقع در چشــمان ارباب 

رجو عهاي صاحب ایده و کارآفرین می رود. در این 

سیســتم ارباب رجوع یا فرد کارآفرین که به دنبال 

فرایند اخذ مجوز و ... به ادارات مراجعه مـ یکند در 

ســـیکل باطلی قرار م یگیرد به گون هاي که فرد به 

عنوان یک نمونه آزمایشـــــی براي آزمون و خطا 

کردن جهت کارآموزي مدیران فوق الذکر قـربانـی 

م یشود. متاسفانه همین مسـئله مهم باعث از بین 

رفتن انگیزه فرد متقاضـی می شـود و در نهایت در 

میان راه از ســـرمایه گذاري و یا کارآفرینی در این 

دیار منصرف می شود.

مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: این کشـور 

با نگاه هاي تنگ و بســته جناحی قابل درك کردن نیســت. 

جمهوري اسالمی نیاز به یک بازگشـــت به خود دارد. نیاز به 

یک اصـــــالحات مثبت دارد و هیچ کس غیر از مقام معظم 

رهبري نمی تواند. نه رئیس جمهور و نه رئیس قوه قضـائیه و 

نه رئیس قوه مقننه، نه جم عشـان و نه فردشــان، هیچ فردي 

جز مقام معظم رهبري قادر نیست به داد مملکت برسد.

محورهاي گفت و گوي مرعشــــــی دبیرکل حزب 

کارگزاران سازندگی:

دولت و سازمان برنامه و بودجه در بودجه 1401 براساس یک 

تصـمیم درست که مجلس را هم متقاعد کردند، متوسط نرخ 

دســتمزدها و حقوق را 10 درصــد باال بردند. البته این عدد 

براي طبقات پائین تر، باالتر بود و در جاهایی عدد پائی نتر بود 

شـرایط فعلی را باید دولت فعلی پاسـخ بدهد و شـما 

دارید، به دولت قبل برم یگردانید.

بده یها یکی از آن حر فهاي عجیب و غریب است. کشـــور 

یک دارایی و یک موجودي دارد؛ همیشـه دول تها یک سري 

بدهی دارند. دولت آقاي ابراهیم رئیسـی هم با حجم باالیی از 

بدهـی قطعا دولت را به دولت بعد از خود تحویل خواهد داد و 

این یک امر جاري است. آقاي رئیسی چون تجربه کار اجرایی 

نداشتند و با دولت آشنا نبوده و نیســــــــــتند، حرف غیر 

کارشـناســی زیاد م یزنند و این هم یکی از همان حر فهاي 

غیر کارشناسی است.دولت آقاي رئیســـی تورم را حدود 40 

درصد از آقاي روحانی تحویل گرفت و تا االن براسـاس پیش 

بینی هاي تمام کارشناسان خوش بین 60 درصد به باال است. 

براساس بررسی اقتصـــــاددانان بدبین باالي صد است. باید 

فکري به حال این کرد. در جمع دوسـتان شــما (دوســتان 

ارزشی یا انقالبی) فرض بر این بود که مشکالت کشـور ناشی 

از مدیریت آقاي روحانی و جهانگیري و دولت قبل است.

االن که تحویل گرفتند فکر می کردند با یک دولت انقالبـی و 

دوستان جوان، انقالبی و پرکار که بیاورند، مسائل کشـور حل 

می شود. البته خیلی زود به این نتیجه می رسید که این طور 

نیســــت. هزار نکته باری کتر از موي اینجاست نه هر که سر 

بتراشد قلندري داند. خیلی ساده از دولت آقاي رئیســـی در 

مورد دستمزدهاي سال 1401 دو حکم متناقض بیرون آمده 

است.

و در بعضــــی جاها حقوقها را رشد ندادند و صفر پیش بینی 

کردند. این یک تصــــمیم از سوي دولت بود که بیرون آمد. 

همزمان وزیر انقالبی شـــــما آقاي عبدالملکی بدون نگاه به 

گذشته که در چه مرحله اي شوراي عالی کار وارد تصـــمیم 

گیري م یشد، تصـمیم دیگري گرفت. در عرف دولت این بود 

که وزیر کار، قبل از آن که شوراي عالی کار تصـــویب کند به 

دولت گزارش م یداده است.

در جلسه دولت بحث می شد و دولت کف و سقفی را به وزیر 

کار اعالم می کرد که مثالً بین 15 تا 21 درصـد شـما اختیار 

دارید که مســـــــئله را با شوراي عالی کار حل کنید. آقاي 

عبدالملکـــی بدون اینکه به دولت بگوید و دولت بدون اینکه 

توجهی بکند (آقاي رئیســـی و آقاي مخبر و عبدالملکی این 

تجربه را نداشتند) آقاي عبدالملکی در جلسه نشسـتند و 57 

درصد دستمزدها را رشد داد که اشـتباه بود. در سـه ماه اخیر 

هرچه اجتماعات اعتراضی در کشـور از فرهنگیان، کارمندان 

مختلف، بازنشــســـتگان تأمین اجتماعی در خیابان ها می 

بینید، ناشی از این دو عدد متضاد و متفاوتی است که از دولت 

بیرون آمده است. همه می گویند که ما 57 درصدي هستیم. 

االن هم دولت عقب نشینی می کند و 57 درصد را به آنها می 

دهد. منابع را از کجا می آورند؟ منابع کجاست؟

این انتقاد به آقاي روحانی هم وارد اســــت. آقاي روحانی به 

قیمت بنزین دست زد و چند صدشهر آشوب و اعتراض شد و 

تمام درآمد حاصل از این کار به حســاب خانوارها ریخته شد 

یعنی یک ریال آن وارد تامین کسـري بودجه نشـد. اسم این 

اصالح ساختار نیست.

ما به مردم م یگوییم این پول را از شــــما م یگیریم تا دیروز 

روغن را ارزان م یخریدید اما االن گرا نتر م یخرید. آرد صنف 

صــــنعتی را ارزان م یخرید اما االن گرا نتر م یخرید اما در 

مقابل تورم را 7 درصـد الی 10 درصـد پائین م یآوریم. از این 

جیب به جیب دیگر مـی گذارم. اما اگـر بگویید که من کاال را 

گران م یکنم و بعد تعهد م یکنم که پول را به حســـــــاب 

خانوارها واریز م یکنم. اسم این دیگر اصالح ساختار نیسـت، 

بلکه این اشتباه و نشناختن موضوع است.

اینکه تورم 40 درصد را جناب آقاي رئیســی تحویل گرفته و 

االن 60 درصد شده است، یعنی اشـتباه راهبردي دولت بوده 

که اولویت را تشـخیص نداده و روي آتشــی که فوران کرده، 

اکسیژن و بنزین دمیده است.

اگر آقاي جنتی که امثال بنده را رد صـــــــالحیت م یکند 

نم یداند پدربزرگ بنده چه خدمتی به اســـــالم کرده، من 

م یدانم که جدم یعنی میرحســـین مرعشـــی در مازندران 

حکومت بر مبناي والیت فقیه تشکیل داده است.

دولت در سمت تقاضـا که بودجه بوده، بودجه را کاهش نداده 

بلکه با یک کســــــري بودجه به مجلس برده است. مجلس 

انقالبی هم کســري بودجه را یک و نیم برابر کرده است. این 

مسـئله 50 درصد کسـري بودجه را رشد م یدهد. اگر ندارید 

چرا فکر م یکنید پولدارید؟

اگر به آینده ایران و جمهوري اسالمی و عزت شـخص آی تاهللا 

ســـیدعلی خامن هاي فکر م یکنید باید جمع شـــویم و از او 

بخواهیم که ورود کنند تا جمهوري اســـــالمی ری لگذاري 

جدیدي داشته باشد. جمهوري اسـالمی باید به خود برگردد. 

باید محدوده رقابت هاي سیاسی مشـــــخص شود باید این 

محدوده منجر به کارآمدي بهتر و بیشــتر شود. در فرهنگ و 

اقتصـــــاد باید ببینیم چه کاري باید بکنیم که رشد بهتري 

داشـته باشـیم. امروز باید به داد جمهوري اسـالمی و رهبري 

برسیم. به واهللا ارزش ندارد به خاطر امثال من، این کشــــور 

ضربه بخورد.

این کشور با نگاه هاي تنگ و بسـته جناحی قابل درك کردن 

نیسـت. جمهوري اسالمی نیاز به یک بازگشـت به خود دارد. 

نیاز به یک اصـــــالحات مثبت دارد و هیچ کس غیر از مقام 

معظم رهبــري نمــی تواند. نه رئیس جمهور و نه رئیس قوه 

قضائیه و نه رئیس قوه مقننه، نه جم عشان و نه فردشان، هیچ 

فردي جز مقام معظم رهبري قادر نیســـــت به داد مملکت 

برسد.

یکی از اساتید دانشــگاه م یگفت قبالً 20 درصد بچ ههاي ما 

معدل باالي 19 داشـتند اما االن 50 درصـد معدل باالي 19 

داریم. حتی دانشـجویان متوسط هم به درس چسـبید هاند تا 

معدل باالي 19 بیاورند تا از ایران بروند. این یعنـی فاجعه. ما 

مثل برف در تابستان آب م یشویم.

دولت، سازمان تأمین اجتماعی و صندو قهاي بازنشـسـتگی 

کســــــــري بودجه دارند و نمی توانند پرداخت کنند. چرا 

دسـتمزدها را باال می برید؟ از کجا می خواهید تامین کنید؟ 

دولت باید ابتدا کسري بودجه را حل کند. نم یخواهید برجام 

را احیا کنید، قبول صـــادرات نفت را هم افزایش نمی دهید، 

ایرادي ندارد، نفت را به کمپانی هاي معتبر دنیا نم یفروشـید 

و م یخواهید تک محموله به کمپان یهاي کوچک چینی زیـر 

قیمت بدهید، مشکلی نیس ت؛ هرکاري که م یخواهید بکنید. 

دولت دست شماست الاقل راهی براي کســـري بودجه پیدا 

کنید. نم یشود که الیحه کســــري بودجه به مجلس برود و 

مجلس 50 درصد بر کســــري بودجه اضافه کند و به دولت 

برگرداند. این تورم درســـــت م یکند و در این میان یادتان 

افتاده که ارز 4200 تومانـی را باید حذف کنید و قیمت تمام 

شده را هم باال ببرید؟ ای نها سبب تورم سه رقمی در کشــور 

م یشود. آن وقت چه کســــی م یخواهد جوابگو باشد؟ اینها 

موضـــوعاتی کامالً واقعی اســـت و دولت باید اینها را جدي 

بگیرد.

هیچ تعصـبی نسـبت به آقاي هاشمی و دیگري ندارم. کار بد 

مصلحت آن است که مطلق نکنیم. مرحوم هاشمی در بحران 

ها لنگري بود و می توانســــــت در بحران ها کمک کند. به 

مناسـبت ایام فوت آقاي هاشـمی خدمت مقام معظم رهبري 

رسیدیم. عرض کردم شما از مجموع حواریون حضــرت امام 

(ره) فقط حضـرت عالی باقی مانده اید و نقش شما و اقدامات 

شما براي حفظ جمهوري اسالمی وظیفه بســــیار سنگینی 

است که بر دوش شماست. نقش مقام معظم رهبري بی بدیل 

است.

ما دلمان نم یخواهد که خداي نکرده دولت ناموفق باشـــد و 

زمین بخورد. به آقاي رئیســـی هم این حرف را زدم که آقاي 

رئیسـی ما هم رقیب شما بوده و هم رقیب شما خواهیم ماند. 

ولی شما رقیب ما نیســــتید. رقیب ما ناامیدي و یأس مردم 

است. یأس مردم در ناکارآمدي سیســتم هاي اقتصـــادي و 

استخدامی است. اگر ( آقاي رئیسی) خوب کشور را اداره کند 

مردم به آینده امیدوار می شـوند و امیدوارانه به پاي صـندوق 

می آیند و در بخش عمده اي به ما رأي می دهند. اینها پنهان 

نیســـت و ما م یخواهیم که آقاي رئیســـی موفق شوند. اما 

مسیري نیست که احساس کنیم از آن موفقیتی بیرون بیاید. 

موفقیت به این سـادگی و با روندي که کارها شــروع شــده، 

حاصـــل نم یشــــود. امیدواریم از همین جا دولت متوجه 

پیچیدگی اوضاع شود. تجربه اصـالح طلبانه را کنار بگذارید و 

تجربه اصولگرایی کشور را به کار بگیرید.

ارز 4200 تومانی باید حذف م یشـد البته با یک اســتراتژي 

مشخص. زمانی باید حذف شود که اوال دولت کسـري بودجه 

اش را حل کرده باشد.

اگر یک پروسه واقعی اصالحی در کشور آغاز نشـود و اگر این 

روند مخرب فعلی (فرار سرمایه، فرار تحصـــــــیل کرد هها، 

کوچک شدن طبقه متوسـط، تورم سـنگین، نارضـایتی باال) 

تکرار شود و متوقف نشـــود، وضعیت اسفناکی در انتظارمان 

خواهد بود.

جمهوري اسالمی باید یک برنامه اصالحی واقعی را در دستور 

کار قرار دهد. همه باید مشـــارکت کنند و همه مدافع اصول 

واقعی کشور و رهبري انقالب باشند. اینها واقعیت هاي کامالً 

ملموس براي بنده اســـت که در ســـال 1358 در میدان و 

خیابا نهاي کرمان ایســـتادم و با منافقین مبارزه کردم. من 

همان جوان سال 58 هســــتم و هنوز هم همان اعتقادات را 

دارم و تکلیفم با جمهوري اسالمی ایران مشخص است.

روند مخرب فعلی متوقف نشود

وضعیت اسفناکی در انتظار ایران است

ما به مردم م یگوییم این پول را از شـما 

مـ یگیــریم تا دیــروز روغن را ارزان 

م یخریدید اما االن گرا نتر مـ یخـرید. 

آرد صنف صـنعتی را ارزان م یخرید اما 

االن گرا نتر م یخرید اما در مقابل تورم 

را 7 درصد الی 10 درصد پائین م یآوریم. 

آقاي روحانی به قیمت بنزین دست زد و 

چند صدشهر آشـوب و اعتراض شـد و 

تمام درآمد حاصل از این کار به حسـاب 

خانوارها ریخته شـد یعنی یک ریال آن 

وارد تامین کسري بودجه نشد. اسم این 

اصالح ساختار نیست.

وي ادامه داد: نخست ایجاد ثبات اقتصاد کالن که تورم 

وزیر اقتصاد بیان کرد: با توجه به تاکید رییس جمهور بر 

سند تحول دولت، حوزه اقتصــادي تالش م یکند از این 

فرصت براي موضوعات کلیدي استفاده کند.

خاندوزي ادامه داد: در این گزارش مشــــخص شده که 

کدام دسـتگا هها تخلف م یکنند و در پ ینوشـت گزارش 

عملکرد قرار شــد دســتگا ههاي نظارتی داخل و بیرون 

دولت تمرکز کنند و هماهنگی خوبی بین کمسیو نهاي 

مجلس شوراي اسالمی و قوه قضائیه انجام شده است.

وزیر اقتصــــاد ادامه داد: با اجراي گام به گام رست هها و 

بخ شهاي اقتصـادي مختلف، هر کدام به ترتیب با توجه 

به اینکه برخی فعالی تهاي اقتصــادي در باالدست قرار 

دارند و بقیه در پایین دست آن فعالیت م یکنند، اولویت 

را به بزر گترین فعالیت اقتصــــــــادي دادیم؛ ب هویژه 

بزر گترین فعاالن اقتصـــادي را در شرک تهاي دولتی، 

تولیدکنندگان بزرگ کاالهاي اساسی و فلزات اسـاسـی 

در اولویت قرار دارند.

