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فراتاب: منطقه اورارمانات در اس��تان کرمانش��اه شامل چهار 
شهرستان جوانرود، پاوه، روانسر و ثالث باباجانی است منطقه ای 
که به مانند دیگر ساکنان استان کرمانشاه، زبان شان ُکردی است 
که در آن دو گویش اورامی و جافی دارای بیش��ترین گویش ور 
است. منطقه ای بکر که از نظر آب و هوایی کوهستانی و جنگلی 
و پرباران و سرس��بز و از جاذبه های قابل توجه طبیعی در سطح 
استان و کشور به شمار می رود و از نظر فرهنگی نیز دارای غنایی 
قابل توجه و تاریخی و جذاب است، که طی سال های اخیر خود 
تبدیل به بهانه دیگری برای ایرانگردان و جهان گردان برای بازدید 

از این منطقه شده است.
 ژئوپلتیک اورامانات

اورامان��ات از نظ��ر جغرافیای��ی در یک منطقه م��رزی و با 
خصوصیات قابل توجهی قرار گرفته اس��ت، هرچند در دوران 
جنگ هش��ت ساله ایران و عراق، هم مرز بودن تبدیل به یک 
مساله بغرنج و بحران زا شده بود و به همین دلیل همه مناطق 
مرزی همجوار ایران با عراق، با کاهش امنیت از یکسو با کاهش 
س��رمایه گذاري از سوی مرکز و نیز با خروج سرمایه )فکری و 
مالی( از داخل خود مواجه شدند و همین امر تبدیل به یکی از 
عوامل عقب افتادگی این مناطق در مقایسه با مرکز ایران شد، 
در فردای پس از جنگ و بخصوص پس از سقوط رژیم بعث در 
عراق هرچند شاهد تغییر رویه در قبال این مناطق از خوزستان 
و ایالم تا کرمانش��اه، کردستان و آذربایجان غربی هستیم اما 
این تغییر رویه و افزایش توجه به این مناطق یکس��ان نبوده 
و هری��ک بنا به دالیل خاص خود، وضعیت متفاوتی را در 15 
س��ال اخیر تجربه کرده اند. در این بین منطقه اورامانات که 
هم مرز با منطقه اقلیم کردس��تان عراق بوده است، عمدتاً از 
طریق بازارچه های مرزی و سیستم غیررسمی کولبری توانسته 
تا حدی از منظر اقتصادی با رشد مواجه شود، امری که طی دو 
سال اخیر و با افزایش تنش های میان اربیل و بغداد و نیز بسته 
ش��دن مرز از سوی جمهوری اسالمی ایران از یکطرف و عدم 
تبدیل کردن مزیت مناطق مرزی به یک منطقه ویژه اقتصادی 

از سوی دیگر با وقفه و سکته جدی روبرو شده است. 
 اورامانات و محرومیت نسبی

همانطور که اشاره شد در اثر جنگ و نیز کم توجهی های قابل 
تامل در مرکز در خصوص استان ها و مناطق پیرامونی و مرزی 
و نیز حضور کمرنگ نخبگان و مسئوالن بومی منطقه اورمانات 
در مصدرها و مناصب مهم چه در پایتخت و چه در مرکز استان 
و... باعث شده است تا منطقه اورامانات از محرومیت نسبی قابل 
توجهی در ابعاد و ش��اخصه های مختلف توسعه مواجه شود. 
منطقه ای که چه از نظر کشاورزی و دامداری، چه از منظر دارا 
بودن منابع آب قابل توجه، چه از منظر جذابیت های طبیعی و 
فرهنگی از منظر توریستی و چه از منظر دارا بودن امتیاز هم 
مرزی با منطقه در حال توس��عه اقلیم کردس��تان، قاعدتا می 
بایست وضعیت و ش��رایط متفاوت تری از امروز داشته باشد! 
اما به عکس مي بینیم که در اورامانات میزان بیکاری به نسبت 
کل اس��تان در بدترین حالت ممکن است و برخی از آمارها از 
بیکاری دس��ت کم 60 درصدی خبر م��ی دهند! و وقتی این 
مهم را بدانیم که کرمانش��اه از منظر بیکاری در جایگاه یکی 
مانده به آخر کشور است، آن وقت عمق فاجعه را در قبال این 
منطقه مي توانیم به خوبی درک کنیم. موضوعی که باعث شده 
اس��ت تا فقر بطور جدی تری در تار و پود اورامان بهشتی در 

هم تنیده شود!

 اورامانات و زلزله
در این بین وقوع زلزله مهیب پاییز سال گذشته در منطقه 
ثالث باباجانی و س��رپل ذهاب باعث گردید تا مشکالت و 
مصائب استان کرمانشاه به طور عام و منطقه اورامانات بطور 
خاص بیش از پیش ش��ود. هرچند سه شهر از چهار شهر 
این منطقه در نقطه کانونی این زلزله قرار نداشتند، اما آثار 
تخریب و آسیب رساندن و... همه این مناطق را در برگرفته 
اس��ت امری که باعث افزایش مشکالت و محرومیت های 
مردم منطقه شده است. تداوم زلزله های کوچک تر و پس 
لرزه های ناش��ی از آن نیز نه تنها تبعات سازه ای و مالی و 
جانی را افزایش داده اس��ت، بلکه مشکالت روانی و ذهنی 
گسترده ای را نیز بدنبال داشته است، امری که برای غلبه 
بر آن و یا دس��ت کم کنترل و کاهش آن نیازمند اقداماتی 
جدی با اراده ای در سطح ملی و بصورت عملیاتی با استفاده 

از کمک انجمن روانشناسان خبره کشور است.
 اورامانات و آینده

در ای��ن بی��ن ام��ا مزایای طبیع��ی، ژئوپلتی��ک و نیز 
نس��ل تحصیلکرده ج��وان در منطقه اورامان��ات با توجه 
به روندهای کلی در س��طح ملی و نیز در س��طح منطقه 
ای ب��ه ما این نوید را مي ده��د اگر با نگاهی دیگر به این 
منطقه بنگریم خواهیم توانست نه تنها گرد و غبار ناشی 
از محرومیت و توس��عه نیافتگ��ی را از چهره آن بزداییم 
بلکه حت��ی مي تواند از مناطق پیش رو در امر توس��عه، 
درآمدزایی و بهبود و ارتقای س��طح زندگی مردم ش��ود. 
در این بین به نظر مي رسد در وهله نخست الزم است تا 
زمینه حضور نخبگان، تحصیلکرده ها و جوانان این منطقه 
در مناص��ب و مصدره��ای مختلف سیاس��ی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی چه در س��طح ملی و چه در س��طح 
استانی فراهم شود. این امر نیز میسر نمي شود مگر اینکه 
یک اراده سیاس��ی جدی چ��ه در تهران و به تبع آن چه 
در کرمانشاه وجود داش��ته باشد. اینجاست که عملیاتی 
ش��دن وعده های رئیس جمهور در م��ورد الیحه حقوق 
شهروندی و استفاده هرچه بیشتر از نخبگان ُکرد و اهل 

سنت و دیگر اقلیت های کش��ور و منطقه دارای اهمیت 
بسیار مي شود و در همین زمینه می بایست نگاه »مطالبه 
گرایانه« نخبگان، رس��انه ها و نمایندگان مجالس شورای 
اس��المی و خبرگان و... از دولت بیشتر و جدی تر از قبل 
ش��ود. چرا که تاخیر در انجام این الیحه و عدم استفاده 
مناس��ب از نخب��گان محلی ن��ه فقط جف��ای به مناطق 
پیرامونی و اقلیت های مختلف کشور است، بلکه به مثابه 
محروم کردن کشور از توان و شایستگی های این نخبگان 
خواهد بود که برخی از آنان نش��ان داده اند پتانس��یل و 
حتی توان نه فقط حضور قابل توجه در سطح ملی، بلکه 
در سطح ملی و بین المللی را دارا هستند برای اثبات این 
ادعا کافی است به اس��امی برندگان جایزه جهانی فیلتز 
در رش��ته ریاضی یکبار دیگر دقت و تامل کنیم.موضوع 
و اولوی��ت دیگری که باعث تس��ریع در امر درآمدزایی و 
تولید اشتغال در منطقه در کوتاه مدت مي شود، توجه به 
ظرفیت های مرزی و ایجاد و گسترش منطقه آزاد تجاری 
در منطقه اورامانات اس��ت، امری که بی شک فقط آورده 
برای اوراماناتی ها نخواهد داش��ت، و تاثیر مستقیمی در 
امر توسعه استان کرمانش��اه و استان های پیرامون بطور 
خاص و کشور بطور عام خواهد داشت. لذا می بایست این 
امر در دس��تور کار جدی نمایندگان و مسئوالن مربوطه 
قرار گیرد. این موضوع با توجه به فش��ارها و تحریم های 
جدی��دی که ایاالت متحده علیه ای��ران، در پیش گرفته 
اس��ت، از اهمی��ت و موضوعیت بیش��تر و ج��دی تری 

برخوردار شده است.
اما بی ش��ک مزیت ه��ای طبیع��ی و فرهنگی منطقه 
اورامان��ات و توج��ه حرف��ه ای و اس��تفاده از تج��ارب 
بین المللی در زمینه صنعت توریسم، بهترین مزیت برای 
اورامانات در چارچوب محرومیت زدایی، پشت سر نهادن 
توس��عه نیافتگی، و ورود به کانال »توسعه پایدار« است. 
ظرفیت ه��ای بکر طبیعی و فرهنگ��ی اورمانات و در هم 
آمیخته شدن آئین های باستانی، اسالمی در کنار فرهنگ 
ایران��ی و ُکردی زیبایی های اورامانات را دو چندان کرده 
اس��ت امری که اگر مورد توجه و برنامه ریزی جدی هم 
در س��طح دولت و هم در سطح مردم و نخبگان منطقه 
قرار گیرد مي تواند یک وضعیت ایده آل را در میان مدت 
ب��رای این منطقه از منظر ش��اخص های توس��عه پایدار 
فراهم کند. و اما همه این موارد مس��ائل روی نمي دهد 
مگر اینکه مشارکت مردم و نخبگان در قالب های مختلف 
از جمله ش��رکت آگاهانه ت��ر در فرصت های محدودی 
ک��ه در انتخابات های مختلف از جمله مجلس ش��ورای 
اس��المی، خبرگان رهبری و ش��وراهای اس��المی شهر 
و روس��تا در اختیار آنان قرار مي گیرد. به نظر مي رس��د 
طبیعی است انتخاب ها بایست فراتر از پارامترهای قومی 
و عش��یره ای و بصورت انتخاب افراد بر اساس رزومه ها 
و توانمندی های علمی و تجربی آنان باش��د و کس��انی 
انتخاب ش��وند که دیدی دغدغه های بومی را با استفاده 
از دس��تاوردهای جهانی و علم��ی بخواهند حل و فصل 
کنند. همچنین قالب دیگر مش��ارکت گسترش فعالیت 
و انجم��ن و گروه های مردم نهاد NGO ها در قالب های 
مختلف از جمله در حوزه محیط زیست، زنان، کودکان، 

توسعه و... است.

راه توسعه اورامانات
اردشیر پشنگ| مدیرمسئول و سردبیر فراتاب|
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 به عنوان نخستین سوال بفرمایید وقتی نام 
او اورامانات را می شنوید، بالفاصله در ذهن شما 

چه تصویر و تصوری تداعی می شود؟
آنچه ک��ه با واژه اورامانات مکرراً در ذهن من تداعی 
می شود، ظرفیت عظیم و متاسفانه ناشناخته این منطقه 
برای توسعه صنعت توریسم است. اورامانات را مي توان 
نگین گردشگری نه تنها استان کرمانشاه بلکه منطقه 
غرب کشور دانست. با توجه به تخصص بنده در حوزه 
گردشگری با قاطعیت عرض مي کنم که اورامانات، از 
جمله س��ایت های گردشگری کم نظیر در کشور است 
که با مدیریت صحیح آن مي تواند درآمدزایی بیش از 

چند حلقه چاه نفت داشته باشد.
 مهم تری�ن مزیت های نس�بی کرمانش�اه و 
اورمان�ات در مبح�ث توس�عه پای�دار را در چه 

مي دانید؟
استان کرمانش��اه از موهبت های خدادادی بسیاری 
برخوردار اس��ت. اما متاسفانه تمرکز مردم و مسئولین 
بیش��تر بر کمبودها و محرومیت های استان است. در 
حالی که با تمرکز به نقاط قوت و توسعه آنها مي توان 
شاهد توس��عه همه جانبه در سطح استان بود. منابع 
آبی مناس��ب، خ��اک حاصل خیز یک��ی از اصلی ترین 

شاخص های توس��عه در استان است. بازده زمین های 
کشاورزی دیمی در استان به اندازه زمین های آبی است 
و همین خود نشان دهنده وضعیت مناسب منابع آبی 
استان است، اما باتوجه به آنکه کشاورزی در استان به 
صورت سنتی است، ظرفیت های باالی این بخش هنوز 
مورد استفاده قرارنگرفته است. مکانیزه کردن کشاورزی 
در اس��تان منافع بسیاری در پی دارد که امید است با 
تالش جهاد کشاورزی استان مخصوصاً در بحث ترویج 
و آگاه ساختن کشاورزان از مزایای مکانیزه کردن، از آن 
بهره مند خواهیم شد. البته در سطح استان برنامه های 
خوبی در حال اجرا است به طور مثال قرار است تا سال 
1400، چهارص��د و هفت��اد و یک هکتار از زمین های 
کشاورزی استان به زیر کش��ت گلخانه ای برود. طرح 
دیگر وارد کردن آب سامانه سردسیری به استان است. 
استان دارای دو س��امانه آب سردسیری و گرم سیری 
است که البته بیشتر تحت تأثیر سامانه سردسیری است 
)چیزی حدود 75 درصد(، به دالیلی سامانه گرمسیری 
پیشتر وارد استان شده است، خوشبختانه در طی چند 
ماه اخیر اقدامات خوبی برای وارد کردن آب س��امانه 
سردس��یری انجام شده اس��ت. در زمینه استعدادهای 
اس��تانی در زمینه گردشگری هم اقداماتی برای ایجاد 

یک محور گردشگری از بیستون تا طاق بستان صورت 
گرفت��ه و تا کنون مش��ورت های تخصصی بس��یاری 
در ای��ن زمینه از افراد متخص��ص دریافت کرده ایم. از 
س��ویی ش��رایط اقلیمی متنوع در اس��تان خود یک 
فرصت گردشگری بسیار ایده آل را فراهم آورده است. 
از طرف دیگر همجواری استان با اقلیم کردستان خود 
از مهم ترین امتیازات اس��تان کرمانشاه است. مرزها و 
بازارچه های مرزی خود شرایط بسیار مناسبی را برای 
جذب گردش��گران و خریداران از سراسر کشور فراهم 
آورده است. استان کرمانشاه اصلی ترین مسیر زیارتی 
زائران ایرانی است که قصد مسافرت به کشور عراق را 
دارند که همین امر بذل توجه به بخش خدمت رسانی 

را موجب می شود.
اس��تان از منابع طبیعی بسیاری هم بهره مند است. 
در حوزه نفت، گاز، قیرطبیعی، س��نگ معدن، معادن 
منیزیم، آهن و... که همین امر خود راه را برای توسعه 

پایدار به نحو مناسبی هموار می کند.
 در عین حال مهمترین موانع در کندی حرکت 
به سوی دستیابی به شاخصه های توسعه پایدار در 
اورامانات را چه مسائل و فاکتورهایی مي دانید؟ 
به عبارتی دیگر مهمتری�ن معضالت اقتصادی، 

فراتاب| شنو محمدی|
استاندار باالترین مقام اجرایی و سیاسی دولت در استان های مختلف کشور است، که بطور رسمی از یکسو مسئولیت نمایندگی دولت و در پیش گرفتن 
سیاست ها و برنامه های کلی آن را در منطقه برعهده دارد و از سوی دیگر می بایست رابطه میان مردم، نخبگان و مسئوالن و نمایندگان محلی با دولت مرکزی 
باشد. در همین راستا مهندس هوشنگ بازوند که در کابینه نخست دکتر روحانی سمت استانداری لرستان را برعهده داشت، از کابینه دوم و شهریور 1396 
به عنوان اس��تاندار کرمانش��اه به ایفای وظیفه پرداخته است، امر خطیری که با وقوع زلزله بزرگ پاییز گذشته، مسئولیت ها و وظایف وی را دو چندان کرده 
اس��ت. از نکات قابل توجه وی تحصیالت در زمینه توریس��م اس��ت بازوند دارای کارشناسی ارشد مطالعات و برنامه ریزی توریسم و در حال حاضر دانشجوی 
دکترای برنامه ریزی شهری منطقه ای است. آنچه که بدنبال خواهد آمد گفت و گوی فراتاب با وی در خصوص توسعه و موانع توسعه در منطقه اوارمانات است:

مهندس هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه مطرح کرد: 

اورامانات نگین گردشگری غرب کشور
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 اجتماعی و سیاسی در این منطقه را چه مسائلی
مي دانید؟

سئوال بسیار خوبی اس��ت، در واقع یکی از راه های 
دس��تیابی به توس��عه پایدار، از میان برداشتن موانع 
اس��ت. این موانع را مي توان به دو دسته اصلی سخت 
افزار و نرم  افزاری تقس��یم کرد. سخت افزاری ها همان 
زیرس��اخت های مانند جاده و امکانات مادی و... است 
و نرم افزاری ها هم هم��ان موانع موجود در فرهنگ و 
اجتماع استان است. ما باید این موانع را آسیب شناسی 
کنیم و به آن ها وزن بدهیم و با توجه به وزن و اولویت 
هر کدام در مسیر از میان برداشتن آنها تالش کنیم. 
به زعم بنده موانع نرم افزاری بسیار مهم تر هستند. اگر 
ما بتوانیم هم استانی های عزیز را توانمند کنیم، خود به 
خود راه را برای توس��عه سخت افزاری هموار کرده ایم. 
یکی از موانع بس��یار مهم در این زمینه بوروکراس��ی 
حاکم بر ادارات ماست. گرفتن یه مجوز ساده به قدری 
طاقت فرساس��ت که گاه خیلی از متقاضیان در میان 
راه از تصمیم خود منصرف می شوند. مطمئناً همین 
یک مانع را برداریم ش��اهد افزایش س��رعت توس��عه 
خواهیم بود. یا شفاف س��ازی نحوه مشارکت بانک ها 
در س��رمایه گذاری ها را هم مي توان گام مهمی در راه 
توسعه دانست. اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است 
اما آیا بانک ها توانسته اند خود را به عنوان یک شریک 
قابل قبول به مردم اثبات کنند یا خیر؟ آیا این شراکت 
در س��ود و زیان اس��ت یا فقط در سود؟ همانطور که 
مستحضرید شراکت بانک ها ش��راکت در سود است. 
بنابراین باید راه را برای ش��راکت بخش خصوصی باز 
کنیم. همین امر خود مس��تلزم ایجاد فرهنگ تالش 
و ارزشمند دانستن ثروت است. متأسفانه در فرهنگ 
شهرهای ما واژه قناعت را به نحوی تعبیر کرده اند که 

هرگونه تالش بیشتر برای کسب ثروت ولو حالل نیز 
خیلی نزد مردم خوشایند نیست. ما باید این فرهنگ 
را تغیی��ر داده و به مردم نش��ان دهیم که همراهی و 
همکاری با س��رمایه گذاران نه تنها کسب ثروت است 
بلکه تولید و ایجاد اشتغال را نیز در پی دارد، مي توانیم 
همان فرهنگ مهمان نواز بودن را که مطمئناً در خون 
همه هم اس��تانی های عزیز وج��ود دارد را وارد بخش 
اقتصاد کنیم و سرمایه گذار را به نحوی مهمان استان 
خ��ود بدانیم. مهمان��ی که در صورت هم��کاری با او 

مي توان راه توسعه را هموار کرد.
ما مي توانیم موانع را تبدیل به فرصت کنیم. به طور 
مثال همین حادثه تلخ زلزله که اس��تان را در تمامی 
ابعاد تحت تأثیر قرار داد، با آنکه صدمات بس��یاری در 
پی داشت، اما درس ها و فرصت های بسیاری نیز از دل 
همین تلخی ها بی��رون آمد. یکی دیگر از موانع اصلی 
توس��عه عدم ارتباط دانشگاه با صنعت و اقتصاد است. 
اگر بتوانیم نخبگان دانشگاهی خود را وارد سیستم های 
اقتصادی بکنیم، مطمئناً س��رعت توس��عه افزایش و 
بس��یاری از موانع با دوراندیشی همین نخبگان از بین 
خواهد رفت. دانش��گاه مي تواند نقش مشورتی بسیار 

مهمی را در این زمینه ایفا کند.
 همج�واری اس�تان واورامان�ات ب�ا اقلی�م 
کردستان از منظر توس�عه پایدار چه فرصتها و 

تهدیداتی را به دنبال خواهد داشت؟
راستش را بخواهید من این همجواری را بسیار خوب 
قلمداد مي کنم اما باید متذکر شوم، هر فرصتی که نتوان 
به خوبی از آن بهره گرفت تبدیل به تهدید می ش��ود. 
ما باید بتوانیم روابط خود را مدیریت، اس��تراتژی های 
خود را در زمینه مبادله کاال و تجارت با اقلیم به خوبی 
طراحی و اجرا کنیم در غیر این صورت فرصت سوزی 

کرده ایم و این در مرز و حاش��یه بودن نه تنها برای ما 
امتیازی نخواهد داش��ت بلکه با عدم مدیریت صحیح 

تبدیل به یک تهدید می شود.
 بازارچه های مرزی و بخصوص ایجاد مناطق 
آزاد با کشور عراق و نیز حکومت منطقه ای اقلیم 
کردستان، بی شک باعث افزایش رونق و بهبود 
شرایط اورامانات و خود استان کرمانشاه مي شود، 
در این زمینه چه اقداماتی کرده اید؟ و اینک در 
کجای دستیابی به ایجاد مناطق در کرمانشاه به 
طور خاص ودر اورامانات به طور خاص می باشیم؟

پیگیری ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی در اورامانات 
یکی از اصلی ترین برنامه ها در طی هفت هشت ماه اخیر 
بوده است. این یک پروسه استانی- ملی است یعنی یکی 
سری از کارها و مجوزها را باید از استان و یک سری را 
از مرکز دریافت کنیم. کارهای استانی به حمداهلل انجام 
و ط��رح برای بقیه کارها و مجوزها به تهران فرس��تاده 
شده است. من به شخصه امید بسیاری به تصویب این 
ط��رح دارم و امی��دوارم به زودی تصوی��ب و موجبات 
رون��ق منطقه را فراهم بی��اورد. از آنجا که مناطق ویژه 
اقتصادی نیازی ب��ه تصویب مجلس ندارد و به صورت 
مس��تقیم نیازمند مصوبه ش��ورای عالی مناطق آزاد و 
دولت اس��ت، به احتمال زیاد با سرعت بیشتری شاهد 
به ثمر نشستن تالش های چندین ماهه در این زمینه 
خواهیم بود. این منطقه ویژه ی اقتصادی به اقتصاد کل 
منطقه کم��ک خواهد کرد به طور مثال مي توان آن را 
بارانداز بازارچه های مرزی شوشمی و شیخ صله دانست 
که موجب تقویت آنها خواهد شد. از آنجا که این مناطق 
وی��ژه نیازمند س��رمایه گذاری خصوصی هس��تند. در 
تالشیم با مذاکره با چند سرمایه گذار خصوصی شرایط 

مذاکره با شورای عالی مناطق آزاد را فراهم کنیم.
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هورامان، تمدنی با ارزشی جهانی
 ثبت جهانی هورامان، میراث زمین شناسی و فرهنگی-طبیعی با اهمیت جهانی 

 دیپاچه
در این بسته سیاستگذاری )policy breif( رویکردی 
برای حفاظت از میراث زمین شناسی و فرهنگی-طبیعی 
هورامان با ایجاد ژئو پارک هورامان ارایه مي ش��ود. از سال 
2011 ت��ا کنون ای��ن مفاهیم در کنفرانس ه��ا و مقاالت 
متعددی بیان شده است. آنچه در این بسته سیاستگذاری 
پیش��نهاد مي ش��ود این اس��ت  که در چارچوب حفاظت 
محیط زیست و اکوسیستم غنی و مدیریت پایدار منابع آب 
و خاک،  ژئو پارک هورامان تعریف شود و برای ثبت جهانی 

در یونسکو آماده گردد. 

 منطقه جغرافیایی
هورامان، البته نمي توان مرز مش��خصی را برایش 
تعریف کرد و بسیار وسیعتر از مرزهای ژیوپولتیک 
کنونی اس��ت. تعاری��ف مختلفی از هورامان ش��ده 

اس��ت اما این قسمت از کردستان  در عراق و ایران 
قرار دارد. در ایران قس��مت های از استان کردستان 
)شامل شهرستان های سنندج، کامیاران، سرو آباد 
و مریوان( و کرمانش��اه )هورامان به ن��ام اورامانات 
شامل شهرستان های پاوه، ثالث باباجانی، جوانرود 
و روانسر ش��ناخته مي شود(. در قس��مت عراق در 
استان های سلیمانیه )شهرستان پنجوین( و هلبجه 

قرار گرفته است. 

 ویژگی های تمدن هورامان
هورام��ان دارای تم��دن عریق اس��ت و از عناصر 
مهمی تش��کیل شده اس��ت از جمله )1( معماری 
منحصر به فرد روس��تاهای منطقه، )2( روش های 
مخصوص باغ��داری، )3( ویژگیه��ای تولید صنایع 
دس��تی، )4( تکنولوژی س��نتی تولی��د و نگهداری 
م��واد غذای��ی )خش��کبار(، )5( تکنولوژی س��نتی 
تولید پوش��اک )تن پوش- پاپ��وش( ، )6( فرهنگ 
و باوره��ای آیینی و اماکن مقدس و مس��اجد، )7( 
نحوه مخصوص زندگی )ییالق و قشالق(، )8( قرار 
گرفتن در زاگرس و شاهو و مناظر زیبا و منابع زیاد 
از جمله آب، خاک، فلور و فون زیاد. هورامان دارای 
تنوع زیس��تی باال و گیاهان و جانوران زیادی وجود 
دارد. مدتی قبل دو گونه گیاهی منحصر به هورامان 

که جرو ذخایر ژنتیکی فلور جهان اس��ت ثبت شده 
اس��ت، و )9( هورامان آث��ار تاریخی زیادی دارد که 
در وهل��ه اخیر ما بین اس��پریز و هجیج آثار دوران 
پارینه س��نگی که به 70 هزار سال قبل برمی گردد 
کشف شد.  و هنوز سایت های تاریخی زیادی برای 

واکاوی وجود دارد.
 

 ثبت جهانی هورامان
نقاط قوت هورامان عبارتند از: 

• طبیعت زیبا و بکر
• بزرگترین رودخانه سیروان و سرشاخه های آن
• مناظر خالب و اشکال مختلف ژئومورفولوژی

• تنوع زیستی فون و فلور
• وجود ذخایر شیالت و اقتصاد مولد محلی
• آثار تاریخی زیادی که به آن اشاره گردید

پتانس��یل های هورامان را بای��د  ارزیابی کرد و از 
این راه توسط مجامع محلی بهتر حفاظت و صیانت 
شود. الزم است که جوامع محلی در هورامان برای 
تدوین برنامه اقدام برای حفاظت از محیط زیس��ت 
هورامان درگیر ش��وند. بنا ب��ر این، جوامع محلی و 
اهال��ی هورامان مي توانند پاس��بان و پاس��دار این 
تمدن ش��وند و مدیریت منابع طبیعی بدون حضور 

این جوامع محلی امکان پذیز نیست.

دکتر سید مختار هاشمی

 مدرس دانشگاه
و متخصص مسائل 
آب و محیط زیست
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میراث عظیم این منطقه در زمینه مدیریت منابع 
طبیعی )آب و خاک( قابل تحسین است. قانون آب 

و آبیاری چند هزار ساله حاکم است:
• نظ��ام تخصیص و تقس��یم آب معروف به آژین 

برای سیستم آبیاری
• سیستم تقسیم و تخصیص مراتع برای دامداری 

پایدار
• نطام اقتصادی مولد سازگار با طبیعت و محیط 

زیست
بنا بر این الزم است که این نوع سیستم حکمرانی 
منابع طبیعی مبتنی بر جوامع محلی که بر اساس 
دانش بومی اس��تواز است، احیا شود و مورد مطالعه 

و بررسی بیشتر واقع گردد.
 ب��رای حفاظ��ت از می��راث فرهنگی-طبیع��ی 
هورامان، مي توان از یک رویکرد تاریخی شروع کرد 
و با رویکرد یکپارچه ب��ه مولفه های مختلف تمدن 
هورامان نگاه کرد. بنا بر این ایجاد دبیرخانه دایمی 
هورامان شناسی که ابعاد مختلف زندگی انسانی در 
این منطقه را بررسی کند بسیار ضروری است. برای 
شناخت تمدن هورامان نیاز به تحقیات بیشتری در 
این زمینه هس��ت. در حال حاضر س��ازمان میراث 
فرهنگی در اس��تان های کردستان و کرمانشاه برای 
ثبت جهانی هورام��ان اقداماتی انج��ام داده، برای 
تقویت  و تحکیم روند ثبت جهانی،ضروری اس��ت 
که طرح مش��ترکا با اقلیم کردس��تان ع��راق انجام 
ش��ود.  ایجاد دبیرخان��ه دایمی هورامان شناس��ی 
زیر مجموعه کوردشناس��ی شامل بررسی و ارزیابی 
یکپارچه ابعاد مختلف زندگی انسانی در این منطقه 
)ایران و عراق( اس��ت، پیش��نهاد می گردد. رویکرد 

یکپارچه فراتر از مرزهای سیاسی الزم است.

 میراث زمین شناسی کارستی هورامان
ارتفاعات منطقه هورامان عمدتاً ازسنگهاي آهکي 
)کارستی(، رادیوالریتي تشکیل شده اند، دره تنگ 
و عظیم س��یروان ب��ا ایجاد کانیون��ي قائم و وجود 
کوههای��ي مانند ش��اهو، زاولي، داالن��ي، ماکوان و 
کوساالن ازنظر بصري چشم اندازي بلند به منطقه 
بخش��یده اس��ت. بنا بر این هورام��ان از منابع مهم 
مطالعاتي زمین شناسي، باستان شناسي و تاریخي 
محس��وب مي ش��ود. نمونه های جالب کارستی بی 
نظی��ر در خاورمیانه در هورامان ق��رار دارد. وجود 
چش��مه های کارستی بس��یار با ارزش در هورامان 
داللت بر ذخایر پر اهمیت آبهای زیرزمینی اس��ت.  
در عین حال، توس��عه ناپایدار مناب��ع آب مي تواند 
لطم��ه ای بزرگی به ای��ن مناب��ع وارد. برنامه های 
توس��عه منابع آب و سدس��ازی در منطقه هورامان 
ذخایر با ارزش منابع آب کارستی را از بین می برد. 
برای مثال سد داریان بیش از 14 چشمه را زیر آب 
برد و س��د مطالعاتی بلبر در حالت ساخت بیش از 

21 چشمه کارستی را برای همیشه دفن می کند
تن��وع پدیده های کارس��تی، س��یماهای خطی، 
سطحی و دیگر چش��م اندزهای کارستی در قالت 
مرتقع هورامان نش��ان دهنده سیر تکوینی تاریخی 
کارست زاگرس و  میراث عظیمی از طبیعت خالب 
و نادر همراه با توس��عه مجتمع های انسانی و تمدن 
غنی در طول هزاران سال مي باشد. هورامان از تنوع 
زیس��تی باالیی برخوردار اس��ت و این عاملی برای 

ماندگار ماندن س��کونتگاهای سنتی و استقرارهایی 
انسانی از تاریخ ظهور شبانی و عشایری و روستاتی 
ت��ا ام��روز. بنا بر ای��ن منطقه هورام��ان را مي توان 
geo-( ب��ه عن��وان یک می��راث زمی��ن شناس��ی

heritage( نام برد.

 ژئوپ�ارک: زیب�ا شناس�ی می�راث زمین 
شناسی هورامان

زیباشناسی  )Aesthetics( یک مفهوم فلسفی 
است که از احساس، ارزش و تقدیر ما نسبت به اشیا  
و موجودات��ی معنا می یابد که به گونه ای بر حس 
م��ا تاثیر می گذارند خاصه آنک��ه این تاثیر موجب 
مس��رت ما را نی��ز فراهم آورد.  طبیعت احس��اس 
و جل��وه زیادی از زیباشناس��ی را نش��ان مي دهد. 
طبیع��ت یک هنرمند بزرگی اس��ت و ابزارهای آن 
نیروها و فرایند های زیباشناسی مي باشد. زیبایی و 
جمال مناظر طبیعی از جمله پدیده های کارس��تی 
نمادی از زیباشناس��ی است. زیبایی ابژه های زمین 
شناس��ی دلیل بزرگی اس��ت که چرا این پدیده ها 

برای حفاظت انتخاب می شوند. 
نیروه��ا و فراینده��ای زمین شناس��ی ابزارهای 
مهمی برای احساس زیباشناسی می باشند. هنر راه 
مهمی برای تقدیر زمین شناس��ی است. پدیده های 
زمین شناختی فهم و درک زیباشناسانه را بخشیده 
اند که مفهوم زیباش��نی بر آن اساس شکل گرفته 
اس��ت. با این مفاهیم زیباش��نختی، کارهای هنری 
ویژگی های زمین شناس��ی را مجسم و نمایان می 
کن��د. با این مفهوم مي توان همزیس��تی هارمونی با 
طبیع��ت را درجهانی احیا کرد که دچار فاجعه های 

طبیعی و تخریب اکوسیستم ها شده است. 
می��راث زمی��ن شناس��ی )geoheritage(  به 
المان هایی از تنوع زمین شناس��ی سرزمین اطالق 
می گردد که از لحاظ علمی، فرهنگی و زیباشناسی 
از اهمیتی باالیی برای حفاظت برخوردارند. با زبان 
ساده، میراث زمین شناسی عبارت است از حکایت 
س��رزمین: روایتی ک��ه در س��نگ ها و زخنمون ها، 
مع��ادن و خ��اک نهفته اس��ت یا بعب��ارت دیگری 
تاریخی گویاس��ت که این اطالعات را به نسل های 
بعد منتقل مي شود. حفاظت میراث زمین شناسی 
)geoconservation( عبارت اس��ت از حفاظت 
ک��ردن از تنوع زمین شناس��ی از لحاظ ارزش های 
ذاتی، اکولوژیک و میراث زمین شناسی  پنج دلیل 
اساس��ی برای حفاظت از میراث زمین شناس��ی و 

تنوع زمین شناسی وجود داد. 
1. به خاطر ارزش ذاتی خود 

2. به عنوان یک منبع علمی آموزشی
3. به خاط��ر ارزش های فرهنگی و زیباشناس��ی 

خود
4. به عنوان معادل غیر زنده تنوع زیستی

5. برای ارایه خدمات زیس��ت محیطی و خدمات 
اکوسیستمی

ژئوپارک ه��ا مناطق��ی هس��تند با می��راث زمین 
شناس��ی غنی و برجس��ته که در درج��ه اول برای 
ترکیب حفاظت از میراث زمین شناس��ی با ترویج 
اکوتوریس��م جهت ارتقای اقتصاد محل��ی پایدار و 
توسعه فرهنگی.بر اس��اس تعاریف جهاني یونسکو، 

ژئوپارک باید داری 3 ویژگی باشد :

1. منطق��ه ای ب��ا یک یا چند ویژگ��ي علمي، نه 
فقط وابس��ته به علم زمین شناسي، بلکه همچنین 
به خاطر وجود مزایاي باستان شناسي، بوم شناسي 

یا ارزش هاي فرهنگي باشد. 
2. داراي برنامه مدیریتي طراحي شده، به منظور 
ارتقای رفاه اجتماعي  و توس��عه پایدار اقتصادي در 

منطقه باشد.
3.  بتوان��د روش��هاي حف��ظ و بهبود بخش��یدن 
وضعیت میراث زمین شناس��ي منطقه را به نمایش 
گذاش��ته و با فراهم آوردن بس��تري مناسب براي 
آموزش روش��ن تر و گسترده تر ش��اخه هاي متنوع 
علوم زمین و مسائل محیط زیست را گسترش دهد. 
درک ای��ن نکته حائز اهمیت اس��ت که حفاظت 
زمین شناس��ی میراث زمین به تمهیداتی نیازمند 
اس��ت ک��ه ریش��ه در باوره��ا، اعتقادات،امکانات و 
الزامات فرهنگی-اجتماع��ی دارد. هر ارزیابی و هر 
اقدام��ی برای توصی��ف، نگهداری و ی��ا حفاظت از 
پدیده های زمین شناس��ی باید منطبق بر امکانات 
و قواعد محلی و متاث��ر از برونمایه های بین المللی 
باش��د. این روند در ایران مي تواند به شدت متاثر از 

سه عامل اخالق، اقتصاد و فرهنگ باشد.

