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جذب  610میلیون دالر
سرمایه خارجی در کردستان

در ســفر رئیــس جمهــوری بــه کردســتان که
چهــارممــردادماهســال 94صــورتگرفت،
دکتــر روحانی بر ضــرورت اتمــام طرحهای
نیمــهتمــامعمرانــیو اجرایــیوعملیاتــی
شــدن مصوبات ســفر اســتانی کاروان تدبیر
و امیــد تأکیــد داشــت .همچنیــن رئیــس
عبدالمهدیزاهدی جمهوری اعتقاد داشــت که توسعه سرمایه
استاندارکردستان گذاری ،گردشــگری و اقتصاد دانش بنیان به
منظور رونق اقتصادی و اشتغالزایی جوانان
تحصیلکــرده در کردســتان باید مــورد توجه
قرارگیردکه در این راستا دستورات الزم رابرایسرعتبخشیدن
به این روند صادر کرد .ســفر رئیس جمهوری به کردستان دارای
 32مصوبهبا 880میلیاردتوماناعتباربودکههمهآنهادرحوزه
عمرانیودرحالاجراست.ازاینتعدادطرح 3،طرحدربخش
زیرساختهای حمل و نقل جادهای است که شامل چهارخطه
کــردنجادهمیاندوآب-کرمانشــاه،ســاختراهاصلیســنندج
بــه مریوان و ســاخت باند دوم همدان به ســنندج میشــود .این
طرحهادرحالیدرزمرهمصوباتسفراستانیرئیسجمهوری
قرارگرفتهکهیکی ازموانع اصلیتوســعهوپیشــرفتکردستان،

زیرساخت های حمل و نقل جاده ای  -عکس :روابط عمومی اداره کل راه
و شهرسازی کردستان
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نبــود زیرســاختهای الزم در حــوزه راه و حمــل و نقل اســت که
خوشبختانهمســیرهمدانبهسنندجتاپایگردنهصلواتآباد،
بهبزرگراهتبدیلشــدهوهمچنینمسیرکریدورشمالبهجنوب
کهازکامیارانتابوکانادامهدارددرقطعههایمختلفدردست
اجراست.یکیدیگرازراههایدارایمشکلاستان،جادهسنندج
به مریوان است که خوشبختانه با اعتبارات تأمین شده برای آن،
بخشعمدهایازکارانجامشدهوامیدواریمتاپایانسال 97این
جادهنیزبهبهرهبرداریکاملبرســد.هرچندحلمشــکلجاده
گردنــهصلواتآبادســنندججــزوطرحهایمصوبســفرنبود،
اما با مساعدت رئیس جمهوری ،این طرح نیز به تعداد طرحها
افزودهشدکههماکنونعملیاتاجراییچهارخطهکردنگردنه
صلــواتآبادآغازشــدهوتاپایانســال 97بهبهرهبــرداریکامل
میرسد.دربخشآبرسانینیز2طرحآبرسانیبهشهرهایسقز
وبانهو 6ســددرحالاجراستوپیشرفتمناسبیداشتهکهطی
امسال و سال آینده به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید .از سوی
دیگر 6،طرحدربخشآبوفاضالبشــاملایجادتصفیهخانه
فاضالبدرشهرهایبیجار،مریوان،بانه،سریشآباد،یاسوکند
وکامیــارانهــمدردســتاقداماســتکهعملیــاتاجراییآنها
پیشرفتقابلتوجهیداشتهوبخشیازآنهانیزدرایامدههفجر
امســال به بهرهبرداری رســید .همچنین با توجه ویــژه دولت به
ورزشجوانان7طرحدربخشزیرساختهایورزشیکهشامل
تکمیــل ســالنهای نیمه تمام در اســتان و ســاخت ســالنهای
جدید است در دستور کار قرار گرفته و روند ساخت آنها پیشرفت
مناســبی دارد.از طرفــی ،طرحهــای دیگــری نیــز در حوزههــای
آموزشــی و گردشگری در آن سفر مصوب شــد که در حال حاضر
عملیــاتاجرایــیآنهادرحــالانجاماســت.اززمانآغــازبهکار
دولــت یازدهــم در کردســتان 18ســرمایهگذار بــه ایــن منطقــه
آمدهاند که از آن میان 5ســرمایهگذار از کشــورهای عراق و ترکیه
بهمیزان610میلیوندالرسرمایهگذاریکردهاندوهمچنانروند
جذبسرمایهگذارانبهایناستانادامهدارد.