وزیر اقتصـــــــــــاد اظهار امیدواري کرد با همگرایی 

دسـتگا ههاي نظارتی در ســال 1401، نه فقط شــاهد 

کاهش مدت زمان تصــویب صدور مجوزها باشیم، بلکه 

در عمل برداشـتن مجوزهاي کاغذي ناشــناس و اعمال 

سلیقه دستگا هها محقق شود.

ضرورت تغییر ریل سیاستگذاري کشور در تدوین برنامه 

هفتم توسعه» در جمع خبرنگاران، اظهار داشت : تدوین 

برنامه هفتم توسـعه فرصـت خوبی براي اجماع نظر بین 

قواي مختلف، سـیاســ تگذاران و صــاح بنظران براي 

برنامه پنج سال آتی کشور است، ب هویژه مسائلی است که 

باید در اولویت قرار بگیرد.

را مهار کند و دوم تســــهیل جدي و کاهش هزین ههاي 

تولیدکنندگان در فعالی تهاي اقتصــــــادي و افزایش 

سرمای هگذاري و صادرات مدنظر اسـت و آخرین نکته نیز 

توزیع درآمد عادالنه و رفع فقــر خواهد بود که به عنوان 

سرفصـــل اقدامات برنامه هفته توسعه را در دستور کار 

داریم.

وي درباره تسـهیل صدور مجوز کسـ بوکارها بیان کرد: 

گزارش عملکرد س هماهه اول درگاه ملی صـدور مجوزها 

از مسووالن دریافت و به رییس جمهوري ارسال شد.

وي افزود: پس از اینکه سیاس تهاي کلی از طرف مجمع 

تشخیص مصـلحت نظام براي رهبر معظم انقالب ارسال 

و توسط ایشـان ابالغ شد، زمین هاي فراهم کرد که دولت 

نیز بتواند با سرعت بیشتري الیحه برنامه هفتم توسعه را 

آماده کند. در ســـــازمان برنامه و بودجه در حال آماده 

کردن مقدمات اسـت که به محض ابالغ سـیاســ تهاي 

کلی مرحله تدوین الیحه آغاز م یشود.

خاندوزي درباره تکمیل ســامانه مودیان مالیاتی، گفت: 

مقرر شد رییس سازمان امور مالیاتی توضیحات تفصیلی 

بدهند، زیرا سامانه فعالیت خود را شـروع کرده، اما چون 

امکان فراخوان ه مزمان همه فعاالن اقتصــــادي ندارد، 

سازمان امور مالیاتی طرح پنج مرحل هاي را پیشنهاد داده 

است که به ستاد اقتصادي دولت ارائه دادیم.

وزیر اقتصاد بیان کرد: با توجه به تاکید رییس جمهور بر 

سند تحول دولت، حوزه اقتصــادي تالش م یکند از این 

فرصت براي موضوعات کلیدي استفاده کند.

وي ادامه داد: نخست ایجاد ثبات اقتصـاد کالن که تورم 

را مهار کند و دوم تســــهیل جدي و کاهش هزین ههاي 

تولیدکنندگان در فعالی تهاي اقتصــــــادي و افزایش 

سرمای هگذاري و صادرات مدنظر اسـت و آخرین نکته نیز 

توزیع درآمد عادالنه و رفع فقــر خواهد بود که به عنوان 

سرفصـــل اقدامات برنامه هفته توسعه را در دستور کار 

داریم.

پیشنهاد سازمان مالیاتی در مورد سامانه مودیان 

به هیئت دولت رفت

 سید احســان خاندوزي وزیر امور اقتصـــادي و دارایی 

گفت: در برنامه هفتم توسعه ایجاد ثبات اقتصادي و مهار 

تورم، تســــــهیل جدي و کاهش هزینه تولید، افزایش 

ســـرمای هگذاري و صـــادرات و توزیع عادالنه درآمد به 

عنوان سرفصل اقدامات را در دستور کار داریم.

وي افزود: پس از اینکه سیاس تهاي کلی از طرف مجمع 

تشخیص مصـلحت نظام براي رهبر معظم انقالب ارسال 

و توسط ایشـان ابالغ شد، زمین هاي فراهم کرد که دولت 

نیز بتواند با سرعت بیشتري الیحه برنامه هفتم توسعه را 

آماده کند. در ســـــازمان برنامه و بودجه در حال آماده 

کردن مقدمات اسـت که به محض ابالغ سـیاســ تهاي 

کلی مرحله تدوین الیحه آغاز م یشود.

 خاندوزي در حاشیه همایش ملی «اولین برنامه گام دوم 

انقالب؛ ضرورت تغییر ریل سیاستگذاري کشـــــور در 

تدوین برنامه هفتم توسـعه» در جمع خبرنگاران، اظهار 

داشت : تدوین برنامه هفتم توسـعه فرصـت خوبی براي 

اجماع نظر بین قواي مختلف، ســــیاســــ تگذاران و 

صاح بنظران براي برنامه پنج سال آتی کشــــور است، 

ب هویژه مسائلی که باید در اولویت قرار بگیرد.

ثبات اقتصادي، کاهش هزینه تولید و رفع فقر 

سرفص لهاي برنامه هفتم دولت 

دالیل اختالف آماري بانک مرکزي و مرکز آمار ایران بر سر قیمت مسکن چیست؟

ســــازمان برنامه و بودجه اعالم کرد با توجه به اینکه بخش 

مســکن و سرپناه، از مه مترین حوز ههاي اقتصــاد کشـــور 

م یباشد و با توجه به نیاز مبرم به آمارهاي با کمیت و کیفیت 

قاب ل اتکا در این حوزه، مـرکـز آمار ایــران ب ه عنوان مــرجع 

رسمی آمارهاي کشـور، اقدام به تولید و انتشـار آمارهاي این 

حوزه نموده است.

روش میانگین موزون تفاوت متـراژ واحدهاي مورد مبادله را 

در قیمت ثبت شــــده در نظر م یگیرد ب هنحو ي که هر واحد 

متناســــــب با متراژ در تعیین میانگین قیمت منطقه وزن 

م یگیرد. بانک مرکزي به این نحوه محاســــبه مهم توجهی 

نداشته است.

2-مرکز آمار ایران به ارائه 2 نوع میانگین قیمت (حســابی و 

موزون) و یک مورد شـــاخص قیمت آپارتما نهاي مبادله و 

ثبت شــده در ســامانه م یپردازد. در حالی که گزارش تهیه 

شده توسط بانک مرکزي تنها شامل میانگین حســـــــابی 

م یباشد. هر یک از این میانگی نها کارکرد و استفاده منحصر 

به فـردي دارند. گـزارش مــرکــز آمار ایــران همه نیازهاي 

کاربرهاي مختلف ممکن را پوشش داده است.

4-بر اساس اطالعات خام ثبت شده در سامانه ثبت معامالت 

امالك و مسـتغالت کشـور، در تیرماه سال 1401 در مناطق 

19 و 20 شــهر تهران به ترتیب تنها 8 و 11 مورد معامله در 

سـامانه ثبت شـده اســت. این تعداد محدود معامالت امکان 

محاســبه متوســط قیمت منطقه را نم یدهد لذا قیمت این 

مناطق در محاسبه مرکز آمار لحاظ نشـده است. این نکته در 

گزارش منتشــر شده توسط مرکز آمار قاب لمالحظه است. با 

توجه به پایی نتر بودن میانگین قیمت این مناطق از میانگین 

قیمت شهر تهران، لذا عدم حضور این قیم تها در محاسبات، 

باعث بیشـتر شدن اندك متوسط قیمت مرکز آمار نسـبت به 

گزارش بانک مرکزي شده است.

مرکز آمار ایران در حوزه قیمت واحدهاي مسکونی هر ماه به 

ارائه گزارشی با ویژگ یهاي زیر م یپردازد:

1-تنها منبع تهیه این گزارش داد ههاي خام ثبت شـــده در 

سامانه ثبت معامالت امالك و مســتغالت کشـــور است که 

مرکز آمار ایران و بانک مرکزي، هر دو از این منبع بري انجام 

محاسبات استفاده م ینماید.

روش میانگین حســــابی به متراژ واحدهاي مبادله شده در 

دوره زمانی مدنظر توجهی نداشــــــته و به همه واحدهاي 

مســــکونی (چه بزرگ و چه کوچک) به یک دید م ینگرد و 

وزنی برابر م یدهد.

شاخص قیمت آپارتما نهاي مســـکونی، با استفاده از روش 

هدانیک (تعدیل کیفی) محاسـبه م یشـود و مناسـب تعیین 

دقیق تورم در حوزه آپارتما نهاي مســکونی مورد مبادله در 

هر دوره است. در این راستا از میانگی نهاي نا مبرده نم یشـود 

(به علت ناهمگن بودن آپارتما نهاي معامله شـــــده در هر 

دوره) استفاده نمود زیرا تغییرات قیمت را ب هدرستی نشــان 

نم یدهند اما چون در شــاخص قیمت اثرات تغییر کیفیت از 

منابع اطالعاتی زدوده شــده اســت، شــاخص دقیقی براي 

محاسبه تورم این حوزه محسوب م یشود.

3-تفاوت بین متوسط قیمت حسابی اعالم شده توسط مرکز 

آمار ایران و بانک مرکزي که از روشی مشــــــــابه استفاده 

کرد هاند، تقریباً 1 میلیون تومان بوده اســـت. اما رســـان هها 

ب هاشتباه به مقایسـه میانگین قیمت موزون مرکز آمار ایران و 

میانگین قیمت حسابی بانک مرکزي پرداخت هاند که این خطا 

در مقایســــــــــه دو نوع متوسط قیمت متفاوت منجر به 

سوءبرداشت پی شآمده شده است.

5-مرکز آمار ایران با اسـتفاده از اطالعات طول و عرض دقیق 

جغــرافیایــی در اختیار، اقدام به پاالیش و ادیت آدر سهاي 

استخراج شده از سامانه ثبت معامالت امالك و مســـتغالت 

کشـور و لحاظ نمودن آ نها در مناطق صحیح خود م ینماید. 

اما این امکان براي بانک مرکزي محیا نیســـت؛ لذا این نکته 

نیز باعث بروز اختالفاتی در میانگین قیم تهاي محاســــبه 

شده در سطح مناطق و کل شهر تهران بین دو دستگاه شـده 

است.

سـازمان برنامه و بودجه در توضـیح اختالف آمار 

مرکز آمار ایران و بانک مرکزي در خصــوص بازار 

مســکن اعالم کرد مرکز آمار ایران به ارائه 2 نوع 

میانگین قیمت (حسـابی و موزون) م یپردازد، در 

حالی که گزارش تهیه شـده توسـط بانک مرکزي 

تنها شامل میانگین حسابی م یباشد.

رییس سـازمان مدیریت و برنامه ریزي اسـتان کردسـتان در پاسـخ به 

دلیل تطویل زمان اجراي برخی پروژه ها و راهکار حل این مشــکل در 

کردســتان اعالم داشــت: عالوه بر حجم باالي کار هاي بر زمین مانده 

گذشته که به آن اشاره شد به دلیل وضـعیت توپوگرافی اسـتان هزینه 

انجام فعالیت ها در استان به نســــبت استان هاي مرکزي باال است به 

طور مثال هزینه ســـاخت یک کیلومتر راه در کردســـتان با توجه به 

شرایط منطقه اي بیش از 2 برابر هزینه ساخت در مناطق دشتی کشور 

است. در صدد هســتیم تا این موضوع در بررسی و تنظیم برنامه هفتم 

توسـعه منعکس شـده و در این برنامه دیده شــود تا در حوزه هایی که 

وضعیت مناسبی نداریم به میانگین کشـــــوري نزدیک شویم. اما در 

شرایط سخت تحریم هاي ظالمانه می بایســت براي حل مشـــکالت 

بیشـــــترین نگاه را به موضوع سرمایه گذاري داشته باشیم، ما در این 

راستا براي واگذاري پروژه هاي نیمه کاره استان به بخش خصـــوصی 

. ازهاري در خصــوص نقش شرکت هاي بزرگ  اعالم آمادگی می کنیم

دولتی در حوزه معادن در توسـعه اســتان با انتقاد شــدید عنوان کرد: 

شــرکت هایی که در کردســتان فعالیت دارند گردش هاي مالی چند 

هزار میلیاردي خود را در بانک هاي دیگر اسـتان ها مدیریت می کنند، 

در پرداخت حقوقات تعلل دارند و بعضــــا جز آلودگی و تخریب منابع 

طبیعی براي استان سودي ندارند. در این خصوص می بایسـت مدیران 

دستگاه هاي اجرایی با جدیت وارد شوند. ارسـالن ازهاري در پایان این 

گفتگو در موضوع ضرورت هاي توسـعه اظهار داش: همواره زمانی که از 

توسـعه صـحبت می شـود همه نگاه ها ابتدا متوجه منابع می گردد در 

حالی که به اعتقاد بنده توسـعه با منابع شـروع نمی شـود بلکه با نظم، 

انضــباط و برنامه ریزي شروع می شود، ما در خیلی جاها منابع داشته 

ایم ولی بازده نه. نمونه اش پروژه هاي نیمه تمامی سـت که بدون هیچ 

دلیلی رها شده و در مورد آنها سلیقه اي برخورد شده اسـت فلذا برنامه 

ریزي بر بودجه تقدم دارد و در صورت وجود نظم و برنامه اسـت که می 

توان به اولویت بندي در منابع رســید. با توجه به تالش هاي صــورت 

گرفته و همراهی و حمایت ویژه رییس محترم سـازمان برنامه و بودجه 

کشـور در کردستان که شایان قدردانی است و نمود آن در تخصــیص 

اعتبارات عمرانی سـال گذشــته و هزینه اي دســتگاه هاي اجرایی به 

صورت مشـــــخص عیان بود و همچنین با توجه به تالش و همگرایی 

مدیران استان علی الخصوص استاندار محترم، امیدوارم بتوانیم آنچه را 

که شایسته کردستان است، انجام دهیم.

نکته دوم حایز اهمیت در این طرح این موضــــــوع بود که مطابق آن 

تخصیص اعتبارات عمرانی استان کردستان می بایست به مدت 5 سال 

به صورت صد در صد باشـد و نکته سـوم که باز هم در راسـتاي ترغیب 

سرمایه گذاري در این مناطق بود “پرداخت 50 درصد سود تسـهیالت 

بانکی سرمایه گذاران توسط دولت”بود.