 کارکرهای مختلف میراث زمین شناس�ی 
کارستی  هورامان 

ارزش ذات��ی دارای المان های متعددی اس��ت از 
جمله زیباشناس��ی، اخالق، دلبستگی و معنویت و 
شیوه های ملموس مانند آموزش و پرورش، مقررات، 
اس��تفاده از روش های و فرهنگی و تجربی. استفاده 
از زمین کارستی و زمینه اجتماعی-باستان شناسی 
هورامان از مضامین مهمی اس��ت که برای ثبت در 
میراث جهانی باید در نظر گرفته شود. قدیمی ترین 
سند استفاده انس��ان از کارست به ما قبل از تاریح 
بر می گردد، در زمانی که مجتمع های دوران اواسط 
پارینه س��نگی از غارهای کارس��تی و پناهگاه های 
صخره ای استفاده می کردند. این باعث شده است 
که هورامان از لحاظ باس��تان شناسی بسیار غنی و 

پربار باشد.
1- کارست منبعي براي تامین آب 

در امت��داد زاگرس مواجهه با یک تنوع اقلیمی از 
مرطوب تا خشک  گرم هستیم. از طرفی ارتفاعات 
زاگرس به ش��کل محلی خ��ود اقلیم ه��ای متنوع 
منطقه ای را موجب ش��ده اس��ت. این امر عالوه بر 
تغییر در مرفولوژی کوهها، نوعی تنوع زیستی را در 
جامعه گیاهی و جانوری این سلس��له جبال فراهم 
نموده ک��ه منجر به پدید آمدن یک��ی از زیباترین 
جلوه های آفرینش و مظاهر طبیعی گش��ته اس��ت. 
تشکیالت آهکی این سلسله جبال  و ایجاد هزاران 
هزار درزه  و ش��کاف به مثاب��ه مجاری ورود آب به 
دل سفره های کارستیک زاگرس موجب پدید آمدن 
چشمه های طبیعی فراوانی گشته است؛ به عبارتی 
درون زاگرس به معدنی برای ذخیره میلیاردها متر 
مکعب آب تبدیل گش��ته است و سرریز این منابع 
در شکل چشمه های طبیعی موجبات شکل گیری 
رودخانه های دایمی گش��ته اس��ت؛ به عبارتی یک 
بی��الن قاعده مند بین نزوالت آس��مانی و ورود آن 
به این مخازن کارس��تی و تخلیه آنها فراهم گشته 
است که هر گونه تغییر در این فرایند عواقب جبران 



ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. بنا بر این برنامه 
سدس��ازی یکی از بزرگترین مناب��ع آب زیرزمینی 
کارس��تی خاورمیانه و ایران را نابود می کند شامل 

چشمه تاریخی بل که زیر سد داریان دفن شد. 
2- منابع فرهنگی کارست

منطقه هورام��ان  دارای فرهنگ غنی مي باش��د 
و با ارایه روایت های جامعه ش��ناختی و اس��اطیری 
مي توان آن را  به عنوان س��ایت زمین گردش��گری  
ترویج داد. حضور نمادها و مراس��م ها و آیین ها که 
در فرهنگ های جوامع محلی تثبیت ش��ده است به 
خصوص ادبیات و اصطالحات کارستی کردی برای 
توصیف اشکال کارستی  اساس مناسبی برای فهم  
میراث زمین کارستی منطقه را فراهم می کند. البته 
استفاده پایدار از منابع کارستی را تقویت میسازد. و 
راه راهبردی را برای ایجاد ژئوپارک هورامان ایجاد 
می کند. پارامترهای زبان شناس��ی مي تواند بیشتر 
توس��عه داده ش��ود و اصطالخات که فراموش شده 
مورد بررس��ی قرار گیرد. الزم به ذکر اس��ت که به 
علت تش��ابه زبانشناس��ی ک��ردی و فارس��ی، این 
مطالعات فرهنگستان زبان فارسی را مي تواند برای 
یافتن معادل مناسبتری برای اصطالحات کارستی 

فارسی پیدا کند. 
مراسم پیر شالیار یکی از جاذبه های قومی )نژادی(-
عرفان��ی )معنوی/مذهبی(- هنری )آواز/موس��یقی 
 / رقص س��ماع( فرهنگ��ی )جشن ها/اس��طوره ای/
لباس/ آداب و رسوم/ دانش/ارزش ها( و  در محیطی 
مردم شناس��انه )س��کونتگاه های س��نتی/ بافت و 
معماری ه��ای خش��که چین( ب��ا جاذبه های زمین 
شناس��ی بی همتا ) ریخت شناسی کارست شاهو( 
مي باشد. استفاده از ارزش ها و باورهای محلی شامل 
اس��طوره بهتر از هر قان��ون و قاعده ای مي تواند در 
تبیین ارزش��ی میراث زمین و حفاظت از آن موثر 
واقع ش��ود. در نتیجه فرهنگ حفاظت را در جوامع 
محلی تثبیت نمود. الزم به ذکر اس��ت که  مراسم 
پیر شالیار نمودی از اصالت فرهنگی مردم هورامان 
مي باش��د که توانس��ته اس��ت همراه با همسویی و 
تعایش در تعام��ل با  مدرنیته ویژگی های فرهنگی 
و قوم��ی خود را حفظ کند این نش��ان مي دهد که 
دارای ارزش های فرهنگی و میراث جهانی می باشد. 
هورامان آیینه ای از گذش��ته در دوران پس��امدرن 
مي باش��د و مراسم پیرش��الیار نمادی تاریخی زنده  

است که گذشته را ترسیم و مجسم می کند.  
الزم به ذکر است که وجود این سایتهای باستانی 
ع��الوه بر زیبایی ظاهری برخ��ی از آنها، مي تواند با 
تحریک دلبستگی و عش��ق و عالقه باعث انگیزش 
خان��ه ش��ده و مان��ع تخریب و غ��ارت آن به طمع 
گنج و دزدی اش��یای باستانی ش��ود. در این راه با 
آم��وزش مي توان به مردم محلی گفت که ابزارهای 
سنگی پیش از تاریخ از نظر تجارت و فروش چیزی 
عایدشان نمی کند بلکه یک سند علمی است. مانند 
اس��تخوانهای جانوران فس��یل کواترنری که حاوی 
منابع اطالعاتی فراوانی اس��ت اما ساکنان محلی با 
حفر کف غارها برای گنج یابی موجب تخریب آنها 
و از بین رفتن پیش��ینه تاریخی و پیش از تاریخی 
می ش��وند.  آنچه که در غارهای شاهو به وفور دیده 

مي شود.
دیوارهای سنگ خشک )معماری ساده(، سکونت 

 گاه های سنتی  و رفتارهای اجتماعی دیگر نمونه ای
از اس��تفاده پای��دار از منابع در هورامان مي باش��د. 
مصال��ح قرضه کارس��تی محلی  برای اس��تفاده در 
س��اختمان ها بافت فرهنگی و باس��تان شناسی را 
محفوظ نموده است. استقرار مجتمع ها برای مدت 
طوالنی در این منطقه صعب العبور باعث شده است 
که کرده��ا فرهنگ مادی خود را ب��ا منابع منطقه 
سازگار کنند. دیواره های سنگی خشک بدون مالت 
ساخته و نماینگر هنر معماری بومی سازگار با منابع 
و مناظر و چشم اندازهای کارستی مي باشد. زیبایی 
ای��ن س��اختارها که ب��ا هنر ملموس معم��اری نیز 
امیخته ش��ده است با القای احساس لذت و خوشی 
موجب خلق چشم اندازی انسانزاد در کنار محیطی 
طبیعی مي شود که هم از منظر روحی و هم از نگاه 
تکریم به فراورده های انسان-محیط مي تواند باعث 
رفتاری احساسی ش��ود. این رفتار احساسی توام با 
لذت دیدن چش��م اندازهای کارس��تی مي تواند در 
صورت تش��ویق گردشگران به بازدید از این مناطق 

موثر باشد. 
3- تنوع زمین شناس�ی و تنوع زیستی در 

مناطق کارستی
هورامان به عنوان زیس��تگاه از تنوع زیستی باالیی 
برخوردار اس��ت. کوهس��تانی ب��ودن منطقه، وجود 
نواحی پرشیب و اختالف ارتفاع موجب زیستگاه های 
متنوعی ب��رای زندگی گونه ه��ای مختلف گیاهی و 
جانوری ش��ده است. زیس��تگاه هورامان فون و فلور  
غنی ای در خود جای داده که مي توان به گونه های 
 ،)falconidae, accipiteridae( پرندگان شکاری
پلن��گ  و   )ursus arctos( ای  قه��وه  خ��رس 
)panthera pardus( اشاره کرد. پوشش گیاهی 
غالب منطقه ش��امل بلوط )quercus spp(، بادام 
 pistacia( پس��ته وحشی ،)amygdalus( کوهی
  ،)ficus cf. carcia( انجیر وحش��ی ،)atlantica
و زالزالک )crataegus( اس��ت. قسمتی از منطقه 
کوس��االن شاهو بر اس��اس مصوبات ش��ورای عالی 
محیط زیس��ت در س��ال 1388 به عن��وان منطقه 
حفاظت ش��ده تح��ت مدیری��ت اداره کل حفاظت 

زیست استان کردستان درآمده است.
در بررس��ی های ک��ه در س��ال 1375 در قال��ب 
گونه های نادر گیاهی اس��تان کردس��تان توس��ط 
دانش��کده جغرافیای دانش��گاه تهران روی منطقه 
ش��اهو انجام ش��د. بیش از 350 گون��ه گیاهی در 
مطالع��ات صحرایی جم��ع آوری گردید که درصد 
قابل توجهی از آنها بوم زاد منطقه شاهو و هورامان 

می باشند. 

 سخن آخر: به سوی ثبت جهانی هورامان
الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت ک��ه پروژه  در دس��ت 
اقدام ثبت جهانی هورامان از یکپارچگی مناس��بی 
برخوردار نیس��ت اماگام های موثری برداشته شده 
اس��ت. از جمله روند ثبت بافت تاریخی تعدادی از 
روس��تا ها در فهرس��ت آثار ملی نشان دهنده غنای 
این منطقه از هر لحاظ برای ثبت جهانی مي باشد.  
ارزش هاي)1( طبیعی- اکولوژیک ، )2( فرهنگی – 
اجتماعی و )3( تاریخی-معماري برای ارزشگذاری 
بافت فرهنگ��ی –طبیعی وبه دس��ت آوردن منظر 
فرهنگی-تاریخی بکار گرفته شده است. اما این کار 

مستلزم تقویت مشارکت و تمهیدات سازمانی موثر 
مي باشد. فرایند ثبت جهانی دشوار، وقت گیر و نیاز 

به فرآیندهای دقیق دارد از جمله:
1- تقویت مشارکت مردمی.

 برای درک بیش��تر دیدگاه ها و سیستم های باور 
جامعه در مورد عملیاتی کردن زیباشناس��ی میراث 
زمین شناس��ی نیاز ب��ه مطالعات قوم نگاش��تی و 
اجتماعی مي باش��د. عزم عمومی و سیاس��ی برای 
اج��رای برنامه حفاطت میراث زمین شناس��ی الزم 

است. 
2- نیاز به رویکرد علمی دقیق.

 رویکرد روش ش��ناختی مبنی بر زیباش��ناختی 
کارس��ت و اس��تفاده از  ابزار تحلیل��ی برای منش 
نمایی میراث زمین مي تواند نشان بدهد که منظقه 
هورام��ان از قابلیت باالیی برخوردار اس��ت و تنوع 
زیستی و تنوع زمین شناسی بستری را برای ایجاد 
مکانیسمی برای تحقق توسعه پایدار، بهره برداری 
مناس��ب از منابع کارس��تی در قالب فرهنگ غنی 

فراهم آورده است. 
3- نیاز به ظرفیت سازی و آموزش.

آنچه مس��لم اس��ت که ثب��ت جهان��ی اول راه 
اس��ت. ثبت هورامان به عنوان ژئوپارک نمي تواند 
حفاظت زمین شناس��ی را ضمانت کند: در درجه 
اول ظرفیت س��ازی الزم نیاز اس��ت که دیدگاه ها 
در س��طوح مختلف ملی تا محلی به سوی توسعه 
پای��دار و حفاظت از میراث زمین شناس��ی تحول 
پی��دا کن��د و در درج��ه دوم مدیری��ت مناس��ب 
یکپارچه برای پایداری اکوسیستم های در معرض 
خطر مستقر شود. تجربه ژئوپارک قشم را باید در 

نظر داشته باشیم.
4- نیاز به قانونگذاری و اصالحات نهادی. 

واقعی��ت ان اس��ت در کش��ورهایی ک��ه هنوز نه 
قوانی��ن مدونی ب��رای حفاظ��ت از می��راث زمین 
شناس��ی تدوین ش��ده و نه اش��تیاق عام��ه برای 
دیدن ابژه های زمین شناس��ی تحریک ش��ده است 
ن��ه مي توان به توس��عه ژئوتوریس��م دلخوش بود و 
ن��ه برنامه های ژئوکنسرویش��ن را پیاده کرد. با این 
هم��ه نب��ود قوانین ی��ا دس��توالعملهای تدوینی را 
نمي توان دال بر نبود حس زیباشناس��ی و اشتیاق 
عام��ه برای دیدن هر چیز زیبای طبیعی دانس��ت. 
در چنین حاالتی نخس��ت باید زمینه های اشتیاق 
عامه فراهم ش��ود س��پس به برنامه ریزی و طراحی 
و معرفی ژئوس��ایتها و ژئوپارک پرداخت. نمي توان 
ی��ک کوهس��تان را با گارد و نگهب��ان محصور کرد 
تا امنیت برای گردش��گران طبیعی تامین شود اما 
مي توان با ایجاد برنامه های تشویقی مبتنی بر حس 
زیباشناسی و باورهای اجتماعی-فرهنگی مردم پای 
گردش��گران زمین شناسی و س��ایر عالقه مندان را 
ب��ه گونه ای به منطقه باز ک��رد که تردد و جنبش 
عمومی اش��تیاق محلی خود بخ��ود راه هر گونه نا 
امنی را ببندد. همچنین س��ازمان میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دستی باید از لحاظ سازمانی 
)سیاست- قانون- تشکیالت( تقویت شود که بتواند 
جلو تخریب آثار ملی طبیعی )مانند چش��مه بل( و 
میراث زمین شناسی را بگیرد. ثبت جهانی هورامان 
مي تواند سازمان میراث فرهنگی را از لحاظ نهادی 

تقویت نماید.
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فراتاب|
 دکت�ر بره�ان ولدبیگ�ی یک�ی از فعاالن 
حوزه توریسم و سالمت طی سال های اخیر 
بوده اس�ت، وی که در سال 1388 به عنوان 
پزش�ک نمونه در اس�تان کرمانشاه انتخاب 
گردید سعی کرده است میان حوزه تخصص 
اش در طباب�ت با حوزه م�ورد عالقه اش که 
طبیعت و گردش�گری است، ارتباطی جدی 

برقرار سازد. 
ولدبیگی در همین راستا کتاب »جاذبه های 
گردش�گری اورام�ان« که به چاپ س�وم نیز 
رسیده است را منتشر کرده است و همچنین 
وی حضور پررنگی در رس�انه ها و شبکه های 
اجتماع�ی در ای�ن حوزه ها داش�ته اس�ت و 
نوش�تارها و آثار چندی چه بصورت نوشته و 
چه بصورت عکس و فیلم از وی منتشر شده 
اس�ت، آنچه که بدنبال خواهد آمد یادداشت 
وی در خص�وص پتانس�یل های گردش�گری 

اورامان برای فراتاب است.
سرزمین »اورامان« ش��امل محدوده جغرافیایی 

شهرس��تان های پ��اوه، جوانرود، روانس��ر و ثالث 
باباجان��ی در اس��تان کرمانش��اه و بخش های��ی از 
شهرس��تان های کامی��اران، س��روآباد، مری��وان و 
س��نندج در استان کردس��تان و نیز بخش هایی از  
اس��تان حلبچه در اقلیم کردستان عراق، همچون 
نگینی رنگین در دل مناطق کردنش��ین، به حق از 
پتانسیل های گردشگری فراوانی برخوردار است که 
هنوز از آنها در راستای ارتقای سطح رفاه عمومی 
ش��هروندان ساکن در این س��رزمین بهره مناسب 

گرفته نشده است. 
عالوه براین، بدالیل مختلف این پتانس��یل ها در 
مع��رض خطر آلودگی های مختل��ف و تخریب نیز 
قرار دارند. نوشته حاضر ضمن معرفی مختصر این 
پتانس��یل ها در قالب انواع گردشگری، راهکارهایی 
را مطرح م��ی نماید که بنظر نگارن��ده  مي توانند 
به »گردش��گری پایدار« و تم��ام پیآمدهای مثبت 
آن در »اورام��ان« منتهی ش��وند. در پایان نیز به 
»تاثیرات مثبت گردش��گری« بر سالمت جسمی، 
روانی و اجتماعی ش��هروندان و نیز ارتقای س��طح 

رفاه عمومی تیتروار اشاره مي شود.  

 انواع توریسم
اکوتوریس�م و ژئوتوریسم: وجود آب و هوای 
 نس��بتا معت��دل و متنوع، کوهس��تان های مرتفع، 
جنگل ه��ای نس��بتا متراکم، چش��مه های پرآب و 
متعدد، آبشارهای فراوان و نسبتا بلند، رودخانه های 
خروشان، غارهای آبی و خشک، دره های پرپیچ و 
خم و عمیق، تنوع گیاهی کم نظیر و تنوع جانوری 

قاب��ل توجه، انواع صخره ها و س��نگها، دش��ت ها و 
مراتع رنگین در اورام��ان از جمله امکانات مرتبط 
به عرصه اکوتوریس��م و ژئوتوریس��م در این ناحیه 

می باشند.
توریس�م فرهنگی: مردمانی با آداب و رس��وم 
ویژه، لباس مخصوص، گویش و زبان خاص، صنایع 
دس��تی متنوع، ترانه ه��ا و آوازه��ای فولکلوریک 
دلنشین، ذکر و سماع دراویش و صوفیان، ادبیات 
شفاهی غنی از جمله ضرب المثل ها و داستان های 
فراوان، معماری خاص موس��وم به هزار ماس��وله، 
ش��هرها  و روستاهای دیدنی، گذرگاهها و راههای 
پرپیج و خم، غذاهای متنوع محلی، بازیهای محلی 
ف��راوان، انواع مراس��م آیینی، عرفانی و س��نتی از 
جمله عرصه های مختلف مرتبط به حوزه »توریسم 

فرهنگی« در این منطقه می باشند.
توریس�م تاریخی: وج��ود م��زار و بارگاه های 
بزرگان آیینی و ش��خصیت های تاثیرگذار سیاسی 
و اجتماعی، س��نگ نوش��ته ها و قباله های مکتوب 
و قرآن های دس��ت نوش��ته، روس��تاها و شهرهای 
تاریخی، پرستش��گاه ها، قالع و مساجد مرتبط به 
اعصار و قرون گذش��ته، مي تواند اورامان را به یک 

سانتر مهم »توریسم تاریخی« تبدیل نماید.
توریس�م مرزی و تجاری: وجود مرز مشترک 
نس��بتا طوالن��ی ب��ا »اقلیم کردس��تان ع��راق«، 
دسترسی به سایر کشورهای خاورمیانه و استقرار 
بازارچه های مرزی در بسیاری از شهرهای اورامان 
مي تواند به عنوان یک پتانس��یل گردشگری مورد 

استفاده  قرار گیرد.

دکتر برهان ولدبیگی

 پزشک، نویسنده 
 و متخصص

در حوزه گردشگری

اورامانات؛ جواهری پنهان در گردشگری
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 راهکارهایی برای توسعه گردشگری پایدار 
در اورمانات

به رسمیت شناسی متولی واحد در امر گردشگری 
توسط سایر نهادها و دستگاه ها

تدوین »برنامه جامع گردش��گری منطقه« توس��ط 
س��ازمان قانونا مس��ئول با همکاری و مش��ورت سایر 

دستگاه ها و افراد حقیقی و حقوقی مطلع
تبیین اهمیت صنعت توریسم و نقش آن در توسعه 
پای��دار منطق��ه برای مدی��ران دس��تگاه های دولتی، 
نهادهای خصوصی و اقش��ار مختل��ف مردم )آموزش 

عمومی(
شناس��ایی و شناس��نامه دار کردن همه حوزه ها و 
س��ایت های گردشگری منطقه به ش��یوه ای مدرن و 

امروزی
برقراری ارتباط مناس��ب و هدفمند با رس��انه های 

جمعی از جمله شبکه های مختلف صدا و سیما
دایر نمودن وب س��ایت اینترنتی و اس��تفاده بهینه 
از امکان��ات گوناگ��ون ش��بکه اینترنت در راس��تای 

شناساندن عرصه ها و سایت های گردشگری اورامان
شناساندن عرصه ها، سایت ها و امکانات گردشگری 
موجود در منطقه  به شیوه های امروزی به گروههای 

هدف در داخل و خارج ایران
اس��تقرار دفتری دایمی در مرکز کش��ور به منظور 
ارتب��اط گیری ب��ا آژانس ه��ای مس��افرتی داخلی و 
خارجی و زمینه سازی برای اعزام تورهای گردشگری  

گوناگون در ایام  و فصول مختلف سال
اس��تاندارد س��ازی امکانات رفاهی از جمله هتل ها، 
اقامتگاهها، رستوران ها و توجه ویژه به بُعد بهداشتی، 

ایمنی و امنیتی این امکانات
بهینه س��ازی راههای تردد گردش��گران )مخصوصا 

جاده ها(
اس��تقرار امکانات رفاهی مناس��ب ترجیحا در جوار 

سایت های گردشگری
تاس��یس رشته دانش��گاهی گردش��گری به منظور 
آم��وزش و تربیت کادرهای راهنمای گردش��گران در 

واحدهای دانشگاهی فعال در سطح منطقه
حمایت هم��ه جانبه از پیش کس��وتان و اس��اتید 
صنای��ع دس��تی مخصوصا گیوه بافان ی��ا به اصطالح 

محلی »کالش چن ها«
اجرای برنامه »اورامان گردی« برای اقش��ار مختلف 
م��ردم )بوی��ژه دانش آم��وزان( به منظور آش��نایی با 
جغرافیای منطقه و س��ایت های گردشگری مختلف و 

توسعه و تعمیق شناخت آنها در زمینه گردشگری
و  ادواری  س��مینارهای  و  همایش ه��ا  برگ��زاری 
تخصصی در حوزه  گردش��گری، می��راث فرهنگی و 

صنایع دستی
هماهنگ��ی و همکاری با  مدیران و متولیان مناطق 

همجوار داخلی به منظور جلب گردشگران بیشتر
برقراری ارتباط و پیوند »سازمان متولی« با مناطق 
همجوار خارجی به منظور گسترش و توسعه مراودات 

گردشگری
توج��ه ویژه به طبیعت گردان و زائران مراقد و مزار 
ب��زرگان اهل حق ب��ه منظور حفظ اکوسیس��تم های 
طبیع��ی منطقه و زدودن کدورت های تاریخی و فرقه 

ای موجود در میان پیروان آیین های مختلف
دخیل و س��هیم نمودن ش��هروندان در پروژه های 
گردشگری و دادن تسهیالت به بخش خصوصی برای 
تاس��یس دفاتر خدمات گردش��گری، تاس��یس هتل، 

متل، رستوران های مدرن و سنتی
ش��رکت در نمایش��گاههای بین المللی مختص به 
گردشگری و میراث فرهنگی از جملهWTM  لندن، 
BIT می��الن و ITB  برلی��ن به منظور شناس��اندن 

جاذبه های گردشگری و جذب گردشگر خارجی
سروسامان دادن به وضع شهرها و روستاها و مقابله 

با آلودگی های فعال موجود از جمله آلودگی دیداری
نصب و اس��تقرار امکانات فنی از جمله تله کابین  و 

باند هلیکوپتردر جایگاههای مناسب
بکارگی��ری تج��ارب کش��ورهای موف��ق در ام��ر 

گردشگری
تخصی��ص اعتبار کافی برای  نگهداری، حراس��ت، 

مرمت و بازسازی ابنیه تاریخی و فرهنگی
تاثیر توس��عه »گردشگری پایدار« بر رفاه و سالمت 

عمومی شهروندان
حفظ و ارتقای سالمت جسمی و روحی گردشگران 

و گردشگرپذیران 
پیش��گیری از ابتالء ب��ه برخی بیماریه��ا )از جمله 
افس��ردگی( و حتی درمان آنها  با س��فر و گردش )به 

همراه اعضای خانواده، دوستان و حتی به تنهایی(
آشنایی با سرزمین ها و مردمان دیگر

افزایش درآمد فردی و جمعی مردم و در یک کالم 
)GNP( افزایش میزان درآمد ناخالص ملی

کاهش درصد بیکاری
رونق اقتصادی

توسعه زیرساخت ها
گسترش تعامالت فرهنگی و فکری

ارتقای درجه تحمل پذیری شهروندان
ارتقای رفتارهای بهداشتی مردم

زمینه سازی برای بهبود وضع تغذیه عمومی
بهبود وضعیت مسکن مردم

احتمال کاهش م��وارد »منازعات خانوادگی و بین 
فردی«

توجه بیشتر به سالمت »محیط زیست طبیعی«
توجه بیش��تر به زیباس��ازی »محیط زیست انسان 

ساخت«
در پایان  یادمان باشد که:

گردش��گری موس��وم به »صادرات نامریی« است و 
طبق برآوردها میزان گردش مالی در حوزه گردشگری 
در س��ال 2020 حدود 1/6 تریلیون دالر اس��ت. رونق 
گردشگری در منطقه  با تمام مزایا و فوایدش، بشرطی 
قاب��ل حمایت و قبول اس��ت که  با »توس��عه پایدار« 
همراه باشد، در غیر اینصورت در آینده، »توریسم« به 
»اکوتروریس��م« تبدیل خواهد شد. همانطور که اشاره 
شد، اینها صرفا نقطه نظرات شخصی است و مسئولیت 
آنها ب��ر عهده خودم و عموما جنبه پیش��نهادی برای 

دستگاه متولی و شهروندان دارند.
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آق�ای دکتر منطقه اورامانات از یکس�و در یک تنگنای 
جغرافیایی در منطقه ای در غرب کشور قرار گرفته است 
و از طرفی مس�اله جنگ و ناامنی مرزی عمال این تنگنا را 
بیش از پیش نمایان کرده، چنین مس�ائلی چه تاثیری بر 

توسعه نیافتگی آن داشته است؟
اورامان محدودیت های خیلی جدی دارد و نمي توان از الگوهای 
توسعه اقتصادی به طور سنتی برای توسعه آن استفاده کرد. اولین 
محدودیت در این بخش زمین و خاک اورامان اس��ت که منطقه 
ای اس��ت کوهس��تانی با پس��تی و بلندی های زیاد. با این وصف 
این منطقه اس��تعداد ایجاد صنعت س��نتی را ندارد بنابراین هر 
نوع استراتژی و سیاست در مورد توسعه اورامانات باید مبتنی بر 
فعالیت ها و تولیدات مبتنی بر دانش و انفورماتیک اطالعات باشد، 
صنایع دانشبری که همچون صنایع سنتی متکی بر مواد اولیه و 

آب و خاک نباشد.
صنایع دانایی که در دنیای امروز کامال جا افتاده و اس��تراتژی 
توسعه اکثر کشورهای دنیا نیز بر این اساس است. مردم اورامانات 
مردمانی کوشا و پرتالش هستند و یقین دارم در صورت تاکید بر 
استعدادیابی انفورماتیک و اطالعات دیجیتال در اورامان تغییرات 
مثبتی به وجود خواهد آورد. عالوه بر این مي توان به عنوان اولویت 
آموزش عالی قرار بگیرد و از مناطق دیگر نیز این اس��تعدادها را 
جذب کند. توسعه این حوزه، کارآفرینی خاصی می طلبد که این 
نیروها را جذب کند و بتواند در تولید محصوالت انفورماتیک چه 
به صورت مس��تقل و چه در ادامه تولیدات سایر مناطق ایران نیز 
به کار گرفته ش��ود. در این صورت عالوه بر حفظ محیط زیست 
اورامان از خروج اس��تعدادها نیز جلوگیری مي شود. طبق اطالع 
بیشتر فارغ التحصالن  متوسطه منطقه اورامان در رشته های علوم 
انسانی فارغ التحصیل می شوند و بدون هیچ تجربه و مهارتی در 
شهرهای سنندج و کرمانشاه شاگرد مکانیک می شوند و یا به تهران 

مهاجرت مي کنند. بر این اساس کشف استعدادهای انفورماتیک در 
اورامان مي تواند کارساز باشد زیرا سازندگی جزو استعدادهای ذات 
مردم اورامان اس��ت مردمانی که در طول تاریخ از هیچی زندگی 
خود را ساخته و نشنیده ایم که فاجعه فقر غذایی و گرسنگی در 
این منطقه رخ داده باشد. اورامان سرمایه دارانی توانمند دارد چه 

در اورامان ایران و چه در اورامان عراق.
کارآفرینان باید استعدادهای اورامان را کشف کنند و  مقامات 
اس��تان های کرمانشاه، کردستان و مقامات محلی خود اورامان از 
طریق فراخوانی به اورامانی های ایران و جهان به س��رمایه گذاري 
در این منطقه فراخوانند. همه تالش های توسعه ای اورامان باید 
مبتنی بر حفظ محیط زیست باش��د. متاسفانه هم اکنون دیده 
مي ش��ود که پاره ای از مسئولین منطقه ساختمان های 4 طبقه 
با تراشیدن کوهستان در دل کوه و در بخش هایی از اورامانات به 

تخریب محیط زیست پرداخته اند.

 به اورامان اقلیم کردس�تان عراق اش�اره کردید.هم 
م�رزی بخش های مختلف اورامان با اقلیم کردس�تان چه 
تاثیری در تس�ریع فرآیند توسعه منطقه مي تواند داشته 

باشد؟
این دو بخش دارای دو حوزه قانونی جداگانه و در دو کشور جدا 
هستند هر چند از لحاظ اقتصادی بهترین شیوه استفاده از مزیت 
مرزی است که تخصص ها و کارآفرینان آنجا در رشته هایی مانند 
اطالعات و انفورماتیک سرمایه گذاري کنند. بازار بالقوه هم به طور 
طبیعی وجود دارد و محصوالت و تولیدات به آن طرف مرز از این  

طریق امکان صدور پیدا می کند.
 از نظر صنعتی اورامانات چه مزیت هایی برای ش�تاب 

بخشیدن به توسعه دارد؟
در اورامانات فقط صنایع سنتی وجود دارد که محدودیت های 
زی��ادی دارد اما با مه��ارت افزایی مي توان توانایی های صنعتی را 
افزایش داد. صنایع سنتی زمانی ارزشمند است که با همین شیوه 
سنتی اما با نوآوری های جدید در بسته بندی و بازاریابی های جدید 
تولید شود. ماشینی کردن این صنایع کمکی به توسعه آن نمی 

کند.
 جذابیت های اورامان را از منظر صنعت توریسم چگونه 

ارزیابی می کنید؟
گردش��گری یک اثر درآمدی برای مردم و یک اثر اجتماعی و 
فرهنگی برای منطق��ه دارد که جلو اثر دوم را باید گرفت به این 
صورت که مثال گردش��گری زندگی سنتی آنجا را تخریب نکند. 
کارهای��ی مانند اجاره دادن خانه و اتاق خواب کمکی به توس��عه 
اورام��ان نمی کند. چون درآمد حاص��ل از آن یک درآمد فصلی 
است و پایدار نیست. در حالی که مردم به دنبال درآمدهای جدید 
و ب��رای زندگی جدید به مهاج��رت روی می آورند بنا براین باید 
در این مناطق و مناطق مستعد و خوش آب و هوا مهمانسراها و 

واکاوی موانع توسعه اورامانات در گفت و گو با دکتر مردوخی

 توسعه اورامانات  از دل »کردستان« 
و »کرمانشاه« مي گذرد

فراتاب| ژیانا اس��کندری| »اورامان تخت«، »اورامان له��ون« و »اورامان ژاورود« بخش های 
مختلف اورامانات است. منطقه ای کوهستانی با دره های پرپیچ و خم، کوه های رفیع و رودبارهای 
بی شمار. طبیعت بکر و شرایط زیست محیطی اورامانات از یکسو از مزیت های گردشگری منطقه 
محس��وب مي ش��ود و از دیگر س��و موقعیت جغرافیایی آن و قرار گرفتن درگوش��ه ای دنج در 
دل اس��تان های کردستان، کرمانش��اه و اقلیم کردستان عراق به طور طبیعی مانع فراهم شدن 
زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، هوایی و راه آهن شده است. زیرساخت هایی که مهم ترین 
گام برای رس��یدن به توسعه پایدار منطقه اس��ت. چنانچه به گفته دکتر مردوخی، اقتصاددان 
کردس��تانی »شرایط اورامان به گونه ای است که از 50 سال پیش که در ایران فرایند توسعه 
آغاز ش��ده، اورامان از آن بی بهره بوده اس��ت.« بر این اس��اس باید برنامه توسعه پایدار برای 
اورامانات طراحی و در چارچوب توسعه استان های کردستان و کرمانشاه اجرا و عملیاتی شود. او 
می گوید: مقامات و برنامه ریزان توسعه استانی و اورامان باید با جدیت به دنبال توانمندسازی 
جمعیت و دستیابی آنها به زمینه های شغلی مولد باشند. به عقیده مردوخی دولت مي تواند برنامه 
ای برای توس��عه اورامان��ات طراحی و نقش خود را در آنجا تعریف و مش��خص کند و نه تنها در 
اورامان بلکه در استان کردستان و کرمانشاه نیز همچنان که در برنامه ششم توسعه برای منطقه 
»مکران« برنامه ویژه ای طراحی شده برای استان کردستان و به ویژه منطقه اورامان نیز برنامه 
ویژه ای طراحی و اجرا کنند. مشروح گفت و گو با دکتر بایزید مردوخی، اقتصاددان برجسته کرد 

را درباره ویژگی های توسعه و موانع توسعه در کردستان و اورامانات به دنبال بخوانید؛
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هتل هایی را ساخت که مدیریت شده در خدمت گردشگران ایرانی 
و خارجی باشد و این مستلزم راه اندازی یک شبکه تبلیغاتی است 
که همزمان تاسیسات پذیرایی و مهمانپذیری آنها نیز ارتقا پیدا 
کند.نظر به اینکه اورامان و مریوان فاقد فرودگاه هسستند ناگزیر 
باید از سنندج و کرمانشاه این حرکت جذب گردشگر راه بیفتد؛ 
از همین دو مرکز فرودگاهی هم مي توان کار تبلیغاتی انجام داد 
و با وس��ایل حمل و نقل مدرن مهمانان و گردشگران را جابجا و 

تسهیالت رفاهی را  برای آنان فراهم کرد.
 تالش برای ثبت جهانی اورامان به باور شما چه تاثیری 
در افزایش ورود گردشگران ایرانی و خارجی به اورامانات 

دارد؟
 جلوگی��ری از تخریب اولین و مه��م ترین گام در جهت ثبت 
جهانی اورامان است چرا که ثبت جهانی هر مکانی الزاماتی را برای 
دولت ها، مقامات محلی و مردم به وجود می آورد که مي تواند در 
جلوگیری از تخریب محیط زیست آن مکان موثر باشد. این کار 
تاثیر بس��یاری در توسعه گردشگری و توسعه پایدار منطقه دارد. 
"کالش" که در مریوان ثبت جهانی شده مي تواند نقش مهمی در 

توسعه گردشری در منطقه مریوان و اورامان داشته باشد.
 از طرفی از مزیت های دیگر اورامان نیز مي توان اس��تفاده کرد 
اما قبل ازهر چیزی باید از محیط زیست محافظت شود. اورامان 
چشمه های فراوان و مشهوری دارد. رودخانه ارزشمند سیروان که 
دربردارنده آب های این چشمه هاس��ت باید به هر قیمتی حفظ 
شود.  "کانی بل"، مهم ترین چشمه اورامان چند سال قبل زیر سد 
تخریب شد هر چند کارعظیم و مهندسی دقیقی برای حفظ آن 
صورت گرفت. اما نمي تواند جبران کننده  شیوه سنتی و طبیعی 

این چشمه سرشار باشد.
 مس�ئوالن و مقامات محل�ی و نیز م�ردم و نخبگان 
اورامانات برای بهره برداری بهینه از مزیت های گردشگری 
و تاثیر مستقیم آن  در اقتصاد خانواده ها و ساکنان آن چه 

اولویت هایی را باید در نظر بگیرند؟
 قبل از هر چیز کسی به عنوان مسئول باید انتخاب شود که به 
خوبی به ارزش محیط زیست، سنت های زندگی، تاریخ، امکانات 
و اس��تعدادهای منطقه واقف و آگاه باش��د. در غیراین صورت به 
طور غیرعمد دچار خرابکاری زیست محیطی مي شود. از طرفی 
آموزش های الزم نیز باید به مس��ئوالن و مقامات داده شود.مردم 
بومی خود رعایت مي کنند اما باید مقامات و مسئوالن را آموزش 
داد. باید نگران تاثیر منفی هجوم سرمایه در این منطقه بود چه 
سرمایه داران اورامانی و چه سرمایه داران غیراورامانی. در انتخاب 
مسئوالن برای منطقه اورامان اولویت باید با افراد و مدیران بومی 
منطقه باش��د هر چند یک مدیرغیربومی آموزش دیده و عاشق 
محیط زیس��ت، تاثیرگذاری بس��یاری بر حفظ  محیط زیست و 

توسعه اورامان مي تواند داشته باشد.
 حضور نخب�گان کورد در مرک�ز و گرفتن یا نگرفتن 
مناصب کالن چه تاثیری بر توسعه منطقه کوچکی مانند 

اورامانات دارد؟ 
کسانی که اینجا و در مرکز زندگی مي کنند برای اینکه 
برای منطقه مفید باش��ند باید عالقه مند ب��ه راه اندازی 
فعالیت های سازنده در منطقه باشند و این کار شدنی است 
ام��ا دو نکته مهم وجود دارد اول اینکه این افراد س��رمایه 
داشته باشند تا بتوانند نیروهای توانمند استانی و محلی 
را به کار گیرند و سرمایه گذاري الزم را نیز انجام دهند. از 
طرفی دیگر باید تعلق خاطر و دغدغه رشد و توسعه منطقه 
را داش��ته باشند. مهاجرت و دور شدن تحصیل کرده ها از 
منطقه امری طبیعی است و نمي توان مکانیزمی به کار برد 
که آنها برای همیشه در آنجا بمانند بلکه باید کارآفرینان 
زمینه س��ازی های الزم را برای بکارگیری س��رمایه های 

انسانی به عمل آورند.