رونق تولید درمازندران

مازندران که در انتخابات سال  92با رأی باال به دکتر حسن روحانی
کارنامهدرخشانیرابرجایگذاشتهبوددرمسیرتحققسیاستها
و برنامههای دولت گامهای مؤثری برداشــته است .از کارکردهای
مهــم دولــت تدبیــر و امیــد در مازنــدران ایجــاد آرامــش ،وفــاق و
همدلــی همه نخبگان و چهرههای تأثیرگذار برای همنوایی در امر
توسعه استانوحرکتدرمسیرحلمشکالتمردمبودکهثمرات
ارزشــمندی را به دنبال داشــت.انجام فاز عملیاتی پهنه اکتشافی
به مســاحت 5هزار کیلومتر مربع از جملــه اقدامهایی بود که بعد
از برجام و برای نخســتین بــار در مازندران اتفاق افتــاد و در کنار آن
بحــث مربوط بــه الکترونیکی کــردن ســامانه معــادن (راهاندازی
سامانه کاداســتر) نیز عملیاتی شــد .همچنین در راستای افزایش
تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساســی (بویژه در اقالم وارداتی)،
اولویــت دادن بــه تولید محصــوالت و خدمــات راهبــردی و ایجاد
تنوع در مبــادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابســتگی
به کشــورهای محدود و خاص مورد تأکید قــرار گرفت .برگزاری 17
جلســه استانی کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید 6 ،جلسه کمیته
تخصصی تســهیل و رفع موانع تولید و بیش از 140جلســه کارگروه
شهرســتانی تســهیل و رفع موانع تولید از ســایر اقدامهــای دولت
برای رونق بخشــیدن به ایــن عرصه بود .در همین راســتا ،پیگیری
و ایجاد مجتمع شــن و ماســه ،صدور مجوز اکتشــاف برای معادن
طبقــه  2و باالتــر مانند ســنگ
آهــن بــرای نخســتین بــار در
اســتان ،مبــارزه بــا برندهــای
غیــر مجــاز خارجــی ،حمایت
همــه جانبــ ه هدفمنــد از
صادرات کاالهــا ،صدور کاالها
و خدمــات فنــی و مهندســی
بیش از 700میلیون دالر(رشد
صــادرات لبنــی ،پروفیــل،
نوشــابه و آب معدنــی)،
ایجاد خــط کشــتیرانی منظم
در دریــای خــزر بــا تخصیــص
یارانــه ،اتمــام و راهانــدازی
پایانــه صادراتــی گل و گیــاه،
ســاخت پایانه برنج و استقرار
کانتینرهــای یخچــال دار در
ایجاد اشتغال برای جوانان -عکس :مهر
بنادر نوشــهر و امیرآباد از اهم
اقدامهــای بعــد از این اتفاق
گردشــگری و ...در بخــش
از سیاستهای
بــزرگ بــود کــه درمازنــدران
ســرمایهگذاری و تســهیالت و
دولت تدبیر و امید در
رخ داد .اســتفاده از تــوان و
برآورد حجــم ســرمای ه گذاری
استان مازندران این
ظرفیــت داخلــی کارخانه ها
مــورد نیــاز در شــرایط اقتصــاد
ربیع فالح جلودار
استاندارمازندران است که در محصول
و صنایــع تولید ماشــینآالت
مقاومتــی و بــا نــگاه پایــداری و
برنج با توجه به
بخش کشــاورزی بابت تولید
حفــظ اشــتغال و تولید موجود
قطعــات و تجهیــزات مــورد
و بــا تأکیــد بــر ارتقــای ســطح
ترویج مناسب و باال
نیاز و قطــع واردات عــاوه بر
تکنولــوژی بویــژه در طرحهای
بردن سطح فرهنگ
کاهشوابستگیاقداممثبتی
ایجــادی (طرحهــای دانــش
بهره برداران ،کاهش
در راســتای بومیســازی ایــن
پایــه) و بهســازی و نوســازی
مصرف سموم از
صنایع در منطقه بوده است.