طرح آمایش سرزمین و برنامه ریزي منطقه اي در سال در سـال 1362 

در کشور مطرح گردید که به دلیل فراز و فرودهاي فراوان در مسیر این 

طرح، متاسفانه تا قبل از سال 84 اقدام قابل توجهی در راستاي انجام و 

اجراي آن صورت نگرفت. در سال 1384 دفتري در سـازمان مدیریت و 

برنامه ریزي کشـــور با همین عنوان تاسیس گردید. در سال 93 سند 

آمایش استان کردستان بر اساس شرح خدمات مصـــــــوب تدوین و 

تصویب گردید و متاسفانه اجرایی نشد و بعدها با صرف هزینه هاي زیاد 

در اسـتان بخش هایی از آن بازنگري گردید و نهایتاً در سـال 1397 در 

شوراي عالی آمایش کشور به تصـویب رسید که البته براي اینکه بتوان 

از ظرفیتهاي هر اسـتانی اســتفاده کرد توجه به ســند آمایش اولویت 

دارترین مســـــاله است. در سال 1381 قانونی با عنوان الزام دولت به 

جبران عقب ماندگی هاي استان ها و مناطقی که شاخص هاي توسـعه 

آنها زیر شاخص میانگین کشور است، به تصویب رسید که نقطه امیدي 

براي اســتان هاي کمتر برخوردار بود. یکی از خروجی هاي این قانون 

تصـویب طرح توازن منطقه اي و ایجاد ردیف اعتباري تحت این عنوان 

بود و نتیجه بارز آن احداث خط انتقال 1500 کیلومتري گاز از عسلویه 

به غرب کشـور بود  و زمینه احداث چندین واحد پتروشیمی در نواحی 

غربی کشـــور از جمله در کردستان را فراهم کرد. هر چند که به دلیل 

عدم راه اندازي صنایع پایین دستی پتروشیمی، برنامه هاي پیش بینی 

. چون معتقد هســـــتم از  شده براي پتروشیمی کردستان ناتمام ماند

فاصـله 1500 کیلومتري گاز به اســتان منتقل  و تبدیل به پلی اتیلن 

سبک شده و مجدداً بایســــــــتی چند هزار کیلومتر حمل شود و به 

محصـول نهایی تبدیل گردد و متاسفانه این واحد بزرگ تولیدي ارزش 

افزوده خاصی را براي استان ندارد و حتی مســـــئولین شرکت حاضر 

نیستند حساب هاي بانکی عمده خود را به استان منتقل کنند.
اعتبارات توازن منطقه اي 13 استان کمتربرخوردار را شـامل می شـد، 

اما به مرور زمان کارکرد خود را که صرفاً براي استان هاي کم برخوردار 

بود از دست داد و از سنوات گذشته کل کشور از آن استفاده می کنند.

همانطور که پیداست از اهداف اصلی طرح توسعه و تســــهیل سرمایه 

گذاري، حضـــــور شرکت هاي بزرگ و صنایع مادر در مناطق محروم 

کشــور با هدف ایجاد شغل پایدار بود. اگرچه در سال 1389 این طرح 

مصـــــوب شد اما با تغییر دولت ها به فراموشی سپرده شد که یکی از 

مطالبات و برنامه هاي ما در سـفر اخیر ریاســت جمهوري به اســتان 

کردستان، عملیاتی شدن این طرح در کردستان و 10 اسـتان دیگر بود 

که در صورت اجرایی شدن نقش مهمی در جذب سرمایه به استان ایفا 

خواهد کـرد. ازهاري اعالم کــرد که معتقدم عالوه بــر توجه به ایجاد 

مشاغل خرد باید طرح هاي بزرگ پیشران صنعتی در استان ایجاد شود 

که بتوانند محرك ایجاد صـنایع پایین دسـت خود باشـند. بطور مثال 

کارخانه مونتاژ تراکتور در ســنوات گذشـــته از محل اعتبارات توازن 

منطقه اي احداث گردید و بدنبال آن 20 واحد تولیدي ساخت قطعات 

تراکتور در استان با اشـتغال 500 نفر ایجاد گردید. در ادامه این گفتگو 

رییس سـازمان مدیریت و برنامه ریزي اسـتان کردسـتان در پاسـخ به 

موضوع اهمیت توسـعه مناطق روسـتایی اظهار داشـت:وقتی موضـوع 

توسعه در روستاها مطرح می گردد باید این توسعه همه جانبه باشد و با 

بررسی و شناسایی ظرفیت ها و پتانســــیل ها برنامه ها اجرایی شود. 

خوشبختانه در کردستان در حال حاضر براي 835 روسـتاي باالي 20 

خانوار طرح مطالعاتی براي شـناسـایی اولویتهاي ســرمایه گذاري و یا 

ایجاد اشـتغال انجام شـده و امیدواریم به زودي این برنامه ها عملیاتی 

شــوند. در ادامه این گفتگو مهندس ارســالن ازهاري در باب حقوقات 

اســتان از درآمدهاي دولتی گفت: همانطور که می دانید کردســـتان 

داراي ظرفیت هاي متعدد و متنوعی از جمله در آب، کشــــــاورزي، 

معادن، گردشگري و تجارت است. بنا بر گزارش سازمان صنعت، معدن 

و تجارت متاسـفانه در سـنوات گذشـته در  وصـول حقوقات اسـتان از 

درآمد معادن، اســـتان کردســـتان موفق نکرده اســـت. براي نمونه 

کردستان طی 10 سال 1600 میلیارد تومان واریز به حســــاب دولت 

داشته که می بایســـــــت بر اساس قانون 15 درصد آن براي توسعه 

زیرساخت هاي استان بازمی گشـــت ولی حدود 22 میلیارد تومان به 

استان باز گشته است و این نشان از ضعف مطالبه حقوقات استان دارد.

يکی دیگر از مهمترین اقداماتی که در ســنوات گذشــته و به منظور 

محرومیت زدایی از استان هاي کمتر برخوردار کشـور تصـویب گردید، 

این بود که در سال 89 طرحی با عنوان توسعه و تسهیل سرمایه گذاري 

در مناطق شرق و غرب کشــور، به تصــویب رسید. نکته بارز این طرح 

تضمین ریسک سرمایه گذاري در مناطق کمتر برخوردار توسط دولت 

بود که در راستاي ترغیب سرمایه گذاران به حضــــور در استان هایی 

همچون کردستان به تصویب رسید.

ارسـالن ازهاري، رییس سـازمان 
مدیریت و برنامه ریزي اســـتان 
کردسـتان و از مدیران باســابقه 
حوزه برنامه ریزي کشـــــور در 
گفتگویـی پیــرامون چالش هاي 
حوزه برنامه ریزي در کشور و نگاه 
به مناطق کمتر توســعه یافته در 
برنامه هاي توسعه با رسانه اقتصاد 

کالن اعالم داشتند:

شاهو باقري
کارشناس اقتصادي و مدرس دانشگاه

چرا سرمایه گذاران از 
استان کردستان فراري هستند؟
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مطالعه باید به عنوان یک نیاز اسـاسـی و الزم در جامعه 

مطرح شـــود تا عموم مردم به خواندن و مطالعه راغب 

شـوند و فرهنگ کتابخوانی در ســطوح مختلف جامعه 

رواج یابد.

هیچ حاکمیتـی از اینکه فـرهنگ کتاب خوانــی، درك 

معارف، فهم علوم و آشنایی با پیشــــرفت ها در جامعه 

اش، توسعه کمی و کیفی یابد آسـیبی نخواهد دید بلکه 

بدون شک نفع و سود آن بیشــتر متوجه جامعه خواهد 

بود.

راه نجات جامعه سـوق یافتن به کتاب و مطالعه اسـت و 

باید به عنوان یک سرمایه و ثروت به آن نگاه کرد.

شهرستان سنندج اسـتعدادها و قابلیت خوبی در زمینه 

نشـر و تولید دارد که م یتوان از این ظرفیت در ترویج و 

ارتقاي فرهنگ و سـرانه مطالعه در این منطقه که پایین 

اســت، بهره الزم و بهینه گرفته شــود تا آســیب هاي 

اجتماعی نیز کاهش یابد که یادگیري اصــول صــحیح 

مطالعه و تندخوانی در این امر بدن تاثیر نخواهد بود.

نقش کتاب در کاهش جرائم و آســـیب هاي اجتماعی 

بسیار موثر است در حال حاضر شاهد افزایش بسیاري از 

جرائم و آســـیب هاي اجتماعی به طرق گوناگون و در 

سطوح مختلف جامعه هســـــتیم و این موضوع نگران 

کننده است و می توان گفت بسـیاري از بداخالقی هاي 

اجتماعی، رشــــد آمار پروند ههاي بزهکاري و به خطر 

افتادن سالمت جسـمی و روحی نتیجه دوري جامعه از 

کتاب و مطالعه است.

امروز بیش از پیش ترویج و تبیین فـرهنگ کتابخوانـی 

در جامعه احســاس می شود و باید کودکانمان را با این 

فرهنگ آشـنا سـازیم تا در ســنین باالتر کتابخوانی به 

عنوان یک ضــــرورت روزانه و غذاي روح براي آنان به 

شــــــمار بیاید و یقین بدانیم که افزایش آگاهی هاي 

عمومی و اجتماعی بدون شـــک کاهش آســـیب ها و 

مخاطرات اجتماعی را به دنبال دارد.

کتاب یک مقوله بسـیار مهم و اساسی براي پیشـرفت و 

توسعه جامعه است و باید با تشکیل یک اتاق فکر تالش 

شود فرهنگ آن گسترش یابد.

در شرایط کنونی علی رغم توسعه گسترده فناوري هاي 

ارتباطی و شبکه هاي مجازي در دنیا، تالیف و انتشـــار 

کـتاب همانـند روزنامه ها همچـنان جایگاه، اهمـیت و 

نقش خود را دارا اسـت و نمی توان مدعی شـد که روش 

هاي سنتی در سـایه شـیوه هاي جدید اطالع رسـانی و 

کسب آگاهی قرار گرفته است.

اگر بخواهیم نسل آینده ما نسـلی داراي تفکر و اندیشـه 

باشد و اگر بخواهیم جامعه ما یک جامعه سالم و عاري از 

آسیب، جرم و بزه باشد بدون شـک باید فرهنگ مطالعه 

و کتابخوانی را در جامعه گسـترش دهیم و در این راستا 

نقش خانواده ها، نهادهاي متولی امر فرهنگ بخصـوص 

سازمان آموزش و پرورش و مدارس بسـیار اساسی است 

و در این جهت باید گام هاي موثر و عملی بردارند.

کاهش آسیب هاي اجتماعی 

با ایجاد فرهنگ 

مطالعه و کتابخوانی

یادداشت -شادمان اعظمی

مدیریت شهري 

و ارتقاي کیفیت زندگی مردم

بی توجهی یا کم توجهی به این موضــــوع می تواند موجب نزول 

تدریجی کیفیت محیط و به دنبال آن نزول کیفیت زندگی شود که 

تداوم این معضل در نهایت به افول  تعالی انسانی خواهد انجامید .

بســـیاري از این بازارها علی رغم تحوالت گوناگون اجتماعی در 

سنندج سال هاست که در موقعیت خود تثبیت  شده اند و بسیاري 

از آن ها پس از سال ها هنوز رقیبی در سـطح شـهر ندارند و از این 

نظر  یکی از عوامل هویت بخش منطقه به شمار می آیند.

قاعدتا فضــاي زندگی شهري باید به گونه اي باشد که شهروندان 

امکان برطرف کردن نیازهاي مادي و معنوي خود را داشـــــته و 

بتوانند سالم ، بانشـاط و در آرامش زیسـت کنند. اهمیت موضوع 

کیفیت زندگی باعث شده تا اهتمام مدیران و برنامه ریزان شـهري 

نیز بر روي این موضوع مهم  روز افزون شود.

سیدمسعودحبیبی دکتراي تخصصی شهرسازي 

انسان ها همواره در تکاپوي بهتر زیستن و ایجاد یک زندگی آرام و 

با کیفیت هستند.

پیرو گالیه هاي مردمی از نابسـامانی وضع موجود و کاهش کیفیت 

زندگی در شهر ، پس از بازدیدهاومشــــاهدات میدانی و مطالعه 

سـوابق مربوط بر آن شـد تا  با پرداختن به این موضـوع به عنوان 

یکی از مشـــکالت اساسی مناطق مرکزي شهر به ویژه در جهت 

دهی فعالی تهاي شهر سازي منطقه به این سـمت متوجه نمایم از 

ویژگی هاي خاص مناطق مرکزي شــهر به ویژه تنوع فعالیت ها و 

کاربري هاست که به صورت راسته هاي تخصـصــی تجاري ایفاي 

نقش می کنند. 

کردستان در «شاخص فالکت» استان دوم کشــــور 

شد/سهم منصــوبان دولت سیزدهم در کردستان در 

رقم خوردن این نابسامانی قابل کتمان نیست 

نرخ تورم و بیکاري دو شاخص بسیار مهم در اقتصـاد 

هســــتند، وقتی مردم از وضعیت بد اقتصـــــادي 

م یگویند، معموالً به این دو نرخ اقتصـــادي بیش از 

سـایر نر خها اشـاره دارند؛ آنچه روشـن اسـت اینکه، 

افزایش نرخ بیکاري و نرخ تورم، تبعات اقتصـــادي و 

اجتماعی بسیاري را براي یک جامعه به همراه خواهد 

داشت. 

 در سا لهاي بعد، اقتصـاددانانی نظیر «روبرت بارو»، 

«استیو هنک»، «کارسـتن هیوق» و «هینز ولش» با 

اضــــــافه کردن متغی رهاي دیگري نظیر نرخ تولید 

ناخالص داخلی، نرخ رشـــــد تولید ناخالص داخلی 

سرانه، نرخ بهره و نرخ تورم مسکن سعی کردند، نحوه 

محاســبه «شـــاخص فالکت» را کام لتر و دقی قتر 

کنند.

 از آنجایی که با افزایش میزان «شـــاخص فالکت»، 

رفاه جامعه مســـــــتقیماً تحت تأثیر قرار م یگیرد 

بنابراین، م یتوان این شــــاخص را یکی از مهمترین 

معیا رهاي سنجش عملکرد دول تها دانســت؛ هرچه 

این شاخص کمتر باشد، رفاه مردم بیشـتر است و این 

موضوع طبیعتاً نشــا ندهنده عملکرد مناسب دول ت 

است.

محاسـبات انجام شـده به اسـتناد نرخ بیکاري و تورم 

اعالمی مراجع ذیصـالح م یگوید رقم شاخص فالکت 

کردستان در سال گذشـته، 57.8 درصـد بوده و تنها 

یک استان کشــــور در این شاخص وضعیتی بدتر از 

کردستان داشته است.

 همانطور که گفته شـد، نحوه محاســبه «شــاخص 

فالکت»، این رو زها تغییر کرده اســــت، اما به دلیل 

دسترسـی نداشـتن به برخی شـاخ صها، ما در اینجا 

براي محاســـبه «شـــاخص فالکت» از همان رابطه 

قدیمی این شــــــاخص، یعنی جمع دو نرخ تورم و 

بیکاري استفاده م یکنیم.

 متولی اعالم نرخ بیکاري در ایران، مرکز آمار است که 

اطالعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاري را هر سه ماه 

ی کبار محاسبه و اعالم م یکند و در نهایت این نرخ را 

ســالیانه گزارش م یدهد؛ همچنین متولی اعالم نرخ 

تورم نیـز دو نهاد مـرکـز آمار ایـران و بانک مـرکـزي 

هســـتند که بانک مرکزي بعد از آبا نماه 97 از اعالم 

نرخ تورم خودداري کرد؛ بنابراین، براي نـرخ تورم هم 

از آما رهاي مرکز آمار ایران در این زمینه اســــتفاده 

م یکنیم.

 اهمیت نـــرخ تورم و بیکاري آن قدر زیاد بود که در 

ابتداي دهه 70 میالدي، «آرتور اوکان» سـعی کرد با 

جم عزدن این دو نرخ اقتصـــادي، شاخصـــی به نام 

«شــــاخص فالکت» را خلق کند؛ این شـــــاخص 

هما نگونه که از نام و روش محاسـب هاش پیداســت، 

بیانگر اتفاقات مثبت و امیدوارکننده در اقتصــــــاد 

نیست.

 با نگاهی گذرا به وضــعیت «شـــاخص فالکت» در 

استا نهاي مختلف کشـور در سال 1400، مشــاهده 

م یشــود که رقم «شـــاخص فالکت» در اســـتان 

کردستان در سال گذشته، 57.8 درصد بوده است؛ در 

«شــاخص فالکت» در ســال 1400 تنها اســـتان 

آذربایجان غربی وضـعیتی بدتر از کردسـتان داشـته 

است؛ به عبارت دیگر، رفاه در 29 استان کشـــور در 

سال 1400 بهتر از کردستان بوده است.