 به عنوان اقتصادانی که سال ها نقش موثری در سیستم 
برنامه ریزی کشور داشته اید؛مهم ترین بسته پیشنهادی 
شما برای تحول در امر توسعه و شتاب بخشیدن به آن  در 

منطقه چیست؟
 منطق��ه اورامان منطقه ای نیس��ت که ب��دون همت، کمک، 
مساعدت، دانش و دانایی استان های کردستان و کرمانشاه بتواند 
به جایی برس��د. اگر اورامان را رها کنیم احتمال دارد زمین های 
آنجا را خریداری کنند و آن منطقه عمال اقامتگاه تابس��تانی عده 
ای خواهد ش��د که کمکی به توسعه منطقه نخواهد کرد ضمن 
اینکه معماری سنتی آنجا را از بین خواهد برد.بر این اساس باید 
برنامه توسعه پایدار برای اورامانات طراحی و در چارچوب توسعه 

استان های کردستان و کرمانشاه اجرا و عملیاتی شود.
 اجرا و عملیاتی کردن برنامه توسعه پایدار برای شتاب 
دهی به توس�عه اورامانات و رس�یدن به شرایط مطلوب، 
زمانبر است در شرایط فعلی و در این مقطع تا رسیدن به 
وضعیت مطلوب چه پیشنهادی برای مردم بومی آنجا برای 

رسیدن به درآمدهای پایدار در منطقه دارید؟
اولین کار احداث واحدهای صنعتی مدرن برای بس��ته بندی 
خش��کبار و محصوالت طبیعی اورامان است. اقدام دیگر جذب و 
تشویق سرمایه های انسانی برای آغازواحدهای صنعتی در حوزه 
تولیدات دانشبر و انفورماتیکی است.با توجه به غنای این سرزمین 
در مورد گیاهان دارویی و شفابخش نیز مي توان واحدهای تولید 
فراورده های گیاهی و ش��فابخش برای عرضه در س��طح کشور و 

جهان به وجود آورد.
 تا چه حدودی از ظرفیت ها و پتانسیل های کردستان و 

اورامانات استفاده و بهره برداری قرار گرفته؟
آیا منابع انس��انی از دیدگاه شما مورد غفلت واقع نشده است؟ 
سرمایه انسانی که خیلی نتوانسته در منطقه بماند و نیروی انسانی 
س��اده هم برای دس��تیابی به فرصت های شغلی به صورت کالن 
مهاجرت مي کنند. بر این اساس حتما بایستی فکری برای اشتغال 
نیروی انس��انی در منطقه کرد. تمام توجه من این است که خود 
استان ها باید به فکر باشند. منابع مالی و نیروی انسانی وجود دارد. 
نمي توان انتظار برگشت مهاجرین و تحصیل کرده ها را به منطقه 
داش��ت مگر اینکه برای نیروی ج��وان و در حال تحصیل زمینه 

اشتغال فراهم شود تا از مهاجرت بیشتر آنها جلوگیری شود.
 شما بر لزوم اتخاذ قوانینی برای جلوگیری از تخریب 
و دستکاری مکان های تاریخی اورامانات تاکید کرده اید. 
آیا صرفا دست نخوردن و بکر ماندن این منطقه مي تواند 

موجب توسعه یا عدم توسعه باشد؟
 ببینید؛ ما قوانینی برای حفظ محیط زیست داریم آنچه اهمیت 
دارد این است که این رویکرد و آموزش های الزم در خود مسئوالن 
اورامان باشد چون مردم اورامانات خود به صورت تاریخی محیط 
زیست را حفظ کرده اند. فقط کافی است که دستگاه های اداری و 
بنگاه های اقتصادی مانع از خرابکاری محیط زیست شوند که هر 
جا اتفاق ناخوش��ایندی برای محیط زیست رخ مي دهد ناگزیر از 
جانب همین دو نهاد است: یکی از  طرف فالن اداره با مجوز کوه 

تراشی می کند و دیگری در دل کوه هتل می سازد.
"نظام تدبیر" که همواره در مباحث توسعه ای و برای 
تس�ریع در فرآیند توس�عه از آن س�خن می گویید. چه 
تعریفی از دیدگاه شما دارد؟ اصوال تا چه حدودی نابرابری 

منطقه ای را محصول نابرابری نظام تدبیر مي دانید؟ 
بحث نظام تدبیر مجموعه عواملی اس��ت که شامل برنامه ریزی، 
سیاس��ت گ��ذاری، اجرا و نظارت اس��ت. نظام تدبیر اس��تان های 
کردستان و کرمانشاه تا حاال نتوانسته توسعه مطلوب به بار بیاورد. 
عواملی که در این مورد موثرند اول اینکه برنامه های توسعه کشور 
در برگیرنده اولویت های توسعه استانی نیست در این مقطع هنوز 
زیربناهای حمل و نقل زمینی کامل نشده هر چند در طول نیم قرن 

اخیر اقداماتی برای توسعه زیربناها انجام شده اما تالش و نهضتی 
برای جذب سرمایه و کارآفرینی در منطقه صورت نگرفته است. در 
اس��تان کردستان سرمایه ها ی زیادی در صنعت ساختمان سازی 
مصرف ش��ده که نش��ان از وجود منابع مالی سرشار در این استان 
است که متاسفانه به دلیل ناکارآمدی نظام تدبیر استان در نیم قرن 
اخیر استفاده صحیحی از آن در بخش های تولیدی مانند صنعت، 
معدن، کشاورزی و خدمات مولد نشده است. کارگزاران این استان 
تفسیرهایی از قوانین و مقررات که در استان های دیگر تسهیلگر امور 
هستند به گونه ای در استان به عمل می آورند که بازدارنده بسیاری 

از کارافرینی ها و پروژه های سرمایه گذاري می شوند. 
 تعری�ف ش�ما از ی�ک برنامه توس�عه ای مناس�ب که 
دربرگیرنده توسعه متوازن در مناطق مختلف باشد، چیست؟

 برنامه توس��عه مناسب برنامه ای اس��ت که اهداف آن با 
مش��ارکت مردم و دربرگیرنده اولویت های آنها باشد و منابع 
آن بر این اس��اس تامین، و در نهایت نیز نظارت و اجرا شود.
برنامه ریزی توس��عه در کش��ور باید دربرگیرنده اولویت های 
مردم در مناطق و اس��تان های مختلف باشد. به عنوان مثال 
در همین مورد اورامان چه اش��کالی دارد که از مردم منطقه 
پرسیده شود که استادیوم ورزشی می خواهد یا درمانگاه؟ در 
برنامه ریزی های توس��عه کشور تنها از وزارتخانه ها برای بیان 
اولویت های بخشی پرسش مي شود در حالی که استان های 
کشورهم دست کم مي توانند اولویت های خود را بیان کنند 
و باید الزامی برای رعایت اولویت های مناطق مختلف کشور 
وجود داش��ته باشد.برنامه توسعه مناسب برنامه ای است که 
اهداف آن با مش��ارکت م��ردم و دربرگیرنده اولویت های آنها 
باشد و منابع آن بر این اساس تامین، و در نهایت نیز نظارت و 
اجرا شود. در برنامه ریزی های توسعه کشور تنها از وزارتخانه ها 
برای بیان اولویت های بخش��ی پرسش مي شود در حالی که 
استان های کش��ورهم دست کم مي توانند اولولیت های خود 
را بیان کنند و باید الزام��ی برای رعایت اولویت های مناطق 

مختلف کشور وجود داشته باشد.
 به عنوان یک اقتصاددان برجسته مروری به مهم ترین 

موانع توسعه نیافتگی اورامانات داشته باشید؟
 اورامان به خاطر موانع طبیعی و جغرافیایی در کنج و گوش��ه 
ای از استان های کردستان، کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق واقع 
ش��ده و طبیعت آن مانع از توس��عه زیربناهای الزم ش��ده است. 
شرایط اورامان به گونه ای است که از 50 سال پیش که در ایران 
فرایند توس��عه آغاز شده اورامان از آن بی بهره بوده است. لذا هم 
اکنون منطقه ای بکر و دست نخورده باقی مانده است و این  یکی 
از ش��انس ها و مزیت های اورامان است که در شرایطی که دانش 
و اگاهی برای حفظ محیط زیس��ت ارتقا پیدا کرده است منطقه 
اورامان نیز از توس��عه پایدار مي تواند برخوردار ش��ود بدون آنکه 

محیط زیست ارزشمند آنجا تخریب شود.
اکنون که اورامان نمي تواند همه جمعیت و جوانان خود را نگه 
دارد، مقامات و برنامه ریزان توسعه استانی و اورامان باید با جدیت 
به دنبال توانمندس��ازی جمعیت و دس��تیابی آنها به زمینه های 
شغلی مولد باشند و به این ترتیب جمعیتی مولد و مرفه در آنجا 
به ادامه حیات خود بپردازند. هم اکنون درصدهای باالیی از صنایع 
آمریکا، آسیا و اروپا متکی به دانش و انفورماتیک هستند. در حالی 
ک��ه صنایع ما در ایران هنوز ب��ه این درجه از دانش بری و دانایی 
مجهز نیستند. در اورامان مي توان این کار را کرد و این کار نیازمند 
حمایت مادی مالی و معنوی نهادهای دولتی است. دولت مي تواند 
برنام��ه ای ب��رای آن طراحی کند و نقش خ��ود را آنجا تعریف و 
مش��خص کند و نه تنها در اورامان بلکه در اس��تان کردستان و 
کرمانش��اه نیز همچنان که در برنامه ششم توسعه برای منطقه 
مکران برنامه ویژه ای طراحی شده برای استان کردستان و به ویژه 

منطقه اورامان  نیز برنامه ویژه ای طراحی و اجرا کنند.
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سیدحسین مرعشی سخنگوی کارگزاران در گفت و گو با فراتاب مطرح کرد:

ضرورت توجه بیشتر مرکز به ظرفیت های مناطق کردنشین
فراتاب| سیدحس��ین مرعش��ی از ش��ناخته شده ترین چهره های سیاس��ی ایران طی سه دهه اخیر بوده است، س��ابقه دو دوره نمایندگی مجلس شورای 
اسالمی، ریاست سازمان میراث فرهنگی کشور، ریاست دفتر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،رئیس جمهور وقت کشور، و از موسسان و اعضای هیات رئیسه 
حزب کارگزاران س��ازندگی و س��خنگوی این حزب اس��ت که در مصاحبه کوتاهی با فراتاب با توجه به تجربیات مدیریتی خود چه در مرکز و چه در اس��تان 
کرمان، به بررسی مساله توسعه نیافتگی در مناطق کردنشین بطور عام و اورامانات بطور خاص پرداخته و در همین خصوص معتقد به تحرک بیشتر نخبگان 

محلی و نیز توجه بهتر مرکز به غرب کشور است، متن کامل در ادامه خواهد آمد:

 به عنوان نخس�تین س�وال بفرمایید به عنوان یک فرد غیرُکرد اما 
دارای تجرب�ه ارتب�اط با کردها و مناطق کردنش�ین وقت�ی که نام های 
»کردس�تان«، »کرمانش�اه« و بخص�وص »اورامان�ات« را می ش�نوید، 

بالفاصله در ذهن شما چه تصویر و تصوری تداعی مي شود؟
وقتی در نوش��ته ای یا شنیده ای نام کرد و کردستان و کرمانشاه و اورامانات 
را مي بینی��م و ی��ا می ش��نوم بالفاصله ای��ن تصویر در ذهنم نق��ش می بندد: 
»زیبایی ه��ای فراوان«، »مردمی وفادار و پرت��الش« همراه با »درد مزمن عقب 

ماندگی«
 از نظ�ر ش�ما مهم تری�ن مزیت های نس�بی غرب کش�ور )مناطق 
کردنشین( بخصوص منطقه اورمانات در مبحث توسعه پایدار را در چه 

حوزه هایی مي دانید؟
به نظر مي رسد با توجه به شرایط ژئوپلتیکی، مرزی و جغرافیایی و نیز آب و 
هوایی که در این منطقه وجود دارد می بایست بر »توسعه تجارت و بازرگانی«، 
»گردشگری« و »باغداری« به عنوان اولویت های این منطقه تمرکز و توجه کرد.
  در عین حال مهمترین موانع در کندی حرکت به س�وی دستیابی 
 به ش�اخصه های توسعه پایدار در اورامانات را چه مسائل و فاکتورهایی 
مي دانی�د؟ به عبارتی دیگر مهمترین معض�الت اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی در این منطقه را چه مسائلی مي دانید؟
مجموعه ای از عوامل تاریخی و سیاس��ی دس��ت به دس��ت هم داده اند  اما 
ب��ه طور ویژه تر مي توانم بگویم عدم فعالیت مس��تمر نخبگان، ضعف نهادهای 
مردمی و حضور محدود ش��خصیت های منطقه غرب کش��ور در مرکز و نیز در 

دولت جمهوری اسالمی باعث شده است تا حرکت توسعه در این منطقه کندتر 
از متوسط کشوری باشد.

 همجواری اس�تانهای کردنش�ین و بخصوص منطق�ه اورامانات )در 
استان کرمانشاه( با اقلیم کردستان از منظر توسعه پایدار چه فرصتها و 
تهدیداتی را به دنبال خواهد داش�ت؟ و چه اقداماتی بایست کرد که از 

میزان تهدیدات کاست و بر فرصت های این مساله افزود؟
بطور کلی باید گفت پایان س��لطه بعثی ها بر عراق و عادی ش��دن روابط دو 
کش��ور ایران و عراق فرصت مناس��بی برای مراودات مختلف فراهم کرده است 
در همین راس��تا در شمال غرب کشور تجارت با کردستان عراق مي تواند اثرات 

خوبی بر توسعه منطقه داشته باشد.
 تا چه میزان به تاثیر گذاری استفاده از نخبگان محلی در حوزه های 
مختل�ف مدیریتی در س�طح ملی و محلی و تاثیر آن ب�ر افزایش روند 

توسعه اعتقاد دارید؟
کامال موافقم چرا که وضع فعلی از یکس��و ناش��ی از حضور کمرنگ نخبگان 
مناطق غرب کش��ور در حکومت اس��ت و از س��وی دیگر تحت شعاع شناخت 
کم سیاس��ت گذاران کش��ور از ظرفیت های مناطق کردنشین از جمله منطقه 
اورامانات است و اینها از عوامل مهم کمتر توسعه یافتگی در این مناطق است. 

 و سخن و نکته پایانی؟
امیدوارم سیاس��تگذاران ملی توجه کافی به ظرفیت های اس��تان های غربی و 
 کردنش��ین کشور داشته باش��ند و به نخبگان و فرهیختگان منطقه هم توصیه 

مي کنم به ایجاد نهادهای مردمی توجه جدی تری از گذشته داشته باشند.
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فرات��اب: قبل از هر چیز باید تاکی��د کرد که نباید 
اورامان را ب��ه منطقه کوچکی محدود کرد بلکه الزم 
است در همه مناطقی که اورامیان ساکنند و به اورامی 
تکلم می کنند، اطالق شود. بر این اساس اورامانات بر 
اورام��ان لهون، اورامان تخ��ت و اورامان ژاورود اطالق 
می شود. اکنون به بحث اصلی چرایی توسعه  نیافتگی 
اورامانات مي پردازم: نمي توان توسعه  نیافتگی اورامان 
را جدا از توسعه  نیافتگی دیگر مناطق کردنشین و یا 
به طور کلی کشورهایی که اورامان را جزء قلمرو خود 

کرده اند، مورد بررسی قرار داد.
مفهوم توسعه یکی از مفاهیم پرمعناست که تاکنون 
به طور روش��ن تبیین نشده اس��ت. تفاوت توسعه با 
تکامل، ترقی و رش��د و توضیحات الزم در این باره بر 
پیچیدگی معنای آن افزوده اس��ت. معموال توسعه را 
به معنای رش��د اقتصادی و مدرنیته شدن جامعه در 
نظر می گیرند. تفاوت بین رشد و توسعه در آن است 
که در رش��د بیش��تر کمیت اقتصادی و تکنولوژیکی 
لحاظ می ش��ود. توسعه هر چند یک پدیده اقتصادی 
اجتماعی است اما یک پدیده چند بعدی نیز هست که 
کل مشخصات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
را شامل می شود. بنابراین اگر در جامعه ای کیفیت و 
وضعیت زندگی مردم از هر لحاظ رو به بهبودی تغییر 
کند مي توان گفت که توسعه یافته هستند. یعنی اگر 
در هر جامعه ای ش��اهد ارتقا و پیشرفت مستمر کل 
جامعه به س��وی زندگی بهتر و یا انس��انی تر باشیم، 

مي توان ادعا کرد که آن جامعه توسعه یافته است.
قبل از پرداختن به علل و عوامل توس��عه  نیافتگی 
اورامان الزم اس��ت توضیحاتی درباره اقس��ام توسعه 
داده ش��ود. آنچه که ش��اید ام��روز در ارتباط با بحث 
توسعه نیافتگی اورامان مطرح می شود توسعه اقتصادی 
باشد که بیشتر به درآمد سرانه و تغییر زندگی و رشد 
مادی و رفاه زندگی مربوط می ش��ود. اقتصاد اورامان 
آمیخته ای از یک زندگی سنتی، روستایی، کوهستانی 
و مرزی است که فاصله بسیار زیادی با زندگی مدرن، 
صنعتی، شهری و تجاری گس��ترده و پیشرفته دارد. 
چون نه کارخان��ه ای  وجود دارد و نه مراکز تولیدی و 
آموزشی مدرن که به تربیت و تولید علم و فن بپردازد؛ 
پس با نب��ودن چنین مراکزی نبای��د انتظار افزایش 

درآمد یا تولید ناخالص را داشت.

توس��عه سیاس��ی: از آنجایی که مناطق اورامان به 
سبب تقسیم در بین دو کشور و تسلط� نظام خانخانی 
و مش��یخت و عدم وج��ود مراکز آموزش��ی مدرن و 
تحصیل کردگان دانش��گاهی و ع��دم  حضور فعاالن 
سیاس��ی و احزاب و اقتص��اد صنعتی و حضور طبقه 
متوس��ط توسعه سیاس��ی آنگونه که در جوامع دیگر 

موجود است در اینجا حضور فعالی ندارد.
توس��عه فرهنگی: مراد از توسعه فرهنگی چیست؟ 
آیا کنار گذاش��تن س��نت ها و آداب و رسوم گذشته 
است و یا تحول و تغییر در فرهنگ موجود و تطبیق 
آن با فرهنگ حاضر اس��ت. فرهنگ اورامی به سبب 
توانمندی و گذشته ی غنی و س��رمایه های فراوان از 
توان زیادی برای پذیرش فرآورده های علمی و  مادی 

و توسعه و گسترش امکانات الزم را دارد. 
اگ��ر زندگی مادی مردم اورامان را با ش��اخص های 
که علمای علم اقتصاد و جامعه شناسی در باره توسعه 
در نظرگرفته اند و ویژگی های که برش��مرده اند. مردم 
اورامان در پایین ترین س��طح قرار دارند. زیرا مسائلی 
مانند بی��کاری، مهاجرت، درآمد پائی��ن، عدم توزیع 
عادالنه ثروت به نسبت دیگر مناطق، سطح باالی بی 
سوادی، فاصله های طبقاتی، سوء تغذیه، مشکالت راه و 
مسکن، عدم وجود نخبگان اورامی در مسئولیت های 
اداری و عالی رتبه دولتی، کش��اورزی و دامداری غیر 
مکانیزه، عدم سرمایه گذاری کالن. در آمد سرانه ناچیز 
�به نسبت دیگر مناطق. به طور قطع توسعه  نیافتگی 
اورامان دارای عوامل بیرونی و درونی است که تا زمانی 
که آن ها شناخته نشوند نمي توان راهکارها و اقدامات 

الزم را اتخاذ کرد.
متاسفانه منطقه اورامان به سبب کوهسنانی بودن و 
عدم وجود زمین های حاصل خیز از کشاورزی مناسب 
و مول��د برخوردار نبوده اس��ت. در نتیجه برای تامین 
زندگی مجبور به تولید وسایل معمولی خانگی و بردن 
آن ها برای فروش ب��ه دیگر مناط�ق و مبادله کاال به 
کاال و معاوضه محصوالت دس��تی با کش��اورزی بوده 
است. رشد جمعیت و کمبود امکانات مالی و سرمایه 
الزم موجب ش��ده تا کودکان اکثرا از نعمت آموزش 
و تخصص و حرفه محروم ش��وند و نتوانند در رشد و 
توس��عه منطق سهیم شوند. جز عده معدودی که در 
مدارس سنتی به آموزش علوم دینی مشغول بوده اند 
به سبب واقع شدن در مناطق مرزی کمتر مورد توجه 
حکومت ه��ا قرار گرفته و هنوز هم در مناطق اورامان 
در بس��یاری از روستاها دبیرستان و یا حتی دانشسرا 

وجود ندارد.
از طرفی فرهنگ مذهبی و حاکمیت شیوه زندگی 
صوفیانه و ترویج مردم به قناعت طلبی و انزوا موجب 
ش��ده تا مردم به زندگی موجود عادت کرده و تحت 

نام توکل و قناعت از تالش و کوشش الزم باز بمانند. 
در گذشته نیز زندگی فئودالی و تسلط روابط خان و 
رعیت��ی از دیگر عوامل عقب ماندگی این منطقه بوده 
است. که گویی به گونه ای مثلث زر و زور و تزویر بال 
خود را بر ابن منطقه گش��وده و عالوه بر حصار کوه ها 

محصور نمودن آنان مزید برعلت شده بود.
از س��وی دیگر دولت ها هیچ وق��ت اراده  الزم برای 
رفع تبعیض و توزیع امکانات به طور یکسان برای این 
مردمان نداشته اند. همینطور جنگ ها و درگیری ها و 
ناامنی عامل مهمی در توسعه نیافتگی این منطقه به 
شمار می روند که موجب مهاجرت و عدم سرمایه گذاری 
و جلب سرمایه در منطقه است. همانگونه که اشاره شد 
به س��بب طوالنی بودن فاصل��ه از مرکز و عدم مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای از کمبود نیروی انسانی ماهر 
در رنج است و حتی اگر متخصصانی در منطقه ظهور 
کنند به سبب عدم جذب و زمینه الزم ناچار به کوچ 
به س��ایر مناطق می ش��وند. مردمان اورام��ی زبان از 
استعدادها و ظرفیت های بسیار واالیی برخوردارند که 
به عنوان یک ثروت ملی مي تواند در توس��عه منطقه 
مؤثر باشند. اما متاسفانه بنا به علل گوناگون از مهارت 

و دانش این افراد کمتر استفاده می شود. 
یکی دیگر از موانع توسعه اورامان کمبود سرمایه و 
امکانات مالی اس��ت. اگر کسانی در این منطقه وضع 
مالی خوبی داشته باشند یا به شهرهای دیگر می روند 

و یا عالقه مند به سرمایه گذاري در آنجا نیستند.

 عوامل بیرونی در توسعه نیافتگی اورامانات 
از آن جایی که حاکمان اورامان از س��واد و اطالعات 
کافی برخوردار نبوده اند و یا به س��بب روابط س��نتی 
و تنگ-نظری همس��ایگان و تنگ نظری و اختالفات 
عش��یره ای و قبیله ای و تاخت و تازهای رقابتی و قرار 
گرفتن بر سر راه مهاجمان فرصت پرداختن به مسائل 

اساسی  اقتصادی را نداشته اند.
در پایان مي توان گفت تا زمانی که دولت در منطقه 
اورامان س��رمایه گذاری کالن نکند و بر استعدادهای 
منطقه و سرمایه انسانی متمرکز نشود و تا زمانی که 
از آب های منطقه در جهت حاصل خیزی و توس��عه 
کشاورزی استفاده نشود و تا مسائل مرزی و بازارچه ها 
حل و فصل نش��ود، تا از نیروه��ای بومی منطقه در 
مدیریت های مختلف استفاده نشود نمي توان به اهداف 
مورد نظر نائل ش��د. اورامان اس��تعدادهای خوبی در 
زمینه کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری  دارد که 
مي توان در جهت رشد و توسعه منطقه استفاده کرد.

امی��د اس��ت با تش��کیل س��مینارها و دع��وت از 
صاحب نظران مسائل توسعه نسب به رفع موانع توسعه 

این منطقه گام های اساسی را برداشت.

دکتر جالل جاللی زاده

عضو مجمع نمایندگان ادوار 
مجلس شورای اسالمی و 

استاد دانشگاه تهران

 چرایی توسعه  نیافتگی اورامانات



ماهنامه الکترونیکی فراتاب )ویژه مناطق کردنشین ایران(16
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رشد جمعیتی و عدم توسعه یافتگی در اورامانات )مطالعه موردی شهر جوانرود(
ارشاد رشیدی رستمی| مدرس علوم سیاسی در دانشگاه آزاداسالمی کرمانشاه و عضو شورای سردبیری فراتاب|

فراتاب: مسئله توسعه و رشد جمعیت همواره دو رویه اصلی 
در مطالعات جمعیت شناس��ی جهان م��درن بویژه در بخش 
شهرنشینی می باش��ند که در صورت عدم هماهنگی و توازن 
مي تواند به نابهجاری و معظالت گسترده در حوزه های سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه منجر شود.  
شهرها باتوجه به اجتماعات متمرکز انسانی به دلیل وجود 
کس��ر جمعیتی متکثر و متنوع در حالت بهنجار با تضاد و یا 
تض��ارب آرا، موقعیت و ش��رایطی را در جهت پویایی و تعالی، 
بهزیستی، تحول و برقراری رابطه درست بین نسلی شهروندانش 
و پیشگیری، دور شدن و یا حل وضعیت های نابهنجار را بوجود 
می آورند. اما رشد سریع و افسار گسیخته جمعیت، که همراه 
با برنامه ریزی های توس��عه نباشد نه تنها وضعیت شهرنشینی 
و ش��هر را با وضعیت نابهنجار روبه رو، بلکه وضعیت توسعه را 
نیز در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... با مشکالت 

اساسی و عدیده ای مواجه می کند.
در صورت عدم توازن در مولفه های توسعه و رشد در جوامع 
جهان س��وم، وضعیت نابهنجار اجتماعی )آنومیک( وضعیت 
رها ش��دگی و بی قاعدگی اجتماعی شرایط ظهور و بروز پیدا 
می کند. این وضعیت سرگش��تگی اجتماعی در سیر تحوالت 
اجتماع��ی بویژه رش��د جمعیت فزآین��ده، وضعیت نامطلوب 
اقتصادی و عدم کارکرد درس��ت و یا نبود نهادهای اجتماعی 
مدرن در حوزه های متعدد فرهنگی -هنری، آموزشی- تربیتی 
و...  تش��دید گردیده و زمینه ه��ای ناهنجارهای متعدد و گاه 
نوظهور و ساختارش��کن اجتماعی را بوجود آورده و امنیت در 
حوزه خصوصی و عمومی را نیز به ش��دت م��ورد تهدید قرار 
مي دهد. مشکالت عدیده ای در تمام شهرهای منطقه تقریبا 
به وضوح قابل مشاهده و بررس��ی مي باشد. اما در جوانرود به 
دلیل جمعیت زیاد آن این ناهنجاری ها بیشتر به چشم مي آید. 
فلذا در این یادداشت به اختصار سعی شده است شهر جوانرود 
به عنوان مورد مطالعاتی بررس��ی ش��ود تا مشکالت افزایش 
جمعیت افسار گسیخته با عدم توسعه یافتگی منطقه به خوبی 
نمایانگر باشد.  در گذشته این منطقه که امروزه در ادبیات رایج 
مس��ئولین اورامانات نامیده مي شود به عنوان بلوک حکومتی 
جوانرود شناخته می شد که متشکل از شهرستان های کنونی 
جوانرود )قلعه جوان��رود(، پاوه، ثالث باباجانی و بخش هایی از 
روانسر در استان کرمانش��اه بود. با اضافه شدن بخش هایی از 
اورامان لهون به مرکزیت ش��هر نوسود در تقسیمات کشوری 
زم��ان پهلوی دوم، در مجموع این منطقه از س��وی مدیران و 
مسئولین دولتی اورامانات و نیز حوزه سیاسی )انتخابیه( پاوه و 

اورامانات نامیده شده است. با تشکیل شهرستان های جدید در 
دو دهه اخیر، این منطقه به عنوان حوزه سیاس��ی - اجتماعی 
پ��اوه، جوانرود، ثالث باباجانی و روانس��ر ش��ناخته مي ش��ود. 
جمعیت این منطقه 218476 نفر و جمعیت ش��هری آن بالغ 
بر 134745 نفر مي باشد. شهر جوانرود با داشتن 54354 نفر 
به تنهایی بیش از چهل درصد جمعیت شهری این منطقه را 
در خود جای داده اس��ت. فی الواقع این عدم تناسب جمعیت 
شهری به نس��بت سه شهر اصلی دیگر این منطقه و پیشینه 
تاریخی و موقعیت جغرافیایی، ارتقا یافتن به ش��هر، تغییرات 
میله مرزی در اواسط دهه 50 شمسی بین دولت ایران و عراق 
که به تجدید نظر در مرزها منجر شد، همچنین جنگ هشت 
ساله دو کشور و در پایان نیز وضعیت تجاری این شهر )بازارچه 
مرزی( از عوامل اصلی افزایش سیر مهاجرت به شکل فزآینده از 
مناطق مرزی و روستایی به جوانرود و رشد جمعیت تصاعدی 
آن مي باشد. جوانرود از لحاظ کسر جمعیتی شهرنشین با دارا 
ب��ودن بیش از 54 هزار نفر س��اکن به عنوان پرجمعیت ترین 
ش��هر منطقه و نیز سومین ش��هر بزرگ در سطح استان، بعد 
از کالن ش��هر کرمانشاه و اس��الم آباد غرب شناخته مي شود. 
در اواخر دهه س��ی شمسی، با سپری شدن سه دهه تحوالت 
گسترده سیاس��ی- اجتماعی- امنیتی، قلعه جوانرود )قهالي 

جوانرو( به شهر ارتقا یافت. موقعیت جغرافیای خاص جوانرود 
که در مرکزیت منطقه یعنی سه شهرستان پاوه، ثالث باباجانی 
و روانس��ر قرارگرفته و همچنین داشتن محورهای مواصالتی 
دوجانبه که با هر کدام از این ش��هرها،  فارغ از بدل ش��دن به 
مرکز ثقل جمعیت ش��هری منطقه، به مهاجر پذیرترین شهر 

منطقه بویژه در نیم قرن اخیر بدل شده است.
پروفسور گی روشه معتقد اس��ت توسعه در حقیقت به مانند 
کوشش��ی است به منظور رس��یدن به تعادلی که تاکنون تحقق 
نیافته و یا راه حلی اس��ت در جهت رفع فش��ارها و مشکالتی که 
پیوس��ته بین بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود 
داشته و تجدید حیات مجدد می یابد. با توجه به این تعریف و سیر 
هر سه شهر مرکز شهرستان های منطقه مي توان گفت که نه تنها 
در این رویه چندین ساله با روند توسعه به معنا اصلی آن مواجه 
نبوده ایم اما ش��مه هایی از توس��عه از جمله جنبه های اجتماعی 
فرهنگی آن به شکل موسسات و انجمن های فرهنگی اجتماعی 
و یا در عرصه اقتصادی )انباش��ت سرمایه( به دلیل مرزی بودن و 
بازارچه های مرزی، همه و همه توسعه ای ناپایدار و نا متعادل را به 
بار آورده است که نشانگر بی برنامه گی ها در بخش کالن مدیریتی 
و عدم هماهنگی با بخش های خورد اجتماعی نیز مي باشد. برای 
درک بهتر موضع؛ جوانرود با بیش از 54 هزار جمعیت ش��هری 
هنوز سینما، آمفی تئاتر، سالن برگزاری مراسمات متناسب با این 
جمعیت شهری را ندارد. کمبود فضای آموزشی تربیتی، ضعف در 
حوزه فعالیت های فرهنگی هنری و حوزه شهروندی، نبود مرکز 
اصلی فرهنگی هنری شهری )در اکثر شهرها شهرداری اقدام به 
س��اخت آن می کند( همه و همه بویژه وضعیت تاس��ف بار نرخ 
رس��می 48,2 درصدی بیکاری )1392آمارس��ال(  نه تنها نوید 
وضعیت مطلوب تری از لح��اظ اجتماعی- فرهنگی را نمي دهد 
بلکه با توجه به واقعیت های کنونی بویژه ساخت و تحویل کامل 
دو هزار واحد ارزان قیمت مسکن مهر در آینده نزدیک، اگر حداقل 
در هر واحد برای 5 سال آینده 3 نفر ساکن شوند در خوشبینانه 
ترین حالت شش هزار نفر جمعیت جدید به شهر افزوده خواهد 
شد، هر چند از بُعد عدالت اجتماعی و اخالقی این مسکن ارزان 
دارای ارزش اس��ت، اما از بُعد فرهنگی – اجتماعی شهرنش��ینی 
باتوجه به عدم تامین و ساخت زیرساخت های فرهنگی و آموزشی، 
اقتصادی، تفریحی و... متناسب با این افزایش نفوس، مجدداً باعث 

رشد فزآینده جمعیت شهری خواهد شد.
با ضریب رشد جمعیتی سالیان قبل به همراه این ساخت و 
سازهای جدید برآورد جمعیت شهری برای سال1400 حدوداً 
62  ال��ی 70 هزار نفر خواهد بود. این ام��ر مي تواند به تداوم 
وضعیت نس��بتاً نابهنجار جامعه و حتی تشدید آن، با افزایش 

تنش ها و بحران های اجتماعی جدید منجر شود. 
در پایان باید عنوان داشت مهمترین عامل در عرصه توسعه و یا 
توسعه نیافتگی مبتنی بر سیاستهای کالن دولت ها مي باشد یعنی 
با توجه به کنترل نسبتا تام دولت بر عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
آموزشی و فرهنگی فعالیت های گسترده و برنامه ریزیهای مدون 
ش��هری بویژ در حوزه های زیرساختی اجتماعی- فرهنگی همه 
و همه س��هم دولت را به شکل محسوسی تام می نمایاند اما در 
اینجا نباید از فعالیت های موسس��ات و انجمن های غیر دولتی و 
 مردم نهاد غافل شد که مي توانند اندک مرهمی بر این وضعیت 
باش��ند تا ش��اید تبعات نامطلوب آن در حال و آینده کاس��ته و 
شهرهای منطقه را به شهرهای ایدآلتر برای زندگی مدرن شهری 

تبدیل شود؛ غافل شد.
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عکاس| ادریس خسروی زاده|
جاده قوری قلعه
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فرات�اب| چهار شهرس��تان پاوه، 
روانسر، جوانرود و ثالث باباجانی، که 
به اصطالح و البته به اشتباه اورامانات 
خوان��ده می ش��ود، از نظر جغرافیایی 
منطقه ای عمدتا کوهستانی است که 
در ش��مال غرب استان کرمانشاه قرار 
گرفته است. آنچه این چهار شهرستان 
را به��م پیون��د داده، مذهب و لهجه 
کردی متفاوت آنها با س��ایر شهرستان های استان کرمانشاه است. البته از سوی دیگر هرچهار سال 
یکبار و هنگام انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی به دلیل داشتن یک نماینده مشترک، این چهار 

شهرستان در تحلیلهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مجددا بهم پیوند مي خورند.