شهای مختلف بنگا ههای
بخ 
اولویتهای اصلی
تهای
با بــه کارگیــری ظرفی 
اقتصــادی و صنایــع اســتان
باشد
جدیــد بهــره بــرداران بــرای
صورت گرفت و به صورت یک
پــرورش ماهــی در قفــس و
بســته کامل در اختیــار مدیران
ماهیــان خاویــاری در اراضی
ارشــد و متولیان بخــش دولتی
مســتعد ســاحلی در اســتان و با ایجاد خــط اعتباری جدیــد میزان و خصوصــی قــرار گرفــت.وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا
600میلیاردریالتسهیالتدرقالب 13طرحبهبانکمعرفیشد .عقــد تفاهمنامهای با کانون کارفرمایــی انجمنهای صنفی دفاتر
از اولویتهــای دولت تدبیر و امید این بوده که در محصول برنج با مشــاوره شــغلی و کاریابیهــای غیردولتی سراســر کشــور اقدام به
توجه به ترویج مناســب و باال بردن ســطح فرهنگ بهــره برداران ،تهیه نرمافزار ســامانه الکترونیکی بازار کار(سابک) کرده که دفاتر
کاهــش مصــرف ســموم از اولویتهــای اصلــی باشــد .در همیــن مشــاوره شــغلی وکاریابیهــای غیردولتی این اســتان نیز با نصب
ارتباط ،بیش از  10برند محصول سالم در سال اخیر در کشور کسب و بهــر ه برداری از ایــن نرمافزار ضمن عملیاتی کــردن تفاهمنامه
شــده و در  2سال اخیر با اجرای مبارزه بیولوژیک از  2هزار و  500تن مذکــور و آمادهســازی و بهرهمندی از ســامانه تحــت وب از ابتدای
مصرف علف کش صرفهجویی شده است.
سال آینده در راســتای افزایش دقت و جامعیت اطالعات بازارکار
کمکبهتنظیمبازارمرغ
استاننیز اقدامکردند.
باتوجهبهعنوانرتبهبرتراستاندرتولیداینمحصول،نزدیک ساماندهیومدیریتتسهیالتبانکی
بــه  24هــزار تن مرغ مــازاد تولیدی صادر شــده اســت .نکتــه حائز
به جهت تسهیل در امر ســرمایهگذاری و ارائه مشوقهای الزم
اهمیت آنکه کشــور تا ســال  91واردکننده گوشــت مرغ بوده ،اما در جهت جذب ســرمایهگذاری یا حل مشکالت بنگاههای اقتصادی
سال 93بهعنوان یکی از کشورهای صادرکننده مرغ مطرح شد.
شــیوه نامــه پرداخت تســهیالت نظام یافته توســط دســتگاههای
با هماهنگی ســازمان امور اراضی کشور به طور جدی نسبت به اجرایی و بانکهای اســتان برای نخســتین بار در کشور تدوین شد.
تغییر کاربری اراضی جلوگیــری به عمل آمده و عملیات تخریب در صــورت تحقق و اجرای کامل تســهیالت حدود یــک هزار و800
ســاخت و سازهای گذشــته در 2ســال تدبیر و امید به اندازه 10سال شغل جدید به استان افزوده خواهد شد.
گذشــته انجام شــده اســت .برای حفظ ایــن اراضی ســامانه  131و
خرید وســیله نقلیه به کاربری حفاظت از اراضی راهاندازی شــده و
براینخستین بار اجرای عملیاتکاداستر بهمیزان 100هزارهکتار
قرارداد منعقد شــده که ایــن عملیات در دولت قبل انجام نشــده
بود.
تدویناستراتژیهایبخشهایمختلفاقتصادی
بر اســاس اطالعات جمــعآوری شــده از دســتگاههای اجرایی
اســتان و جلســات متعــدد مدیریتــی و کارشناســی در قالــب
کارگروههای تعریف شــده ،موانع و مشکالت بخشهای مختلف
اقتصــادی در زیربخشهای اصلی اســتان احصا شــد و بر اســاس
اولویتهــای تعریــف شــده در ســند آمایــش اســتان ،اهــداف و
اســتراتژیهای مازنــدران در بخشهــای مختلــف اقتصــادی بــر
اســاس نقــاط ضعــف و قــوت ،منابــع موجــود و پایــداری و ثبــات
اقتصادیتدوینشد.
توانمندسازینیرویکار
بر اســاس اســناد برنامــه پنجم و سیاســتهای تدویــن برنامه
ششم توسعه کشور برای توانمندسازی نیروی کار از ابتدای امسال
اقــدام بــه برگــزاری جلســات کارگــروه کارآفرینی و آمــوزش فنی و
حرفــهای کردهایــم .بــرای نخســتین بار تشــکیل بانــک اطالعاتی
طرحهای اقتصادی اســتان در زیر بخشهای صنعت ،کشاورزی،