 آنچه مرور شــــد، اولین گزارش درباره وضــــعیت 

نابسـامان اقتصــادي کردستان در مقایســه با سایر 

استا نهاي کشــور در دولت فعلی نبود، قطعاً آخرین 

گزارش هم نیســـت؛ دولت سیزدهم در چینش تیم 

اقتصادي خود در کردستان مرتکب خطاهاي فاحش 

شـده و نتایج این اشـتباهات ک مکم در حال ر خنمایی 

است و با رویکردي که از تیم اقتصـادي این دولت در 

اسـتان شــاهد بود هایم باید در ما ههاي آینده منتظر 

تداوم انتشـــــار آمارهاي تأس فبار دیگري مرتبط با 

وضعیت اقتصادي کردستان باشیم.

 اما در این میان نباید نقش نمایندگان مــــــــردم 

کردسـتان در مجلس را در رقم خوردن این وضـعیت 

فالک تبار نادیده گرفت؛ حضــرات انگار نم یخواهند 

درك کنند مشــــکالتی که شیوه نظارت آنها بر کار 

دولت در کردستان به بار آورده به سمت گســــترده 

شدن و پیچیدگی پیش م یروند.

 م یماند سـخنی با کاربدســتان دولت ســیزدهم در 

کردستان؛ صاح بمنصـبان این دولت هم باید بدانند 

با برگزاري جلســــــــات بدون خروجی و تعارف و 

سخنرانی نم یتوان از مشــکالت به وجود آمده عبور 

کرد؛ مشکالتی که سهم تیم اقتصادي دولت فعلی در 

استانـ  که غالب اعضایش مهر ههاي پوششـی دولت 

سابق هســـتند  در شکل گرفتن آن غیرقابل کتمان 

است.

 کردستان فرصـتی براي آزمون و خطا ندارد؛ درسـت 

است که مردم کردستان نجی باند، اما نم یشود از این 

مردم انتظار داشـت تا ابد وضــعیت فعلی اســتان را 

تحمل کـرده و هـزینه بـ یکفایتـی عد هاي کارنابلد را 

بپردازند؛ تیم اقتصـــادي دولت در کردستان، پس از 

انتصـاب یک معاون اقتصــادي کارآمد در استانداري 

نیازمند ترمیم فوري اســت؛ پذیرش اشــتباهات در 

انتصــا بهاي صورت گرفته قدم نخســت براي قرار 

گرفتن در مسیر حل مشکالت است.

نگاهی به جدول «شاخص فالکت» 
به تفکیک استان در سال 1400

فرید کریمی - خبرنگار

بهنام هم که در خوابگاه بوده، مـ یگوید: «اجاره یک 

تخت براي چند ساعت خواب و صـبح دوباره دویدن 

براي کار تا آخر ماه، آنهم فقط براي اینکه خرج غذا و 

اجاره را بدهیم، یعنـی فقط زنده بمانیم. ماهـی یک 

میلیون تومان م یدهم.»

اما موضـوع این اسـت که اجاره خوابگاه هم افزایش 

داشته اسـت. اگر در مناطق متوسـط به باالي تهران 

بخواهید خوابگاه اجاره کنید، براي یک تخت در یک 

اتاق چهار نفره حداقل باید ماهی یک میلیون تومان 

بدهید.

بنابر اعالم مرکز آمار ایران تورم ساالنه در چهارفصل 

منتهی به بهار 1400، نسبت به دوره مشـابه سال قبل 

به 60�4 درصد رسیده است.

برخی مجرد هســتند و ه مخانه مجرد پیدا م یکنند 

که اجاره و پول پیش را تقسیم کنند. اما برخی دیگر 

یک خانواده چند نفره هســــتند که خانه را با یک 

خانواده دیگر اشتراکی اجاره م یکنند.

یکی دیگر از مشاوران امالك محدوده جی م یگوید: 

«از شــغ لهاي مختلف براي اجاره اشــتراکی خانه 

مســــتاجر داشتیم. سه نفر که از کادر بیمارستان 

هستند با هم یک خانه 40 متري اجاره کردند.»

علی م یگوید: «عل یرغم میل باطنیم محبور شــدم 

ه مخانه بگیرم. چون اجار هخانه بـراي من که حقوق 

وزرات کاري م یگیرم با این هزین هها عمال غیـرقابل 

پرداخت بود.» سهیال نیز که تجربه مشابهی دارد، به 

تجار تنیوز م یگوید: «براي اینکه بتوانم به آخـر ماه 

برسم راهی جز ه مخان هاي گرفتن نداشتم. یک خانه 

40 متري و دو میلیون و 500 اجاره.»

سکونت دو خانواده در واحد 70 متري

اجاره تخت در خوابگاه، یک میلیون!

شناختی نسبت به شخص ندارم!»

اما فقط اجاره اشــتراکی خانه در تهران رواج ندارد. 

مردم از خرید خانه ناامید شـــد هاند اما براي حفظ 

ارزش پولشـان خانه را به صورت اشتراکی م یخرند. 

بســته به پولی که دارند یک یا دو دانگ یک خانه را 

م یخرند.

سمیرا م یگوید: «نزدیک مرکز شهر سـاکن خوابگاه 

بودم، در یک اتاق 6 نفره. آنهم در این شـرایط کرونا 

که جانمان در خطر اســت، براي یک تخت باید 800 

هـزار تومان اجاره مــ یدادیم.» البته آنطور که یک 

مسـئول خوابگاه م یگوید، مهرماه اجاره خوابگا هها 

بیشـتر م یشود و این قیم تها فقط تا پایان شهریور 

است.

یکی از مشــاوران امالك منطقه نواب م یگوید: «در 

یک سال گذشته تقاضـا براي گرفتن خان ه اجار هاي با 

چند ه مخانه افزایش داشته است. پولشان نم یرسد، 

دو یا سه نفري خانه م یگیرند.»

وضعیتی که مستاجران را مجبور کرده یا منطقه خود 

را عوض کنند، یا خانه با متـراژ کوچ کتــري اجاره 

کنند. برخی هم راه دیگري را انتخاب م یکنند، اجاره 

اشتراکی خانه و گرفتن ه مخانه.

اگرچه سـال گذشــته دولت اعالم کرد که برخی از 

مستاجران م یتوانند وام ودیعه مسـکن بگیرند، اما 

این وام فقط مســکن کوتاه مدتی بود که درد اصلی 

مسـتاجران را درمان نم یکرد. مبلغ وام ودیعه براي 

شــهروندان تهران 70 میلیون تومان اســـت. اما 

مشــاوران امالك م یگویند با این مبلغ نم یشود در 

تهران خانه رهن کرد و افراد باید به حاشــیه تهران 

بروند.

مریم هم دنبال ه مخانه اســت تا خان هاي اجاره کند: 

«مدتی است در سایت و آگه یها دنبال یک هم خانه 

م یگردم. از یک طرف در این شرایط کرونایی زندگی 

در خوابگاه خطرناك اســـت، از طرف دیگر تنهایی 

نم یتوانم اجاره را پرداخت کنم. مجبور هسـتم یک 

ه مخانه پیدا کنم. آنهم در این سای تها که هیچ 

آن یکی مشـاور امالك هم م یگوید: «سه نفر کارگر 

که در باربري کار مـ یکـردند. 60 میلیون تومان با دو 

میلیون اجاره را نم یتوانستند پرداخت کنند. به زور 

خانه پیدا کردند.»

مســــتاجران م یگویند توان پرداخت اجار هها را 

ندارند، صاحبخان هها هم م یگویند هزین هها باال رفته 

و ما هم مجبوریم بـراي تامین مخارج خود اجار هها را 

افزایش دهیم.

از این موارد زیاد است و مربوط به یک شغل خاص هم 

نم یشـود. درآمدها دیگر کفاف هزین هها را نم یدهد. 

هم کارگران مجبور به اجاره اشتراکی خانه هستند و 

هم پرستاران و دیگر کارمندان. به خصـوص آنهایی 

که حقوق مصوب وزارت کار را م یگیرند.

مشــاور امالکی دیگري م یگوید: «تنها افراد مجرد 

نیسـتند که دنبال اجاره خانه به صورت مشــترك 

هســتند. مســـتاجر متاهل هم داشتیم که با یک 

خانواده دیگر خانه اجاره کـردند.» او مـ یگوید: «دو 

خانواده متاهل که با هم 6 نفر م یشدند. یک خانه 70 

متري را 300 میلیون تومان رهن کردند.»

یکی دیگر از مشـــــاوران امالك با اشاره به اینکه 

هزین ههاي زندگی باال رفته، م یگوید: «مراجع هکننده 

حسـابدار داشتم که با ه مخان هاي هم نم یتوانسـت 

خانه اجاره کند. 20 میلیون رهن داشـتند و ســقف 

توانایی پـرداخت اجاره آنها 2 میلیون تومان بود. به 

آنها پیشنهاد خوابگاه را دادم.»

البته با 70 میلیون رهن در تهــــران هم خانه پیدا 

م یشــود. اما به شــرط اینکه ماهانه حداقل 4 تا 5 

میلیون تومان اجاره بدهید. دو برابـر حداقل حقوق 

یک کارگر.

حاال باید دید آنطور که وزیر جدید راه و شهرسـازي 

گفته تیغِ تیز ب یسر و سـامانی اجار هخانه را از گلوي 

نحیف اقشار آسی بپذیر برم یدارد یا نه!

مردم توان خرید مستقل مسکن را ندارند و به خرید 

دانگی روي آورد هاند. مصطفی قلی خسـروي، رئیس 

اتحادیه مشاوران امالك با اشاره به افزایش معامالت 

دانگی مســکن در تهران گفت: «وقتی پول نباشد، 

مردم مجبور هسـتند مسـکن را به صورت دو یا سه 

نفري بخرند. مثال سه تا 2 دانگی

حاال مشخص شده که فقط خرید اشتراکی خانه رایج 

نیست. اجاره اشتراکی خانه هم باب شده است.

کارد مسکن 

به استخوان رسید

بازار داغ اجاره اشتراکی خانه در تهران 

سکونت چند خانواده در یک واحد مسکونی

بی اعتنایی بازار اجاره به دستور دولت

فقط افراد مجـرد دنبال ه مخانه بـراي اجاره 

مســکن نیســتند. افزایش اجار هها حتی 

خانواد هها را مجبور کرده که خانه اشـتراکی 

اجاره کنند. سکونت دو خانواده در یک واحد 

مســــکونی. این راهی است که افراد براي 

کاهش اجاره مسـکن پیدا کرد هاند. تقسـیم 

اجاره و رهن با یک خانواده دیگر.

رهبر معظم انقالب در چند سـال اخیر با تاکید بر 

تولید و اشتغال، امسـال نیز باتوجه به مقتضـیات 

زمان عالوه بر این 2 موضـوع به اسـتفاده از علوم 

دانش بنیان که سطح بهره برداري را بیشتر کرده 

و سـطح کیفی را افزایش خواهد داد، تاکید کرده 

اســت و ســـال 1401 را ســـال«تولید،دانش 

بنیان،اشــتغال آفرین» نامگذاري کردند. همین 

امر ما را بر آن داشـت تا گفتگویی با رئیس پارك 

علم و فناوري استان کردسـتان ترتیب دهیم و از 

برنامه هاي این مجموعه را با توجه به شعار سـال 

مطلع شویم.

پارك علم و فناوري کردســتان با توجه به معیار 

هاي موجود در وزارتخانه و دســتاوردهاي آن در 

صورت تخصــــــیص زمین مناسب در راستاي 

گســـترش فعالیت ها، به سطح دو ارتقاء خواهد 

عیافت که این ارتقاي رتبه بسـتر حضــور هرچه 

بیشــــــــــتر نوآوران،فناوران، نخبگان و فارغ 

التحصیالن دانشگاهی را فراهم خواهد کرد.

در سـال جدید وزارت علوم و تحقیقات و فناوري 

در طرح دستیار فناوري، دانشـــجویان یک دوره 

زمانی شش ماهه کار دانشـجویی در شرک تهاي 

فناور و دانش بنیان مـــــــ یگذرانند و در واقع 

مهمترین هدف طرح دسـتیار فناور، آشـنا کردن 

دانشجویان با فضاي واقعی کار در حین تحصـیل 

است. مه مترین هدف طرح دستیار فناوري، آشنا 

کردن دانشـجویان با فضــاي واقعی کار در حین 

تحصـیل است زیرا شرک تهاي عضــو پار كهاي 

علم و فناوري سراسر کشـور فعالی تهاي فناورانه 

مختلفــی انجام مــ یدهند و از تکنولوژي ب هروز 

اســــــتفاده م یکنند، به این دلیل هنگامی که 

دانشـــجویان در چنین فضــــایی قرار بگیرند، 

مـ یتوانند دانش خود را کاربــردي کنند و نحوه 

استفاده از آن را یاد بگیرند.

گفتنی است دانشــــــجویان کارشناسی پس از 

گذراندن نیم سال ششـم تحصــیلی، کارشناسی 

ارشد بعد از گذراندن نیم سال دوم و دانشـجویان 

دکترا بعد از گذراندن نیم سـال چهارم م یتوانند 

در این طرح شرکت کنند.

رئیس پارك علم و فناوري کردستان: 

حامد قادر زاده رئیس پارك علم و فـناوري 

کردستان با اشاره به شعار سـال که با نام تولید، 

دانش بنیان و اشتغال آفرین معرفی شـده اسـت 

گفت: ما این شـعار را فرصــت و تهدید تلقی می 

کنیم، فرصت از این نظر که جامعه کشـــور نگاه 

ویژه اي به بحث دانش بنیان خواهد داشـــت اما 

تهدید از این نظـــــــر که نباید کیفیت را فداي 

افزایش تعداد کرد.

حامد قادرزاده عضــو هیئت علمی دانشـــگاه و 

رئیس پارك علم و فناوري اسـتان کردسـتان در 

ابتداي این گفتگو با اشـاره به فعالیت 120 واحد 

فناور در پارك علم و فـناوري که از این تعداد 37 

شرکت دان شبنیان و 16 شرکت خالق می باشد، 

اظهار داشــت: فعالیت هاي پارك در بخش هاي 

آ يتی،آ يس یتی، دانش نرم افزاري و کشـاورزي 

می باشــد که زمینه اشــتغال 743 جوان نوآور، 

فناور و فار غالتحصــیل دانشــگاهی فراهم شده 

است.

وي توسـعه مبتنی بر دانش را دســتاورد ارتقاي 

رتبه پارك به سطح دو دانسـت و گفت: متاسفانه 

به دلیل عدم همکاري و ســـنگ اندازي برخی از 

مسـئولین استانی در مسـیر تخصــیص زمین به 

پارك این مهم رخ نداده اســــت که امیدواریم با 

همکاري یکدیگر این مشــکل رفع گردد که این 

ارتقاء می تواند منجر به افزایش بســـتر مناس ب 

براي حضـــــــــور نوآوران، فناوران، نخبگان و 

فار غالتحصـیالن دانشــگاهی و در نتیجه توسعه 

مبنی بر دانش شود.

نظر به اینکه سال 1401 سال تولید، دانش بنیان 

و اشتغال آفرین معرفی شده است ما آن را فرصت 

و تهدید تلقی می کنیم. فرصـــت از این نظر که 

جامعه کشــور نگاه ویژه اي به بحث دانش بنیان 

خواهد داشـــــت اما تهدید از این نظر که نباید 

کیفیت را فداي افزایش تعداد کرد.