تصویر شماره )1( موقعیت جغرافیایی چهار شهرستان منطقه اورامانات در استان کرمانشاه

جداول و نمودارهای زیر که همگی برگرفته از سالنامه آماری 1395 استان کرمانشاه 
است، سیمای بهتری از این منطقه ارائه می نماید:

الف( جمعیت: براساس نتایج جدول )1( منطقه اورامانات با جمعیتی نزدیک به 218 
هزار نفر، حدود 11% از کل جمعیت استان کرمانشاه را تشکیل مي دهد. در این میان 

شهرستان های جوانرود، پاوه، روانسر و ثالث باباجانی به ترتیب جمعیتی قرار دارند.
)نکته حائز اهمیت اینکه این نسبت جمعیتی را نمي توان مالک جمعیت اوراماناتی های استان 
قلمداد نمود، زیرا جمعیت کثیری از آنها در طی سالیان گذشته به دلیل جنگ و مسائل اقتصادی، 
در ش��هر کرمانشاه ساکن شده اند و همچنین بخش عمده ای از جمعیت شهرستان های سرپل 

ذهاب، داالهو و قصرشیرین نیز دارای پیوندهای نژادی و مذهبی با مردم اورامانات می باشند.(

جدول شماره )1( جمعیت شهری و روستایی اورامانات آبان 1395
درصد شهرنشینیکلغیرساکنروستاییشهریشهرستان

72,31%5435420815075169جوانرود

59,74%3610324328060431پاوه

58,93%28085195462647657روانسر

46,01%162031886914735219ثالث باباجاني
کل منطقه 

61,67%13474583558173218476اورامانات

75,22%146861547844453751952434کل استان

یکی از شاخص های مهم در جمعیت شناسی، مهاجرت است. در جدول )2( مي توان 
مالحظه نمود که از مجموع مهاجران وارد ش��ده به اس��تان کرمانش��اه 13% آنها سهم 
اورامانات بوده اس��ت، که این رقم از س��هم جمعیتی آن بیش��تر اس��ت. به زبان ساده 
تر مي توان منطقه اورامانات را مهاجرپذیرتر از س��ایر شهرس��تان های استان کرمانشاه 
دانس��ت. اگرچ��ه باتوجه به مهاجرت های دهه های گذش��ته به دلیل جنگ و مس��ائل 

اقتصادی، این مساله مي تواند ناشی از بازگشت مهاجرت ده های پیشین باشد. 

جدول )2(: مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته بر حسب شهرستان 
محل اقامت فعلي آبان 1395

درصد مهاجرهای وارد شده به تعداد مهاجرشهرستان
شهرستان به نسبت استان

4,90%4636جوانرود

4,44%4206پاوه

2,15%2038روانسر

13,35%12642کل منطقه اورامانات

94688کل استان کرمانشاه

ب( کش��اورزی و دامپروری: باتوجه به کوهس��تانی بودن منطقه و وجود مراتع زیاد، 
دامپروری در بیش��تر مناطق اورامانات از گذشته بس��یار دور شغل اصلی ساکنان این 
منطقه بوده است. البته در بخش هایی از شهرستان روانسر وجود دشتهای وسیع و آب 
فراوان کش��اورزی مکانیزه را به جای دامپروری در س��الیان اخیر به شغل اصلی مردم 
این مناطق تبدیل نموده است. داده های جدول )3( موید همین موضوع است. براساس 
داده ه��ای همی��ن جدول و نمودار آن مي توان دید که به ترتیب پرورش زنبور عس��ل، 
باغداری، پرورش ماهی، پرورش دامهای س��نگین، زراعت و پرورش دامهای س��بک در 
این منطقه باالتر از سهم جمعیتی آن است. تنها در کشت های گلخانه ای، کرم ابریشم 
و پرورش س��نتی طیور که مس��تلزم امکانات و حمایت های خاص است، نقش منطقه 

کمرنگ تر است.

جدول )3(: بهره برداري هاي کشاورزي بر حسب نوع فعالیت: آبان 1393

باغداريزراعتشهرستان
کشت 
گلخانه 

اي

پرورش 
دام 

سنگین

پرورش 
دام 

سبک

پرورش 
زنبورعسل

پرورش 
کرم 

ابریشم

پرورش 
طیور به 
روش 
سنتي

پرورش 
ماهي

15647812627446235042519پاوه
ثالث 
4020717082115095307314باباجاني

42071982010679689904203جوانرود
515410384121064061011354روانسر
کل 

1353785186372535634480271130اورامانات
کل 
102982277867518890293191204333075108استان

جدول چهارم وضعیت زمین های زیر کش��ت زراعی و باغی منطقه به نسبت استان است. 

تحلیلی بر سیمای آماری اورامانات 
دکتر عادل فاطمی

عضو هیات علمی 
دانشگاه و فعال 

اجتماعی
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مالحظه مي شود که با وجود زمین های آبی و دیم با مساحت نسبتا خوب بویژه در شهرستان 
روانس��ر اما در مجموع در کشت زراعی سهم منطقه کمتر از سهم جمعیتی آن است اما در 
زمین های باغی بیش از نیمی از زمین های بهره برداری شده استان در این منطقه قرار دارد.

جدول )4(: مساحت زمین بهره برداري هاي با زمین بر حسب نوع کشت 
آن: آبان 1393 )بهره برداري – هکتار(

مساحت باغ و قلمستانمساحت اراضي زراعي

دیمآبيجمعدیمآبيجمع

128606821091794316پاوه
ثالث 
17679778169024394309باباجاني

2033014441888613811202178جوانرود

35348958425764467203264روانسر
کل 
73485118666162043963629767اورامانات

کل استان 
66330813286653044218551174751076کرمانشاه

جدول )6( نش��ان دهنده ی وضعیت مناسب منطقه اگرچه با تفاوتهایی از نظر نوع 
دام دربین شهرستان های منطقه در دامداری است.

جدول )6(: بهره برداري هاي داراي انواع دام در روز آمارگیري و 
تعداد:آبان 1393 ) رأس – نفر(

تعداد بز و بزغالهتعداد گوسفند و برهتعداد گاو و گوسالهشهرستان

294146769054پاوه

37413028523566ثالث باباجاني

5152610413954جوانرود

6558243954947روانسر

183926546051521کل اورامانات

30,03%6,68%24,99%نسبت دام در منطقه

73600979896171577کل استان کرمانشاه

ج( اقتصادی: ایراد اساسی سالنامه آماری استان کرمانشاه نبود آمارهای بخش صنعت به 
تفکیک شهرستان هاست به همین دلیل شاید بجز در بخش کشاورزی و دامپروری در سایر 
بخش های اقتصادی نتوان اظهارنظر درستی در این مورد داشت. اما وجود آمارهای جدول 

)7( درخصوص حجم سپرده های بانکی در این چهار شهرستان و مقایسه آن با کل استان 
کرمانشاه و همچنین محاسبه نسبت جمعیتی آن، نشان دهنده ی پایین بودن درآمد و به 
تب��ع آن پس اندازهای بانکی مردم اورامانات باش��د. )البته این نتیجه گیری فارغ از بحث 

مسائل مذهبی ربا و تفاوتهای مذهبی این چهار شهرستان با کل استان است.(
باتوجه به داده های این جدول درحالی که میزان سپرده های بانکی استان کرمانشاه 
به ازای هر نفر بطور متوس��ط 65 میلیون ریال بوده است، اما این میانگین سپرده در 
اورامانات 28 میلیون ریال، یعنی کمتر از نصف میانگین اس��تان است. اگرچه در این 

بین پاوه ای ها به مراتب بیش از اهالی ثالث باباجانی در بانک ها سپرده دارند.

جدول )8(: میزان سپرده بانکی و جمعیت به تفکیک شهرستان های 
منطقه اورامانات 1395

 کل سپرده بانکیشهرستان
)یک میلیارد ریال(

 جمعیت
شهرستان

میزان سپرده به ازی هر 
نفر جمعیت )میلیون ریال(

21296043135,2302626پاوه

5063521914,367245ثالث باباجاني

22417516929,8128218جوانرود

13794765728,9359381روانسر

625521847628,630147کل اورامانات

11,19%4,93%سهم اورامانات

126918195243465,0050143کل استان

د( باس��وادی: از نظر نرخ باس��وادی بجز پاوه که در میان زنه��ا و البته بویژه در 
میان مردها نرخ باسوادی باالتری از میانگین استان دارند، اما سایر شهرستان های 
اورامانات و بویژه ثالث باباجانی در وضعیت مناس��بی ق��رار ندارند. در جدول )8( 

جزئیات آمده است. 

جدول )8(: نرخ باسوادی زن و مرد به تکیک شهرستان های منطقه 
اورامانات 1395

نرخ باسواديشهرستان

زنمردمرد و زن

85.59179.8پاوه

81.787.276جوانرود

81.486.975.7روانسر

73.481.14.65ثالث باباجاني

84.689.479.6کل استان

ارائه شاخص های آماری اورامانات و مقایسه آن با سایر شهرستان های استان کرمانشاه، نشان 
دهنده ی تفاوت عمده ای در بین شهرستان های اورامانات از سویی و از سوی دیگر تفاوت آنها 
با سایر شهرستان های استان کرمانشاه است. البته این آمارها و تحلیلهای ناشی از آنها مي تواند 
به شناخت بهتر منطقه به منظور تصمیم سازی در یک نقشه توسعه ای برای این منطقه باشد.
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مدلی برای توسعه: امر توسعه و موضوع سیاستگذاری در مناطق کردنشین

فراتاب| آنچه که در این نوش��تار در پی پاسخ 
به آن هس��تم رابط��ه بین امر توس��عه و مبحث 
سیاس��تگذاری در کردستان است. امر توسعه در 
کردس��تان چیزی جدا از مس��ئله توسعه در کل 
ایران نیست از اینرو بدون آسیب شناسی موضوع 
در س��طح کالن نمي توانیم به موضوع توسعه در 
کردستان ورود کنیم. برای ارائه یک مدل تبیینی 
از توسعه هم نباید به دنبال کشف قوانین باشیم 
زی��را  هر م��دل مي تواند مجموع��ه ای از قوانین 
کش��ف ش��ده باش��د که هدف نهای��ی آن مدل 
تبیین این قوانین اس��ت نه توصیف آنها. مي توان 
قوانین خاصی را از درون نگرش غالب به توس��عه 
در کردس��تان توصیف نمود اما آنچه که بیش��تر 
اهمیت دارد این اس��ت که چرا این قوانین وجود 
دارند و چگونه عمل می کنند و چرا اینچنین عمل 
می نمایند؟ در واقع ایجاد یک مدل فراتر از کشف 
ب��ه خالقیت نیاز دارد. ب��رای تببین این موضوع 
نوشتار حاضر سعی در توضیح رابطه بین توسعه 
و امر سیاستگذاری دارد تا از درون آن یک مدل 
پیش��نهاد نماید. بحث را با این پرسش آغاز می 
کنیم که آیا این توس��عه است که سیاستگذاری 
را در این منطقه تعیین می کند یا سیاستگذاری 
اس��ت که ماهیت توس��عه را شکل می بخشد؟ یا 
فراتر از آن ما با رابطه ای تکوینی بین توس��عه و 

سیاستگذاری در این منطقه روبرو هستیم؟
مشخص کردن این رابطه ش��اید عقیم ماندن 
موض��وع توس��عه در این جغرافیای خ��اص را بر 
م��ا عیان س��ازد و در عین ح��ال در دل خویش 
راهکاره��ای معینی را برای امر توس��عه آش��کار 
سازد. بحث نوش��تار حاضر بر سر توسعه یا عدم 
توسعه نیست چون مفروض ما عدم توسعه است 
بلکه بحث بر س��ر ماهیت توسعه و ماهیت رابطه 
موجود اس��ت. تعریف خاص از توسعه به عنوان 
یک پیش فرض نظری مي تواند تاثیری اساسی بر 
ن��وع رابطه ای که بین ای��ن دو مفهوم وجود دارد 
را از قب��ل تحمیل نماید. در واقع این پیش فرض 
نظری به عن��وان یک الزام محیطی از قبل نوعی 
از سازمان بخشی و آرایش مفاهیم و موجودیتها را 
بر ما تحمیل می کند. در تعریف غالب از توس��عه 
در ایران عامل توسعه از قبل مشخص شده است 
هر چند که اولویتهای این عامل توسعه در نقاط 
مختلف تعریفی متفاوتی از پیامد به عنوان نتیجه 
توس��عه را مد نظر دارد. اصلی ترین عامل توسعه 
در ایران همانا نهاد دولت اس��ت. ریش��ه های این 
عاملیت غالب به شکل گیری دولت مدرن در ایران 
و تداوم آن به فرایند ناقص دولت ملت سازی طی 
ادوار برمی گردد تا همچنان نقش دولت به عنوان 
رافع تهدید و ایجاد کننده توس��عه ،پایدار بماند. 
در چنین بس��تری همیشه سیاستگذاری قیاسی 
با عاملیت نهاد دولت، راهبر توسعه بوده است. در 
واقع در یک رابطه علت و معلولی توس��عه معلول 
سیاستگذاری فرض شده اس��ت و در این بستر، 
توس��عه بر مبنای ش��اخص ها و مصادیق تعریف 
شده است و در هر نقطه ای ،شاخص های خاصی 
برای توس��عه مدنظر قرار داشته است. برای مثال 

شاخص توس��عه در اصفهان با ش��اخص توسعه 
در کردس��تان از منظر سیاستگذار متفاوت بوده 
است. در اصفهان یا اراک شاخص توسعه در رشد 
اقتصادی، درامد س��رانه، جذب سرمایه گذاری و 
کاه��ش فقر و بیکاری و... معنا یافته اس��ت و در 
کردستان توس��عه بر مبنای رفع تهدید امنیتی، 
تحدید گروههای مح��ارب، حفظ امنیت مرزی، 
دفاع از تمامیت سرزمینی و... تعریف شده است.

مقایس��ه آمار ش��رکتهای صنعتی و تجاری و 
تعداد نیروهای امنیتی در اس��تانهای فوق الذکر و 
مناطق کردنشین خود شاهد روشنی است بر این 
موض��وع که اولویتهای توس��عه در این مناطق از 
منظر سیاس��تگذار چه تفاوتی دارند؟ در واقع در 
تعریف سنتی از توسعه هم شاخص های اقتصادی 
و ه��م ش��اخص های امنیتی جاگیر هس��تند اما 
نس��بتهای آنه��ا در مناطق مختل��ف به صورت 
فاحشی نامتوازن هستند. در چنین نگرشی به امر 
توس��عه اوال توس��عه در قالب معیارهای سنتی و 
زنگ زده تعریف شده است و دوما حفظ تعادل در 
اجرایی کردن برابر این ش��اخص ها در همه نقاط 
به فراموش��ی سپرده است. در سطح کالن چنین 
نگاهی به توسعه امروزه نه تنها توسط متفکرین 
انتقادی از رویکر الترناتیو به شدت مورد نقد قرار 
گرفته است بلکه در سطح خرد هم قطعا توسط 
یک متفکر س��مپاد رویکرد سنتی هم  به دلیل 
نامتوزان بودن آن به لحاظ موضوعی و جغرافیایی 

در ایران مورد نقد قرار خواهد گرفت.
اما نوش��تار حاضر قصد طرح بحثی فراتر از این 
موضوع ابتدایی را دارد زیرا قصدش در وهله اول 
نقد رابطه سیاستگذاری به عنوان علت و توسعه 
به عن��وان معلول در نگرش کالن توس��عه ای در 
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ایران است. زیرا در چنین نگرشی، توسعه در فرم 
ایده آلش به عنوان یک وضعیت نهایی تعریف شده 
اس��ت و همین تعریف خود پیش فرضی اش��تباه 
برای ایجاد یک رابطه اشتباه است. حتی در نگرش 
س��نتی از توسعه در غرب این بازار است که قواعد 
و سیاستهای خودکارش، وضعیت نهایی توسعه را 
رقم می زند نه دولت و در حالت حداکثری زمانی که 
بازار دچار نقص کارکردی می شود، دولت از نفش 
حاف��ظ بازار خارج ش��ده و در قالب نوعی مداخله 
فعال و موقت، عملکردهای بازار را اصالح می نماید 
و حتی زمانی که این مداخله دائمی اس��ت دولت 
همچنان در کنار بازار برای شکل دهی به وضعیت 
توسعه قرار دارد نه به عنوان هدایت کننده قواعد 
و سیاس��تهای بازار. ام��ا در کلیت خویش چنین 
نگرشی با عاملیت بازار یا دولت به یک رابطه منتج 
خواهد ش��د و آن اولویت سیاستگذاری بر توسعه 
اس��ت. الگویی که هر چند با ایرادهای اساسی در 
ای��ران اجرا می گردد در کلی��ت خویش هم از مد 
افتاده تلقی می گردد و خود یکی از دالیل توسعه 
نیافتگ��ی در ایران به صورت عام و کردس��تان به 

صورت خاص است.
البت��ه نمي توان از این نکت��ه غافل بود که در یک 
برهه خاص تاریخی و برای پاسخ گویی به بحران های 
موجود در جامعه غرب این مدل در شکل ایده آلش 
موفق عمل کرده است اما نباید به عنوان یک مسیر 
و عملکرد همیش��گی در امر توسعه به آن نگریست 
چون ماهیت و س��طح بحران ها در توسعه اساسا در 
حال تغییر اس��ت و یک سیاست ثابت برای توسعه 
وجود ندارد. در 100 س��ال گذش��ته ای��ن تلقی از 
توس��عه، راهکار ثابت و بدون تغیی��ر در ایران بوده 
است که البته همیشه جامعه کردی در متن مباحث 
امنیت��ی چنین رویک��ردی از توس��عه در ایران قرار 
داشته است و توسعه در آن با اغفال از شاخص های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از منظر شاخص های 

امنیتی برای سیاستگذار تعریف شده است.
رویک��رد موج��ود به دلیل نگرش ب��اال به پایین 
خویش و توجه بی��ش از حد به متغیرهای خاص 
و ثابت فرض کردن س��ایر متغیره��ا در کنار نگاه 
قیاسی و غیراستقرایی و مدل پذیری افسارگسیخته 
بدون توجه به بس��ترهای اجتماع خویش چه در 
شاخص های اقتصادی توس��عه در مرکز و چه در 
ش��اخص های امنیت��ی در پیرام��ون ناموفق بوده 
اس��ت و نتوانس��ته به مطلوب خویش دست یابد 
و همچن��ان با هم��ان بحران های تکراری دس��ت 
به گریبان اس��ت. از اینرو ما باید به دنبال تعریف 
متفاوت از توسعه، عامل متفاوت از توسعه و رابطه 
متفاوت بین سیاس��تگذاری و توسعه در ایران به 
صورت عام و کردس��تان به صورت خاص باش��یم. 
وضعیتی که الگوهای ایجاد ش��ده را بیش از پیش 
در تطبیق با ش��رایط محیطی ایجاد نماید و توان 
حل بحران های اختصاصی و عمومی اجتماعات را 
داشته باش��د. چنین الگویی زمانی قابل دستیابی 
اس��ت که اوال توس��عه را ب��ه عنوان ی��ک فرایند 
نامتناه��ی و نه ی��ک وضعیت نهایی و مش��خص 

تعریف نماییم. در این تعریف توس��عه چیزی جز 
پاس��خ به بحران نیست و چنانکه در هر مرحله به 
یک بحران پاسخ دهیم خود این پاسخ، بازخوردی 
را ایجاد خواهد کرد که در دل آن یک بحران دیگر 
شکل مي گیرد و پاسخی متفاوت می طلبد و همین 
پاسخهای متفاوت ماهیت و تکامل و سطح توسعه 

را مشخص می سازند.
در این تعریف ،عامل توس��عه هم تغییر خواهد 
ک��رد زیرا اوال هر اجتماع��ی بحرانی متفاوت دارد 
و یک عامل توس��عه به صورت ثابت قادر به پاسخ 
بدین بحران نیس��ت و گاهی صرف��ا یک عامل و 
گاهی اجتماعی از عوامل ظرفیت حل یک بحران 
را دارند. از اینرو بدون حذف دولت به عنوان عامل 
توس��عه سایر بازیگران توسعه مانند بازار، جامعه و 
افراد هم مي توانند وارد کارزار ش��ده و نقش موثر 
خویش را بسته به موضوع و ماهیت آن به صورت 

فردی یا اجتماعی ایفا نمایند.
نوع تعریف و نوع عوامل دخیل در فرایند توس��عه 
س��بب خواهد ش��د ما خواهان بازاندیشی در رابطه 
سیاستگذاری و توسعه باش��یم زیرا بر خالف مدل 
پیش��ین و تک عاملی دول��ت یا بازار و ی��ا حداکثر 
دو عاملی دولت-بازار )لیبرالیس��م نهادینه ش��ده( 
ما با یک سیس��تم نوین توس��عه روبرو هستیم که 
اج��زای متفاوت و تنظیم      بخش متع��ددی دارد که 
توانس��ته یک کلیت متمایز را ایجاد نماید که فراتر 
از ارتب��اط عینی اجزایش و ویژگی ه��ای آنها، تابع 
قاعده  مندیه��ای رفتاری قابل توصیف باش��د. این 
قاعده مندیه��ای رفتاری خاص در زمان بحران بروز 
پیدا می کنند بدین معنا که هر عامل توان تشخیص 
نقش موثر خویش در پاس��خ به بحران را ش��ناخته 
و به س��هم خود مداخله می نماید و در بحران های 
دیگر که توان پاسخ ندارد، کناره مي گیرد. در چنین 
سیس��تمی از توس��عه نوع و ماهیت بح��ران، عامل 
سیاس��تگذاری و نوع سیاستگذاری را مشخص می 
نماید نه انکه از قبل سیاس��تگذاری قیاسی، عامل و 

نوع پاسخ را مشخص کرده باشد.
در عی��ن حال نوع و ماهی��ت بحران های بعدی 
بستگی تامی به نوع عامل مداخله گر و نوع پاسخ 
ما دارد. در واقع این یک سیس��تم مناسب توسعه 
اس��ت که در قالب آن بحران ها بهتر شناخته شده 
و پاس��خ بهتری خواهند گرفت. در چنین فضایی 
نهادهای موثر بهتر شکل خواهند گرفت و سرمایه 
اجتماع��ی ژرفتری ایجاد خواهد ش��د در کنار آن 
اولویت توس��عه سنتی، توس��عه الترناتیو، توسعه 
انسانی یا اجتماعی و یا حتی پساتوسعه یا ترکیبی 
از آنها برای پاسخ به بحران توسط سیستم تعیین 
خواهد ش��د. این سیستم متعادل تر، متناسب تر، 
بومی تر و عملگراتر خواهد بود و تاثیراتش قطعا بر 

تحول و تکام اجتماعی شگرفتر است.
اما ذکر این نکته حس��اس الزم است که در این 
مدل توس��عه هم بر سیاس��تگذاری اولویت ندارد 
یعنی این توسعه به عنوان متغیر مستقل نیست که 
بر سیاستگذاری تاثیر می گذارد بلکه در سیستم 
مزبور نوعی ارتباط وجودی بین آنها موجود است 

به نوعی که توس��عه بر سیاستگذاری تاثیر دارد و 
سیاستگذاری هم در توسعه اثرگذار است. این اثر 
گذاری متقابل نوعی اثرگذاری س��طحی و س��اده 
نیست بلکه وجودی اس��ت و ماهیت وجودی هر 
دو به یکدیگر وابس��ته است بدون سیستم توسعه 
سیاس��تگذاری وجود ندارد و بدون سیاستگذاری 
،توس��عه موضوعیت نخواهد داش��ت. در واقع اگر 
توسعه چون یک سیستم در نظر بگیریم و اجزایش 
را که یکی از آنها سیاستگذاری است فرض کنیم، 
نوعی ارتباط متقابل با اولویت موقت بین سیستم 
و کارگزار بین آنها برقرار اس��ت. از اینرو در نتیجه 
گی��ری نهایی باید ذکر کنیم ما به یک سیس��تم 
از توس��عه نیازمندیم و فقط چنین سیستمي توان 

ایجاد همکاریهای بین بخشی و موثر را داراست.
عملی س��ازی چنین س��یتمی  هم سخت است 
هم آس��ان، س��خت از آن روی که به تغییر بینش 
و جهانی بینی نیازمند اس��ت و آس��ان از آن جهت 
که به متغیرهای فراوانی برای تغییر نیازمند نیست 
هر چند که آن متغییر خود بس��یار اساس��ی است. 
چنانچه چنین تغییری در مس��یر توسعه در ایران 
اتفاق بیافتد نه تنها موضوعات کالن بلکه موضوعات 
و سوءتعبیرهای غیرکالنی چون موضوع کردستان و 
عدم توسعه نیافتگی آن هم حل خواهد شد از اینرو 
برای تغییر در موضوعاتی چون موضوع کردس��تان 
و مس��ائل ریز و درشت آن ما به تغییراتی در سطح 
کالن و جهان نگرش خوی��ش نیازمندیم تا جایی 
ک��ه در درون یک سیس��تم و به ص��ورت تکاملی 
ت��وان حل بحران های خوی��ش را از طریق عاملین 
موثر پیدا کنیم. از اینرو موضوع کردس��تان چیزی 
جدا از موضوع کلی توس��عه نیست هر چند که به 
صورت مضاعف از رویکرهای غالب و اشتباه موجود 
زیان دیده اس��ت. امروزه حت��ی اگر از منظر مرکز، 
بحران امنیتی را حادترین بحران مناطق کردنشین 
باشد، تجربه تاریخی پیشین بر ما عیان ساخته که 
مدل س��نتی فاقد کارکرد اس��ت و ما به یک مدل 
نوین برای حل آن نیازمندیم تا به مرحله پاسخ به 

بحران های بعدی در این منطقه وارد شویم.
توصیه این نوشتار برای حل این بحران تاریخی 
در مناطق کردنشین در وهله اول ابتنا بر نخبگان 
بومی اس��ت تا از طرق آنها با ایجاد اتاق های فکر، 
نهادهای اجتماعی موثر با همکاری دولت ش��کل 
بگی��رد و در نهایت با ابتنا ب��ر بازار و دخالت فعال 
دولت ب��ا نوعی تبعیض مثبت ب��ا تاثیر پذیری از 
اتاق های فکر و نهادهای اجتماعی پیش��رو راهکار 
متناس��ب و متع��ادل در یک بازه زمانی مناس��ب 
اجرایی گردد. در این خط سیر افراد-نهادها-دولت 
و بازار در یک سیس��تم به سهم خویش و در زمان 
مناسب برای پاس��خ به بحران وارد عمل خواهند 
ش��د.در حالی که در مدل غالب دولت تنها عامل 
مداخله گر اس��ت که در کنار نوع��ی بازار ناقص، 
حاش��یه ای و کازینویی با ابتنای غالب بر قاچاق، 
راه حلهای محدود و باطل��ی را برای موضوع ارائه 
داده اس��ت که بیش��تر از حل بحران بر دامنه آن 

افزوده است.
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معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه مدعی شد:

80 درصد پستهای مدیریتی در اورامان در دست مدیران بومی
فراتاب|

آنچه که بدنبال خواهد آمد گفت و گوی مفصل فراتاب با جناب آقای محمدابراهیم الهی تبار معاونت محترم سیاس��ی –امنیتی اس��تانداری کرمانشاه در 
خصوص مباحث مربوط به شاخصه های سیاسی و امنیتی اورامانات در موضوع توسعه پایدار است.

 به عنوان نخستین سوال لطفا بگویید از منظر 
سیاسی و امنیتی مهمترین شاخصه های دستیابی 
به توسعه پایدار در منطقه اورامانت چه فاکتورهایی 

محسوب می شوند؟
شاخص های سیاسی و امنیتی توسعه پایدار در منطقه 
اورامانات همان شاخص های مورد نظر برای تمام استان 
و کش��ور اس��ت و از این حیث ما این تلقی را نداریم که 
برای منطقه اورامانات بایستی شاخص هایی مجزا از سایر 
کش��ور یا استان تعریف نمود. هرچند با توجه به شرایط 
عمومی استان و به تبع آن منطقه اورامانات، ممکن است 
برخی از این ش��اخص ها از اولویت بیش��تری برخوردار 
باش��ند. اما در هر صورت ابعاد سیاسی و امنیتی توسعه 
پایدار در اورامانات متاثر از شاخص های کلی استان است. 
البت��ه این نکت��ه را باید در نظر داش��ت که به طور کلی 
اس��تان کرمانشاه به دلیل ش��رایط خاص آن که به ویژه 
متاث��ر از دو فاکتور اساس��ی مرز و تنوع قومی و مذهبی 
اس��ت. ممکن اس��ت وضعیت متفاوتی از برخی مناطق 
دیگر کشور داشته باش��د و از این رو سیاستگذاری های 
مربوط به توس��عه در این استان تا حدودی با لحاظ این 
تفاوت ها صورت مي گیرد. زیرا به طور کلی مناطق مرزی 
به دلیل تاثیر پذیری از شرایط سیاسی و امنیتی خارج از 
مرز در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارند و لذا توسعه 
اقتصادی و سیاسی در این قبیل مناطق تحت تاثیر لزوم 
رشد هر چه بیشتر امنیت پایدار مي باشد. در همین راستا 
بافت متنوع قومی و مذهبی در استان، دارای مالحظاتی 
است که آن هم باید در تحقق توسعه پایدار مورد توجه 

قرار گیرد.
در خصوص ش��اخص های سیاس��ی و امنیتی توسعه 
پای��دار در منطق��ه اورامان��ات مي توان م��واردی نظیر 
تحقق عدالت و برابری برای تمامی گروه ها و بخش��های 
جامعه، مشارکت گروه های مختلف اجتماعی در تصمیم 
گیری ها، توجه به نظرات و دیدگاه های مختلف در فضای 
توام با احترام متقابل، توزیع عادالنه امکانات و موقعیت ها 
و همچنین تالش برای تحقق حکمرانی خوب به عنوان 
یکی از وجوه عملی توس��عه پایدار سیاسی که مي تواند 
هم فرآیند توس��عه اقتصادی را تسریع کند و هم توسعه 
سیاسی و امنیتی منطقه را به صورت پایدار قوام ببخشد 
ن��ام ب��رد. ضمن اینکه ب��ه طور کلی در تحقق توس��عه 
پایدار در حوزه های سیاس��ی و امنیتی باید به ریشه های 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توس��عه توجه شود و ما 
ب��ر این باور هس��تیم که در کنار توجه به ابعاد س��خت 
افزاری امنیت )نظیر بنیان های نظامی کشور به ویژه در 
مناطق مرزی( باید ریشه های نرم افزاری امنیت نیز مورد 
مالحظه قرار گیرد. بنابراین نباید توسعه پایدار را به یک 
حوزه خاص نظیر سیاس��ی و امنیت��ی محدود کرد. کما 
اینکه خود مفهوم توس��عه پایدار یک مفهوم جامع است 
که دارای ابعاد به هم پیوسته ای در حوزه های اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و زیس��ت محیطی مي باشد و به این 

دلیل آن را توسعه پایدار می نامند که درصدد است همه 
شاخص های مذکور را به عنوان یک جریان به هم پیوسته 

و در هم تنیده ارتقا دهد، نه روندهای مجزا.
 در ح�ال حاض�ر این ش�اخص ها و ش�رایط و 
فاکتورهای توس�عه پای�دار در اورامان�ات در چه 
وضعیت�ی هس�تند و چه می�زان با دس�تیابی به 
وضعیت مطل�وب فاصله دارند؟ برای رس�یدن به 
وضعیت مطلوب، در مدت حضور شما در این سمت 

چه اقداماتی انجام شده است؟
توسعه به طور کلی یک مفهوم نسبی است و دربرگیرنده 
فرآیندی است که نقطه پایان و حد نهایی ندارد و مسیری 
مدام برای تغیی��ر در جهت بهبود هر چه بهتر وضعیت 
موجود تلقی مي شود. درخصوص ارتقاء شاخص ها نیز در 
طول زمان با کم و کیف های مختلف، موضوع توس��عه و 
ارتقاء وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... اورامانات 
همواره مورد توجه بوده و تالش های زیادی در این راستا 
صورت گرفته اس��ت. اما به صورت مشخص دولت تدبیر 
و امید با توجه به رویکرد اجتماعی و سیاسی که نسبت 
به مقوله توس��عه برای خود تعریف نموده اس��ت، تالش 
کرده تا وضعیت شاخص های اجتماعی و سیاسی توسعه 
را بهبود دهد از جمله این موارد توجه به ابعاد مشارکت 
سازمان یافته اجتماعی در قالب سازمان های  مردم نهاد 
و تالش برای تشویق مردم به مشارکت جدی در مسائل 
اجتماعی یکی از موارد مذکور است، به گونه ای که طی 
س��ال های اخیر سمن ها در این منطقه به لحاظ کمی و 

کیفی رشد قابل توجهی داشته اند. از سوی دیگر توسعه 
فعالیت های حزبی و مش��ارکت سیاسی در سطح استان 
همواره مورد تشویق بوده است و دولت از آن حمایت می 
کند. در این راستا شهرس��تان های اورامانات نیز روندی 
تقریبا متوازن نسبت به س��ایر شهرستان های استان را 

طی نموده اند.
منش��ور حقوق ش��هروندی و گفتگوی سیاسی نیز از 
مهمترین برنامه های بلند م��دت دولت برای بذل توجه 
بیشتری به مس��ائل مربوط به رعایت حقوق شهروندان 
اعم از پیروان اقوام و مذاهب و فعالین سیاسی و اجتماعی 
بوده اس��ت که در این راس��تا تالش شده است تا ارتباط 
دول��ت با بزرگان، افراد صاحب نفوذ، فعالین سیاس��ی و 
اجتماع��ی، علما و روحانیون اهل س��نت و... تقویت و از 
دیدگاه و نظرات آنها در مس��ائل مختلف اس��تفاده شود 
و ارتباط دو جانبه و دو س��ویه می��ان دولت و گروه های 

مذکور افزایش یابد.
اس��تفاده از نخب��گان اجرایی منطق��ه اورامانات برای 
پست های مدیریتی از جمله دیگر فعالیت های قابل ذکر 
دول��ت تدبیر امید بوده اس��ت. در حال حاضر از مجموع 
21 پست مدیریتی مجموعه فرمانداریها و بخشداریهای 
منطقه اورامانات، تنها تعداد 4 پست سازمانی در اختیار 
افراد غیربومی منطقه قرار دارد که طی دهه های گذشته 

کم نظیر بوده است.
توجه به رشد اقتصادی اورامانات از دیگر برنامه های 
دولت بوده اس��ت، گس��ترش بازارچه های مرزی یکی 
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از این موارد اس��ت که به صورت واض��ح در باال بردن 
س��طح رفاه عمومی در شهرستان های اورامانات نقش 
مهمی داشته اس��ت و در حال حاضر حتی فردی که 
برای بار اول در اس��تان حضور پی��دا کند متوجه این 
نکته که منطقه اورامانات از نظر شاخص های مختلف 
رفاه اقتصادی و عمرانی نسبت به سایر مناطق استان 
دارای وضعیت قابل قبولی مي باشد. برای مثال توسعه 
بازارچه در شهر جوانرود، گسترش بازارچه های مرزی 
ش��یخ صله و شوش��می و... به وضوح نسبت به سایر 
شهرستان های استان از روند رو به رشد و قابل قبولی 

برخوردار مي باشد.
به طور کلی ما بر این باور هس��تیم که دولت تدبیر و 
امید تالش خود را به کار برده اس��ت تا در شاخص های 
توسعه سیاسی و امنیتی پایدار در منطقه روند مطلوبی را 
دنبال کند و اگر چه کماکان معتقدیم به دلیل نوپا بودن 
بس��یاری از نهادهای اجتماعی و سیاسی نظیر احزاب و 
سمن ها و... تحقق اهداف ما نیازمند برنامه های فرهنگی 
بلندمدت و جامعه پذیری سیاس��ی و اجتماعی مطلوب 
مي باشد .اما میدانیم که روندی که در حال حاضر دنبال 
می کنیم روندی مطلوب است و امیدواریم بتوانیم با ادامه 
و تقویت آن در رسیدن به توسعه اجتماعی، سیاسی و به 

در نتیجه امنیتی پایدار پفق عمل کنیم.
از زمان حضور اینجانب در کرمانشاه، برنامه های خود 
در ای��ن زمین��ه را در چند محور دنبال ک��رده ام که به 

صورت خالصه مي توانم به چند موارد اشاره نمایم:
_داش��تن برنامه های منظم برای آشنایی از نزدیک با 
شهرستان ها و ارتباط دائمی و مستمر با فعالین سیاسی 
و اجتماعی منطقه به منظور برقراری ارتباط دو سویه و 

اطالع دقیق از خواست ها و مطالبات
_تقویت فعالیت تش��کل های سیاس��ی و اجتماعی و 
برداش��تن گام های عملی برای راه اندازی ش��عبه خانه 

احزاب در استان
_تقویت س��ازمان های مردم نه��اد باالخص اختصاص 
اعتباراتی به منظور تسهیل فعالیت سمن ها در حوزه های 

مختلف 
_ برقراری ارتباط با اصحاب رس��انه در استان و تالش 
 ب��ه منظور بهره ب��رداری از ظرفیت های این بخش برای 

توسعه استان
_تقوی��ت نیروه��ای بومی ب��رای تصدی پس��ت های 

مدیریتی و...
_ شناس��ایی ظرفیت ها و توانمندی های مناطق برای 

توسعه در ابعاد مختلف
نیروه�ای  بکارگی�ری  و  اس�تفاده  می�زان   
تحصیلکرده در منطقه اورامانات نس�بت به سایر 
مناطق در پس�ت ها مناصب مختلف استان کمتر 
مي باشد این موضوع مورد انتقاد است و در خصوص 
تعداد مدیران ارشد استان نیز آمار بکارگیری افراد 
بومی اورامانات کم بوده اس�ت و برنامه ش�ما برای 

رفع این مشکل چیست؟
یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید این بوده است که 
تا حدامکان از نیروهای بومی هر منطقه برای پست های 
مدیریتی آن مناطق استفاده شود. از همین رو تالش بر 
آن بوده اس��ت که در مدیریت شهرستان های اورامانات 
چه در س��طح فرمانداری و چه در سطح ادارات مختلف 
تا حد امکان از نیروهای بومی آن منطقه اس��تفاده شود 
کما اینکه اگر به مدیریت های شهرستانی دقت شود سهم 
شهرستان های اورامانات از نیروهای بومی خود کمتر از 

سهم سایر شهرستان ها نیست. آن درصد محدود نیز در 
همه شهرستان ها عمومیت دارد، برای مثال ممکن است 
از نیروهای شهرستان قصرشیرین برای مدیریت ادارات 

شهرستان های دیگر استفاده شود.
ب��ا این وج��ود شناس��ایی نیروهای مس��تعد منطقه 
اورامانات برای قرارگیری در س��ایر پست های مدیریتی 
نیز از برنامه های دولت بوده و این یکی از اهداف ماس��ت 
که تمامی نیروها بتوانند متناسب با استعدادها و زمینه 
کاری خود در مناصب مختلف ارتقا پیدا کنند. کما اینکه 
در طول تصدی اینجانب نیز انتصابات صورت گرفته در 

حوزه اورامانات موید این مطلب بوده است.
 چه برنامه های�ی برای ایجاد تحرک، خالقیت، 
پویایی درحوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 

توسط مردم و گروه های مختلف دارید؟
شناس��ایی نیروه��ای ج��وان و بوم��ی در منطق��ه و 
تالش ب��رای بکارگیری آنها در بخش های متناس��ب با 
استعدادش��ان از جمله سیاس��ت های م��ا در حوزه های 

اجتماعی و فرهنگی است.
در حوزه سیاس��ی نیز تالش داشته ایم که با نیروهای 
خ��وش فکر و خ��الق در منطقه جهت پویایی و رش��د 
مش��ارکت سیاس��ی و اجتماعی ارتباط برقرار شود و از 
دیدگاه های س��ازنده آنها در امور مختل��ف که مي تواند 
به افزایش پویایی در منطقه منجر ش��ود استفاده کنیم. 
حمایت از طرح های سازمان های مردم نهاد در حوزه های 
مختلف از جمله دیگر موارد در این حوزه به ش��مار می 

رود.
 ب�رای صدور مجوز کارها و برنامه های مختلف 
سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی همواره نوعی کندی 
در س�طح استان وجود داشته است که این امر در 
منطقه اورامانات بیشتر به چشم آمده است. برای 
حل ای�ن موضوع چه برنامه ها و اقداماتی در پیش 

دارید؟
بخشی از موضوع کندی که در اینجا مدنظر شماست 
ممکن اس��ت به این سبب باش��د که معموال برنامه های 
حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دیر بازده هستند 
و اغلب نیز از راه آثار و نتایج آنها قابل شناسایی هستند و 
از همین رو ممکن است این تصور وجود داشته باشد که 
کارها و برنامه ها به کندی صورت می گیرند. در حالیکه 
قاعدتا مسائل سیاس��ی و فرهنگی با پیچیدگیها و ابعاد 
مختلف��ی رو به رو هس��تند که ل��زوم رعایت مختلف را 

ضروری می سازند.
ب��ا این وجود تالش ما بر افزایش تحرک سیاس��ی در 
حوزه های مختلف اس��ت و به منظور جلوگیری از اتالف 
وقت در پروسه های بوروکراتیک سعی کرده ایم دیدارها و 
برنامه ها را در خود شهرستان ها برگزار کنیم و به صورت 
مس��تقیم و بی واس��طه نسبت به شناس��ایی مشکالت 
و ارائ��ه راهکارها اقدام کنیم. براین باور هس��تیم که این 
روش مي تواند به کوتاه ش��دن سیکل های اداری و زمان 
و... کمک کند. الزم به توضیح اس��ت صدور مجوزها در 
این دولت با سرعت بیشتری صورت می گردد و افزایش 

فعالیت سمن ها و احزاب دلیل این مدعاست.
 تا چه میزان وجود رسانه های آزاد و مستقل و 
منتقد و در عین حال حرفه ای را برای دستیابی و 
کمک به بهبود وضعیت استان و منطقه اورامانات 
حیات�ی مي دانید و برای ایجاد چنین بس�تری چه 

سیاستی را مدنظر قرار داده اید؟
رس��انه ها اعم از مطبوعات، س��ایت های خبری و... از 

ارکان اساسی تحقق نظام مردم ساالر به شمار می روند و 
به عنوان ابزاری برای تجمیع و انتقال دیدگاه های عموم 
مردم به دولتمردان و بالعکس، نقش مهمی در توس��عه 
و آبادانی هر منطقه دارند. وجود رس��انه های مستقل که 
بتوانند منعکس کننده مطالبات به حق و انتقال دهنده 
دیدگاه های عموم مردم باش��ند امری مغتنم و از نظر ما 
ضروری برای توسعه استان به شمار می رود. نقدپذیری 
و پذیرش انتقادات سازنده از ضروریات مربوط به توسعه 
رسانه ای اس��ت. در این زمینه مدیریت استان به نظرم 
رویکرد قابل دفاعی داشته است. کما اینکه در ایام زلزله 
نیز شاهد بودیم که علیرغم بی مهری هایی از ناحیه برخی 
از رس��انه ها، مدیریت استان بسیار با سعه صدر برخورد 
نمود و این به دلیل احترامی اس��ت که ما برای رسانه و 
اصحاب آن قائل هستیم و این روندی است که قطعا در 
آینده نیز ادامه خواهد داشت. کما اینکه در این مدت چه 
در سطح شهرستان ها و چه در سطح استان تالش شده 
اس��ت که ارتباط نزدیک و مطلوبی با فعاالن رس��انه ای 
در اس��تان ایجاد شود و از دیدگاه های آنها در زمینه های 

مختلف استفاده شود.
باید به نکته مهم نیز توجه داش��ت که رس��انه ها اگر 
به عن��وان تریبون های مطالبه گری، بتوانند نس��بت به 
شناس��ایی اس��تعدادها، ظرفیت ها و آسیب های جامعه 
اقدام نموده و آن را به شکل صحیح به مردم و مسئوالن 
انتقال دهند، مي توانند نقش مهمی در توسعه ایفا نمایند. 
ضمن اینکه به نظر مي رسد در یک کنش ارتباطی توام 
با عقالنیت و مفاهمه، ارتباط میان رسانه، دولت و مردم 
ی��ک ارتباط چند جانبه اس��ت که از یک س��و مي تواند 
دیدگاه ه��ای جامعه را به بدنه دولت انتق��ال دهند و از 
سوی دیگر بتواند دیدگاه ها و نظریات دولت را به مردم و 
جامعه منتقل نماید. غفلت از هر یک از این جنبه ارتباط، 
مي تواند پیامدهای منفی در سطح جامعه به دنبال داشته 

باشد.
ضمن اینکه انتشار توانمندیها و پتانسیل های منطقه 
اورامانات و ارائه یک ش��ناخت صحی��ح و چند بعدی از 
ای��ن منطقه که بتوان��د نگرش مثبت س��رمایه گذاران، 
گردشگران و افکار عمومی را به سمت منطقه اورامانات 
جلب نماید، قطعا تاثیر مثبتی در رشد و توسعه اورامانات 

برجای خواهد گذاشت.
 زنان اورامانات سال هاست به نوعی محرومیت 
مدیریتی را بر دوش می کش�ند، برنامه شما برای 
برداشتن این بار سنگین بر دوش زنان تحصیلکرده 

اورامانات چیست؟
توج��ه به نقش زن��ان در جامعه و به ویژه در س��طح 
مدیریتی، از جمله مطالبات عمومی زنان در کل کش��ور 
مي باشد و دولت دوازدهم از ابتدا تا کنون نسبت به این 
موضوع حساس��یت جدی به خ��رج داده و آنرا به عنوان 
یکی از ش��اخص های توس��عه سیاس��ی و  مدیریتی در 
س��طح کشور مطرح نموده است. در سطح استان نیز ما 
برنامه هایی برای ارتقاء زنان در نظر داشته ایم که تاکنون 
بخشی از آن محقق شده و به عنوان یک برنامه مستمر 
در دس��تور کار قرار دارد. ارتقاء زنان در سطوح مدیریتی 
دیگر نیز همواره در سمت های معاونت فرمانداری تا کنون 
در دو شهرس��تان اورامانات انجام شدهاست. در سطوح 
مدیریت��ی دیگر نیز توجه به نقش زنان از س��وی دولت 
مورد تاکید اس��ت در صورتیکه در دستگاه های مختلف 
بانوان توانمند حضور داش��ته باش��ند بکارگیری آنها در 

پست های مدیریتی کامال مورد تشویق است.
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عکاس| فواد گودرزی|
مردم زلزله زده منطقه همچنان نیازمندکمک توجه
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فرات�اب| اورامانات را مي توان مجموع��ه ای از ظرفیت ها و 
پتانس��یل های الزم برای توس��عه پایدار دانست. ظرفیت های 
را  و...  آب   ، انس��انی  س��رمایه های  مرزتج��اری،   طبیع��ی، 
مي توان برش��مرد که در صورت توج��ه و برنامه ریزی مي تواند 
نویدبخش آینده ای توسعه یافته برای اورامانات باشد. اگر توسعه 
پای��دار را همان ایجاد تعادل میان اجتم��اع، اقتصاد و محیط 
زیست بدانیم و یا توس��عه پایدار را یک جریان چندبعدی که 
الزمه آن تسریع در رشد اقتصادی، تحول در ساخت اجتماعی، 
تغییر دیدگاه ها، کاهش تبعیض ها و مبارزه با فقر مطلق تعریف 
کنیم بدون تردید نقش اصلی در نیل به این توس��عه را نیروی 

انسانی مولد »نخبگان« جامعه بر عهده دارند.
شرط الزم در پایداری و موفقیت برنامه های توسعه ای هر 
منطقه، پذیرش آن توس��ط مردم و یا به نوعی تغییر نگرش 
و یا باز تعریف توسعه در فرهنگ بومی آن منطقه است. که 
بازهم بازیگردان این صحنه نخبگان جامعه هستند. همراه 
کردن مردم در فرایند توسعه پایدار، از وظایف نخبگان است 

که باید مورد توجه برنامه ریزان توس��عه قرار گیرد. توسعه 
ای پایا و پایدار است که مشارکت مردم در فرایند آن لحاظ 
و برنامه های آن با مش��ارکتهای مردم��ی همراه گردند. این 
مش��ارکت یک ارتباط دو طرفه، مابین برنامه ها و مردم که 
همان هدف توس��عه هستند بوده و این ارتباط زمانی شکل 
مي گیرد که مردم در ارکان توسعه تصمیم سازی و تصمیم 
گیری حضور و مش��ارکت فعاالنه و مشتاقانه داشته باشند. 
نخب��گان به عنوان مح��رک ایده ها و عام��ل پویایی جامعه 
مي توانند زمینه س��از و تسریع کننده مش��ارکت مردم در 
توسعه جامعه باش��ند لذا بکارگیری نخبگان در برنامه های 
توسعه ای مي تواند تعمیق کننده مشارکت مردم در توسعه 
گردد. حضور نخبگان به عنوان سرمایه های انسانی مي تواند 
کاهش دهن��ده هزینه ها و عامل افزایش به��ره وری گردد. 
جامعه نخبگان اورامانات با فربهی و چاالکی علمی و فکری 
خاص خود به دالیل ذیل مي تواند در روند توسعه اورامانات 
نقش مثبت��ی را ایفا کنند: 1-  توان و بنیه علمی باال 2- با 
توج��ه به اینکه نخبگان اورامان��ات از مردم و فرهنگ بومی 
منطقه ش��ناخت و آگاهی عمیقی دارند مي توانند بهترین 
تصمیم گیریها را در سبد مسئولین قرار دهند. 3- مشارکت 
نخبگان در برنامه های توس��عه ای مي تواند حس مسئولیت 
و احس��اس تعلق مردم و نخبگان را در توس��عه باال برده و 
 در نتیجه تس��ریع کننده و تس��هیل کننده توسعه باشند.

4- مش��ارکت عملی و فکری م��ردم و نخبگان اورامانات در 
فرایند توس��عه باعث جلب حمایت جامع��ه از این برنامه ها 

خواهد شد. 5- با مشارکت دادن نخبگان جامعه در توسعه 
مي توان شعار »توسعه با مردم و برای مردم« را تحقق بخشید. 
6- عدم حضور نخبگان در تصمیم گیرهی توسعه زمینه ساز 
عقیم مان��دن برنامه ها خواهد بود و جامعه موضع منفی در 
قبال آنها خواهند گرفت. 7- با مش��ارکت نخبگان مي توان 
موانع سر راه توسعه را به آسانی برداشت. 8- حضور نخبگان 
مي تواند زمینه ساز مشارکت مردمی گردد و عدم حضور آنها 
نیز مي تواند باعث ان��زوای این برنامه ها گردیده و در نتیجه 
رون��د اجرای برنامه ها منفی گردد. 9- نخبگان مي توانند به 
عنوان مروج و مربی آموزش مفاهیم توسعه، همراهی مردم، 
مشارکت اجتماعی، افزایش آگاهیهای عمومی و باالرفتن نرم 
احساس مسئولیت و تعلق خاطر مردم به برنامه های توسعه 
منطقه گردد. گسترش سازمان های مردم نهاد، سازماندهی 
نخبگان، حمایت فعاالنه و هدفمند از سمن ها و نخبگان فعال 
در  آنها مي تواند بس��ترآفرین رشد و بالندگی جامعه، ارتقاء 
فرهنگ مشارکت در برنامه ها، بارش ایده ها بجهت پختگی 
و کارآیی برنامه ریزیها و تصمیم س��ازیهای مسئولین گردد. 
لذا توس��عه پایدار فارغ از همراهی نخبگان، مشارکت مردم، 
هماهنگی فرهنگ��ی و اجتماعی نمي تواند به نتایج مطلوب 
خود برس��د. استفاده از نخبگان اورامانات در مصادر تصمیم 
گیری، راس مدیریتها و مش��ورت پذی��ری از آنها مي تواند 
کاتالیزور موفقیت برنامه های توسعه ای اورامانات باشد.عدم 
حضور نخبگان در توس��عه پایدار اورامان��ات نتیجه ای جز 

توسعه کاریکاتور وار منطقه نخواهد داشت.

سیدعالالدین حیدری 

فعال سیاسی و مدنی

چرایی لزوم حضور نخبگان برای توسعه اورامانات

فرات�اب| امروزه باتوجه به اینکه ریش��ه اصلی توسعه، رشد 
فرهنگی در جوامع است. تالش و جهد همه جانبه برای افزایش 
و گسترش ظرفیت های فرهنگی باید اولویت اصلی برای حرکت 
رو به جلو به س��وی رشد و در نهایت توسعه باشد. واقعیت آن 
است توسعه فرهنگی زیربنای توس��عه اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی است و تحقق توسعه فرهنگی در مناطق مختلف استان 

بویژه اورامانت ضروری است.
ایجاد بستری مناس��ب برای استعدادیابی و توانمندسازی از 
جمله هدفگذاری های گسترش برنامه های فرهنگی در سطح 
استان است. ارائه خدمات بیشتر و بسترسازی مناسب فرهنگی 
به اقشار مختلف جامعه کمک خواهد کرد که به اعتالی بیش 
از پیش منطقه، استان و سرانجام کشور کمک نمایند. باتوجه به 

برخی از وظایف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:
* سیاس��تگذاری و برنامه ریزی در زمینه فرهنگ عمومی و 

اصول سیاست فرهنگی کشور
* برنامه ری��زی و ایجاد بس��ترهای الزم ب��ه منظور پرورش 
استعداد، انگیزه و ذوق فرهنگی و هنری و تقویت روحیه ابتکار 

و تحقیق آحاد جامعه به ویژه نسل جوان
* سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور فراهم سازی زمینه 
کارآفرینی، اشتغال پویا و رونق اقتصادی بخش فرهنگی کشور

* برنامه ری��زی و هماهنگ��ی در زمینه هم��کاری با مراجع 
تصمیم گیر و تأثیر گذار در ارتباط با مهندسی فرهنگی کشور

* سیاس��تگذاری، برنامه ریزی، هدایت و حمایت از رش��د و 
توسعه فعالیت های فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و اطالع رسانی

* برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و گسترش فضاهای فرهنگی 
و هن��ری ش��امل کتابخانه ه��ا، کانون های فرهنگ��ی و هنری 
مساجد، سالن های نمایش، موزه های فرهنگی و هنری، مراکز 
دائمی نمایشگاه های فرهنگی و هنری و نظایر آن و ده ها مورد 

دیگر، همه نش��ان و حکایت از اهمیت رسالت وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی و ادارات ذیل این وزارت خانه  در استانها و 
شهرستان ها دارد که چگونه مسیر تعالی و توسعه فرهنگی و در 
پی آن توسعه در سطح کشور را هموار و تسریع نمایند. منطقه 
اورامانات همواره به عنوان یک موزائیک فرهنگی نگریسته شده 
است که چه از مرکز و چه در سطح استان به دلیل پتانسیل ها و 

استعدادهای آن مورد توجه خاص مسئوالن مي باشد.
طی س��الیان اخیر آمارها و رصدهای ما نش��ان داده اس��ت 
ناهنجاری ها و مش��کالت در حوزهای اجتماعی و فرهنگی در 
سطح این منطقه به نسبت سایر مناطق استان کمتر مي باشد.  
فعالیت های فرهنگی، هنری، ادبی و ... نیز چه از سوی موسسات 
و یا نهادهای مردمی و س��من ها همواره به ش��کل مرتب قابل 
توجه ای صورت می گیرد که خود نقش اساس��ی در پیکره و 
چارچوب فرهنگی - اجتماعی این مناطق خواهد داشت. توسعه 
فرهنگی در کلیت خود خاصیت ملی دارد و هر کشور و جامعه 

ای به شکل خاصی انجام می پذیرد. اما در هر کشوری نیز روند 
این سیاست های توسعه ای خود به دلیل شرایط مختلف مناطق 
آن کشور نیز متفاوت و مختلف می نماید. به عبارت دیگر ما در 
کشور عزیزمان ایران با داشتن تنوع زبانی و فرهنگی گسترده 
که رنگین کمان زیبایی را آفریده است در هر بخش و منطقه 
فرهنگی خاص از کش��ور با رعایت پتانسیل ها، توانمندی ها و 
تفاوت ها به سیاستگذاری و فعالیت های متناسب با سیاست های 
فرهنگی کلی تدوین ش��ده برای کل کشور پرداخته مي شود. 
واقعیت دیگر آن اس��ت چهار شهرس��تان پاوه، جوانرود، ثالث 
باباجانی و روانسر نیز به نسبت سایر مناطق استان نیز مستثنی 
از این نگاه نمی باش��ند و همواره توجه خاص به این منطقه و 

استعدادهای آن مورد توجه مسئوالن استان بوده است.
در پای��ان ام��ر باید تاکید کرد که توس��عه فرهنگی و 
سیاس��ت گذاری اجتماعی و فرهنگی یک امر پیچیده و 
چالش برانگیز است. که می طلبد همه نهادها، ارگانها و 
موسسات ذی ربط و فعال  برای توسعه فرهنگی اجتماعی 
و در پی آن کنترل آس��یب های اجتماعی و پیشگیری از 
آنها نیاز اس��ت که دس��ت در دست هم نهند، حمایت و 
گسترش س��ازمانهای مردم نهاد که در چند سال اخیر 
فعالیت های چش��م گیری داش��ته اند در این مسیر می 
تواند س��هم بسازی داشته باشند. می طلبد حمایت ها و 
پشتیبانی ها از تاسیس و فعالیت های آنها بیشتر گردد از 
جمله در استان کرمانش��اه که دارای ویژگی های جذاب 
فرهنگی –تاریخی متنوع و غنی اس��ت، و بخصوص در 
منطق��ه اورامانات که از بکرترین و غنی ترین مناطق نه 
فقط استان کرمانشاه بلکه کل کشور است، ضروری است، 
توجه بیشتری به ویژگی های فرهنگی و پتانسیل بسیار 

باالی نخبگان و تحصیلکردگان این منطقه داشت.

پریسا محمدی معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه:

لزوم توجه بیشتر به ظرفیت های قابل توجه فرهنگی اورامانات



منصور سرمست در گفت و گو با فراتاب

»مدیریت« و »سرمایه گذاري« دو حلقه مفقوده در توسعه اورامانات
فراتاب| 

منصور سرمست طی دو دهه اخیر در دو حوزه سیاسی و اقتصادی یکی از معدود فعالین استان کرمانشاه بوده است، که روند رو به رشد خود را از یک 
فعال محلی به چهره ای نس��بتاً ش��ناخته ش��ده در سطح ملی داشته است، با توجه به تجارب کاری و حرفه ای وی، در گفت و گویی به بررسی وضعیت پیش 

روی منطقه اورامانات در مبحث توسعه دست زده ایم که مشروح آن در ادامه خواهد آمد:

 به عن�وان نخس�تین س�وال بفرمایید ک�ه مهمترین 
مزیت های نسبی منطقه اورامانت در مبحث توسعه پایدار را 
در کدام حوزه ها، زمینه ها مي دانید و ویژگیهای آن کدامند؟ 
لطفا بصورت مصداقی و عینی تر اگر در این بخش تحلیل و 

توضیح بفرمایید سپاسگزار خواهیم شد
درمورد س��والی که اشاره نمودید، بنظر مي رسد در ابتدای قضیه 
ما بایستی ببینیم کدامیک از شاخص های اصلی توسعه بویژه توسعه 
پایدار در استان کرمانشاه و منطقه اورامانات وجود  دارد. آنچه باید 
از آن بعنوان شاخص اصلی توسعه ای یادکنیم؛ منابع انسانی، منابع 
ملی، س��رمایه ملی، آب، زمین، کوه، جن��گل و همچنین ثروتهای 

زیرزمینی معادن، نفت و استراتژیک بودن منطقه مي باشد.
 مهمترین چالش ها و موانع توسعه پایدار در اورامانات را 
در حوزه های مختلف اقتصادی و زیرساختی در  چه مسائل و 

حوزه های بیشتر مي دانید؟
چالش ه��ا و موانع اصلی توس��عه پای��دار را مي ت��وان در  فقدان 
مدیریت توانمند و راهبرد یا همان نقش��ه مشاهده نمود. اصوالً در 
استان کرمانش��اه و منطقه اورامانات از این پنج مورد شاخصه های 
اصلی توسعه ای که وجود دارند. همواره  دو تا حلقه مفقوده وجود 
داشته اس��ت که عامل اصلی عدم توسعه یافتگی استان کرمانشاه 
و بخش های اورامانات ش��ده اس��ت. گرچه درطول این س��الیان در 
بخش های مختلفی که اش��اره ش��د وجود نیروهای انس��انی قوی، 
نیروهای توانمندی در بخش های مختلف فنی و انس��انی در استان 
و اورامانات کم نبوده اند حتی نیروهای نخبه ای که  رتبه های برتر 
درکنکور را بدس��ت آورده اند. اما در مورد نقش آنان که چرا از این 
ظرفیت های بالقوه و خدادادی نتوانسته ایم استفاده کنیم، مي توان 
در همان دو حلقه مفقوده دنبال پاسخ گشت، یعنی عدم  مدیریت 
و برنامه راهبردی. در دوره بعد از انقالب اصوالً اس��تان کرمانش��اه و 
اورامانات به دلیل فقدان این دو شاخصه اصلی باعدم توسعه یافتگی 

مواجه شده اند.
 در زمینه توسعه و سرمایه گذاري صنعتی منطقه چگونه 
اس�ت و کدام حوزه ها و موارد را بیش�تر ب�رای این زمینه از 

توسعه در استان و منطقه مناسب مي دانید؟
چنانکه اشاره شد درتوسعه این مناطق نگاه راهبردی وجود ندارد 
و عمالً فقدان مدیرهایی را ش��اهدیم که  اعتقاد به برنامه و راهبرد 
دارند. قاعدتاً موانع توس��عه یافتگی هم در ای��ن دو مورد  مي تواند 
نقش محوری داش��ته باشند. چرا که فقدان این دو  سبب مي شود 
از پتانسیل های نس��بی که موجود است به درستی استفاده نشود. 
در زمینه های گردش��گری، توریسم، کش��اورزی، خدمات بازرگانی 
و تبدیلی مزیتهایی اس��ت که در منطق��ه اورامانات وجود دارند. در 
ابتدا بحث به عوامل و ش��اخص های اشاره شد که در زمینه توسعه 

یافتگی اهمیت اساس��ی دارند و مزیتهای گفته شد که اگر درکنار 
هم نتوانس��تند بصورت زنجیره عمل کنند، این امر نش��ان دهنده 
عدم برنامه ریزی در مبحث توسعه استان مي باشد. بعنوان مثال در 
زمینه های گردشگری، کوه، جنگل، آب و آثار باستانی ما نتوانستیم 
از آنها استفاده کنیم. چرا که برای استفاده از این مزیتها باید زمینه 
سازی انجام شود و آن را به سمت مناطق اورامانات گسترش داد و 
همچنین باید زیرس��اختها را بعالوه تبلیغات، آموزش و ارتباط نیز 

موجود باشند. 
یکی از موانعی که در صنعت گردش��گری نتوانس��ته ایم از آن 
اس��تفاده کنیم وص��ل کردن صنعت گردش��گری این مناطق با 
گردشگری کشور و خارج است. یعنی حلقه ای که واسط بین این 
قضیه در مناطق اورامانات مي باشد. اگرآثار باستانی در آنجا وجود 
ندارد زیاد داری اهمیت نمي باشد زیرا در صنعت گردشگری نباید 
به دید جزئی نگریست، باید نگاه کلی کرد یعنی طبیعت زیبا و بکر 
اورامانات را به منطقه از جمله آثارباستانی طاق بستان و بیستون 
وصل نمود. در زیرساختها گردشگری چه در زیرساختهای مثل 
هتل داری، رس��توران داری همگی جز مواردی هستند که باید 

مزیت سازی برای آنها انجام گیرد.
کش��اورزی یکی دیگر از مزیتهای نسبی توسعه پایدار درمنطقه 
است و نکات مهم در این خصوص را مي توان ارتفاع اورامانات ازسطح 
دریا، میزان متوس��ط بارندگی سالیانه هفتصد میلی متر مي باشد. 
روان آبهای اس��تان مهار و یا درحال مهارشدن هستند ازجمله سد 
داریان و س��د آزادی ازگله که خود این سدها در بخش کشاورزی و 
دامداری مورد اس��تفاده قرار خواهند گرفت. به دلیل ارتفاع مناسب 
این مناطق از دریا بهترین جا برای باغداری و بویژه کاشت و برداشت 
محصوالت مثل: انجیر، گردو، گیالس، زردآلو است و باتوجه به سدها 
مي توان تولید شیالت در این مناطق را توسعه داد. اما مشکل اصلی 
که در تحقق توس��عه در این بخش وج��ود دارد، خدمات بازرگانی 
است که بتواند بین تولید کننده و مصرف کننده یا بازارهای خارجی 
نقش آفرینی کند.مبحث بعدی صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، 
دام��داری و باغداری اس��ت که بتواند باوج��ود ارزش افزوده ای این 
محصوالت را به بازارخارجی ترازیت کند. مقوله خدمات بازرگانی یا 
تجارت یکی از مشکالت اصلی این استان است باوجود مرز مشترک 
با عراق هنوز بازرگانی درسطح ملی و بین المللی نتوانسته از بخوبی 
پرورش یابد. بدلیل عدم آشنایی با بازار بین المللی نتوانسته ایم خود 
را به بازارجهانی برسانیم. مشکالت دیگری وجود دارد رقابتهای درون 

منطقه ای است که اجازه رشد با شیب مالیم را نمي دهد.
 در م�ورد تج�ارت و ح�وزه بازرگانی بوی�ژه با اقلیم 
کردستان عراق و در کل کشور عراق که بسیاری این امر را 
یکی از پتانسیل های اصلی موتور  محرکه توسعه در غرب 

کشور قلمداد مي کنند، نظر شما چیست؟ فرصت و چالش 
و یا احیانا تهدیدها در این حوزه کدام اند؟

مطلب دیگر در مورد خدمات بازرگانی قانونی اس��ت که تا عمق 
چهل و پنج کیلومتر دو کش��ور به مردمان مجاور اجازه ورود به دو 
کش��ور را مي دهد. در صورت اجرایی شدن  این قانون،  باعث رونق 
مناطق اقتصادی خواهد شد، اما متاسفانه قانون هست ولی اجرایی 
نمي شود. به لحاظ امنیتی در مناطق اهل سنت در زمینه اقتصادی 
مالحضاتی وجود دارد اما اگر این قضیه رونگاه کنیم شهرهای دیگر 
 مثل هرسین، صحنه، سنقر و اسالم آباد هم رشد نکرده اند، به نظر 
مي رسد عدم توسعه یافتگی اورامانات نه حساست های مذهبی بلکه 
باتوجه به اکثر ش��هرهای اس��تان به دلیل فقدان مدیریت و راهبرد 

رشد نکرده اند.
 در حال�ی که بازارچه ه�ای مرزی مربوط ب�ه اورامانات و 
ش�هرهایی نظیر جوانرود فعال هس�تند، و تقریباً ش�ناخته 
شده هس�تند، اما به نظر مي رسد هنوز از رسیدن به ظرفیت 
اصلی و جای�گاه جدی خود در اقتصاد منطق�ه فاصله دارند، 
شما مهمترین مشکالت، چالش ها و موانع را در این حوزه چه 
مي دانید؟ و چه راهکارهایی برای کاس�تن و یا حل مشکالت 

موجود ارائه می دهید؟
اگر مدیریت و راهبردی داش��ته باش��یم برای ن��ه تنها منطقه 
اورامانات بلکه اس��تان همین امر مي تواند توس��عه پایدار را شکل 
بدهد. چون پنج شاخص از شاخص های اصلی کالن اقتصادی وجود 
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دارد از جمله؛ پول، منابع انسانی، دسترسی به بازار، چرانمي توانیم؟ 
مدیری��ت نداریم نقش��ه راه نداریم. مدیریت ش��اخصه هایی دارد: 
ش��جاعت، ریس��ک پذیری، برنامه محور و خالقیت، این مدیریها 
مي توانند نگاه توسعه محور داشته باشند. برنامه ها نیز باید برا اساس 

مزیتها باشد تا ازحالت بالفعل به حالت بالقوه درآیند.
 در حوزه پتانسیل های محلی توسعه و اقتصاد، مسئله 
توریسم همواره برای استان چهار فصل کرمانشاه و مناطق 
دیدنی اورامانات مدنظر بوده است از نظر شما در این حوزه 
کمبودها، چالش ها و موانع کدام اند؟ و راهکاری های نیز که  

متناسب منطقه مي دانید بیان فرمائید.
درزمینه بحث صنعتی همانطور که اشاره شد مزیتهای نسبی در 
منطقه وج��ود دارد و  اگرنگاه ها برون نگر و صادرات محور باش��د. 
مي شود کاالهایی که هزینه تمام شده و حمل آن  درجاهای دیگری  
است و  و این بعد مسافت باعث افزایش قیمت تمام شده آنها مي شود 
را مي توان در خود منطقه تولید کرد. یعنی کاالهایی که در بازار عراق 
وجود دارد و بخوایم صادرکنیم الزم اس��ت یک منطقه اقتصادی در 
اورامانات ایجاد شود و همانجا تولید برای صادر کردن به بازار عراق 
صورت گیرد. کاالهایی وجود دارند که حجیم هستند و هزینه حمل 
و نق��ل آنها باال مي باش��د و در  بازار قادر رقابت باکش��ورهای دیگر 
نمي باشد. پس ضرورت دارد در جایی نزدیک مرز تولید بشوند و این 
تولید به کشورهای دیگر و عراق صادر شوند. اگر نگاه  صادرات محور 
باش��د و براین اس��اس تولید صورت گیرد  در هر زمینه ای می شود 
س��رمایه گذاري، تولید و صادرات انجام داد. اگر نگاهمان براس��اس 
وجود مزیت نس��بی که درمنطقه باشد بایس��تی به سوی  صنایع 

تبدیلی رفت و بر روی صنایع دستی سرمایه گذاري بشود.
س��رمایه گذاري در بخش شغلهای خانگی نیز باید انجام شود مثل 
دامداری بخاطر مزیت های  اقلیم خوب ارتفاع ازسطح دریا. دام سبک 
و س��نگین درکش��ورهای حوزه خلیج فارس خیلی با ارزش مي باشد. 
حتی گ��ردو، جاجیم، نمو بافی، نمدکوبی، گیوه بافی و از این قس��م 
صنایع به این دلیل که نتونسته ایم این صنعت را به بازارهای داخلی 
وخارجی وصل کنیم دارند  ازبین می روند. حتی بخش ش��یالت هم 
خ��وب مي توان��د در منطقه جواب بدهد چرا که منابع آبی درس��طح 
کش��ور و مطالعات اقلیمی نش��ان داده اورامانات منطقه پرآبی است و 
امکان تولید گوشت س��فید و گوشت قرمز را داراست. درزمینه طیور 
و مرغداری مش��کل اساس��ی برای صادرات به درعراق، خارج از بحث 
آنفوالنزای مرغی بحث قیمت تمام شد مي باشد االن هرتن مرغی که 
تولید مي کنیم بین یک کیلو تا دو کیلو هزار و دویست دالر هزینه دارد 
و در بازار عراق نیز گرانتر از یک کیلو تا دو کیلو مي باشد که خودشان 
تولید مي کنند. پس آقایانی که متولی امر هستند به مرغدار نمی گوید 
بایستی شما این وزن  را تولید کنید و سود بیشتری برده، دوره تولید و 
قیمت تمام شده کاهش پیدا می کند. متاسفانه بانک اطالعاتی وجود 

ندارد که اطالعات را در اختیار کشاورز، باغدار و مرغدار قرار دهد.
 سیاست های اقتصادی دولت و بویژه استانداری، ادارات 
بازرگان�ی و... اتخاذ و اعمال مي ش�ود را تا چه حد راهگش�ا 

توسعه پایدار در استان مي دانید؟ 
در زمین��ه بازرگانی با ع��راق معضالت زیادی وج��ود دارند. اولین 
مش��کل عدم ثبات قوانین صادراتی اس��ت یعنی بازاری که ما در آن 
بازاریابی کرده و بعنوان هدف قرارداده ایم در طول سال با چالش هایی 
مواجهاس��ت ازجمله؛ یک سری کاالها را آزاد می کنیم و در مقطعی 
ص��ادرات همان ها را ممنوع ک��رده و یا تعرفه بر آن ق��رار می دهیم. 