از طرف دیگر شـرک تهاي فناور و دان شبنیان به 

دنبال نیروهاي تحصیل کرده، آشنا با فضاي کار و 

تربیت شده هســــــتند؛ بنابراین طرح دستیار 

فناوري کمک بسـیاري در این زمینه خواهد کرد 

زیرا با وجود این طرح هزین هاي براي تربیت نیـرو 

پرداخت نم یشود و نیروها با هزینه بســیار کمی 

آمادگی الزم را کسب کرده و در آینده مشغول به 

کار م یشوند. به طور کلی م یتوان گفت نیروهاي 

آینده شرک تهاي فناور از طریق این طرح تأمین 

م یشود. در این طرح دانشجویان یک دوره زمانی 

6 ماهه کار دانشــــجویی در شرک تهاي فناور و 

دانش بنیان را مـ یگذرانند و در آن مبلغ ماهیانه 

یک میلیون تومان به دانشـجویان کارشناسی، 2 

میلیون تومان به دانشـــجویان ارشد و 3 میلیون 

تومان به دانشجویان دکتري پرداخت م یشود.

براي انتخاب دانشـجویان مه مترین معیار نتیجه 

مصـاحبه با شرک تهاي دان شبنیان و فناور است، 

که پس از آن شـرک تها بر اسـاس نیازشـان افراد 

مورد نظــــر خود را انتخاب مـــــ یکنند. البته 

شــرک تهاي متقاضــی موظف به پذیرش افراد 

واجد شرایط هستند.

قادرزاده  در پاســخ به این ســـوال که آیا ایجاد 

شـهرك صـنعتی شـرکت هاي دانش بنیان را در 

دسـتور کار دارید؟ و در این راســتا چه اقداماتی 

انجام داده اید اذعان داشت: به نکته بســـــــیار 

ارزشـمندي اشـاره کردید اگر چنین ســایتی در 

اختیار ما قـرار بگیـرد پــردیس فناوري را عالوه 

ایجاد خواهیم کــرد و زمینــی هم که قبالً مورد 

توجه بوده از همین جا از مجموعه مدیــــــریت 

مربوطه اسـتان می خواهیم که براي پس گرفتن 

زمین محصور شده در شهرك دانش از ما حمایت 

کنند با این اســتقرا م یتوانیم تولید دانش بنیان 

استان با توجه به پتانســــیل ها، توانمندي ها و 

استعداد هاي خداوندي که دارا هسـتیم به خوب 

حمایت و بهـــره ببـــریم و به این منظور ایجاد 

پردیس که هدف و رسالت اصلی ما می باشـد رابا 

جدیت تمام پیگیري خواهیم کرد.  یکی دیگـر از 

مجموعه هایی که توان حمایت از شـــرکت هاي 

دانش بنیان را دارد صـدا و سـیما و رســانه هاي 

اســتان می باشــند و ما از تمام رســـانه ها می 

خواهیم که با تولید محتوا به تــرویج بحث دانش 

بنیان و واحد هاي فناور در تمام ســطح اســتان 

حمایت کرده و همیار ما باشند.

الزم به ذکر اسـت که سـتاد توسـعه دانش بنیان 

سال 1400 طی نامه اي که وزیر علوم،تحقیقات و 

فناوري به وزیر محترم کشور ارائه دادند پیشنهاد 

تشـکیل ستاد اقتصـاد توسعه دانش بنیان استان 

ها مطرح شـد آیین نامه اي براي این طرح تعیین 

گردیده که ما آن را در اختیار دستگاه هاي دولتی 

استان قرار داده ایم تا پس از بررسـی ها الزم این 

ستاد در استان ما هم همزمان با کل کشــــــور 

فعالیت خود را آغاز کند که در صورت تشـــکیل 

این ســـتاد اســــتاندار کردســــتان به عنوان 

رییس،معاون اقتصــادي استاندار به عنوان نایب 

رئیس و پارك به عنوان دبیـــــــر این مجموعه 

خواهند بود. هدف از ایجاد ستاد توسعه اقتصــاد 

دانش بنیان جلوگیري از موازي کاري و ایجاد هم 

افزایی میان دستگاه ها خواهد بود.

باتوجه به شـــعار آن و تاکید بر واژه دانش بنیان 

سال 1401 سـال تحول سـاختاري خواهد بود و 

پارك علم و فناوري کردستان به عنوان هســـته 

تعامالت فناورانه و نوآورانه اهمیت بیش از پـیش 

می یابد.

برگزاري سالن هاي مشاوره از دیگر برنامه هاي ما 

در سـال جدید می باشــد که از این طریق میان 

دانشــــگاه ها و شرکت هاي دانش بنیان تعامل 

ایجاد خواهد شد و میتوانیم اشـتغالی پایدار را در 

این راستا انتظار داشته باشیم.

نکته بعدي که باتوجه با شـعار سـال مورد نظر ما 

اسـت تبیین این شـعار می باشـد. تولید الزاما به 

منظور عرضه کاال نیســت بلکه خدمت هم تولید 

محسوب می شود.

نکته دوم اینکه تولید باید دانش بنیان باشـــد و 

طبیعت تولید دانش بنیان صــــرفا به این معنی 

نیسـت که حتما مشـاغل موجود حفظ شود بلکه 

در این مســــیر ممکن است برخی از فعالیت ها 

متوقف شـوند و فعالیت جدید ایجاد شــود. پس 

زمانی که می گوییم تولید دانش بنیان و اشـتغال 

آفرین، یعنی خلق اشــتغال هاي جدید و حرکت 

مشـاغل موجود به سمت دانش بنیان در راستاي 

بهر هبري  و کاهش هزینه گام برداشته شود.

دستور وزیر کشور به استانداران:

وزیر کشور از استانداران سراسر کشـور خواست به فوریت 

و با برنام هریزي جامع و عملیاتی، تا پایان شــهریور ماه به 

جم عآوري معتادان متجاهر از سطح شهر اقدام کنند.

 احمد وحیدي در نشسـت مشـترك با استانداران سراسر 

کشور، به استانداران دستور داد به فوریت و با برنام هریزي 

جامع و عملیاتی، تا پایان شــــــهریور ماه به جم عآوري 

معتادان متجاهر از سطح شهر اقدام کنند.

وي افزود: در شــــــرایط کنونی یکی از چال شهاي مهم 

مدیریت شهري مســـــاله معتادان متجاهر است که اثر 

نامطلوب بر چهره عمومی شهر دارد.

رئیس شوراي امنیت کشـــور تصـــریح کرد: باید با تمام 

ظرفی تهاي ملی و استانی مسئله حضور معتادان متجاهر 

در سطح شهر مدیریت شود و در این خصـوص استانداران 

باید ورود جدي داشته باشند.

وحیدي یادآور شد: واقعیت این است که معتادان متجاهر 

امنیت عمومی شـهرها را به خطر م یاندازند و براي همین 

الزم است با رویکرد جهادي این مســـاله هر چه سری عتر 

برطرف شود.

در این نشست، یوسف نوري وزیر آموزش و پرورش، رستم 

قاسـمی وزیر راه و شـهرسـازي، اسـکندر مومنی دبیرکل 

ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاسم رضایی جانشــین فراجا 

حضور داشتند.

معتادان متجاهر تا پایان 
شهریور جم عآوري شوند

-جمع اعتبارات مصـوب در سفر ریاست جمهوري به کردستان 

در حوزه آب، یک هزار و 475 میلیارد تومان اسـت که شــامل 

پروژه هاي اولویت دار شــرکت آب منطقه اي کردســتان می 

گردد. این پروژه ها شــامل: ســـد عباس آباد بانه ، چراغ ویس 

سقز، ساختمان سـد و شـبکه آبیاري زیویه، سـورال و امیرآباد 

رمشـت، تکمیل پروژه آبرسانی به شهر سقز از سد چراغ ویس، 

تکمیل ساختمان شبکه آبیاري گاران، ساختمان شبکه آبیاري 

و زهکشی سنگ سیاه، تکمیل ساختمان سد سیازاخ می باشد.

باتوجه به سفر اخیر ریاست جمهوري به مصـــوبات حوزه آبی 

استان نیز اشاره داشته باشید؟

ضمن ادب و احترام بفرمایید که چرا استان کردستان باتوجه به 

میزان بارندگی ساالنه و پتانســـــیل هاي آبی باالیی که دارد 

همچنان با کمبود آب مواجه است؟

-تأمین آب شرب شهرهاي داراي جمعیت قابل توجه اسـتان از 

محل منابع آب زیرزمینی به عنوان نمونه شهرستا نهاي قروه و 

دهگالن، مریوان و بیجار ( نوسانات و تن شهاي آبی خاصـی که 

متوجه این شهرستا نها می باشد)

شایان ذکر اسـت مجموعه آب و فاضـالب اسـتان متولی توزیع 

آب شرب در سطح شـهرها و روسـتاها می باشـد و شـرکت آب 

منطقه اي در راســـتاي وظایف تعریف شـــده آماده هر گونه 

همکاري با این مجموعه می باشد.

همچنین مهمترین اقدامات انجام شـده توســط شــرکت آب 

منط قهاي کردستان جهت مدیریت کمی و کیفی مخزن سـد 

قشالق به شرح ذیل م یباشد: تعیین محدوده و حریم حفاظتی 

سـدها و جلوگیري از ورود افراد به حریم دریاچه، شـناســایی 

کانونهاي با پتانســــیل ایجاد آلودگی در حوضه آبریز سدها و 

معرفی به اداره کل  حفاظت محیط زیسـت استان، تعیین بافر 

ســه کیلومتري در باالدســت ســـدها به منظور جلوگیري از 

استقرار و یا احداث طرح هایی با پتانســیل ایجاد آلودگی براي 

آبرا هها و رودخان ههاي منتهی به مخزن ســــــد، پایش کیفی 

رودخانه هاي منتهی به دریاچه سد در باالدسـت، پایش کیفی 

آب مخزن سـد بر اسـاس دسـتورالعم لها و ضــوابط ابالغی از 

سوي شرکت مدیریت منابع آب ایران و بررسی رفتارکیفی سد 

در دور ههاي زمانی مختلف در طول دوره پایش، تخلیه دورهاي 

رسوبات کف مخزن از طریق رهاسـازي آب از دریچه تحتانی و 

نیز تأمین حقابه زیست محیطی بر اساس رعایت برنامه منابع و 

مصارف شد.

یکی دیگر از مواردي به لطمه زیادي به منابع آبی اســتان وارد 

کرد حفر تعداد زیاد چاه هاي آب غیر مجاز و بهـر هبـردار يهاي 

غیرمجاز(خصـــوصا دشت هاي قروه و دهگالن) است، در این 

خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟ 

-اجراي طرح هاي آبخیـزداري از وظایف ذاتـی اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداري می باشــد و آنچه در این حوزه توســـط 

شـرکت آب منطقه اي به عنوان پروژه هاي مطالعاتی و اجرایی 

پیگیري می گردد مطالعه و اجراي طرح هاي تغذیه مصـنوعی 

در چهارچوب فعالیت هاي آبخوا نداري می باشـد و اســاســاً 

اجراي این طرحها منجر به بهبود وضــــعیت آبخوان ها و خیز 

مثبت سطح ایســــتابی سفره هاي آب زیرزمینی خواهد شد.  

مهمترین طرح هاي شــــرکت آب منطقه اي در حوزه اجراي 

طرح هاي تغذیه مصـنوعی اجرا و بهره برداري از 3 طرح تغذیه 

مصـــــنوعی و آبخوان داري؛ گاللی، اوریه و ویهج در محدوده 

شهرسـتان قروه و انجام مطالعات طرح کرگ آباد وچراغ آباد در 

محدوده شهرستان دهگالن و در حال حاضر مرمت و بازسـازي 

تاسیسات تغذیه مصنوعی گاللی، می باشد.

اجـراي طـرح هاي آبخیـز يدار تا چه میـزان مـی تواند به رفع 

بحران کم آبی و خشکسالی کمک کند؟

اسـتان کردسـتان با دارا بودن حدود 7.1 درصـد 

مســــــــاحت کل ایران حدود 5.3 درصد از 

بارندگ یهاي کل کشـور را دریافت م یکند و از این 

رو داراي پتانسـی  لهاي آبی بسـیار باالیی است به 

طوري که سرچشمه چهار حوزه آبریز اصلی کشور 

اعم از حوزه سفیدرود، مرزي غرب، دریاچه ارومیه 

و کرخه م یباشـد. طی چند ســال اخیر به دالیل 

مختلف از جمله خشـکســالی، افزایش جمعیت، 

مصرف بی رویه آب در بخش کشـاورزي آب استان 

کردستان از لحاظ کمی و کیفی با مشــکل مواجه 

شــده اســـت به همین منظور گفتگویی با آرش 

آریانژاد، مدیر عامل آب منطق هاي کردســــتان 

ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.

- دلیل اصلی کمبودها در اسـتان توزیع ناهمگون بارش ها می 

باشـد، بدان معنا که بار شها عمدتا در غرب اســتان اتفاق می 

افتد این در حالیسـت که عمده اراضی زراعی و کشــاورزي در 

شرق استان متمرکز می باشند. همچنین در شرق استان منابع 

آب مورد استفاده در کشاورزي و صنعت از منابع آب زیرزمینی 

بوده در حالیکه میزان آب قابل برداشت بسیار کمتر از ظرفیت 

آبخوان می باشد. از سوي دیگر حجم زیادي از منابع آب استان 

مربوط به آب سـطحی اســت که از طریق رودخان ههاي جاري 

است و گاها داراي تخصــیصــی براي برداشت نمی باشند (به 

عنوان نمونه حوضه دریاچه ارومیه) یا از کشور خارج می شود.

چه عواملی موجب ایجاد مشــــکالت کیفی و کمی آب شرب 

استان شده است؟

ـ ههاي  توزیع نامناسـب بارش ها و کاهش پوشـش برفی حوضـ

آبریز و به تبع کاهش حجم آب ورودي به مخازن ســـــدهاي 

تامین کننده آب شرب، افزایش بی رویه جمعیت و افزایش نیاز 

آبی و عدم توازن میزان نیاز آبی هر فرد به صـــــورت روزانه با 

استانداردهاي تعیین شده.

مدیریت تصـــــفی هخانه آب شرب سنندج، مخازن ذخیره آب 

شرب و نیز خطوط و شبکه آبرسـانی در سـطح شـهر در تولیت 

شـرکت آب و فاضـالب اســتان بوده که فرآیندهاي مربوط به 

تصـــــــــــفیه آب خام و ارائه آب با کیفیت مناسب مطابق 

استانداردهاي اولیه و ثانویه بر عهده شرکت مذکور م یباشد.

 به چالش هایی که کیفیت منابع آب اعم از ســــــطحی و زیر 

زمینی را تحت تأثیر قرار داده است اشار هاي داشته باشید؟

-این چالش ها عبارتند از: فاضال بهاي انســانی و فضـــوالت 

حیوانی،زها بهاي کشـاورزي، زبال هها و شیرابه مواد زائد جامد 

زبال ههاي جامد شـــهري و صـــنعتی، آالیند ههاي زمین زاد، 

حوادث طبیعی و انسانی، آالیند ههاي نوظهور.

استقرار 20 اکیپ گشــــت و بازرسی حفاظت از منابع آب در 

سطح استان، از ابتداي فعالیت گروه هاي گشـــت و بازرسی و 

اجراي پروژه انسـداد چاه هاي غیرمجاز تا پایان سال 1400 به 

تعداد 550 حلقه چاه غیـرمجاز با حجم تقـریبـی23.2میلیون 

مترمکعب در محدوده شهرستان هاي قروه و دهگالن انســداد 

یافته است. 

 تهیه و تدوین برنامه جامع سازگاري با کم آبی اسـتان و 

برنامه ریزي در راســتاي تعیین تکلیف نهایی چاه هاي 

غیرمجاز در سطح استان

با توجه به شـعار سـال تا چه میزان از طرح هاي نوآورانه جهت 

کنترل و پیشـــــگیري از پدید آمدن بحران کم آبی در استان 

حمایت کرده اید؟

-اجراي طرح دانش آموزي داناب ویژه مقاطع متوســطه اول و 

دوم و همچنین ویـژه دبیـران آموزش و پـرورش، انعقاد تفاهم 

نامه با سازمان تبلیغات اسالمی جهت اسـتفاده از ظرفیت ائمه 

جماعات، روحانیون، مبلغین و مبلغات جهت تـرویج فــرهنگ 

صرفه جویی، انعقاد تفاهم نامه با کانون پرورش فکري کودکان 

و نوجوانان اســــــتان، انعقاد تفاهم نامه با اداره کل آموزش و 

پرورش کردستان، انعقاد تفاهم نامه با دانشـگاه علوم پزشکی و 

دانشـــــگاه کردستان، استفاده از شرکت هاي دانش بنیان در 

جهت جهاد تبیین براي صیانت و حفاظت از منابع آب اسـتان، 

نصب کنتور هوشمند بر روي چاه ها، استقرار گروه هاي گشـت 

و بازرسی، اجراي طرح اصالح الگوي کشــــت، اطالع رسانی و 

فرهنگ سازي به کشـــاورزان و ذینفعان بخش آب، استفاده از 

رسـانه هاي ملی و اسـتانی و ظرفیت شـبکه هاي مجازي براي 

ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصـرف آب خصــوصا در بخش 

کشاورزي و حفاظت از منابع آب زیرزمینی، اجراي طرح تعادل 

بخشــی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی.در این زمینه نیز این 

شرکت با ارائه سه پیشـــــنهاد به پارك علم و ف نآوري استان 

شرک تهاي دانش بنیان را عمال درگیر مسائل آب استان نموده 

و امید اســت با عهد تفاه منامه در این رابطه شـــاهد اقدامات 

عملیاتی باشیم.

کارشناسان وجود تعدادي از سـدهاي اسـتان از جمله داریان، 

تلوار، گاوشان و شـهید کاظمی را بی خاصـیت می خوانند چرا 

که میزان حق آبه آن ها به کردستان یا صفر یا درصد بســــیار 

کمی است؟ حق آبه استان از این سدها افزایش خواهد یافت؟

-حفر و بهره برداري از چاه هاي غیرمجاز در ســـال هاي اخیر 

لطمات جبران ناپذیري به سفره هاي آب زیرزمینی وارد نموده 

است و اقدامات درخور توجهی نیز از سوي شـرکت آب منطقه 

اي اسـتان کردسـتان در راســتاي برخورد با مالکین چاه هاي 

غیرمجاز صورت گرفته است که به بخشی از این اقدامات اشاره 

می شود:

-سهم تخصـیص یافته براي استان از این سدها کافی نیسـت و 

علی رغم تال شهاي صورت گرفته تا کنون اخذ کامل تخصیص 

تحقیق نیافته است و سهم دیگر استا نها از این سدها بیشــتر 

است. این شرکت در راستاي اختصـاص مدیریت و بهره برداري 

این سدها در سنوات گذشته تاکنون بصورت مسـتمر از وزارت 

نیرو و شرکت مادرتخصصـی مدیریت منابع آب ایران، پیگیري 

هاي الزم را انجام نموده و در این خصـوص مکاتبات و جلسـات 

متعددي برگزار شده. در سفر سال گذشته و نیز امســـال مقام 

عالی وزارت نیرو با حضـور استاندار محترم استان موارد مرتبط 

با تخصــــی صهاي استان و لزوم بازنگري آن مورد درخواست 

ایشان قرار گرفت.

عدم کفایت ح قآبه سدهاي کردستان براي این استان

وي اذعان داشت: تولید دانش بنیان با رویکرد 

اشـتغال زایی، راهبردي اصــلی براي تحقق 

اقتصاد مقاومتی رسیدن به استقالل اقتصادي 

و وابستگی هاي آزار دهنده در حوزه اقتصاد و 

معیشت مردم است.

به گزارش اقتصاد کالن ژیال یزدانی در خصوص 

عملکرد اســتاندارد  کردســـتان در جمع 

خبرنگاران اظهار داشـت: با نامگذاري ســال 

1401 از سوي مقام معظم رهبري به نام “تولید، 

دانش بنیان، اشتغال آفرین” روشن اسـت که 

معظم له ری لگذاري هدفمندِ حرکت هاي نظام 

را مدنظر دارند آنچه که در این نامگذاري قابل 

توجه و تامل است  تاکید بر دانش بنیان بودن 

تولید به عنوان یکی از ویـژگـی هاي بارز آن 

اســـــت که با مفهوم اخیر جهاد تبیین نیز 

پیوندي عمیق دارد.

مدیرکل اسـتاندارد کردسـتان ضـریب نفوذ 

استاندارد در استان را 100 درصد خواند و بیان 

کرد: در سال گذشته، 22 واحد تولیدي استان 

مشــــمول اجراي استاندارد اجباري معیار 

مصــرف انرژي بودند که از این تعداد 11 واحد 

تولیدي موفق به دریافت گواهیـنامه انطـباق 

معیار مصرف انرژي در فرآیند تولید شدند.

 یزدانی افزود: بحث تولید همراه با تغییـرات و 

تحوالتی که در دنیا اتفاق افتاده و انقالب هاي 

مختلفی که رخ داده مانند: انقالب کشاورزي، 

انقالب صنعتی، انقالب پسـا صنعتی و در حال 

حاضـر انقالب اطالعاتی، تحوالت زیادي را در 

دنیا ایجاد کرده است.

یزدانی با اعالم اینکه در حال حاضر 410 واحد 

تولیدي استان با 956 فرآورده تحت پوشـش 

استاندارد هســــتند، افزود: 66 درصد این 

فرآورده ها داراي پروانه معتبر اســـتاندارد 

هسـتند.مدیرکل استاندارد کردستان ضریب 

نفوذ استاندارد در استان را 100 درصد خواند و 

بیان کرد: در سال گذشـته، 22 واحد تولیدي 

استان مشمول اجراي استاندارد اجباري معیار 

مصــرف انرژي بودند که از این تعداد 11 واحد 

تولیدي موفق به دریافت گواهیـنامه انطـباق 

معیار مصرف انرژي در فرآیند تولید شدند.وي 

با بیان اینکه 22 پروانه کاربرد نشان حد مجاز 

آالینده براي محصوالت کشـاورزي در استان 

صادر شده است، اظهار داشت: سال گذشته 2 

پروانه کاربرد عالمت استاندارد نشــان حالل 

براي لواشک و آدامس صـادر و براي قارچ هم 

تمدید شد.

 یزدانی از انجام 170 مورد بازرسی از تجهیزات 

بازي در اسـتان خبر داد و گفت: اســتاندارد 

سازي زمین هاي بازي متعلق به شـهرداري ها 

از موارد ضروري است که می طلبد شـهرداري 

ها نسبت به آن اقدام کنند.  

مدیر کل اداره اسـتاندارد گفت: امید اســت 

اســـــــــتاندارد بتوانند با بهر هگیري از 

توانمند يهاي شرک تهاي دانش بنیان و فناور 

و داراي توان تحقیقاتی باال در راستاي تدوین 

اســتانداردهاي نوین براي رفع موانع تجاري 

سازي و توسعه بازار محصــوالت شرکت هاي 

دانش بنیان و همچنین حمایت عملی از تولید 

محصــــوالت این شرکت ها گامی در جهت 

تحقق هر چه ســـریعتر منویات مقام معظم 

رهبري بر دارد.وي در ادامه به تشریح عملکرد 

این اداره پرداخت و افـزود: میـزان اعتبارات 

ابالغی ادار هکل اسـتاندارد اسـتان طی سـال 

گذشـته 30 درصــد، اعتبارات تملک دارایی 

سـرمایه اي هم 600 درصـد و اعتبارات هزینه 

اي استانی هم 60 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل استاندارد کردستان با اشاره به اینکه 

311 دستگاه تجهیزات بازي در شهرباز يهاي 

اســـتان وجود دارد، افزود: از این تعداد 129 

دستگاه موفق به دریافت گواهی ایمنی شدند. 

وي با اشاره به مزین شـدن سـال جاري به نام 

تولید، دانش بنیان و اشـــتغال آفرین یادآور 

شد: سال گذشته سه گواهینامه محصول براي 

محصوالت دانش بنیان در استان صادر شده و 

امســـــال هم آمادگی الزم براي فعالیت و 

همکاري در این بخش را داریم.

ضریب نفوذ استاندارد در کردستان  100 درصد است شعار سال
فرصت ها

 و 
تهدید ها

ژیال یزدانی مدیرکل اداره استاندارد استان کردستان:
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سقز شهرستانی با پیشــینه تاریخی، و 

برخوردار از تمدن و فرهنگی غنی

رئیس جمهور پس از ترك فرودگاه بالفاصله 

از طریق مســـیر هوایی به بازدید روستاي 

“قلعه جی” واقع در شهرستان سـروآباد که 

در دوران جنگ تحمیلی توســط رژیم بعث 

بمباران شیمایی شده بود، پرداخت و سپس 

از نزدیک با مردم این روستا که هنوز رنج آن 

بمباران را به تن دارند به گفتگو نشـسـت و 

پس از شــنیدن ســخنان و دردودل آنها 

دستوراتی جهت پیگیري خواسته ها و رفع 

مشـکالت اهالی این روستا و مناطق اطراف 

که از آثار حمله شیمایی رنج می برند، صادر 

کرد.  آیت اهللا رئیسـی در ادامه سفر خود به 

کرســـتان از بزرگترین و مدرترین مزارع 

پرورش قارچ در شهرستان سـروآباد بازید 

کرد و طبق گفته مدیران این واحد تولیدي با 

سرمایه گزاري بخش خصـــوصی در سال 

1396 با تولید 1200 تن قارچ فعالـیت خود را 

آغاز کرده اسـت و در هم اکنون به واسـطه 

فعال بودن 20 ســالن، روزانه پنج تن قارچ 

تولید می شـــود و در ســــال باظرفیت 

تولید1500 تن قارچ به یکـی از بـزرگتـرین 

تولیدکنندگان قارچ در کشـور تبدیل شده 

است. تعداد 110 نفر به صورت مســتقیم که 

نیمی از این تعداد را خانم ها تشــکیل مید 

هند در این واحد تولیدي مشـــغول به کار 

هســتند و در صورت تکمیل فازهاي دوم و 

ســوم ظرفیت افزایش تولید روزانه قارچ تا 

25 تن افزایش یافته و ســاالنه 35 هزار تن 

کمپوسـت نیز تولید خواهد شــد و همین 

اساس براي 500 نفر شغل ایجاد خواهد شد.

آیت اهللا رئیسی با اشاره به نقش قابل تقدیر 

فرهیختگان، اســـاتید، نخبگان و عالمان 

دینی این شهرستان در سـنگربانی از فکر، 

اندیشـــــه و معارف دینی اظهار داشت: 

روشنفکران جامعه کسانی نیستند که مردم 

را به فرهنگ غربی فرا بخوانند، بلکه کسانی 

هســــتند که جامعه و نیاز آن را به خوبی 

بشـناسند و براي رفع این نیازها آماده خطر 

کردن و نقش آفرینی باشند.

مقصــد بیســـت و هفتمین سفر ریاست 

جمهوري به استان ها، استان کردستان بود 

که در تیرماه سـال جاري پس از آنکه سـال 

گذشته خبر سفر قریب الوقوع ایشــان در 

رسانه ها منتشـــر شد بالخره بعد چند ماه 

تاخیر این سـفر به سـرانجام رسـید و روز 

جمعه 17 تیرماه به همـراه هیئت دولت وارد 

سنندج شد و مورد استقبال مســــئوالن 

استانی قرار گرفت. آیت اهللا رئیسـی پس از 

ورود به ســـــنندج در فرودگاه در جمع 

خبرنگاران با عنوان اینکه کردسـتان داراي 

ظرفیت هاي بســــــیاري درزمینه هاي 

کشــاورزي، دامداري، گردشگري و معادن 

است، اظهار داشت: در تاریخ انقالب اسالمی 

کردسـتان با تقدیم کردن بیش از پنج هزار 

شـــهید و 9 هزار جانباز به انقالب، عنوان 

اسـتانی مقاوم  شـناخته شــده اســت و 

سرداران بزرگی هچون آقاي شیخ االسالم و 

دیگر چهره هاي بارز این استان مایه افتخار 

کردستان و کشور هستند.

دســـتاورد هاي ســـفر رئیس جمهور به 

کردستان چه بود؟

رئیس جمهور کردستان را  استانی باتمدن و 

با فــــرهنگ خواند و گفت: جاي جاي این 

استان نشـان از مدنیت و پیشـینه تاریخی 

افتخار آمیز است و در کشــــور به عنوان 

استانی باتمدن و بافرهنگ شـناخته شـده 

است.

آیت اهللا رئیسـی با اشاره به اینکه مسـائل و 

مشـــکالت موجود در کردستان بررسی و 

شناسایی شده است، افزود: با توجه به وجود 

چندین پروژه نیمه تمام در اسـتان، اولویت 

دولت اتمام این پروژه ها خواهد بود و اجراي 

آنها از سوي مســـئولین استانی و مدیران 

ستادي در تهران پیگیري می شود و در کنار 

این مســـئله به رفع دیگر نیازهاي استان 

خواهیم پرداخت.

پس از بازدید از این واحد تولید مقصد بعدي 

رئیس جمهور شـهرسـتان سـقز و دیدار با 

مردم این شهرستان بود که با حضـــور در 

سالن ورزشی شهید «آبدرم» این شهرستان 

با اقشار مختلف مردم دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندي از حضور 

و دیدار با مردم این شهرستان و اداي احترام 

به خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان 

و آزادگان، سقز را شهرستانی با پیشـــینه 

تاریخی و برخوردار از تمدن و فرهنگی غنی 

توصـــیف و اظهار کرد: از قل ههاي تاریخی 

مردم این منطقه دفاع جانانه از کشــــور، 

انقالب اسالمی و ارز شهاست.

وي شـجاعت، دالوري، تدین و انقالبی بودن 

را از ویژگ یهاي مردم ســـقز و اســـتان 

کردستان برشـمرد و افزود: شـأن و جایگاه 

دالورانی که در این شــهرســتان و در این 

منطقه در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و 

افتخار آفریدند، نه فقط در استان کردستان 

بلکه براي همه مردم ایران باید به شکل ویژه 

گرامی داشته شود.

رئیس جمهور ضمن پیشنهاد به هنرمندان، 

مســـتندسازان و صاحبان قلم براي ثبت 

هنرمندانه این رشـاد تها، شــجاع تها و 

دالور يها در قالب فیلم و آثار مســــتند 

تصـریح کرد: باید آیندگان بدانند زن و مرد 

این شـهرسـتان و اســتان چگونه و با چه 

شهامت و شجاعتی در برابر تهاجم دشـمن 

ایســـتادگی کردند و باید این افتخارات و 

همچنین فرهنگ و تمدن مردم این سامان، 

به نس لهاي بعدي منتقل شود.

وي هدف از سـفر دولت به این منطقه را رفع 

این مشـــــــکالت و شنیدن مطالبات و 

خواســت ههاي مردم از نزدیک عنوان کرد و 

گفت: م یتوان در تهران نشـــســــت و 

گزار شهایی را گرفت، م یتوان گفت عد هاي 

بیایند فیلم تهیه کنند و بـراي امثال بنده به 

نمایش بگذارند، اما گـزارش خواندن و فیلم 

دیدن از مشکالت مردم کافی نیست؛ باید به 

میان مردم آمد، باید از نزدیک با مســـائل 

مردم آشنا شد و مشکالت را لمس کرد و بعد 

براي برون رفت از مشــکالت با نخبگان به 

مشـورت نشـســت و بهترین راهکارها را 

برگزید و با همت و ممارست امور را پیگیري 

کرد.