پس تاجرعراقی اصوالً تاجر منطقه کردنش��ین یا مرکز و جنوب عراق 
دیدگاهش به نس��بت ما؛ بازاری نامطمئن، که هرلحظه ممکن است 
قرارداد بسته شود اما قرارداد عملی نشود یا با موانع، مشکالت و افزایش 
قیمت روبرو خواهد ش��د. آنها دنبال بازاری میگردند که باثبات باشد 
و دلیل اصلی که نتوانیم در بازار عراق وارد بش��ویم همین عدم ثبات 
قوانین صادراتی است. جلو صادرات گرفته مي شود و یا  تعرفه افزایش 
می یابد که این تجارت باثبات نیست. تجارت یعنی هرجا بیشتر از شما 
خرید کردند بتوانید بفروشید و هرجا ارزونتر باشد کاال واردکنید. یکی 
دیگر از مشکالتی که در بازارعراق با آن مواجه ایم بخش خدمات فنی 
مهندس��ی است که دارای پتانس��یل زیادی نیز مي باشد. در حالی که 
ایران دارای بیشترین عالیق فرهنگی، قومی، مذهبی، سیاسی با عراق 
مي باشد ما نتوانسته ایم ازآن بخوبی استفاده کنیم. در زمینه کارهای 
اقتصادی، بازرگانی و فنی مهندسی این پتانسیل وجود دارد که سالیانه 
چند میلیارد دالر صادرکنیم. کش��ور ترکیه و کشورهای دیگر آمده و 
از این پتانسیل ها بخوبی استفاده کردنده اند. به دلیل اینکه نگاهمان 
به کش��ورعراق درنگاه اول یک نگاه امنیتی بود در اوایل نتوانسته ایم 
از این نگاه خارج بش��ویم، اما در مقطعی که از این نگاه خارج ش��دیم 
دیگر  بازار دست رقبا افتاده و تجار ما توان  عرصه رقابت ندارند. مسئله 
دیگر درخدمات فنی مهندس��ی کش.رهای رقیب ما از جمله چین و 
ترکیه در کش��ورهای خود قائل به دادن یارانه به صنایع خود هستند. 
یعن��ی صندوق حمایتی دارند و هرچند ماهم داریم اما به آن ش��کل 
قابل توجه نیست و آنها هجده درصد هزینه جوایز صادراتی پرداخت 
مي کنند. به عبارت دیگر اگر این تجار و نیروی فنی کشورهای رقیب 
در ع��راق هجده درصد را در مناقصات کاهش بدهند به راحتی برنده 
مناقصه خواهند بود. اگر ما بخواهیم در بازارعراق حرکت کنیم بایستی 

بسته های حمایتی مختص عراق تنظیم کنیم.
 چرا یک بس�ته حمایتی س�وای همه کشورهای دیگه 

میخوایم؟
زیرا با توجه به صادرات غیرنفتی عراق خواهیم دید که چیزی در 
حدود چهل درصد از خدمات فنی مهندسی و کاالهای غیر نفتی به 
عراق، از سوی آمریکا  بیست و چهار میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
دارد به غیر از میادین گازی و پتروشیمی که در اختیار دارد دوازده 
میلیارد آن به تمام کشورهای دیگر دنیا و دوازده میلیارد دیگر فقط 
به کشور عراق مي باشد. از این لحاظ نیاز به نقشه راه و یک راهبردی 
اساسی که بتواند نقش ما را از بازار عراق بیشتر کند و نیز  بسته های 
حمایتی که باید نگاهش فقط مختص عراق باشد تا  بتوان امید به 

نقش آفرینی در بازار عراق داشت.
 مش�ارکت بخش خصوصی داخل و بویژه خارج استان 
برای بحث توسعه پایدار را چه میزان موثر مي دانید؟ رویکرد 
ما به بازاچه های مرزی کردس�تان ع�راق و بازار عراق به چه 

شکل باشد؟
یکی ازمزیتهایی نس��بی که منطقه اورامان��ات دارد اصل اعتماد 
بین تجار اس��ت که بدلیل عدم وجود سیس��تمهای بانکی که بین 
دوکش��ور بوجود آمده است. اصل اعتمادی که تجار ما با تجار ُکرد 
آنجا دارند. دومین مزیت منطقه اورامانات به نس��بت جاهای دیگر، 
مسافت نزدیکی به مرکز س��لیمانیه از طریق بازارچه مرزی که در 
منطقه اورامانات اس��ت مي باش��د. تجار و بازرگان��ان که در منطقه 
هس��تند دفاتری در س��لیمانیه یا اربیل دارند و باز این امر مي تواند 
دراین قضیه به عنوان مزیت ازش اس��تفاده بش��ود. اما اگر بخوایم 
بصورت کلی ترنگاه به قضیه نگاه کنیم؛ یکی ازموانعی که در قضیه 

تجارت کردس��تان است همان عمق چهل و پنج کیلومتر است که 
قبال اشاره شد اگر این قانون اجرابشود بخشی از خدمات و تولید ما 
روزانه افرادی که در آن طرف مرز هس��تند مي توانند بدون ویزا در 
این منطقه ترددکرده و خریدکنند و به محل س��کومنت خودشان 
برگردند. اگراین اتفاق بی افتد این مزیت نسبی که نوعی روش مزیت 

سازی هم مي باشد باعث رونق منطقه خواهد  شد.
اقلیم کردس��تان نگاهش بیشتر به مصرف کننده است و درسته 
یعنی مصرف کننده احتماالً تمام کاال اش را نمیخواهد از ایران وارد 
کن��د جاهایی که با همین قیمت و ش��اید کیفیت هم حتی کمتر 
ازکاالی ایران باشد  می رود آنجا خرید می کند. مشکل دیگر تجارت 
ما، ش��کل س��نتی آن اس��ت که بصورت بروز دنیا نیست. سیستم 
بانکی آنج��ا نمي تواند نقل و انتقاالت ارزی را ب��ا ایران انجام بدهد 
اما  با کشورهای دیگر به راحتی اینکار را انجام مي دهد و این یکی 
ازمزیت هایی اس��ت که کش��ورهای دیگر دارند و ما نداریم. تجار ما 

همچنان تجارت را بصورت صرافی و نقدی انجام می دهند.
 ت�ا چه میزان نقش نخبگان و فع�االن محلی در زمینه 
تسریع یا کندی امر توسعه در ابعاد مختلف را مهم مي دانید، 

اگر نکاتی در این زمینه مد نظر دارید لطفا بیان کنید.
درتوسعه گردش��گری داخلی هم بوم گردی، هم روستاگردی 
داریم این صنعت شاخصه های زیادی دارددر  این قضیه ما هنوز 
نیروی انسانی اش را تربیت نکرده ایم. جاذبه هایی در روستاهای 
مثل روس��تای قوری قلعه، شمش��یر، باینگان، نوسود و جاهای 
دیگر اورامانات داریم. اما هنوز از صنعت گردگش��ری نتوانس��ته 
ایم به خوبی استفاده کنیم آن حلقه مفقوده ای که بین مناطق 
گردش��گری ما و صنعت توریسم ما باصنعت توریسم کشوری و 
دنیای خارج اس��ت  باید این حلقه وصل بش��ود. اگر این صورت 
گیرد  مطمئناً چه دولت و س��رمایه گزاری ها برای زیرساختها به 

راحتی در منطقه متمرکز می شوند.
 اگ�ر نکته و موض�وع خاصی مد نظر شماس�ت، که در 

سواالت مطرح نگردید در خدمت هستیم؟
همچنان معتق��دم دو حلقه مفقوده مدیریت و راهبرد باعث عدم 
س��رمایه گذاري مي شود. س��رمایه گذار به دنبال سود است. آنها می 
دانند کی بروند و چطوری پول دربیاورند. مس��ئولین بایس��تی فقط 
ش��رایط را فراهم کنند. این شرایط مدیریت می خواهد باید خالق، 
شجاع و برنامه محور باشد. وقتی سرمایه گذار می بیند که درمنطقه 
ای مدیریتش راهبرد دارد اعتماد می کند و به میدان مي آید. در یک 
مقاله نوشته شده بود اگر مدیریت و برنامه باشد از مال نصرالدین هم 
مي توان پول درآورد. ترکیه یک قبر درست کرده که می گویند قبر 

مالنصرالدین است و سالیانه چند هزار توریست آنجا میروند.
 پتانسیل های توس��عه درمنطقه اورامانات وجود دارد ازجمله؛ 
منابع انسانی، مالی، زیر زمینی و رو زمینی، سرمایه گذارهم هست 
که دنبال این است که  از پول و سرمایه اش استفاده کند سرمایه 
گذار وظیفه اش اش��تغال نیس��ت وظیفه اش تولید و سود است 
درقبال این تولید و سود درکنارش اشتغال هم بوجود میاید. اگر 
بخش خصوصی مشارکت در بخش های اقتصادی مشارکت داده 
شود بایس��تی اول موانع سر راه آنها را برداریم از جمله مجوزات 
مختلف و موانع دیگری که هس��تند. س��رمایه و پول در استان 
موجود اس��ت منابع بانکی در اس��تان دوازده هزارمیلیارد تومان 
اس��ت و در خارج از استان نیز پول وجود دارد اما فقدان برنامه و 

مدیریت مهمترین مانع جذب این سرمایه است.
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فرات�اب| پیش ف��رض ورود به مبح��ث زن و اجتماع 
این اس��ت که بپذیریم هیچ آیه،  قانون و ماده ای زن را از 
حضور در اجتماع منع نکرده است و زن ومرد مي توانند در 
وضعیتی برابر و با فرصتهایی برابر دوش به دوش هم برای 

ساختن جامعه ای بهتر تالش کنند.
فرهنگی که در آن نابرابری جنسیتی غالب باشد تبعات 
آن دامنگیر کل اجتماع یعنی زنان و مردان خواهد شد از 
یک طرف با زنانی روبه رو هس��تیم که سطح سواد پایینی 
دارند در حق تعیین سرنوشت خود نمي توانند نقش ایجابی 
ایفا کنند از ورود به سطوح باالی مدیریتی جامعه محروم 
خواهند ش��د در ی��ک رابطه نابرابر جنس��یتی وارد رابطه 
کودک همس��ری خواهند شد و نیز خشونت های خانگی 
روبه رو خواهند شد و خود باوری خود را از دست خواهند 
داد و از ط��رف دیگر مردان ای��ن جامعه هم از آنجایی که 
نص��ف جامعه کارکرد و توان اصلی خود را از دس��ت داده 
است به رشد و توسعه مورد نظر جهت برخورداری از جامعه 
ای پویا نخواهد رسید که متاسفانه استان کرمانشاه و خاصتا 
منطقه اورامانات نیز ش��اهد بس��یاری از این موارد است. 
اورامانات که در دامنش شیرزنان بسیاری پرورش یافته اند 
که بار زندگی بر دوش کش��یده و سنگ زیرین آسیاب در 
روزگاران س��خت بوده اند. هنوز زخم خورده دیدگاه های 
جنس��یت زده و مردس��االرانه ای است که حضور زنان در 

جامعه را محدود می کند.
 نرخ باالی طالق و بیکاری در اس��تان علی الخصوص 
در منطقه اورامانات اش��اره روش��نی است به این فضای 
مسمومی که کل جامعه را در بر گرفته و حرکت به سوی 
توسعه ی همه جانبه را مسدود ساخته است بنابراین در 
درج��ه اول باید فضا را جهت حضور و به کارگیری بانوان 
توانمن��د آماده نمود. در مرحله بعد نی��ز باید با برگزاری 
همایش��ها و دوره های خاص آموزش��ی به توانمند سازی 
بانوان منطقه پرداخت. با وجود عالقه و اس��تعداد بسیار 
زنان این خطه به فعالیت و حضور ثمربخش در اجتماع، 
عوامل بسیاری مانع ایفای نقش آنان در جامعه می گردد. 
به عنوان یک زن اوراماناتی معتقدم که زنان خود نقش به 
سزایی در ایجاد و ماندگاری این محدودیت ها ایفا میکنند 
ولی عمدتا به علت ناآگاهی از حقوق خود و فضای حاکم 
بر منطقه بر این باورند که جایگاه زنان در چهارچوب خانه 
تعریف مي ش��ود و فعالیت خارج از خانه برای یک زن نه 
تنها لزومی ندارد بلکه موجب ناکارآمد ش��دن نقش او به 
عن��وان زن، مادر و... غیره مي ش��ود. عدم فعالیت و عدم 
حضور موثر زنان در عرصه های مختل��ف در اورامانات را 
مي توان به وسیله فاکتورهای زیر تبیین کرد: 1- مهمترین 
عامل در ایجاد چنین وضعیتی فراهم نبودن بس��ترهای 
الزم ب��رای حضور زن��ان و همچنین دارا بودن س��همی 

حداقلی در مدیریت ها و مدیرت کالن کشوری 

2- فراهم نبودن بسترهای اجتماعی الزم برای نگاه برابر 
به وضعیت زنان و مردان در جامعه

3� عدم تالش کافی زنان برای دستیابی به حقوق برابر، 
پذیرش ش��رایط موجود، عدم باور به توانمندی های خود، 
رواج تفکرات مردس��االرانه و باور عمیق به ضعف زنان در 

برابر مردان.
مي توان از این س��ه عامل به عنوان عوامل عدم توس��عه 
یافتگی در حوزه زنان یاد نمود. از آنجایی که در اورامانات 
عدم استقالل مالی زنان بزرگتر و ملموس مي باشد و زنان 
از ش��خصیت حقوقی بهره مند نیستند و نقشی در شکل 
دهی اجتماع و اقتصاد جامعه خود ندارند بالطبع ش��اهد 
محدودیت های بیشتری در حوزه زنان هستیم و بعضا باعث 

پیدایش پدیده خود بیگانگی در زنان مي شود.
بیشترین مشارکت اجتماعی-سیاسی زنان در اورامانات 
را فقط در زمان انتخابات ش��اهد هستیم، که عمده آن به 
دلیل عش��یره ای بودن انتخابات و یا تحریک احساس��ات 
آنان بوسیله وعده های تعدادی از کاندیداهایی است که بر 
موج احساسات و محرومیتهای زنان سوار شده و در فضای 

چنین جامعه ای به آنان وعده آرمانی مي دهند.
از جدی ترین مطالبات زنان در اورامانات بازتعریف جایگاه 
زنان نخبه در حوزه مدیریتی و در بدنه اجتماع برای آماده 
س��ازی حضور آنان جهت برون رفت از فضای مردساالرانه 
در منطقه اس��ت و موضوع حائز اهمیت دیگر در اورامانات 
حقوق زنان روس��تایی اس��ت که حتی در سال های اخیر 
هنوز درگیر دو مس��ئله بسیار مهم یعنی کودک همسری 
و ادامه تحصیل هستند.پرداختن به این دو موضوع در این 
مناطق انسان را متاثر و نگران می کند. متاسفانه هنوز در 
بسیاری از روستاهای اورامانات شاهد عقد دختران کم سن 
و سال هستیم. عدم آگاهی خانواده های روستایی مسبب 

ماندگاری چنین رسم و تفکر غلطی شده است. 
راهروهای دادگستری در شهرستان های اورامانات روزانه 
مملو از کودکانی است که برای گرفتن حضانت کودک خود 
تن به شکایت داده داند. بررسی آمار ثبت طالق مخصوصا 

با نگاهی به آمار زنان مطلقه زیر بیست سال در منطقه نیز 
خود گواه این ادعاست. 

مش��کل دیگر زنان روس��تایی فراهم نبودن بسترهای 
مناس��ب برای تحصیل آنان است که عمدتا بعد از مقطع  
ابتدایی یا راهنمایی، امکانات مناس��بی برای تحصیل آنان 
وج��ود ن��دارد که خود این ام��ر نیز ناش��ی از عدم وجود 
امکانات آموزش��ی در روستاها و عدم آگاهی خانواده ها در 
مورد مزایای آموزش دختران است. الزم است تالش ها در 
مسیر حذف این دو مورد از سوی مسئولین، دستگاه های 
اجرایی و همچنین جامعه مدنی به صورت ویژهدر اولویت 
قرار داد. بعد از آگاه س��ازی خانواده ه��ا، آموزش به دانش 
آموزان ابتدایی جهت شناختن حقوق زن و مرد به عنوان 
یک انسان، درمان موقت را به چاره ای دائمی گره میزند و 

زنانی مطالبه گر را به جامعه تحویل خواهد داد. 
بعد از آن مي توانیم جامعه ای انس��انی با شهروندان اگاه 
به حقوق خود را ترس��یم کنیم که در آنان هر فرد انسانی 
فارغ از جنسیت و هر عامل دیگری از حق برابر با سایرین 
برخوردار اس��ت و در جهت س��هیم ش��دن حداکثری در 

تصمیم گیریهای اجتماعی تالش می کند.
و در پایان الزمه دستیابی به تدوین راه توسعه اورامانات 
در ح��وزه زن��ان و پایین آمدن نرخ بی��کاری را مي توان با 

فاکتورهای زیر به دست آورد:
1� به کارگیری زنان درپست های مدیریتی 

2� آگاه��ی الزم وکاربردی برای حق تعیین سرنوش��ت 
فردی و اجتماعی

3� ایجاد زمینه برای افزایش سطح سواد و حق تحصیل 
حداکثری

4� تزریق خودباوری و توانمند سازی زنان
5� ایج��اد زمینه های��ی ویژه برای توانمند س��ازی زنان 

روستایی در ایفای نقش اجتماعی
6� تالش برای ایجاد بستری برابر فارغ از نگاه جنسیتی

7� به کارگیری زنان به عنوان مش��اورین امین و کارا در 
سطوع مدیریتی کالن  کشور

شنو محمدی 

روزنامه نگار و فعال 
مدنی و سرپرست 
فراتاب در اورامانات

زنان اورامانات و دوگانه آموزش و مشارکت در امر توسعه!
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 نمایندگان پیشین 
 و فعلی اورامانات 
در میزگرد فراتاب

 راه گم شده
 توسعه اورامانات 

گذرد؟ از کجا مي 
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فراتاب| ژیانا اسکندری|
دره های پرپیچ و خم، رودبارهای بیش��مار و کوه های س��ر به فلک کشیده 
به طرز زیبایی در دل منطقه ای کوهستانی چیده شده که آن را »اورامان« 
می خوانن��د. دی��اری دلرب��ا ک��ه گس��تره جغرافی��ای آن به غرب ای��ران در 
اس��تان های کرمانش��اه و کردس��تان و نیز بخشی از ش��رق عراق در حلبچه 
و بیاره بر می گردد. آواز کبکان خرامان و خروش چش��مه های جوش��ان این 
س��رزمین گوش جان می نوازد و مردمان خونگ��رم و نیک کردار آن همواره 
گردش��گران و سفرنامه نویس��ان را در گذش��ته و ح��ال ف��ارغ از راه ه��ای 
صعب العبور و جاده های غیراستاندارد به سوی اورامان زیبا و مسحورکننده 
فرا می خواند. سرزمینی که در دامنه کوه های بلند و برف گیرش جنگل هایی 
است با پوشش گیاهی زاگرس گونه و مملو از درختان بلوط. این خطه زیبای 
غرب ایران اما با وجود پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگ��ی و نی��ز نیروهای تحصیل کرده و نخبگان بوم��ی چه در دوران قبل 
از انق��الب و چ��ه پ��س از انق��الب همچن��ان از بی مه��ری مس��ئوالن مراکز 
تصمیم گیرنده و تصمیم س��ازی رنج می برد و از قافله توس��عه عقب مانده 
اس��ت؛ که اگر چنین نماند و زیرس��اخت های الزم زیربنایی در آنجا فراهم 

شود، مي تواند به قطب صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و حتی گردشگری غرب 
کشور تبدیل شود.

در این بین بی ش��ک نمایندگان مجلس به عنوان پل ارتباطی میان مردم 
و حاکمیت و مراکز تصمیم س��ازی و تصمیم گیرنده مي توانند رساننده صدا 
و خواس��ت مردم منطقه باشند و نقشی س��ازنده در بررسی علل و عوامل 
توسعه نیافتگی و معرفی پتانسیل های توسعه ای آن به مرکز داشته باشند. 
بر این اساس بررسی مهمترین موانع و مزیت های توسعه ای اورامان، نقش 
نخبگان محلی و تاثیر نمایندگان منطقه در مجلس شورای اسالمی در تسریع 
توس��عه آن و نیز مهمترین اولویت ها و راهکارهای توسعه در منطقه را در 
قالب جدول و س��واالت تش��ریحی با نمایندگان ادوار گذش��ته و نیز فعلی 
اورامانات در مجلس ش��ورای اس��المی از جمله »مالاحمد بهرامی« نماینده 
دوره اول، »س��یدفتح اهلل حس��ینی« نماین��ده دوره های چهارم و هش��تم، 
»دکتر محمدرئوف قادری« نماینده دوره پنجم، »مصطفی محمدی« نماینده 
دوره های شش��م و هفتم، »دکتر نعمت اهلل منوچهری« نماینده دوره دهم 
و نیز »شهاب نادری« نماینده دوره فعلی )یازدهم( در مجلس دهم شورای 

اسالمی در میان گذاشتیم. که مشروح آن بدنبال خواهد آمد:

به عنوان نخستین سوال لطفا بفرمایید که وقتی 
ن�ام »اورمانات«، »پ�اوه«، »جوانرود«، »روانس�ر« و 
»ثالث باباجانی« را می شنوید یا در جایی می بینید، 
بالفاصل�ه چه کلم�ات و یا تصویری در ذهن ش�ما 

تداعی می شود؟
مالاحمد بهرامی:

ب��ا  بک��ر  »اورامان�ات«: منطق��ه ای 
پتانسیل های باال

 »پاوه«: مردمانی قانع و سخت کوش
»جوانرود«: مردمانی شجاع با طبع بلند
 »روانسر«: مردمانی آرام و بدون غرض

 »تازه آباد -ثالث باباجانی«: مردمانی مهمان نواز و وفادار.
محمدرئوف قادری:

»اورامانات«: بخش��ی از تاریخ تمدن 
سیاسی و فرهنگی سرزمینم

»پاوه«: ش��هر ه��زار ماس��وله ایران با 
مردمانی از جنس سیاست و انقالب

»جوان�رود«: دارای فرهنگ انتخاباتی، حافظان هویت 
ملی و مذهبی

»روانس�ر«: دروازه اورامانات با مردمانی صبور از جنس 
علم، ادب و احترام 

»تازه آباد-ث�الث باباجانی«: مردمان��ی مهمان نواز از 
جنس ایثار، سخاوت و سخت کوشی.

مصطفی محمدی: »اورامانات«: مردمانی 
سخت کوش، توانمند و ش��جاع، »پاوه«: 
اولین س��کونتگاه  منطقه ای فرهنگ��ی، 
انسانی اورامانات، »جوانرود«: مردمانی که 
زی��ر بار ظلم حکومت ها نرفته اند، ش��جاعت، »روانس��ر«: 
ش��هری با تپه های باستانی، شهر کش��اورزی اورامانات، و 

»تازه آباد-ثالث باباجانی«: منطقه ای کهن، سخاوتمندی.
فتح اهلل حسینی:

بکر، منطقه ای  طبیعت  »اورامانات«: 
استراتژیک، منطقه گردشگری

»پاوه«: شهر باغداری و گردشگری
»جوانرود«: شهر کشاورزی، گردشگری

»روانسر«: دشت های وسیع، زمین های حاصلخیز
»تازه-آباد -ثالث باباجانی«: شهری مرزی، در کشاورزی 

مانند جوانرود است، مبادالت کاال و درآمدهای مرزی.

نعمت اهلل منوچهری:
»اورامانات«: مردمانی محروم ، آزاده، 

با غیرت
»پاوه«: مردمانی با فرهنگ و صبور

»جوانرود«: مردمانی وفادار ، با غیرت و متعصب
»روانسر«: مردمانی آرام، صبور و متدین

»تازه آباد – ثالث باباجانی«: مردمانی متعصب و مرزدار.
شهاب نادری: »اورامانات«: طبیعت بکر 
و دست نخورده، »پاوه«: شهر هزار ماسوله 
و بدون چ��راغ قرمز، »جوانرود«: مردمان 
سخت کوش و شجاع، »روانسر«: سراب و 

طبیعت گردشگردی
»تازه آباد -ثالث باباجانی«:  کوه های داالهو، طبیعت زیبا.

مهم ترین مزیت های توسعه ای اورامانات را در چه 
مسائلی می بینید؟

مالاحم�د بهرام�ی: اورامانات طبیعت 
زیبایی دارد از س��راب روانسر گرفته که 
بخش��ی زیبا از اس��تان کرمانشاه است و 
پتانسیل های زیادی برای کشاورزی دارد 
تا دشت های زیبای شاهو و کوه های پاوه و داریان و هجیج 
که طبیعت بکر و زیبایی در دل خود دارد تا اورامان سروآباد 
و مریوان که در استان کردستان قرار می گیرد، پتانسیل های 
بس��یار زیادی برای گردش��گری دارد که اگر حاکمیت به 
طبیعت بکر و زیبای آن توجه کند تا 50 درصد از زندگی 
و معاش مردم این منطقه از طریق گردشگری و طبیعت 
زیبای خدادادی این دیار تامین می شود به عنوان مثال در 
این منطقه یک هزار هکتار باغات گردو و انار موجود است 
اما هیچ گونه صنایع تبدیلی و بسته بندی برای محصوالت 

باغی وجود ندارد.
محمد رئوف ق�ادری: اورامانات یکی از 
سرزمین های بسیار غنی از نظر پتانسیل  و 
ظرفیت های بالق��وه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و حتی انس��انی است در همان 
حال نیز یکی از مناطق بسیار فقیر کشور از نظر اقتصادی 
و محروم از توسعه پایدار است. مطالعات اقتصادی و آمایش 
س��رزمینی نشان می دهد که این سرزمین و مناطق غرب 
کش��ور از مواهب بس��یار غنی اقتصادی از جمله منابع و 
ذخایر طبیعی مانند: نفت، گاز، سنگ های معدنی مختلف، 

آب ه��ای روان، ج��اری، زیرزمینی و زمین های حاصلخیز 
کش��اورزی و منابع طبیعی برخوردار اس��ت و از طرفی با 
توج��ه به مرز مش��ترک طوالنی با ع��راق و منطقه اقلیم 
استعداد بسیار باالیی برای بازرگانی و تجارت و موقعیت های 
گرانبه��ا و مناس��ب گردش��گری و نیز نی��روی کارآمد و 

تحصیل کرده برخوردار است. 
مصطفی محمدی: اورامانات منطقه ای 
است با 4500 کیلومتر مربع مساحت در 
چهار بخش که 530 روستا دارای سکنه و 
90 کیلومتر مرز مش��ترک با کشورعراق 
دارد. در این منطقه اورامی زبانان ارتباط سببی و نسبی با 
آن طرف مرز و شمال عراق دارند چون با زبان اورامی تکلم 
می کنند و در منطقه جاف نش��ین هم این قضیه مصداق 
دارد. مزیت های مرزی و هم زبانی و اشتراکات فرهنگی و 
ن��ژادی ام��کان تعامل و ایجاد روابط نس��بی و س��بب و 
همس��رگیری دو سوی مرز را فراهم کرده است همچنین 
منطقه استعدادهای فراوان کش��اورزی، دامداری و مزیت 

مرز دارد.
فتح اهلل حس�ینی: مهم تری��ن مزیت 
توسعه ای اورامانات در زمینه کشاورزی و 
گردشگری است از طرفی مبادالت مرزی 
از بازارچه های مرزی شوشمی و ... در رشد 
و توسعه منطقه موثر است. اما برای تاثیرگذاری بهتر باید 
کشاورزی را هر چه بیشتر به سمت و سوی مکانیزه شدن 
سوق دهیم و برای این منظور دولت، وزارت جهاد و وزارت 
نیرو باید برنامه ای منسجم داشته باشند و روش های نوین 
کشاورزی را به کار گیرند که متاسفانه وزارت جهاد آن طور 

که باید کار نکرده است.
نعم�ت اهلل منوچهری: توس��عه یکی از 
آرمانهای جوامع غالبا محروم وتالش این 
جوام��ع برای رهای��ی از فقر و محرومیت 
اس��ت و البته دس��تیابی  به آن به ایجاد 
زیرس��اخت ها و ش��اخص های فرهنگ��ی، اجتماعی و نیز 
اقتصادی نظیر سیستم اداری سالم و ضد رانت، تولید ثروت، 
توزیع برابر دارایی ها، ارتقاء شاخص های مربوط به آموزش، 
بهداش��ت، اشتغال و مس��کن بس��تگی دارد البته توسعه 
سیاسی که دمکراسی و آزادی بیان می تواند به نوعی نماد 
آن تلقی شود ش��اید به عقیده بسیاری شالوده توسعه در 
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زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره باشد به این 
معن��ی که فرصت و نعمت آزادی بی��ان حداقل برای بیان 
مش��کالت و معضالت و نابرابری ه��ا و بی عدالتی هایی که 
درط��ول دوران متم��ادی در حق یک مل��ت و یک اقلیم 
جغرافیایی روا داش��ته ش��ده بتواند به نوعی یکی از پیش 
فاکتورهای رهایی از این محرومیت ها باشد. ذکر این نکته 
الزم است که انتظار توسعه یافتگی فوری و آنی و عاجل و 
تحقق این امر در مناطق محروم و در کشوری همچون ایران 
که خود جزو کشورهای توسعه نیافته است شاید از جانب 
عده ای توقع بزرگی به شمار آید اما باید به این امر نیز توجه 
داش��ت که کش��ور ایران هرچند از نظر تکنولوژی توسعه 
نیافته اس��ت اما حداقل از لح��اظ دارا بودن ذخایر عظیم 
ان��رژی، نیروی کار تحصیل کرده و نیز پیش��ینه ی تمدن 
بزرگ ایرانی دارای بسترهای الزم توسعه یافتگی مي باشد. 
در تعریفی س��اده تر می توان گفت توسعه عبارت است از 
خواس��ت، اراده، اهتمام و توانایی در اقدام و عمل از جانب 
مسئولین و مردم. در واقع توسعه پایدار و فراگیر بخصوص 
در مناطقی همانند اورامانات رابطه ای مستقیم و تنگاتنگ 
با همت بلند و اراده ی مستحکم و اقدام شجاعانه و پیگیری 
مس��تمر و مداوم از جانب مسئولین دارد نهایتا هر کدام از 
شهرهای اورامانات دارای ویژگی ها و مزیت های خاص خود 
است مثال جوانرود مزیت بازارچه مرزی را دارد و پاوه مزیت 
مرز شوشمی و باغداری و گردشگری و روانسر کشاورزی و 
ثالث نیز مزیت تبادالت بازرگانی و مرزی را دارد که باید به 

این مزایا و ویژگی ها برای رسیدن به توسعه توجه شود .
شهاب نادری: مزیت هایی که اورامانات 
دارد طبیعت زیبای آن و مردمان مهربان 
و متفاوت این دیار که بس��یار مهمان نواز 
هستند و این صفات و رفتار مردمان آنجا 
موجب جذب گردشگران زیادی از سایر نقاط کشور است. 
کردار و صداقت مردم اورامانات زبانزد اس��ت و این مزیتی 
است که مردم کشور تمایل به حضور در منطقه دارند. در 
واقع مي ت��وان گفت مردم��ان این دی��ار از بعد فرهنگی 
متفاوت تر هس��تند. فرهنگ، رفتار، کردار و مهمان نوازی 
خ��اص آنها که ب��ا وجود کم برخورداری زی��اد در منطقه، 
همچن��ان قابل اعتماد و مرزنگه دار هس��تند و دل به دنیا 
نبسته اند و دنبال معنویات هستند. از این مزیت ها می توان 
با نگاه گردشگری برای توسعه آن بهره برد اما برای توسعه 
گردشگری مساله مهم ترفراهم کردن زیرساخت است که ما 

از چند سال پیش شروع به کار در این زمینه کرده ایم.
اگ�ر بخواهید به طور موردی  و به ترتیب و با عدد 
بگویی�د مهم ترین مزیت های توس�عه در اورامانات 
چه مس�ائلی هس�تند؟ به عبارت دیگر مهم ترین 
فاکتورها و عواملی که موجب تس�ریع در توس�عه 

اورامات هستند، کدامند؟
مال احمد بهرامی: 1( گردش��گری، 2( 
بازارچه های مرزی و تبادالت بازرگانی 3( 
ویژگی ه��ای فرهنگ��ی، 4( نخب��گان و 
تحصیلکرده های بومی 5( کش��اورزی و 

دامداری 6( صنایع دستی.
محمد رئوف قادری: 1( بازارچه مرزی و 
تبادالت بازرگانی 2( کشاورزی و دامداری 
3( نخبگان و تحصیل-کردگان بومی  4( 
گردش��گری 5( صنای��ع دس��تی، و 6( 

ویژگی های فرهنگی.
مصطفی محمدی: 1( گردش��گری 2( 
بازارچه های مرزی و تبادالت بازرگانی 3( 
کش��اورزی و دام��داری 4( ویژگی ه��ای 
فرهنگی، 5( صنایع دستی و 6( نخبگان و 

تحصیلکرده های بومی.
فتح اهلل حس�ینی: 1( گردشگری، 2( 
کشاورزی و دامداری، 3( بازارچه مرزی و 
تبادالت بازرگانی، 4( صنایع دس��تی، 5( 
ویژگی ه��ای فرهنگ��ی و 6( نخب��گان و 

تحصیلکرده های بومی.
نعمت اهلل منوچهری: 1( بازارچه مرزی 
و تب��ادالت بازرگان��ی، 2( کش��اورزی و 
دامداری، 3( گردش��گری، 4( نخبگان و 
تحصیلکرده های بومی، 5( صنایع دستی 

و 6( ویژگی های فرهنگی.
ش�هاب ن�ادری: 1( گردش��گری، 2( 
بازارچه های مرزی و تبادالت بازرگانی، 3( 
ویژگی ه��ای فرهنگ��ی، 4( نخب��گان و 
تحصیلکرده های بومی، 5( کش��اورزی و 

دامداری و 6( صنایع دستی.
مهمترین موانع توس�عه ای در اورامانات را در چه 

می دانید؟
مال احمدی بهرامی: نگاه امنیتی حاکم 
بر منطقه از بزرگترین موانع پیشرفت و 
عدم توس��عه این منطقه اس��ت. مناطق 
بس��یاری در ای��ران داریم ک��ه کمتر از 
اورامانات پتانسیل و ظرفیت رشد و توسعه دارد اما به دلیل 
نبودن ن��گاه امنیتی در آنج��ا در رده مناطق برخوردار و 
توس��عه یافته قرار می گیرند. اما عق��ب افتادگی اورامان 
بیشتر تحت تاثیر نحوه انتخاب و گزینش مدیران غیربومی 
در این منطقه اس��ت حتی در انتخاب مدیران بومی نیز 
انتقادات بس��یاری وجود دارد از طرفی دیگر می بایست 
حاکمیت بر حقوق شهروندی تاکید عملیاتی و جدی تری 
داش��ته باش��د که تاکنون آنگونه که شایسته و الزم بوده 
اس��ت، روی نداده است. مس��اله دیگر این است بایستی 
گشایشی جدی در جذب نخبگان ُکرد و اهل سنت روی 
دهد و درهای مدیریتی و فرصت های بیشتری از قبل در 
فراروی آنان باز شود چرا که ایران متعلق به همه ایرانیان 
است و مناطق مختلف همه اعضای خانواده ای به نام ایران 
هس��تند که دستگاه حاکمیت سرپرست این خانواده 80 

میلیونی است. 
محمد رئوف قادری: به نظر می رسد 
دولت یا برنامه ای مدون و اس��تراتژیک 
برای رشد و تعالی این مناطق ندارد و یا 
در اج��رای آن دچ��ار نوعی محدودیت 
اس��ت. سال ها نگاه سیاسی و امنیتی بر زوایای مختلف 
فعالی��ت در ای��ن مناط��ق س��ایه انداخت��ه و مان��ع از 
س��رمایه گذاری های اساس��ی و جذب س��رمایه گذاران 

داخلی و خارجی به آن شده است. 
مصطفی محمدی: مسائل باقیمانده قبل 
از انقالب و جنگ تحمیلی عراق و تاثیر آن 
در اورامانات و حضور معاندین ضد انقالب 

در منطقه مانع توسعه اورامانات است.