وي با بیان اینکه بعضــی پروژ هها در استان 

برغم افتتاح ظاهري، همچنان به صـــورت 

نیمه کاره در مقابل دیدگان مردم باقی مانده 

اسـت، افزود: یکی از پروژ ههایی که در این 

اســتان به ظاهر افتتاح شــده و همچنان 

بخشــــی از کار آن ناتمام مانده، فرودگاه 

شهرستان سقز است. یکی از مصـوبات این 

سفر بهره برداري کامل از این فرودگاه است 

که باید هرچه سری عتر توسط آقاي استاندار 

و مسئولین مربوطه پیگیري شود و مردم در 

جریان نتایج آن قرار بگیرند.

آی تاهللا رئیســی با بیان اینکه امروز مرزها 

براي ما تهدید نیســت بلکه فرصت است و 

باید از این فرص تها به نحو احسـن استفاده 

کنیم، تصریح کرد: از جمله اقداماتی که باید 

در این زمینه صــورت گیرد، فعال شــدن 

وي در همین زمینه مســــــئله کولبري را از جمله 

دغدغ هها و نگران یهاي دولت عنوان کرد و گفت: اگـر 

بازارچ ههاي مرزي به صورت رسمی فعال شوند، فردي 

که بخواهد کاالیی را در دو طرف مـرز جا به جا کند، به 

جاي آنکه براي رفع نیاز اقتصادي و کسب درآمد جان 

خود را به خطر بیاندازد، با اســــــتفاده از ظرفیت 

بازارچ ههاي مرزي به شکل قانونی فعالیت خواهد کرد. 

در واقع فعال شـدن بازارچ ههاي مرزي فعالیت تجاري 

و صادراتی براي مرزنشینان را تسهیل و آن را به امري 

قانونی تبدیل م یکند.

رئیس جمهور اولویت دولت در کردستان را استفاده از 

نیروهاي بومی توانمند دانســـت و گفت: استفاده از 

نیروهاي فرهیخته، تحصــــیلکرده، دغدغ همند در 

ادارات ضروریســـت و  بر اجراي آن به همه مدیران 

تاکید می کنیم.

آیت اهللا رئیسـی با بیان اینکه این مردمی بودن دولت 

فقط یک شعار نیست و مردم باید با حضـور خود ایفاي 

نقش کنند اظهار داشت: تاریخ کردسـتان گواه بر این 

است که مردان و زنانی نامدار و نامور کردستان در 

وي همچنین به مسئله بیکاري جوانان، مسـئله تامین 

آب شرب و ظرفیت هاي مناسـب این شـهرسـتان در 

تمام زمینه ها اشاره کرد و در پایان تصریح کرد: دولت 

باید تصـد يگر يهاي خود در اقتصـاد را به بخ شهاي 

خصــــوصی و تعاونی منتقل و کار هدایت، حمایت و 

نظارت را به عهده بگیرد.

دیدار مردم سنندج با رئیس جمهور در ورزشگاه 

22 گوالن

 ســریع بازارچ ههاي مرزي اســت که فعالیت آنها به 

منزله رونق داد و ستد به صورت رسمی است.

رئیس جمهور پس از دیدار با اقشـــار مختلف مردم، 

نخبگان، علما و خانواده شهدا و جانبازان شهرسـتان 

سقز، عصر روز جهت دیدار با مردم سنندج در سالن 6 

هزار نفري 22 گوالن این شهر حضــــــور یافت و با 

استقبال مردمی که پیاده از میدان لشــگر و چهار راه 

حاج یآباد خود را به وعد هگاه رسـانده بودند، روبه رو 

شد. آیت اهللا رئیسـی طی سخنانی از حضـور باشکوه 

مردم قدردانی کرد و گفت: کردستان سرزمین رشادت 

ها و دالوري هاســــت و با تقدیم کردن بیش از پنج 

هزارشهید و بیش از 9 هزار جانباز از مرزهاي کشور در 

برابر معاندین و ضد انقالب  حراست و نگهبانی کردند.

وي با بیان اینکه در طول 40 سـال گذشــته اقدامات 

خوبی جهت آبادانی کردسـتان صـورت گرفته اسـت 

اذغان داشت: باتوجه به ظرفیت ها و پتانســـیل هاي 

موجود در کردسـتان اما همچنان مردم این اسـتان با 

معظالتی همچون بیکاري روبه رو هسـتند و می طلبد 

که تالش ها و تصـمیمات جدي تري جهت رفع موانع و 

مشکالت استان بیش از بیش انجام شود.

تمام صحنه ها و دوران هاي حسـاس نظام، با حضـور 

پررنگ خود دشمنان انقالب را ناکام گذاشته و همیشه 

همراه و همگام با نظام در راســـــتاي تحقق آرمان 

هاانقالب گام برداشــته اند و لذا بدانید افتخار نظام و 

دولت، نوکري براي مردم است.

امنیت کردستان امروز بزرگترین نعمت خداست

رئیس جمهور در ادامه افزود: رشد اقتصادي ما در گرو 

دو اصـل مهم افزایش سـرمای هگذاري و افزایش بهره 

وري است و همه ما باید با تالش و استفاده از فرصت ها 

سرمای هگذاري را در استان افزایش دهیم.

وي با بیان اینکه رهبــــر معظم انقالب در راس نظام 

راهبـرد تعیین مــ یکند و همه ما در میدان مجــري 

هســــتیم، افزود: آنکه رهنمود م یدهد مقام معظم 

رهبري است و بنده در جایگاه مجري هســـتم و اگر 

اخالص داشته باشم م یتوانم گره از مشکالت مردم باز 

کنم. آی تاهللا رئیسـی خاطرنشــان کرد: امنیت امروز 

کردستان بزرگترین نعمت خداست. وحدت بین سنی 

و شیعه و اقوام، بزرگترین سرمایه ماسـت و ما باید در 

پرتو این نعمت با اشــتغالزایی به مردم خدمت کنیم و 

این مسئولیت فقط به عهده وزارت کار نیسـت و همه 

در این زمینه مسئول هستیم.

رئیس جمهور از همه مســـــئوالن اجرایی، نظامی، 

انتظامی، نمایندگان محترم مجلس خبـرگان و مجلس 

شوراي اسـالمی و همه مدیران خواسـت که نگاه آنان 

تحولی و حرکت آنان جهادي باشد و تصـــریح کرد:  

کردسـتان زمینه و ظرفی تهاي مناسـبی براي تحقق 

شعار سـال یعنی تولید، اشـتغا لآفرین و دان شبنیان 

دارد و مدیران نقش بسیار موثري در هدایت مجموعه 

خود دارند و به تعبیـري مهمتـرین نقش بــراي فعال 

کردن یک مجموعه نقش مدیریت اسـت. اگر مدیریت 

کارآمد نباشد، تخصــــیص اعتبار هم کاري از پیش 

نم یبرد.

رئیس جمهور بعد از دیدار مردمی در جلســه شوراي 

اداري که عصـر روز جمعه تشــکیل شد با بیان اینکه 

مردم خواهان تحول هســتند و تحول در گرو اقدام و 

عمل است، اظهار داشت: مطالبه مقام معظم رهبري از 

بنده و شما مدیران در هر مقامی که هستید، کار است. 

اول باید خودمان را ببینیم و توجه کنیم که ماموریت و 

مسـئولی تمان چیســت؟ اینکه شما منتظر بمانید از 

تهران حرکتی شـود یا در تهران منتظر باشـند شـما 

حرکتی کنید، این دقیقا خالف انتظاري اسـت که از ما 

م یرود. آی تاهللا رئیسی در ادامه سخنان خود با اشاره 

به مطالب مطرح شده از سوي برخی سخنرانان در این 

جلسه درباره ناراحتی مردم از تورم خاطرنشـان کرد: 

این حق مردم اسـت و تورم باید مهار شـود، دولت در 

این رابطه الیح هاي دوفوریتـی به مجلس ارائه کـرد تا 

بعضی از مسـائل قانونی که باعث ایجاد تورم م یشود، 

به آینده موکول شود، چرا که اگر امسال بخواهیم آنها 

را اجرا کنیم تورم ایجاد خواهد شد.

رئیس جمهور با اشـاره به برنامه ریزي براي اجراي 16 

هزار و 500 هکتار شــبکه آبیاري در اســتان، افزود: 

محوریت ما در کردستان مسـاله اشتغال است چرا که 

بیکاري همه را رنج می دهد.

آیت اهللا رئیسی در ادامه و در پایان سفر یک روزه خود 

به کردستان با حضور در نشسـت مطبوعاتی در جمع 

خبرنگاران استان به تشـریح این سفر و مصـوبات آن 

پرداخت و گفت: در سفر به استان اعتبارات بســـیار 

خوبی براي 182 طرح در حوزه هاي مختلف بهداشت، 

آب و خاك، فرهنگ و صنعت و معدن اختصاص یافت.

رئیس جمهور از اختصـــاص اعتبارات در حوزه هاي 

مختلف جهت ایجاد هشت هزار شغل جدید خبر داد و 

افزود: 10 طرح صنعتی در 10 شـهرسـتان نیز از طریق 

شرکت هاي وابسته به وزارت کار در استان اجرایی می 

شـود موجب ایجاد اشـتغال قابل توجهی در اسـتان 

خواهد شد.

تخصـیص اعتبارات براي 182 طرح در حوزه هاي 

مختلف بهداشت، آب و خاك، فرهنگ و صنعت و 

معدن در کردستان

الزم به ذکر است که در این سفر وزراي کشـــــور، 

جهادکشـاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

آموزش و پرورش، گردشگري، صنایع دستی و میراث 

فرهنگی، صنعت، معدن و تجارت، سـرپرسـت وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس ســازمان برنامه و 

بودجه، معاون امور زنان و خانواده، معاون اجـرایـی و 

رئیس دفتر رئیس جمهور همراهی کـردند و  29 میـز 

خدمت و ارتباط مردمی با حضــور شماري از معاونان 

وزیـران به عنوان نمایندگان تام االختیار وزارتخانه ها 

در نقاط مختلف استان به مدت دو روز تشـکیل شد تا 

عالوه بر دیدار چهره به چهره با مردم و بررســـــی 

شکایات و پیشنهادات، خواسته ها و نامه هاي مکتوب 

مردمی نیز دریافت شود.

نشسـت با خبرنگاران پایان پخش سفر رئیس جمهور 

به استان کردستان بود.

وي اذعان داشــــت: از این تعداد 49 طرح در حوزه 

زیربنایی، 10 طرح بهداشت و درمان، 18 طرح در حوزه 

آب و خاك و طرح هایی نیز در بخش هاي اشـــتغال، 

فرهنگ، صنعت و معدن است.

به گفته وي، طرح ها بیشــــــتر بر مبناي اشتغال و 

محرومیت زدایی است و ضمانت این مهم پیگیري وزرا 

در مرکز و مدیران کل اسـتانی اســت، به گونه اي که 

مردم احســاس آنچه تصــویب شده در جهت تغییر 

زندگی آنان نقش دارد. 

امنیت کردستان 
بزرگترین نعمت 

 آی تاهللا سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور

 در سفر  به استان کردستان:

و مالیات می دهد، گران هم می فروشــــد. آنکه 

مهارتی دارد، خدمتش را گران تـر ارائه مـی دهد. 

حاال « سر چه کسـی بدون کاله می ماند؟». آنهایی 

که کارگـــرند و یا حقوق ثابت دارند. پس در واقع  

سوراخ گشاد جیب این دو گروه، به کیسه  مالیات، 

تورم و یا هدفمندي یارانه ها می ریزد.

یکی نیسـت بگوید و بپرسد که چه بود و چه شد؟ 

باز هم که دودش رفت به چشم اقشـار کم در آمد و 

حقوق ثابت ها ! کاسبی ک هگران م یخرد

انگار تمام شدنی نیسـت و سرِدراز دارد این رشته 

گرانی ها ! حاال به هر بهانه اي . امســـال که دیگر 

«نـوبرَش را آورده اند!». یک بار نـوروز تــورم را 

سـوغاتی آورد، آن به کنار!...هنوز رخت عید را از 

تن بیرون نیاورده بودیم که موج بعدي گرانی هم به 

بهانه هدفمندي یارانه ها رســید. حاال هم که ماه 

چهارم سال است ارقام روي اتیکت تمام اجناس به 

بهانه افزایش مالیات بیشتر شده. 

معنی« بده، بستان» در واقع چیست؟ چرا افزایش 

دستمزدهاي ثابت، حقوق معلمان و مســـتمري 

بگیران تا این حد با چالش همراه است و تقریباً غیر

     فاطمه ایراننژاد 

به نظر می رسد تحوالت اقتصــادي در ابتدا چهره 

زیبایی از خود نشـــان می دهند، ولی دست آخر 

گروهی قربانی می شوند که صداي شـان به جایی 

نم یرسد.یارانه ها هدفمند شد. در باغ سـبزي بود 

که نشــــان مان دادن د. قرار شد فقط قیمت چند 

کاالي اساسـی آن هم به شـرط واریز یارانه اش به 

حســاب مردم ، افزایش یابد. ولی موج گرانی اش 

تمام قیمت ها را باال برد.

مگر حقوق یک کارمند یا کارگر چند بار در ســال 

افزوده می شـود؟جوابگوي تورم ابتداي سـال هم 

نیست که انتظار داریم زیر بار افزایش چند مرحله 

اي قیمت ها خم نـیاورد. انگار جـیب کارمـندان، 

کارگــران و همه آنهایـــی که حقوق ثابت دارند 

سوراخی گشاد دارد که درآمد ، همان روز اول دود 

می شـود و می رود هوا. حاال تکلیف گذران زندگی 

بقیه ماه چیست، خدا م یداند. 

روغن چیســت؟ مطمئنا که پوشاك از این کاالها 

تهیه نمی شـود. یعنی ممکن اسـت پارچه را براي 

افزایش کیفیت شب قبل ازبرش و دوخت در روغن 

بخوابانند؟؟(!) 

ما که ارتباط گرانـی بـرخـی کاالهاي با هدفمندي 

یاران هها را نفهمیدیم. برویم سراغ افزایش مالیات.  

قرار شد اصناف و مشاغل مالیات بدهند، تا بودجه 

اي فراهم شـود که نفعش براي همه ملت باشــد و 

اداره مملکت راحت تر . قانون ها وضـع و مالیات ها 

مشـــخص و گرفته شد. آخر سر چه نتیجه اي به 

دنبال داشت جز موج جدید گرانی؟ سري بزنید به 

مغازه ها. کاالهایی که قیمت ثابت و مشــــخص 

داشـتند، که قانونی گران شــده اند البته براي بار 

چندم در همین ســــال (!) آنهایی هم که قیمت 

مصـــوب و درج شده ندارند، توسط فروشندگان 

اتیکت جدید با نرخ باال بر آن ها نصب شده است !

 حاال مانده ایم سردرگم و نم یتوانیم ارتباط خیلی 

از مســـائل با یکدیگر را درك کنیم . مثالً ارتباط 

گرانی پوشاك و پارچه با برداشتن یارانه نان و 

کارمند یک بار از حقوقش مالیات م یدهد. خـرید 

که م یکند مالیات بر ارزش افـزوده هم مـی دهد. 