فت�ح اهلل حس�ینی: امنی��ت در ه��ر 
منطقه ای پایه رش��د و توسعه پایدار آن 
منطقه است که متاس��فانه نگاه امنیتی 
حاک��م بر منطقه فرآیند توس��عه را کند 
کرده اس��ت ما باید از قالب فضای امنیتی خارج ش��ویم. 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید امنیت روانی الزم برای 
س��رمایه گذاری داشته باشند چرا که تا این موانع برطرف 

نشود، توسعه پیش نمی آید.
نعم�ت اهلل منوچهری: ریش��ه ی اکثر 
معضالت و موانع توسعه به دولت و مردم 
برمی گردد دولت های ناکارآمد و فاس��د، 
م��ردم بی تف��اوت و ظلم پذی��ر در واقع 
زمانیکه آزادی، عدالت، ارزش های انسانی و مصالح عموم 
مردم بر خواسته های فردی و محدودیت های ساختگی و 
حتی ساختاری و تبعیض و نابرابری رجحان و برتری یابد 
تم��ام موانع توس��عه برطرف مي ش��ود، مرزهای منجر به 
انحصار و محدودیت های جغرافیایی و اقتصادی شکس��ته 
شده، تردد آزاد و تعامل ترویج می گردد. مردم آزادی بیان 
مطالب��ات بر ح��ق خ��ود را خواهند داش��ت، نخبگان و 
شایستگان فرصت خدمتگزاری پیدا می کنند و دیگر کسی 
برای گرایشات چپ و راست و عقاید شخصی و مذهبی و 
... حذف و رد صالحیت نمي ش��ود و شایس��ته ساالری به 
معنای واقعی کلمه حاکم مي شود و از طرفی به بهانه ایجاد 
امنیت و وجود ناامنی آسایش و آرامش و آزادی مردم سلب 
نمي شود و از سوی دیگر چنانچه مسئولین مسئولیت پذیر 
و پاس��خگو باشند دیگر رقابت های کاذب ریاست طلبی و 
تمایل برای قبول مس��ئولیت در میان افراد رنگ می بازد 
چون پاسخگویی به مردم وظیفه بسیار سنگین و سختی 
است مثال اگر نمایندگان و منتخبان مردم و مسئولین در 
برابر هرگونه تغییر ازجمله تغییرات مادی و اقتصادی خود 
و اطرافیانشان مورد رصد قرار گیرند دیگر کسی برای تکیه 
بر کرسی نمایندگی هزینه میلیاردی صرف نمی کند در 
این صورت است که تخریب و حذف شایستگان به دست 
منفعت طلبان انجام نمی پذیرد و گرایشات منفی حزبی، 
قومی، گروهی و وابستگی به مراکز قدرت و امتیاز دهی و 
امتیازگی��ری و ... ازبین می رود و در نهایت س��رمایه های 
کش��ور و مردم در اثر فس��اد، بی کفایتی و سوء مدیریت 
مسئولین از بین نمی رود. از جانب دیگر بی توجهی و کم 
کاری دولتمردان و عدم وجود زیر ساخت های الزم جهت 
رونق وش��کوفایی بخش صنعت، تولید و نیز عدم توجه به 
توسعه کشاورزی، باغداری و بخش گردشگری و تبادالت 
مرزی و بازرگانی که از پتانس��یل های منطق��ه اورامانات 
می باشند و نیز عدم تمایل افراد بومی برای سرمایه گذاري 
در امر تولید و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی را می توان 

از مهمترین موانع توسعه اورامانات به شمار آورد.
شهاب نادری: مدیران ناتوان، بی دانش و 
ضعیف مهم ترین مانع برای توسعه منطقه 
است مدیرانی که به خاطر ترس از دست 
ندادن پس��ت و مقام خود محافظه کارانه 
عمل می کنن��د و از طرفی تبعیض مذهب��ی و قومی در 
منطقه در بحث استخدام، انتصاب، انتخاب و مطرح کردن 
افراد به نظر من بزرگترین مشکل ما در اورامانات است اگر 
رف��ع تبعیض ش��ود بخش بزرگ��ی از مش��کالت به ویژه 

مشکالت مذهبی و قومی برطرف می شود.
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حال اگر بخواهید به طور موردی و با عدد بگویید 
مهمتری�ن موانع توس�عه و کندکننده توس�عه در 

اورامانات را در چه عواملی می دانید؟
مال احمد بهرامی: 1( عوامل و مس��ائل 
امنیتی و ناامنی منطقه و حاکم بودن نگاه 
امنیتی در منطقه، 2( عوامل سیاس��ی از 
جمل برخی از محدودیت های ساختاری 
اداری در قبال اورامانات، 3( عدم س��رمایه گذاری کافی در 
اورامانات، 4( ضعف مدیریت در سطح استانی و شهرستان، 
5( عدم اس��تفاده از نخب��گان و تحصیلکردگان بومی، 6( 
مهاجرت نخبگان و صاحبان سرمایه از منطقه و 7( فرهنگ 

بومی منطقه از جمله فرهنگ کار. 
محمد رئوف قادری: 1( ضعف مدیریت 
در سطح استانی و شهرستانی، 2( عوامل 
سیاسی از جمله محدودیت های ساختار 
اداری در قبال اورامانات، 3( عدم استفاده 
از نخبگان و تحصیل کردگان بومی، 4( عوامل و مس��ائل 
امنیتی و ناامن بودن در منطقه، 5( عدم س��رمایه گذاري 
کافی، 6( فرهنگ بومی منطقه از جمله فرهنگ کار و 7( 

مهاجرت نخبگان و صاحبان سرمایه از منطقه.
ع��دم   )1 محم�دی:  مصطف�ی 
س��رمایه گذاری کاف��ی در اورامانات، 2( 
ضع��ف مدیری��ت در س��طح اس��تانی و 
شهرس��تان، 3( عوامل سیاسی از جمله 
برخی محدودیت های ساختاری و اداری در قبال اورامانات، 
4( مهاج��رت نخبگان و صاحبان س��رمایه از منطقه، 5( 
عوامل و مسائل امنیتی و ناامنی منطقه و حاکم بودن نگاه 
امنیتی، 6( فرهنگ بومی منطقه از جمله فرهنگ کار، 7( 

عدم استفاده از نحبگان و تحصیل کردگان بومی. 
فتح اهلل حس�ینی: 1( عوامل و مسائل 
امنیتی و ناامنی منطقه و حاکم بودن نگاه 
امنیتی در منطقه، 2( عوامل سیاس��ی از 
جمله برخی محدودیت های ساختاری و 
اداری در قبال اورامانات، 3( عدم س��رمایه گذاری کافی در 
اورامانات، 4( عدم اس��تفاده از نخبگان و تحصیل کردگان 
بومی، 5( ضعف مدیریت در سطح استانی و شهرستان، 6( 
مهاجرت نخبگان و صاحبان سرمایه از منطقه و 7( فرهنگ 

بومی منطقه از جمله فرهنگ کار.
نعمت اهلل منوچهری: 1( عوامل سیاسی 
و ناامنی منطقه و حاکم بودن نگاه امنیتی 
در منطقه، 2( ضعف مدیریت در س��طح 
استانی و شهرستان، 3( عوامل سیاسی از 
جمله برخی محدودیت های س��اختاری و اداری در قبال 
اورامان��ات، 4( عدم اس��تفاده از نخبگان و تحصیلکردگان 
بومی، 5( ع��دم س��رمایه گذاري کاف��ی در اورامانات، 6( 
مهاج��رت نخب��گان  و صاحبان س��رمایه از منطقه و 7( 

فرهنگ بومی منطقه از جمله فرهنگ کار.
ش�هاب نادری: 1( ضع��ف مدیریت در 
س��طح اس��تانی و شهرس��تان، 2( عدم 
س��رمایه گذاري کاف��ی در اورامانات، 3( 
مهاجرت نخبگان و صاحبان س��رمایه از 
منطقه، 4( فرهنگ بومی منطقه از جمله فرهنگ کار، 5( 
مهاجرت نخبگان و صاحبان سرمایه از منطقه، 6( عوامل 
سیاسی از جمله برخی محدودیت های ساختاری اداری در 

قبال اورامانات و 7( عوامل و مسائل امنیتی و ناامنی منطقه 
و حاکم بودن نگاه امنیتی در منطقه.

حال به ترتیب اولویت و میزان حاد بودن مهمترین 
معضالت اورامانات را نام ببرید؟

مال احمد بهرامی: 1( بیکاری، 2( بسته 
بودن مرز، 3( افسردگی فردی و اجتماعی، 
4( باال رفتن س��ن ازدواج و سخت شدن 
شرایط ازدواج، 5( اعتیاد به مواد مخدر و 

6( افراط گرایی مذهبی.
محمد رئ�وف ق�ادری: 1( بیکاری، 2( 
بسته بودن مرز، 3( باال رفتن سن ازدواج 
و سخت شدن شرایط ازدواج، 4( اعتیاد به 
م��واد مخ��در، 5( افس��ردگی ف��ردی و 

اجتماعی و 6( افراط گرایی مذهبی.
مصطفی محمدی: 1( بیکاری، 2( بسته 
بودن م��رز، 3( باال رفتن س��ن ازدواج و 
سخت شدن شرایط ازدواج، 4( افسردگی 
فردی و اجتماعی، 5( اعتیاد به مواد مخدر 

و 6( افراط گرایی مذهبی.
فتح اهلل حسینی: 1( بیکاری، 2( بسته 
بودن مرز، 3( باال رفتن س��ن ازدواج، 4( 
اعتیاد به مواد مخدر، 5( افسردگی فردی 

و اجتماعی و 6( افراط گرایی مذهبی.
نعمت اهلل منوچه�ری: 1( بیکاری، 2( 
بس��ته بودن مرز، 3( افس��ردگی فردی و 
اجتماعی، 4( اف��راط گرایی مذهبی، 5( 
اعتیاد به مواد مخدر، 6(  باال رفتن س��ن 

ازدواج و سخت شدن شرایط ازدواج.
ش�هاب نادری: 1( بسته بودن مرز، 2( 
بیکاری، 3( افسردگی فردی و اجتماعی، 
4( باال رفتن س��ن ازدواج و سخت شدن 
شرایط ازدواج، 5( اعتیاد به مواد مخدر و 

6( افراط گرایی مذهبی
نقش نخبگان محلی در امر توس�عه را چه میزان 
موث�ر می دانید و ب�رای این منظ�ور در دوره ای که 
تصدی گری نمایندگی داشتید، چه اقدامات عملی 

در این حوزه داشته اید؟
مال احمد بهرامی: معتقدم اگر نخبگان 
محل��ی و تحصیل ک��ردگان ب��ا توجه به 
شرایط تحصیلی و آگاهی و شناختی که از 
منطقه خود دارند، در صورتی که در امور 
مدیریتی و تصمیم گیرنده به کار گرفته شوند بدون شک 
مفید واقع می شوند. ما در سال 62  با کل نمایندگان استان 
کرمانشاه و به صورت دوره ای با رهبران حکومت از جمله 
امام خمینی و رهبر انقالب که آن زمان رئیس جمهور وقت 
بود و نیز با مراجع قم و هرجایی که مي توانست در جامعه 
اورامانات و توسعه منطقه تاثیرگذار باشند، دیدار می کردیم 
و بنده در آن زمان بحث بی اعتمادی دولت به مردم محلی 
منطق��ه را مطرح کرده ام. آن روزها اس��تفاده از نخبگان و 
م��ردم محل��ی را مط��رح ک��ردم و 10 نف��ر از نخبگان و 
تحصیلکردگان بومی منطقه را برای گزینش و انتخاب در 
مدیریت منطقه با تایید نمایندگان دیگ��ر ارائه دادیم اما 
متاسفانه تا به امروز هیچ کدام از آنها در هیچ جایی مشغول 

به کار نشده اند. 

محمد رئ�وف قادری: نق��ش نخبگان 
اورامان��ات را در کن��ار دیگ��ر عوامل باید 
بررسی کرد چرا که نخبه خود به تنهایی 
نمي تواند عامل توسعه باشد. عموما جریان 
نخبه گرایی در کنار سایر ابزارهای توسعه شانس موفقیت 
برای رون��ق و ترقی اقتصادی در یک منطقه را دارد چون 
توسعه یک جریان تک بعدی نیست و صرفا نمي توان آن را 
در ح��وزه اقتصاد خالصه کرد و ش��امل هم��ه حوزه های 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می شود اما معموال 
اندیشمندان و صاحب نظران در امر توسعه موثر هستند و 
طبیعتا نخبگان خصوصا نخبگان اورامانات را مي توان در 
واقع یکی از عوامل زیرس��اختی یا همان ریشه توسعه بر 
مبنای نیروی انسانی یاد کرد و در طول سال های گذشته 
و خصوصا بعد از انقالب به این باور رس��یده ام که در واقع 
نقش نخبگان، اندیشمندان، مدیران و صاحبان علم در کنار 
هم ش��اید بزرگترین و مهم ترین عامل عقب افتادگی و یا 
توسعه یک منطقه است و هر چقدر نقش نخبگان بیشتر 
باشد شانس توس��عه- یافتگی بیشتر است و برعکس. در 
دوران نمایندگی اولین کار مهمی که برای اولین بار و شاید 
آخرین بار انج��ام دادم این بود که اطالعات دقیق فردی، 
پرس��نلی، تحصیلی، تجربی و حتی محل سکونت و تولد 
مدیران، کارشناسان، کارمندان دس��تگاه های اجرایی در 
اورامانات، و همه کسانی که به نوعی در سازمان های دولتی 
مشغول فعالیت بودند تا معلمان روستاها و مدیران ارشد، 
فرمان��دار، بخش��دار، معاونین، کارشناس��ان و کارمندان، 
حقوق بگیران و نیروی خدماتی و رتبه تحصیلی و محل کار 
آنها بدس��ت آوردم که نتیجه جالبی داشت و بر اساس آن 
بی��ش از 80 درص��د نیروه��ای خدماتی و س��طح پایین 
نیروهای بومی منطقه هس��تند و با کمال تاسف این آمار 
نش��ان داد تقریب��ا 23 درصد از مدی��ران اورامانات بومی 
هس��تند و 77 درصد غیربومی و جالب ت��ر اینکه این 23 
درصد نیروه��ای رده پایین و مدیران میانی بودند و عمال 
مدیران ارشد و مدیران استراتژیک نبودند. آن زمان نتایج 
ای��ن آم��ار را هم در مجل��س و هم در مکاتب��ات اداری و 
س��خنرانی ها مطرح کردم و دفاع از نیروهای بومی خشم 
مدیران ارشد استان را برانگیخت و همین هم یکی از دالیل 
رد صالحیتم در دوره های بعدی مجلس شد. در آن زمان 
موفق ش��دم این 23 درصد را به 75 درصد برس��انم. وزیر 
آموزش و پرورش وقت را به دلیل بی توجه بودن به نخبگان 
محل��ی و حاکم کردن نیروهای غیربومی در منطقه مورد 
سوال و استیضاح قرار دادم و در تذکرات و نطق های پیش 
از دستور رئیس جمهور را به خاطر عدم استفاده از نیروهای 

بومی و اهل سنت مورد سوال قرار دادم. 
مصطفی محمدی: تحصیل کردگان و 
نخبگان منطقه در صورتی مي توانند 
برای توسعه منطقه مفید واقع شوند 
که ش��رایط کاری و زمینه مناس��ب 
هم��کاری برای آنه��ا فراهم ش��ود و در کار و امورات 
منطقه درگیر شود؛ نخبه در گوشه منزل بنشیند که 
کاری از دس��تش بر نمی آید. استفاده و بهره مندی از 
نخبگان نی��ز در صورتی امکان-پذیراس��ت که نگاه 
امنیتی حاکم بر منطقه برداشته شود. چون خالقیت 
و دلسوزی و احساس مسئولیتی که این افراد در میان 
مردم منطق��ه دارند مولفه های تاثیرگ��ذاری آنها در 
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توسعه اورامانات اس��ت. در دوره ای که بنده نماینده 
بودم بیشتر از نخبگان و افراد بومی برای انجام کارهای 
فرهنگ��ی دع��وت می کردیم و برنامه ه��ای مثبت و 
سازنده ای هم داش��تیم اما چون در دوره های بعد رد 
صالحیت شدم. نتوانستم این برنامه ها را برای جذب و 

جمع شدن مردم ادامه دهیم.
فت�ح اهلل حس�ینی: نخب��گان نقش 
تاثیرگ��ذاری در هر منطقه، اس��تان و 
کش��ور دارند چون با فک��ر، علم و باور 
نخبگان اس��ت که توس��عه فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی معنی پیدا می کند. بارها در دوره 
نمایندگ��ی در مراس��م و همایش ه��ای مختلف نقش 
نخب��گان در توس��عه و ع��دم بهره گی��ری آنه��ا در 
تصمیم گیری ها را به عن��وان یکی از دغدغه های مهم 
مط��رح ک��رده ام و در دوره ای که به عن��وان نماینده 
فعالیت داشتم از طریق مراکز دانشگاهی توجه ویژه ای 
ب��ه نخب��گان در اورامانات می کردیم و س��عی کرده ام 
نقش��ی س��ازنده ای در جذب، نیروهای نخبه و محلی 
داش��ته باش��م. هم اکنون در همه مقاطع دانش��گاهی 
دکترا، فوق لیسانس و لیسانس متخصصان فراوانی در 
رشته های مختلف داریم که چنانچه دولت برنامه الزم 
برای اش��تغال آنان فراهم کند بکارگیری آنها در اداره 
حکومت و ... موثر واقع می شوند و چنانچه همچنان به 
ای��ن نیروها توجه نش��ود در درازم��دت زمینه ایجاد 

معضالتی در منطقه و کشور می شود.
نعمت اهلل منوچهری: نقش نخبگان می 
تواند درخش��ان، مثبت و موثر باش��د در 
صورتیکه شرایط و موقعیت الزم برای آنها 
فراهم ش��ود در دوره نمایندگی بنده در 
مجلس در س��ال های 1390 تا 1394 بر اساس شایسته 
س��االری و بومی گزینی و جوان گرایی حدود 200 نفر از 
نخبگان و شایستگان منطقه به عنوان مسئوالن اداری در 
منطقه اورمانات انتخاب ش��دند و تح��والت جدی از نظر 
رضایتمن��دی در س��طح ادارات و ارگان ها ایجاد گردید و 
معضالتی همچون س��هل انگاری، کم کاری، رانت و رشوه 
خواری، زمین خ��واری، واگذاری امتی��ازات ویژه به افراد 
خاص و ... در مدت 4 س��ال نمایندگی بنده با نظارت ها و 

بازرسی های مداوم کاهش جدی پیدا کرد.
ش�هاب نادری: یکی از مهم ترین 
عوامل توسعه هر منطقه ای حضور 
و استفاده از نخبگان است. نخبگان 
محلی در صورتی ک��ه کار به آنها 
واگذار شود نقش بس��یار موثری دارند اگر خود 
نخبگان نگاه توسعه ای به پیشرفت منطقه داشته 
باش��ند و طرح های ایده آل و نقش��ه های خود را 
برای منطقه و توس��عه آن ارائه کنند و به دنبال 
منافع ش��خصی خود نباشند. اما به نظر می رسد 
می��ان  در  دلس��ردی  و  بی رغبت��ی  نوع��ی 
تحصیلکردگان و نخبگان دیده می ش��ود و انگار 
که هدف ش��ان کار نیست. من از همین جا همه 
نخبگان و فرهیختگان منطقه و همه کسانی که 
مي توانند کمکی به توسعه منطقه داشته باشند 
را برای ساخت منطقه اورامانات دعوت مي کنم. 

این گوی و این میدان. 

ی�ک نماینده مجلس چقدر مي تواند در تس�ریع 
توسعه منطقه اورامانات مفید واقع شود؟

مال احمد بهرامی: اگر نماینده به قصد 
خدمت به مردم وارد مجلس شود و به فکر 
تایید و رای جمع کردن برای دوره بعدی 
نباش��د ب��ه یقین نق��ش بس��یار موثر و 
کارس��ازی در تس��ریع توس��عه منطقه دارد. اما متاسفانه 
نمایندگان امروز در مجلس به فکر گرفتن نمره انضباط باال 

برای تایید در دوره بعدی مجلس هستند! 
محم�د رئ�وف ق�ادری: ب��ه عن��وان یک 
کارشناس باورم بر این است که نه نمایندگان 
ب��ه تنهایی عامل همه موفقیت ها و توس��عه 
منطق��ه هس��تند و نه ب��ه تنهای��ی عامل 
عقب افتادگی و انحطاط سیاسی و اقتصادی. به هر حال نماینده 
هم وظایفی تعریف شده دارد وظایف یک نماینده قانون گذاری و 
نظارت بر اجرای قانون هس��ت فارغ از این دو چون نمایندگان 
زبان مردم، قلم مردم و وکیل الرعایا هستند وظیفه دارند دردها، 
گرفتای ها، مشکالت، تنگناهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
مردم را به گوش مسوالن برسانند و مطرح کنند. طبیعی است 
که به عنوان وکیل مردم باید از حقوق سیاسی، اجتماعی مردم 

دفاع کنند و درد مردم را فریاد بزنند.
مصطفی محمدی: از آنجایی که کسی را 
در ه��رم تصمیم گی��ری در مرک��ز برای 
توس��عه منطقه نداریم به عن��وان مثال 
استان هایی مانند اصفهان، تبریز و مشهد 
در هر دوره در کابینه دولت سه چهار وزیر دارند، چیزی که 
ما نداریم و بر این اساس تنها پل ارتباطی مردم ما در نطقه 
با نظام و حاکمیت نمایندگان هستند و به یقین نماینده 
تاثیرگذار است نماینده است که مي تواند مسئوالن را روستا 
به روستای صعب العبور اورامانات به منطقه ببرد چنانچه در 
دوره نمایندگی این کار را کرده ام. بارها استاندار و مسئوالن 
اس��تان را برای دیدن مش��کالت مردم به منطقه برده ام. 
هیئت دولت و رئیس جمهور و رئیس مجلس را به منطقه 
دعوت کرده ام. نماینده مي تواند نخبگان را معرفی و مدافع 
رفع مشکالت امنیت منطقه باشد، نماینده می تواند تاثیری 
در باز ش��دن م��رز و تهیه طرح های مهم گردش��گری در 
منطقه را با کمک نخبگان محلی فراهم کند. نماینده است 
که مي تواند کارخانجات فراوری محصوالت را برای 40 هزار 
ت��ن محصوالت تولیدی باغی منطق��ه فراهم کند و طرح 

سدگیری آب سیروان برای منطقه فراهم کند.
فتح اهلل حسینی: نقش نماینده بی شک 
نقش��ی مهم، س��ازنده و اثرگذار اس��ت 
نماینده امکان ایجاد روابط سهل و آسان با 
دولت را فراهم می کن��د و ارتباطات او با 
مسئوالن نظام مزیتی برای جذب بودجه و اعتبارات برای 
منطق��ه اس��ت و مي تواند با حض��ور در جلس��ات مداوم 
مشکالت منطقه را دسته بندی و اولویت بندی الزم را برای 
رفع این مش��کالت در منطقه داشته باشد. ازهمه مهم تر 
ارتباطات نماینده مهم است ارتباطی چشمگیر و سازنده که 

برای توسعه منطقه مفید واقع شود.
نعمت اهلل منوچهری: یکی از ارکان مهم 
توسعه داش��تن نماینده توانمند، شجاع، 
صادق، کاردان، پیگیر، عادل و مطالبه گر 
است. نماینده باید زبان گویا، گوش شنوا، 

دست توانا، فکر بیدار و وجود فداکار مردم باشد و تمام توان 
و وقت خود را فدای تحقق آرزوها، خواس��ته ها و مطالبات 
برحق مردم کند و در واقع توسعه منطقه را فدای توسعه 
مادی خود و اطرافیان خود نکند. اما متاسفانه ما همیشه از 
بین کاندیداهای اکثر انتخابات ها به زعم خودمان بهترین ها 
را سوا و جدا کرده و در زنبیل انتخاب مردم می گذاریم آیا 
شایسته نیست پدیده شوم مهندسی انتخابات مطرود و این 
حق تشخیص و انتخاب نمایندگان اصلح را فارغ از حواشی 
و جوسازی ها و جریان سازی ها و تعصبات قومی و قبیله ای 

و محلی به خود مردم واگذار نماییم؟
شهاب نادری: نماینده قانون گذار و ناظر 
بر اجرای قانون اس��ت و مي تواند با تذکر، 
س��وال و استیضاح وزراء، دولت را وادار به 
کمک به منطقه بکند. اما متاسفانه توسعه 
هر شهر و منطقه بستگی به میزان زیرساخت های فراهم 
ش��ده آن منطق��ه دارد. از قدیم  االیام نگاه ب��ه اورامانات 
تهدیدآمیز بوده چون زیرساخت های آن فراهم نشده است 
و در طول سال های بعد از انقالب تاکنون متاسفانه آن طور 
که شایس��ته و بایس��ته مردم مرزدار اینجاست کار نشده 
است. جاده ها هنوز خاکی است. بر این اساس زیرساخت، 
اشتغال و بحث بیکاری جوانان مشکالت منطقه است که 
نمایندگان مي توانند تاثیر بسزایی در حل آنها داشته باشند 
و اگ��ر دول��ت نیز همراه آنها باش��د ک��ه راحت تر موجب 

پیشرفت منطقه می شوند. 
اگر یک بار دیگر نماینده مجلس شوید این بار 
چه اولویت هایی را در راس برنامه های خود قرار 

خواهید داد؟
مال احم�د بهرامی: در این ش��رایط 
بکارگیری نیروه��ای توانمند، خالق، 
مدیر و مدبر بومی را سرلوحه کار خود 
ق��رار خواهم داد و همچن��ان در رفع 
تبعی��ض قوم��ی و مذهبی ت��الش و رعای��ت حقوق 
ش��هروندی تالش خواهم کرد. این چیزی بود که در 
دوره ایی که در مجلس بودم تالش می کردم و تاکنون 

نه نگاه من عوض شده و نه نگاه آنها. 
محمد رئ�وف قادری: اعتق��ادم بر این 
اس��ت باید مطالبات را به سمت وس��ویی 
س��وق دهیم که همگان حق ما را فریاد 
بزنند. چه خوب اس��ت در کنار کردها، با 
فارس ه��ا و آذری ها هم از حق��وق عقب  مانده کردها دفاع 
کنیم چه خوب اس��ت که برادران ش��یعه در کانون های 
تصمیم سازی و در محافل مختلف از مطالبات اهل سنت 
ایران حرف بزنند. چه خوب است که مدیران ارشد استان 
کرمانش��اه مدافع حقوق ما باش��ند و در قالب یک تشکل 
کام��ال علمی و تجرب��ی بتوانیم پیگیر حقوق سیاس��ی، 
اجتماعی و اقتصادی مردم باشیم. چون نماینده به تنهایی 
نمي تواند کاری بکند. بزرگترین سرمایه نماینده، مردم و به 
ویژه نخبگان و اندیش��مندان هس��تند. از طرفی جدای از 
مجلس نیازمند پارلمان محلی هستیم که با حضور نخبگان 
و اندیش��مندان در حوزه ه��ای مختل��ف در اورامان��ات 
سازماندهی شود. این س��ازماندهی در قالب یک پارلمان 
محلی یا انجمن توسعه گرا و یا یک سازمان تشکیالتی یکی 
از ضروریات پیگیری مطالبات ماست. معتقدم باید جدا از 
مش��کالت راه حل هم ارائه دهیم شاید یکی از چالش های 
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جدی در طول 40 سال عدم ارائه راهکار از سوی نخبگان 
بومی بوده است که مردم تنها از دردها و مشکالت گفته اند 
و باید به س��مت و س��ویی برویم جدای از بیان مشکالت 
راه حل هم ارائه بدهیم چرا که بهترین راه حل راه حل های 
بومی و منطقه ای اس��ت ما باید ملی  فکر بکنیم، استانی 

تصمیم بگیریم و منطقه ای عمل بکنیم.
مصطفی محم�دی: اولویت نخس��ت من 
اجرای  طرح گردشگری در منطقه با استفاده 
از پتانسیل های منطقه و نخبگان و اعتبارات 
کش��وری و نی��ز توانمندی ه��ای موجود در 
منطقه اس��ت؛ از طرفی توجه به مس��ائل مرزی، ظرفیت های 
دامداری و کشاورزی منطقه را در برنامه خواهم داشت چرا که 
عنوان درس��ت کردن امکانات به دنب��ال دارد. مثال اگر منطقه 
ارتقاء پیدا کند و به استان تبدیل شود بودجه استانی برای آن 
تعریف می شود و صدا و سیمای محلی خواهد داشت و به مرکز 
کشور متصل می شود و اینها فاکتورهایی برای فعال کردن و حل 

شدن بقیه مسائل و مشکالت موجود در منطقه نیز هست.
فتح اهلل حسینی: صنعتی کردن منطقه 
و ساماندهی و بازگش��ایی مرز را اولویت 
قرار خواهم داد منطقه اورامانات، جوانرود 
و روانس��ر قطب کش��اورزی در استان و 
کش��ور اس��ت. و از نظر موقعیت جغرافیایی برای توسعه 
صنعت گردش��گری مهم است و همه این فاکتورها باید با 
هم مورد توجه قرار گیرند چون شهرستان های ما در مرز 
قرار دارند و مهم ترین منبع درآمد آنها از طریق مرز است و 
در درجه بعدی توس��عه کش��اورزی و گردش��گری دیگر 
پتانسیلی است که باید به آن توجه شود و توجه به مسائل 

فرهنگی و احترام به مردم نیز اهمیت بسیاری دارد.
نعمت اهلل منوچهری: در چنین شرایطی 
مانند گذشته با تمام معضالت، ناکارآمدی ها، 
تبعیض و فس��اد مبارزه خواهم کرد و برای 
حفظ ارزش های اس��المی، آزادی، برقراری 
عدالت و توسعه همه جانبه و فراگیر و دادن فرصت های برابر 

به تمام افراد جامعه تالش می نمایم.
ش�هاب ن�ادری: بح��ث فراه��م کردن 
زیرس��اخت ها و ایج��اد اش��تغال ج��زو 
اولویت های مهم من است. باید فرش قرمز 
برای س��رمایه گذاران پهن کنیم و از آنان 
برای ایجاد اشتغال و توسعه منطقه بهره بگیریم. متاسفانه 
در استان کرمانشاه ش��رایط به گونه ای است که همیشه 
سرمایه گذاران از آن فرار می کنند و این عدم سرمایه گذاری 
لطمات جبران ناپذیری در منطقه به دنبال داشته است که 
یکی از دالیل فرار سرمایه گذار فراهم نبودن زیرساخت های 
الزم برای توسعه اس��ت. امروز جهان یک دهکده است و 
فراهم کردن زیرس��اخت و امکانات فیبر نوری در کل دنیا 
مهم ترین فاکتور توس��عه است و از دیدگاه من در منطقه 
اورامانات نیز مهم ترین فاکتور و تنها راه نجات منطقه است.
این�ک از دیدگاه ش�ما مهمتری�ن راهکارها برای 
تس�ریع در ام�ر توس�عه منطق�ه چیس�ت و چ�ه 

اولویت هایی برای این منظور پیشنهاد می کنید؟
مال احمد بهرامی: حذف دیدگاه امنیتی 
در منطقه. استفاده از بازارچه های مرزی و 
ساماندهی آنها و اختصاص بودجه و دادن 
تسهیالت ارزان به مردم محلی که در زمان 

جن��گ در تی��رررس بمباران عراق بودن��د و هنوز هم آثار 
مخرب آن در منطقه باقی اس��ت. مردم م��ا زمانی در نوار 
م��رزی از درد دوران جن��گ می نالیدند در حالی که مردم 
شهرهای مرکزی با دالر 7 تومانی کارخانجات بزرگ احداث 
کردند و اکنون ما همچنان محروم و آنها باالدست هستند.