حاال هم که « که از این باغ بري رســـیده» جبران 

مالیات  افزایش یافته اصناف و مشــاغل هم سهم 

اوســت !. این روزها همه عادت کرده ایم به گرانی 

هاي به قول ارمنی ها «گاماس ، گاماس»!و گـرانـی 

زیر پوسـتی، خزنده و هفته به هفته را پذیرفته ایم 

.در مملکتی که نظارت بر افـزایش قیمت ها وجود 

ندارد و قانون بازدارنده و مجازا ت در قیمت گذاري 

سلیقه اي کاال و خدمات جایش خالیست، تحوالت 

اقتصــــادي نظیر هدفمندي یارانه ها و افزایش 

مالیات ها در نهایت به ضرر اقشـــاري است که یا 

درآمدشان کم است یا ثابت! 

  ممکن، ولی افزایش قیمت ها، به 

راحتی و یک شَبه ؟!..چرا از همان 

دستی که به راحتی می گیریم، با 

همان دست با سهولت نمی بخشیم؟

جیب هاي سوراخ  وحقوق هاي ثابت!
کارمندان و کارگران قربانیان اصلی گرانی و افزایش مالیات

درصـد تغییرات شـاخص قیمت در 

ده کهاي هزین هاي کل کشــور در 

ماه جاري

در گروه عمده «کاالهاي غیرخوراکـی و 

خدمات»، گروه «بهداشــــت و درمان» 

(خدمات طبی ســـــــرپایی و خدمات 

بیمارسـتانی)، گروه «هتل و رسـتوران» 

(هـزینه هتل و تاالر پذیـرایـی) و گـروه 

«مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) 

بیشترین افزایش قیمت را نسـبت به ماه 

قبل داشت هاند.

دامنه تغییرات نرخ تورم ســاالنه در تیر 

ماه 1401 بـــــراي ده کهاي مختلف 

هزین هاي از 38,9 درصد براي دهک دهم 

تا 44.8 درصد براي دهک اول است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهاي 

کشور

در گروه عمده «خوراک یها، آشامیدن یها 

و دخانیات» بیشــــترین افزایش قیمت 

نســـــــبت به ماه قبل مربوط به گروه 

«گوشـت قرمز و گوشـت ماکیان» (مرغ 

ماشـینی، سـوســیس و کالباس)، گروه 

«لبنیات و تخم مرغ» (دوغ پاســتوریزه، 

خامه و تخم مرغ) و گـروه «نان و غالت» 

(انواع برنج ایرانی، کیک و بیســـکویت) 

م یباشد. 

این در حالی اســـت که نرخ تورم ماهانه 

براي خانوارهاي شــهري 4,5 درصـــد 

م یباشد که نسـبت به ماه قبل 7.0 واحد 

درصد کاهش داشته است. همچنین این 

نرخ براي خانوارهاي روســــــتایی 4.8 

درصد بوده که نســبت به ماه قبل 11.0 

واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم سـاالنه، درصـد تغییر 

میانگین اعداد شـــاخص قیمت در یک 

سال منتهی به ماه جاري، نسبت به دوره 

مشـــــابه قبل از آن م یباشد. نرخ تورم 

ســـاالنه تیر ماه 1401 براي خانوارهاي 

کشور به 40,5 درصد رسیده که نسـبت 

به همـین اطالع در ماه قــبل، 1,1 واحد 

درصد افزایش نشـان م یدهد. همچنین 

نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري 

و روســتایی به ترتیب 40,0 درصـــد و 

43.2 درصـــــد م یباشـــــد که براي 

خانوارهاي شــهري 1.1 واحد درصـــد 

افزایش و براي خانوارهاي روسـتایی 1.4 

واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم ســــاالنه تیر ماه 1401 براي 

خانوارهاي کشور به 40,5 درصد رسیده 

که نســـبت به همین اطالع در ماه قبل، 

1.1 واحد درصد افزایش نشان م یدهد.

به گزارش مرکز آمار ایران، منظور از نرخ 

تورم نقط هاي، درصد تغییر عدد شاخص 

قیمت، نســبت به ماه مشــابه سال قبل 

م یباشـــد. نرخ تورم نقط هاي در تیر ماه 

1401 به عدد 54,0 درصد رسیده است؛ 

یعنی خانوارهاي کشـور به طور میانگین 

54.0 درصد بیشـــتر از تیر 1400 براي 

خـــرید یک «مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان» هزینه کرده اند.

این در حالی اسـت که نرخ تورم نقط هاي 

براي خانوارهاي شــهري 52,8 درصــد 

م یباشد که نسـبت به ماه قبل 1.4 واحد 

درصـد افزایش داشـته اسـت. همچنین 

این نرخ براي خانوارهاي روستایی 60.7 

درصد بوده که نســـبت به ماه قبل 2.5 

واحد درصد افزایش داشته است.

نــرخ تورم نقط هاي تیـــر ماه 1401 در 

مقایســـــه با ماه قبل 1,5 واحد درصد 

افزایش یافته اســـت. نرخ تورم نقط هاي 

گروه عمده «خوراک یها، آشـامیدن یها و 

دخانیات» با افزایش 4.4 واحد درصـدي 

به 86.0 درصـــــــد و گروه «کاالهاي 

غیرخوراکـی و خدمات» با افـزایش 0.1 

واحد درصـدي به 36.9 درصـد رسـیده 

است.

نــرخ تورم نقط هاي تیـــر ماه 1401 در 

مقایســـــه با ماه قبل 1,5 واحد درصد 

افزایش یافته اســـت. نرخ تورم نقط هاي 

گروه عمده «خوراک یها، آشـامیدن یها و 

دخانیات» با افزایش 4.4 واحد درصـدي 

به 86.0 درصـــــــد و گروه «کاالهاي 

غیرخوراکـی و خدمات» با افـزایش 0.1 

واحد درصـدي به 36.9 درصـد رسـیده 

است.

کاهش نـرخ تورم ماهانه خانوارهاي 

کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصــد تغییر 

عدد شاخص قیمت، نســبت به ماه قبل 

م یباشــد. نرخ تورم ماهانه تیر 1401 به 

4,6 درصد رسیده که در مقایســــــه با 

همــین اطالع در ماه قـــبل، 7.6 واحد 

درصد کاهش داشـته اسـت. تورم ماهانه 

بــراي گــرو ههاي عمده «خوراکــ یها، 

آشـــامیدن یها و دخانیات» و «کاالهاي 

غیرخوراکـی و خدمات» به تـرتیب 5.7 

درصد و 3.8 درصد بوده است.

نرخ تورم خانوارها در تیرماه 

40/5 درصد

 عل یاکبر محرابیان وزیر نیـرو، معاونان حوزه آب و آبفا و رئیس 

حوزه کرخه و مرزي غرب طی سـفري کوتاه به کردســتان به 

همراه استاندار این استان ،به صورت هوایی از سد آزاد و سامانه 

انتقال بازدید و در جریان آخرین وضعیت پروژ ههاي حوزه آب و 

برق اسـتان و روند اجراي سـامانه انتقال آب به ســنندج قرار 

گرفت.  وزیر نیرو در حاشیه این سفر با اشـاره به پروژ ههاي در 

حال اجراي حوزه آب در استان کردستان، اظهار داشت: سامانه 

انتقال آب سد آزاد به تصـفیه خانه سنندج یک سامانه بسـیار 

بزرگ براي تامین آب شرب و کشاورزي شهرستا نهاي مختلف 

استان است که بخش انتقال آب آن به سنندج با سـرعت خوبی 

در حال اجرا است.

وزیر نیرو گفت: سد سیازاخ  با 230 میلیون متر مکعب ظرفیت، 

یکی از سدهاي مهم استان است که با تکمیل جاده دسترسی به 

آن، آبگیري به طور کامل انجام و مناطق مختلفی از آب بیجار را 

نیز تأمین خواهد کرد. وي بر تامین آب شرب روسـتاهاي فاقد 

آب آشامیدنی در استان تأکید کرد و بیان داشت: در قالب طرح 

جهاد آبرسانی،  169روستاي فاقد آب در استان با اعتباري بالغ 

بر 528 میلیارد تومان از آب آشـــامیدنی ســـالم بهر همند 

م یشوند. اسماعیل زارع یکوشا، استاندار کردستان نیز در این 

نشسـت با اشاره به چال شهاي اعتباري حوزه آب و برق استان، 

خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات مورد نیاز پروژ هها شد و 

گفت: از مسـئوالن کشـوري انتظار م یرود که بیش از پیش به 

کردستان توجه کنند کما اینکه سفر دي ماه سال گذشـته وزیر 

نیرو دستاوردهاي زیادي براي استان به همراه داشت.

 پنج سد در کردستان در حال بهره برداري و هشت سد در حال 

احداث وجود دارد که با تکمیل این ســــدها و طر حهاي آبی 

استان، بخش قابل توجهی از مشــکالت آبی استان مرتفع می 

شـود. سـد ژاوه سـنندج 120 میلیون مترمکعب حجم ذخیره 

دارد. خط انتقال آب از سد آزاد به تصــــفی هخانه سنندج 27 

کیلومتر طول دارد و براي تامین آب شــرب جمعیت 700 هزار 

نفري شهر سنندج در افق 1425 طراحی شده است.

محرابیان تصریح کرد: روند اجراي پروژه تامین آب شرب سالم 

براي شهروندان سنندجی باید بیش از پیش تسریع یابد. وي با 

اشاره به وضعیت پروژه سد ژاوه سنندج، سد گاران در مریوان و 

سد چراغ ویس سقز خاطرنشان کرد: در استان پنج سد در حال 

بهر هبرداري و هشت سد در حال احداث وجود دارد که با تکمیل 

این ســـدها و طر حهاي آبی اســـتان، بخش قابل توجهی از 

مشکالت آبی استان مرتفع می شود.

وي با اشاره به مصــوبات سفر اخیر رئیس جمهور به استان در 

حوز ههاي مختلف به ویژه آب گفت: با نگاه ویـژ هاي که دولت و 

وزارت نیرو به کردســــتان دارد، امیدواریم در کمترین زمان 

ممکن شاهد تخصیص اعتبار و به ثمر نشستن مصـوبات این دو 

سفر باشیم. استاندار کردستان از شـناسـایی پروژ ههاي نیمه 

تمام خبر داد و تصـریح کرد: باید اتمام این پروژ هها در اولویت 

تخصیص بودجه قرار گیرد.

وي با بیان اینکه اولویت دولت اتمام پــروژ ههاي نیمه تمام در 

استان کردستان است، افزود: 50 میلیارد تومان اعتبار تصویب 

شده براي تکمیل پروژه مربوط به ارتقاء تصــفیه خانه فاضالب 

شهر سنندج تخصیص داده شده است.

وعده اتمام پروژه هاي نیمه تمام

 در استان کردستان

در مصـوبه مورد اشاره که در ما ههاي گذشته 

منشـا اختالف میان گروهی از بازنشـسـتگان 

سـازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شـد، 

مسـتمري بازنشـسـتگان غیرحداقل بگیر به 

میزان 10 درصــد افزایش یافت. این درحالی 

بود که پیش از این قــرار بود دریافتـــی این 

کارگران به میزان 38 درصد افزایش یابد.

وي متذکر شده بود: امیدواریم این اقدام

بنا به این گزارش، روز چهارشــــــنبه هفته 

گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در 

نام هاي مصـــــوبه هیات دولت درباره حقوق 

بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

به گزارش اقتصاد کالن، به نقل از خبر آنالین 

، سازمان تامی ن اجتماعی با انتشار اطالعی هاي 

در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشـسـتگان 

سایر سـطوح و متوسـط بگیران صـندوق این 

سازمان، از نظر مســاعد دولت درباره افزایش 

حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

بنا به گفته محمدباقـــــــر قالیباف، رییس 

مجلس، تعیین تکلیف وضعیت همسا نسازيِ 

حقو ق بازنشـــســــتگان تامین اجتماعی با 

پیگیر يهاي ویژه مجلس پس از ســـا لها به 

نتیجه رسید. بر همین اساس، ضروري اسـت 

دولت هر چه سریعتر نســـــبت به رفع ایراد 

قانونی حداقل مسـتمري بازنشــســتگی، از 

کارافتادگی و بازماندگان در ســـال 1401 و 

اتخاذ تصـــــمیم الزم براي رفع دغدغ ههاي 

بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.

البته براي مســـــتمر يبگیران حداقل یبگیر 

سـازمان تامین اجتماعی، دولت موافقت خود 

را با افزایش 57 درصدي حقوق بازنشسـتگی 

اعالم کرده و در نتیجه مسـتمري این افراد به 

میزان 5.8 میلیون تومان شده بود.

به نظر م یرسد باالخره دولت تســلیم 

افزایش حقوق بازنشــســـتگان شد. 

سازمان تامی ن اجتماعی با انتشـــــار 

اطالعی هاي در زمیـنه تعـیـین تکلـیف 

حقوق بازنشــســتگان سایر سطوح و 

متوسط بگیران صندوق این سـازمان، از 

نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق 

این دسته بازنشستگان خبر داد

به نظر م یرسد باالخره دولت تسـلیم افزایش 

حقوق بازنشـــســـتگان شد. سازمان تامی ن 

اجتماعی با انتشــــــار اطالعی هاي در زمینه 

تعیین تکلیف حقوق بازنشـــســـتگان سایر 

ســطوح و متوســـط بگیران صـــندوق این 

سازمان، از نظر مســاعد دولت درباره افزایش 

حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در این اطالعیه آمده است: با نظر مســــاعد 

دولت مردمی، پیشـــنهاد این سازمان درباره 

سایر سطوح مســـــــتمر يبگیران سازمان 

تامی ناجتماعی، در دســــتور کار دولت قرار 

گرفته و به زودي اعالم م یشود.

در همین رابطه، محمدرضــــا پورابراهیمی، 

رییس کمیسیون اقتصادي مجلس گفته بود: 

اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات 

امناي صندوق بازنشستگان تامی ناجتماعی و 

شوراي عالی کار را در دستور کار قرار دهد.

 مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضـا 

را فراهم کند که دولت با 38 درصدي موافقت 

کند و هر چه ســـــــری عتر پرداخت حقوق 

بازنشـسـتگان در کشــور با عدد جدید انجام 

شود. همچنین حسن صادقی، رییس اتحادیه 

پیشکسوتان جامعه کارگري در این خصـوص 

تصریح کرده بود: براساس قانون دولت اگر در 

فرصــــت قانونی خود یعنی 10 روز، ابالغیه 

ریاسـت مجلس شـوراي اســالمی را اجرایی 

نکند، ریاست مجلس م یتواند مســـــتقیما 

مصـوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی 

را به دســـتگاه اجرایی مربوطه ارجاع دهد و 

دستگاه مربوطه نیز ملزم به اجراي مصـــوبه  

است.

اطالعیه مهم

 تامی ناجتماعی درباره 

حقوق بازنشستگان

بنا به گفته محمدباقـــر قالیباف، رییس 

مجلس، تعیین تکلیف وضـــــــعیت 

همسا نسازيِ حقو ق بازنشستگان تامین 

اجتماعی با پیگیر يهاي ویژه مجلس پس 

از سا لها به نتیجه رسید. بر همین اساس، 

ضـروري اسـت دولت هر چه ســریعتر 

نســـــبت به رفع ایراد قانونی حداقل 

مستمري بازنشسـتگی، از کارافتادگی و 

بازماندگان در سال 1401 و اتخاذ تصـمیم 

الزم براي رفع دغدغ ههاي بازنشسـتگان 

محترم مبادرت ورزد.

مردمی بودن دولت سیزدهم 
فقط یک شعار نیست و مردم باید 

با حضور خود ایفاي نقش کنند
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