محمد رئوف قادری: ب��رای جبران آن 
آن  و  دارد  وج��ود  راه  ی��ک  فق��ط 
س��رمایه گذاری ویژه دولتی و ایجاد یک 
بس��تر مناس��ب س��هل و آس��ان برای 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی از طرف دولت اس��ت از 
طرفی حذف نگاه سیاسی و امنیتی غالب بر فعالیت های 
اقتص��ادی، فرهنگی، اجتماعی بر ای��ن مناطق و به دیگر 
س��خن تا زمانی که در مورد یک جامعه سیاسی، تعریف 
مشخصی در روابط حاکم بر مردمان وجود نداشته باشد و 
در ضوابط اجرائی جایی برای تفاوت های قومی و مذهبی 
در نظر گرفته نشود، چیزی بنام »مسئله« طرح نمی شود تا 
کس��ی نیز در اندیش��ه حل آن باشد. بر این اساس نتیجه 
می گیری��م که در نگاه سیاس��ی و امنیتی و محرومیت و 
عقب ماندگی یک رابطه علت و معلولی وجود دارد. از دیگر 
س��و تقویت زیرس��اخت های مناس��ب با نیازهای مناطق 
کرد نش��ین یکی دیگر از راهکارهاس��ت که بر اساس آن 
زیرس��اخت های اقتصادی در بخش های مختلف صنعتی، 
کش��اورزی و بازرگانی مانند راه ه��ای مواصالتی زمینی و 
هوائ��ی، جذب س��رمایه گذاران داخلی، خارج��ی و ایجاد 
تسهیالت الزم برای حضور سرمایه گذاران و به کار گرفتن 
س��رمایه های کوچک محلی است و مش��ارکت و حضور 
نخبگان و تحصیل کردگان این مناطق در ساختار سیاسی 
قدرت و ثروت هم از دیگر راهکارهای مهم اس��ت چرا که 
س��هم این مردم در مدیریت های کالن کشور و استان به 
منظور مش��ارکت در تصمیم س��ازی ها و تصمیم گیری ها 
بسیار اندک و یا حتی در حد صفر است و این مهم یکی از 

عوامل عقب افتادگی و محرومیت این مناطق است. 
مصطف�ی محم�دی: اولوی��ت اول من 
توس��عه گردشگری اس��ت چون تقویت 
گردشگری در منطقه با خود گردشگران 
را به منطقه می آورد و از طرفی ساماندهی 
مرزی و ایجاد صنایع تبدیلی اولویت های بعدی برای برای 

توسعه و ارتقاء منطقه است.
فتح اهلل حس�ینی: مهم تری��ن راهکار 
جذب بودجه و اعتبار اس��ت. ما در اینجا 
بیمارستان روانسر را داریم که چندین بار 
از طرف وزیران مختلف کلنگ زنی شده و 
قرار شده با بودجه ملی تاسیس شود اما بعد از سال ها هنوز 
تاسیس نشده است. برای برون رفت از این وضعیت و نجات 
از مشکالت موجود مهم ترین راهکار اختصاص بودجه ملی 
است. از دیگرسو ایجاد تشکلی سازنده با حضور نمایندگان 
مناطق کردنشین و اورامانات که در ادوار گذشته در مجلس 
و در دولت های مختلف حضور داش��ته اند مي تواند نقش 
مهمی را در تبادل تجارب برای حل مش��کالت منطقه و 

توسعه آن ایجاد کند.
نعم�ت اهلل منوچه�ری: مهمتری��ن 
راهکار، تغییرات اساس��ی و بنیادی در 
اکث��ر ارکان دولت، نهادها و ارگان هایی 
اس��ت که فس��اد و ناکارآمدی بیش��تر 

بخش های آنرا فرا گرفته است. همچنین همانگونه که 
اش��اره ش��د توجه به امر تولید و اشتغال زایی از جانب 
دولت و بخش خصوصی و اصالح قوانین دست و پاگیر و 
بوروکراس��ی های اداری در ای��ن زمین��ه و توج��ه ب��ه 
پتانسیل های منطقه در بخش های بازرگانی، کشاورزی و 
گردش��گری و عنایت ویژه به بکارگیری نخبگان و کار 

آفرینان می تواند راه گشا و سازنده باشد.
ش�هاب نادری: وقتی زیرساخت فراهم 
نباشد همه شرایط هم مهیا باشد باز هم 
در توسعه منطقه تاثیری ندارد. باید حتما 
دست کم زیرس��اخت جاده ای آن فراهم 
باشد، مرزها س��اماندهی شود تردد بس��یار ماشین ها در 
جاده های غیراستاندارد موجب تصادفات و حوادث می شود 
و عدم ایمنی در جاده ها را سبب می شود. جاده هم ایمن 
نباشد به یقین سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری در 
منطقه نیس��تند چرا که امنیت و س��المتی برای همه در 
درج��ه اول اهمیت قرار دارد بر این اس��اس ایمن بودن و 

زیرساختی که مورد نظر است، باید فراهم شود.
تا چه میزان حضور نخبگان کرد و منطقه اورامانات 
در ته�ران در مراک�ز مختل�ف اداری، پژوهش�ی، 
دانش�گاهی و تصمیم گیری را کمک کننده به حال 
وضعیت منطقه م�ی دانید؟ و تا چه می�زان لزوم و 
ایجاد تشکلی کاربردی  و موثر در مرکز را برای این 
منظ�ور الزم می دانید؟ آیا خود ش�ما آمادگی الزم 

برای همکاری با چنین گروه و تشکلی را دارید؟ 
مال احمد بهرامی: حضور نخبگان کرد به 
وی��ژه متخصصی��ن حوزه ه��ای صنعت، 
کش��اورزی و بازرگانی به یقین مي تواند 
مفید و کمک حال مردم بومی منطقه و 
حتی الگویی برای مردم منطقه باشند. در این شرایط بدون 
شک ایجاد تش��کل کامال موثر است و یکی از تاثیرات در 
برگ��زاری اتنخابات مختلف ش��ورای ش��هر و نمایندگان 
مجلس و ... اس��ت که بس��یاری از کاندیداها م��ردم را با 
شعارهای توخالی برای انتخابات ترغیب می کنند و در این 
ن��گاه حزب��ی و تش��کلی ب��رای فعالی��ت در انتخابات و 
آگاهی بخشی به مردم برای انتخاب اصلح از ضروریات الزم 
زندگی مردم اس��ت. بنده به صورت تمام وقت و با آمادگی 
کامل تمایل همکاری با چنین تشکلی را برای زدودن فقر 

و توسعه نیافتگی در منطقه خواهم داشت.
محمد رئ�وف ق�ادری: ته��ران فقط 
پایتخت سیاس��ی ایران نیس��ت تهران 
پایتخت اقتصادی ایران نیز هست به این 
معن��ی ک��ه عم��ده تصمیم گیری ها و 
تصمیم سازی های اقتصادی در تهران گرفته می شود و از 
طریق تهران به اس��تان ها و از اس��تان ها به شهرستان ها 
پمپاژ می شود. برای دست یابی به توسعه متوازن در سطح 
کشور باید همه مناطق سهمی عادالنه از آن داشته باشند 
ما انتظار ایجاد مدینه فاضله نداریم بلکه انتظار داریم هر 
امکاناتی هست عادالنه نسبت به وضع اجتماعی در همه 
مناطق ایران تقسیم شود ولی اگر تهران، اصفهان، شیراز 
و کرمانش��اه از امکان��ات بالقوه و بالفعلی برای توس��عه 
برخوردار است اورامانات نیز از همه امکانات برخوردار شود 
و ای��ن امکان پذی��ر نیس��ت مگ��ر اینک��ه نخب��گان و 
تحصیلک��ردگان بوم��ی در کانون ه��ای تصمیم گیری و 
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تصمیم-س��ازی حضور داش��ته باش��ند. اگر به ترکیب 
دولت مردان در 40 س��ال گذشته نگاه کنید بیش از 90 
درص��د دولت مردان و تصمیم  س��ازان کش��ور اعم از قوه 
مجریه، مقننه و حتی دستگاه قضایی از نیروها و نخبگان 
دیگر اس��تان های ایران و  شهرستان های ایران هستند و 
استان هایی که رجال، مردان و زنانی از آنان در راس امور 
سیاسی و اجرایی کشور قرار گرفته اند شاهد آبادانی، رونق 
و توسعه بیشتر هم بوده اند. کرمان، یزد، سمنان، خراسان، 
اصفهان و فارس از این جمله اند اما رتبه های اول بیکاری 
را کرمانشاه، کردستان، ایالم، آذربایجان غربی و سیستان 
و بلوچس��تان به خود اختصاص مي دهند؛ ریشه و عامل 
همه اینها عدم حضور نخبگان ما در سطوح عالی کشور 
اس��ت و بای��د تالش کنیم نخب��گان م��ا در کانون های 
تصمیم گیری و تصمیم سازی قدرت در سطوح ملی قرار 
گیرند انتظار دارم نخبگان، سرمایه داران و فعاالن عرصه 
سیاسی اجتماعی ما حضور خود را در مرکز کشور تقویت 
کنند و حتی اگر مردم ما پلکان ترقی کسی شدند اجازه 
ندهند که به آسانی پایتخت را ترک کنند. بر این باورم که 
در س��از و کار یک تشکل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی بیشتر مي توان مفید بود تا به صورت حرکت های 
انفرادی و تصمیم گیری های ف��ردی. صدای فردی ما به 
جایی نمی رسد اما اگر بتوانیم برای بیان دردها، آرزوها و 
مطالبات، دیگران را همراه و فریاد مشترک هم شویم قطعا 
صدای ما شنیده می شود به همین منظور من از هر نوع 
تشکلی که بتواند مسیر توسعه را با خردجمعی هموار کند 
حمایت مي کنم و اعتقادم بر این اس��ت ما در قالب یک 
خرد جمعی و در یک تش��کل و با هم افزایی مي توانیم به 
توسعه برسیم و رونق اقتصادی در منطقه باشیم در غیر 
اینصورت شانسی برای موفقیت نداریم. لذا به تبعیت از 
س��وال ش��ما دع��وت مي کن��م از هم��ه نخب��گان و 
تحصیل ک��ردگان به دور از هر گون��ه موضوع گیری های 
فردی و انتقادی در کنار همدیگر قرار بگیرند تا بتوانیم به 
صورت یکدس��ت فریاد مش��ترک مطالبات و حق خود 

باشیم چرا که حق دادنی نیست و گرفتنی است.
مصطفی محمدی: فعالیت نخبگان در 
مرکز صد در صد مثمرثمر است فعالیت 
آنها در تهران و گرفتن ارتباط با مسئوالن 
در منطقه در معرفی و ارتقاء منطقه موثر 
خواهد بود و وجود تشکلی در این زمینه ضروری است چرا 
که اگر  تش��کل، رسانه و جرایدی برای انعکاس مشکالت 
منطقه نباشد امکان توسعه منطقه نیز فراهم نمی شود البته 
تشکلی که صرفا در راستای توسعه منطقه و نه در راستای 
اهداف، باور اش��خاص و افرادی خاص باشد. با کمال میل 
حاضر به همکاری در چنین تشکلی هستم چنانچه بنده با 
وجود اینکه هم  اکنون نماینده نیستم اما برای بحث انتقال 
بخش سردسیری سد داریان به پاوه و جوانرود، ده ها جلسه 

با استاندار و مسئوالن وزارتی داشته ام.
فتح اهلل حس�ینی: متاس��فانه با وجود 
نخبگان فراوان، چون مرکزی برای معرفی 
و شناس��ایی آن��ان وج��ود ن��دارد هنوز 
نتوانسته ایم اس��تفاده بهینه ای از توانایی 
آنها داشته باشیم و از طرفی آمار درستی از تعداد نخبگان 
و تحصیل کردگان نیز در دس��ت نداریم اما یکی از شرایط 
پیشرفت منطقه حضور نخبگان است که عرق منطقه ای و 

حس دلسوزی به اورامانات دارند. یکی از فاکتورهای مهم 
این اس��ت که این نخبگان اگر در بدنه کشور و حاکمیت 
نقش داشته باشند، نقش سازنده ای هم در منطقه خواهند 
داشت. چنانچه بخشی از نیروهایی که در مرکز قرار دارند 
واقع��ا برای منطق��ه تالش می کنند با ای��ن وجود باز هم 
احتیاج به تش��کیل تشکل هست تا با کمک آن بتوانند از 
میان آنان استاندار و مدیران استانی معرفی کنند و بنده با 
عشق و عالقه مندی بس��یار حاضر به همکاری در چنین 

تشکلی خواهم بود.
نعم�ت اهلل منوچهری: حضور نخبگان 
می تواند موثر و کارساز باشد اما واقعیت 
این است که ریاست طلبی یکسری افراد 
و اص��رار ب��ر افزایش س��نوات خدمتی و 
بکارگیری مجدد بازنشستگان در مدیریتیهای کالن مانعی 
برای اش��تغال و بکارگیری نخبگان و شایس��ته ساالری و 
جوانگرایی است. اما تالش برای تحقق این امر که از حقوق 
اولیه و برحق نخبگان منطقه است الزم و ضروری به نظر 
می رس��د. مسلما وجود تشکلی از نخبگان و افراد کارآمد 
جهت بررس��ی، تحلیل و آس��یب شناس��ی موانع و ارائه 
راهکارهای س��ازنده جهت بسترس��ازی در زمینه توسعه 
اورامانات بس��یار مفی��د وموثر خواهد ب��ود و بنده جهت 
مشارکت در هر اقدام موثری که منجر به حل مشکالت و 

پیشرفت و توسعه منطقه شود آماده هستم.
ش�هاب نادری: امروزه بحث ارتباطات 
در توسعه بسیار موثر است بر این اساس 
حضور نخبگان در سطح ملی صد درصد 
تاثیرگذار است چون آنان تعصب خاصی 
بر منطقه ای که در آن رشد کرده اند، دارند اگر برخی از 
مناطق خیلی رش��د کرده اند بدون شک از تاثیرگذاری 
نخبگان آن منطقه و حضور آنها در مراکز تاثیرگذار است. 
به عن��وان مثال ب��رای راه آهن کرمانش��اه -همدان که 
بین المللی است 60 میلیارد بودجه اختصاص داده اند در 
حال��ی که ب��رای راه آهن بان��ه - ش��مال  150 میلیارد 
اگ��ر در دس��تگاه های  انش��اهلل  داده ان��د.  اختص��اص 
تصمیم گیرن��ده و تاثیرگذار نیروه��ای بومی منطقه ما 
حضور داش��ته باش��ند تاثیر بس��زایی دارند. در دوران 
دانش��جویی در تهران دیدگاه تش��کلی وجود داشت اما 
آنطور که باید ساماندهی نشد و نمی دانم به کجا رسید. 
تشکل ها و سازمان های مردم نهاد را اگر مجوز رسمی و 
قانونی داشته باشد و در راستای رشد و ارائه راهکار برای 

توسعه منطقه باشند حاضر به همکاری با آنها هستم.
و سخن پایانی؟

مال احم�د بهرام�ی: رفع تبعیض 
قومی و مذهبی، به رسمیت شناختن 
حقوق قومی و شهروندی، مشارکت 
دادن همه ملت در تصمیم گیری ها و 
بگارگیری نیروهای محلی چکیده این مباحث است 

برای توسعه اورامانات و منطقه.
محمد رئوف قادری: آمارها و حقایق 
موج��ود نش��ان می دهد ک��ه مناطق 
کردنش��ین و اورامانات با توجه به کلیه 
و  امکان��ات  علی رغ��م  و  ش��اخص ها 
استعدادهای بالقوه اقتصادی از محرومیت و عقب افتادگی 
ناخواسته ای رنج می برد که البته این توسعه نیافتگی یک 

بال و یا تقدیر آس��مانی نیس��ت. بلکه زای��ده عملکرد 
انسان ها، نادرستی سیاست ها و ناتوانی مدیریت هاست و 
تا زمانی که نتوانیم جایگاه اس��تانهای کردنشین را در 
کشور و اورامانات را در استان کرمانشاه در فرآیند توسعه 
تعریف کنیم. اینکه با این شرایط نامناسب اقتصادی قادر 

نخواهیم بود به توسعه بیاندیشیم.
مصطفی محمدی: کاری که رسانه ها و 
از جمله فراتاب برای انعکاس مشکالت 
انجام می دهند کاری ارزش��مند است 
چ��را که ت��ا ظرفیت ها و پتانس��ل ها و 
مش��کالت مردم منطقه معرفی نشود نمی توان انتظار 

بهبود وضعیت و توسعه داشت.
فت�ح اهلل حس�ینی: آرزوی موفقیت 
دارم و امیدوارم به ش��یوه ای شرایط و 
وضعیت منطقه را رص��د کنید که در 
مراک��ز تصمیم گی��ری در دولت موثر 
باشید و به اهداف مورد نظر توسعه ایران و توسعه منطقه 

کردستان و کرمانشاه دست یابیم.
نعمت اهلل منوچهری: در اینجا برخود 
الزم می دانم گرامی بدارم یاد و خاطره 
دو تن از نماین��دگان متوفی اورامانات 
مرح��وم مال عبدالرحم��ن رحیمی که 
چند سال قبل در رنج و بیماری و در سکوت و بی مهری 
مسئولین با زندگی وداع نمود و مرحوم جناب باباخاص 
که ثابت کرد نام نیک نشات گرفته از خدمات صادقانه 
بس��یار ماندگارتر از مادیات وتعلقات دنیوی است و در 
پایان خداوند بزرگ را سپاس می گویم که ما را در انجام 
وظای��ف خطیر نمایندگی در کم��ال صداقت، پاکی و 
شجاعت و براساس عدالت یاری نمود و از مردم شریف 
اورامان��ات بخصوص عزیزانی که از ابتدا تا پایان این راه 
سخت و پر خاطره نمایندگی بدون هیچ چشمداشتی 
بنده را یاری نمودند بس��یار سپاسگزارم و همگان را به 
خدای بزرگ می سپارم .»و ُهَو َمَعُکم أیَن َماُکنُتم َواهلل 
بَِما تَعَمُلوَن بَِصیُر« )سوره حدید آیه 4( الهی َکفی بی 
ِعزاً اَن تَکوَن لی ربا / َو کفی بی فخراً اَن اَکوَن لََک عبدا 

/ الهی اَنت َکما اُحب َفَجعلنی َکما تُِحب.
شهاب نادری: مردم منطقه اورامانات 
م��رزدار بوده اند نه مرزنش��ین و با همه 
کمبودها و محرومیت ها هنوز تابع کشور 
و پیرو خط رهبری هس��تند و زحمت 
می کشند اما متاسفانه نگاه دولت به منطقه باعث شده 
مردم نظارت کننده باشند با اینکه منطقه محروم جنگی 
و زلزله زده اس��ت اما هنوز ن��گاه تهدیدآمیز دولت نگاه 
خوبی نیست و مردم ناراحتند چرا که 86 درصد مردم به 
این دولت رای دادند. به خاطر نبود اشتغال و کارخانجات 
جوانان بیکار از منطقه و از کشور می روند و دیدگاه ما این 
است که مس��ئوالن اندکی مانند شهرهای مرکزی در 
غ��رب کش��ور نی��ز س��رمایه گذاری کنن��د و هم��ه 
سرمایه گذاری ها در تهران، شیراز و اصفهان نباشد چرا 
که حضور جوان بیکار در مرکز کشور آسیب اجتماعی 
اس��ت و در مناطق مرزی آسیب امنیتی و این دو با هم 
فرق دارند در مناطق مرزی گروه های معاند وجود دارد 
بر روی افکار جوانان تاثیر می گذارند هر چند جوانان ما 

همواره از آب و خاک و مملکت محافظت کرده اند.
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عکاس| عبداهلل مرادی|
 اورامانات موسم رب گیری
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عکاس| فواد گودرزی|
فرهنگ اورامانات از دریچه دوربین
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گفت و گوی فراتاب با نیکی کریمی از لحظه های تلخ و شیرین کمک به زلزله زدگان کرمانشاه:

وظیفه انسانی در حین کمک به مردم مرز نمی شناسد!
ُکردها همیشه در ذهنم مردمانی اصیل، مهربان و با تاریخ و فرهنگی غنی بوده اند

فراتاب – گروه اجتماعی: تمام جانمان با آنها لرزید با آنهایی که کودکانشان را زیر آوار جستجو کردند، با آنهایی که صدای نفس 
های مادرانشان را هنوز می شنیدند و آنهایی که پدرانشان را در میان سنگ ها جستجو می کردند. یک سال از فاجعه بزرگ زلزله 
کرمانشاه گذشت هر چند اتفاقی تلخ و ناگوار بود اما مردم کشور اعم از فعاالن مدنی، هنرمندان و دیگر گروه ها با همت غیرقابل 
وصف خود به کرمانشاهیان نشان دادند که آنان تنها نیستند و در حرکتی تاریخی، ملی و خودجوش شاهد گسیل سیل کمک های 

مردمی و حضور آنان در مناطق زلزله زده بودیم، حرکتی که اگرچه نه با شدت قبل، اما همچنان تا به امروز ادامه داشته و دارد.
در این بین برخی از چهره های مش�هور هنری و ورزش�ی و حتی دانشگاهی کشور حضوری فعاالنه و موثری از خود ایجاد کردند، 
»نیکی کریمی« یکی از فوق س�تاره های س�ینمای ایران طی س�ه دهه اخیر اس�ت که به مانند بسیاری دیگر ساعاتی پس از وقوع 
زلزله از طریق شبکه های اجتماعی از آغاز فعالیت هایش برای جمع آوری کمک های مردمی به زلزله زده ها خبر داد. حرکتی که 
با استقبال قابل توجهی روبرو شد و از سوی دیگر بازتاب زیادی نیز یافت و خود باعث الگو شدن برای بسیاری دیگر شد امری که 
از دید مردم آسیب دیده و زلزله زده کرمانشاهی نیز پنهان نماند و اینک پس از یک سال و اندی از آن ماجرای حزن انگیز جمعی 
از فعاالن مدنی و انجمن های خیرخواهانه در تهران حاضر ش�دند تا به پاس اقدامات و حرکت انس�ان دوس�تانه ی خانم کریمی به 
رسم سپاس تندیسی به وی اهدا کنند. آنچه که بدنبال خواهد آمد مصاحبه با خانم کریمی در حاشیه این مراسم پاسداشت است. 

مشروح مصاحبه بدنبال خواهد آمد:
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فراتاب: لطفا به عنوان نخستین سوال 
بفرمایی�د چ�ه اتفاق�ی روی داد و چه 
عاملی باعث شد تا درست چند ساعت 
پ�س از وقوع زلزله بص�ورت داوطلبانه 
خود را موظف بدانید که به جمع آوری 
کمک ه�ای مردمی و س�امان دادن به 
بخش�ی از فعالی�ت های مردم�ی برای 

کمک به زلزله زده ها دست زنید؟
نیکی کریمی: این خیلی واضح اس��ت که 
همه ما خیلی تحت تأثیر قرار گرفتیم وقتی 
که زلزله اتفاق افتاد به نظرم اینکه هرکسی 
دلش میخواس��ت به هر نحوی که می تواند 
کمک کند و برای من هم این اتفاق افتاد که 
چطور می توانم در این کمک رسانی سهیم 
باشم و در نتیجه با توجه به چندین تماسی 
که با من از س��وی دوستان و افراد مختلف 
انجام ش��د و درخواست ها و اعتماد و لطفی 
که دوس��تان و مردم به بنده داشتند، بر آن 
ش��دم تا با دادن یک شماره حساب بانکی، 
از مردم و دوس��تان و افرادی که من را می 
شناختند و بهم همیشه لطف و مهر داشته 
اند بخواهم از این طریق در کمک کردن به 

مردم زلزله زده کرمانشاهی اقدام کنند.
فرات�اب: پس از انتش�ار پیام ش�ما و 
نیز ش�ماره حسابتان ش�اهد بودیم که 
بالفاصله بسیاری به شما مراجعه کردند 
و عماًل در میانه کمک های مردمی و نیز 
زلزله زده ها قرار گرفتید لطفا بفرمایید 
از آن آغاز تا به امروز در این زمینه چه 

کارهایی کردید؟
نیکی کریمی: کم��ک های مردمی خیلی 
س��ریع و بیش��تر از چیزی بود که فکر می 
کردم و بالفاصله ش��اهد بازنش��ر پیامم در 
صفحه های اجتماع��ی مختلف و تماس ها 
و پیام های گس��ترده مردم و دوستان شدم. 
کم��ک ها ه��م با توجه به وضعی��ت آنها به 
دو دسته تقسیم ش��دند: کمک های نقدی 
و کمک های اجناس��ی. ک��ه در دومی نیاز 
ب��ود مکانی را مهیا و معرف��ی می کردیم و 
کاره��ای الزم ب��رای انبار و بس��ته بندی و 
ارس��ال. به همین دلیل از همان اول شروع 
کردیم به جمع آوری وس��ایل، وس��ایلی که 
مردم میفرستادند ما جمع آوری می کردیم 
و به محل زلزله ها می فرس��تادیم در عین 
الحال رقمی جمع ش��د که ما توانستیم کم 

ک��م یک محل زلزله زده را پس از بررس��ی 
های چندی انتخاب و در بازسازی آن کمک 
کنیم. اما ی��ک موضوع دیگر ک��ه از همان 
روزه��ای نخس��ت فکر من را مش��غول می 
کرد این بود که ی��ک کانون فرهنگی برای 
حمایت از بچه های مناطق زلزله زده ایجاد 
کنیم و خدا را ش��کر که این اتفاق نیز افتاد 
و در نهایت مکان آس��یب دیده ای را توسط 
کم��ک های مردمی بازس��ازی ک��رده و در 
نهایت به »کانون پرورش��ی فکری کودکان 
و نوجوانان« تحوی��ل دادیم و می توانم این 
خبر خوب را به ش��ما بدهم ک��ه اینک آن 
م��کان در حال فعالیت و کمک رس��انی به 

کودکان و نوجوانان است.
فرات�اب: در ای�ن بی�ن برخ�ی انتقاد 
می کردند و همچن�ان می کنند که در 
مواقع�ی مانند وقوع بالی�ای طبیعی و 
یا مس�ائلی از این دس�ت چه�ره های 
شناخته ش�ده و مردمی که اختصاراً با 
عنوان »س�لبریتی ه�ا« از آنان یاد می 
کنند، نمی بایست این میزان به مسائل 
ورود کنند، دیدگاه شما در این خصوص 
و یا بهتر بگویم پاسخ شما به این نقدها 

و منتقدین چیست؟
نیکی کریمی: به نظر من ش��ما هر کاری 
ک��ه بخواهید انجام بدهی��د هر جای جهان 
باالخره عده ای موافق هس��تند و یک عده 
ای هم مخالف. اما موضوعی که مهم اس��ت 
این اس��ت که در آن زمان بسیاری از مردم 
هستند که نیازمند کمک های فوری هستند 
و وقتی در زلزله کرمانشاه شاهد وقوع فاجعه 
ای در سطحی گسترده و چند ده هزار نفری 
بودیم، دیگر نمی بایست منتظر ماند و دید 
که ببینیم بقیه چ��ه می کنند و یا چه می 
گوین��د ای��ن موضوع برای من نی��ز بود، در 
همان ساعات نخست و انتشار خبر و دیدن 
تصاوی��ری از زلزله، بزرکترین دغدغه ام این 
ب��ود که من نوعی به عنوان یک فرد چگونه 
می توانم به هموطنانم کمک کنم و بخشی 
از آالم و دردهایش��ان را کم کنم. در چنین 
مواقعی کافی اس��ت به خودتان و کاری که 
می خواهید انجام بدهید ایمان داشته باشید 
و منم ب��ه اینکه می توانم و باید کاری کنم 
ایمان داش��تم و دارم و لذا وارد این پروسه 
شدم. چون به نظرم در موقع حادثه و موقعی 

که کمک الزم است، آخرین چیزی که می 
ت��وان به آن پرداخت و فکر کرد دیدگاه و یا 

نقد دیگران است.
فراتاب: مهمترین تجاربی که از ورود 
ب�ه کمک به زلزله زده ها به آن دس�ت 

یافتید چه بودند؟
نیکی کریم��ی: از اولی که ما وارد این کار 
شدیم برای من یک تجربه خیلی بزرگ بود 
خیلی چیزها یاد گرفتم سفرهای زیادی به 
استان کرمانشاه و شهرها و روستاهای زلزله 
زده س��رپل ذه��اب، ث��الث باباجانی و قصر 
ش��یرین زدم داش��تم. کردها همیشه برای 
من نماد مردمانی اصی��ل، با فرهنگی غنی 
و جاذب��ه های زیادی بوده و هس��تند و این 
را از نزدیک و در حین کمک رس��انی خود 
بطور ملموس دیدم و می توانم بگویم تجربه 
های زی��ادی همراه با لحظه های تلخ و گاه 
شیرین بس��یاری را در کنار بخشی از مردم 

ُکرد تجربه کردم.
فراتاب: و به عنوان آخرین سوال شما 
پیش از این چه میزان آشنایی و ارتباط 

با کردها و فرهنگ ُکردی داشتند؟
نیک��ی کریم��ی: یکی از دوس��تان بس��یار 
نزدیک و صمیمی پدرم ُکرد سنندج هستند، 
لذا از همان کودکی من با آنان بزرگ ش��دم 
و آشنایی نسبی داشتم و همانطور که اشاره 
کردم می دانستم که ُکردها، ایرانیانی اصیل، 
ب��ا تاریخ و فرهن��گ غنی هس��تند و اینکه 
بسیار مردم مهربان و پرلطف و مهمان نوازی 
هستند و خودم به عینه برداشت هایی که از 
کودکی داشتم را طی همین 16 ماه گذشته 
که در ارتباط بیشتر و مستمر با مردمان ُکرد 
بوده ام دیده ام و آرزو دارم تا بار مش��کالت 
ناش��ی از زلزله و نیز توسعه نیافتگی و ... در 
این منطقه و نیز بقیه کشور با همت و حضور 
م��ردم و همکاری بیش��تر مس��ئوالن هرچه 

سریع تر برداشته شود.
فرات�اب: ب�ا س�پاس از وقت�ی که در 
اختیار م�ا قرار دادی�د و آرزوی تداوم 

موفقیت ها
نیک��ی کریم��ی: م��ن نی��ز برای ش��ما و 

همکارانتان آرزوی موفقیت دارم.

گفت و گو از ثریا مقدمی فر – 
دانشجوی دکترای شیمی نساجی
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دکتر عبداهلل رمضانزاده، سخنگوی دولت اصالحات:

تبعیض مثبت اقتصادی راهی برای تحقق عدالت بین اقلیت های ایرانی
شما چند مدیر از اقلیت ها سراغ دارید که در مناطق مرکزی مانند اصفهان و شیراز و… مشغول به کار باشد. من که فردی 
را سراغ ندارم، اما در برابر من تعداد زیادی مدیر اصفهانی و شیرازی سراغ دارم که در سراسر ایران فعالیت کرده و امور 

را در دست دارند

فراتاب | گروه سیاسی|
دکتر عبداهلل رمضانزاده اس��تاد بازنشس��ته 
ش��ده ی روابط بین الملل دانشگاه تهران، که 
در کارنامه اجرایی اش سمت های استانداری 
استان کردستان در دور اول دولت اصالحات و 
سپس سخنگویی این دولت در دور دوم را دارد 
با توجه به تخصص آکادمیک، سوابق اجرایی 
و نیز ُکرد بودنش در گفت و گویی به آس��یب 
شناسی سیاست های کلی جمهوری اسالمی 
ایران در قبال اقوام و مذاهب مختلف دس��ت 
زده است و همچنین راهکارهایی برای شتاب 
بخشیدن به روند توسعه در این مناطق و نیز 
برقراری عدالت و کاهش نارضایتی و انتقادات 
در این زمینه به نظام و بخصوص دولت حسن 
روحانی ارائه داده است. متن کامل این گفت 
و گو که توس��ط هفته نامه تجارت فردا انجام 

شده است در ادامه خواهد آمد:

آق�ای روحان�ی در جمع م�ردم مهاباد 
سخنانی در مورد عدم تبعیض بین قومیت 
های دینی مطرح کرد و خواس�تار اجرای 
عدال�ت بین تمام اقوام ایرانی ش�دند. به 
نظ�ر ش�ما آیا می ت�وان این س�خنان را 
س�خنانی در جهت اجرای بخش بر زمین 

مانده اصل 15 قانون اساسی دانست؟
رمضانزاده: مسئله مشارکت همه ایرانیان در 
اداره امور کش��ور از جمله مباحثی اس��ت که 
بع��د از دوم خرداد 76 به صورت جدی مطرح 
ش��ده و مورد مطالبه اقوام ایرانی قرار گرفت. 
در هشت س��ال دوره اصالحات، تالش شد به 
بخش کوچک��ی از این مطالبات پاس��خ داده 
ش��ود. البته در دوره هشت ساله آقا یاحمدی 
نژاد این مسئله به فراموشی سپرده شد. آقای 
روحان��ی در تبلیغات انتخاباتی خود منش��ور 
اق��وام ایرانی را منتش��ر ک��رده و اعالم کردند 
این منشور را به مرحله اجرا در خواهند آورد. 
در این منش��ور بر استفاده گسترده از مدیران 
بومی در س��طح مدیری��ت کالن منطقه ای و 
ملی تأکید شده اس��ت. متأسفانه این منشور 
چندان اجرایی نشد. حتی در مواردی، عقبگرد 
هم مش��اهده ش��د. اما مدل موفقی در استان 

سیس��تان و بلوچس��تان اجرایی ش��د. زمانی 
که آقای هاش��می اس��تاندار شدند، به صورت 
جدی این موضوع را پیگیری کرده و توانستند 
تغییرات��ی را در س��اختار مدیریت��ی اجرایی 
کنند. این تغییرات به نفع زنان و اقلیت های 
قوم��ی بود. البته این نکت��ه را باید اضافه کرد 
که اس��تفاده از مدیران بوم��ی در مناطقی از 
کشور نیز به فراموشی سپرده شد. به نظر من 
در حال حاضر وقت آن فرا رس��یده است که 
آقای روحان��ی به صورت ج��دی این مطالبه 
را پیگی��ری کنند. در ش��رایط موجود، آقای 
روحانی از سیاست خارجی تا حد زیادی فارغ 
البال شدند و بهتر است تا در این وضعیت، به 
سیاست داخلی توجه بیشتری بکنند. سخنان 
مطرح شده از س��وی آقای روحانی را باید در 

این چارچوب ارزیابی کرد.
فکر م�ی کنید چه دالیل�ی وجود دارد 
ک�ه با توجه به تصریح قانون اساس�ی بر 
یکسان بودن حقوق اقوام ایرانی همچنان 
ب�ه این موض�وع کم توجهی می ش�ود و 
برخ�ی از مدی�ران کالن کش�ور و حتی 

مدی�ران میان�ی اراده ای ب�رای برقراری 
مساوات بین اقوام ایرانی ندارند؟

رمضانزاده: من واقعاً هیچ دلیل منطقی برای 
کم توجهی به حقوق اقوام ایرانی پیدا نکردم. 
در این میان کسی اعالم آمادگی نکرده است 
ک��ه بخواهد دالیل عدم بهره گیری از مدیران 
اقلیت ه��ای قومی را مطرح کن��د. به عبارت 
دیگ��ر دلیلی برای ممنوعی��ت این کار مطرح 
نش��ده اما در عمل مشاهده می شود که افراد 
برخالف این موض��وع رفتار می کنند. منطق 
این رویکرد و رفتار تاکنون مش��خص نش��ده 

است.
می توان این ارزیابی را داش�ت که این 

مدیران نگرانی هایی دارند؟
رمضانزاده: در این مورد یک ترس موهومی 
وج��ود دارد که تاکنون مبنای آن مش��خص 
نش��ده اس��ت. ش��ما حتی یک مورد هم نمی 
توانید پیدا کنید که ش��ما به اقلیت قومی این 
کش��ور اعتماد کرده باشید و آن فرد، رفتاری 
نش��ان بدهد که اعتماد ش��ما را از بین ببرد. 
نکته جالب توجه این است که فساد اقتصادی 
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و سیاس��ی در ین این افراد بس��یار کم بوده و 
این افراد از نظر مالی بس��یار سالم هستند. در 
بیش��تر موارد، از مهارت و توانایی باالیی برای 
تصدی آن پست برخوردار هستند. هنوز برای 
خود من مش��خص نشده است که دالیل عدم 
اس��تفاده از اقلیت های قوم��ی و مذهبی در 
سطح مدیریت منطقه ای و ملی چیست و چر 
از توانایی این افراد حتی در سطح وزارت خانه 

ها بهره گرفته نمی شود.
به نظر ش�ما در چه شرایطی این تابو از 
بین رفته و این بس�تر فراهم می شود که 
از توانمندی این افراد در سطح مدیریتی 

کشور استفاده شود؟
رمضان��زاده: رفع این تابو فق��ط نیاز به یک 
اراده سیاسی دارد. در صورتی که آقای رئیس 
جمهور و یم همراه ایشان این اراده سیاسی را 
داشته باشد این مشکل حل خواهد شد و می 

توان از توانمندی اقلیت ها بهره برد.
عدم به�ره گیری از نیروه�ای توانمند 
اقلی�ت های قوم�ی و مذهبی در س�طح 
مدیران منطقه ای و ملی چه آس�یبی را 
به دنبال خواهد داش�ت و کشور را با چه 

مشکالتی رو به رو خواهد کرد؟
رمضان��زاده: اگر ش��ما مبن��ا را وحدت ملی 
قرار داده و این نکته را قبول داش��ته باش��ید 
که همه باید در اداره کش��ور مشارکت داشته 
باشند، در صورت عدم استفاده از این نیروها، 
این تصور برای آن ها ش��کل می گیرد که ما 
به ش��ما اعتماد نداریم. در صورتی که شما به 
آنها اعتماد نداشته باشید چطور انتظار دارید 
که آن ها به ش��ما اعتماد داشته باشند. با چه 
منطقی می توان این رویکرد را قبول کرد که 
مدی��ران غیرکارآمد در مناط��ق مذکور زمان 
امور را در دس��ت بگیرند در حالی که مدیران 
بس��یار موفقی در منطقه وجود دارد. از سویی 
عدم استفاده، دلسردی و انگیزه برای مخالفت 
ایجاد می کند. به همین دلیل باید از مدیران 
توانم��د اس��تفاده کرد و به خص��وص این که 
تبلیغات س��وء گسترده ای در آن سوی مرزها 
وجود دارد که باید تدبیری را به کار گرفت تا 
مانع اثربخش��ی آن ها شد. حال اگر نگرش ما 
به مقوله امنیت و وحدت، ملی باش��د باید از 

همه ایرانیان به صورت یکسان استفاده کرد.
ش�ما به تبلیغات سوء صورت گرفته در 
آن س�وی مرزها برای ج�ذب قومیت ها 
اش�اره کردید به صورت دقیق چطور می 
توان ش�رایطی را فراهم ک�رد که اهداف 
این تبلیغات محقق نش�ود؟ بهر هر حال 
نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که 

بس�یاری تالش دارند تا به ش�کاف میان 
حاکمیت و م�ردم دامن بزنند و موجبات 

نارضایتی را فراهم کنند؟
رمضان��زاده: واقعی��ت این اس��ت که برخی 
کشورهای همسایه با تبلیغات گسترده تالش 
دارن��د نیروهای داخلی را جذب کنند. ما باید 
انگیزه کافی را ایجاد کنیم تا اقلیت های قومی 
و مذهبی ما نه تنها جذب این تبلیغات نشوند 
بلکه خودش��ان مدافع ارزش های ملی باشند، 

برای شروع باید انگیزه کافی را ایجاد کرد.
ای�ن انگی�زه الزم را چطور بای�د ایجاد 

کرد؟
رمضان��زاده: رفع تبعیض ه��ای اقتصادی و 
حتی ایج��اد تبعیض مثبت. ب��ه این معنا که 
برنامه گس��ترده ای برای توس��عه این مناطق 
داشته باشیم. این کار در دولت اصالحات و در 
برنامه چهارم توس��عه مورد توجه قرار گرفت. 
متأس��فانه با به تعطیلی کش��ده شدن برنامه 
چهارم توسعه و سند چشم انداز، این کار هم 
به فراموشی سپرده شد. حتی در دولت جدید 
هم توجه جدی به این مسئله صورت نگرفت.

دولت اصالحات برای رفع تبعیض های 
اقتص�ادی در این مناطق چه برنامه ای را 

اجرایی کرد؟
رمضان��زاده: دولت دوم اصالحات با مدیریت 
آقای س��تاری فر در سازمان مدیریت و برنامه 
ری��زی توجه ویژه ب��ه مناطق کمتر توس��عه 
یافت��ه را به صورت جدی در دس��تور کار قرار 
دادند. در کنار برنامه آمایش س��رزمین، اصوالً 
تبعیض مثبت در دستور کار این مناطق قرار 
گرفت ک��ه ش��هرهای دارای قومیت مذهبی 
ه��م جزو این مناطق به ش��مار می رفتند. به 
منظور تحق��ق این هدف گاه��ی بودجه این 
مناط��ق هفت تا هش��ت برابر رش��د را تجربه 
کرد. اس��تفاده از مدیران بومی در بسیاری از 
مناطق در دستور کار قرار گرفت. به گونه ای 
ک��ه در حد معاونت وزیر دونی��روی کرد اهل 
سنت وجود داش��ت. حتی در سطوح منطقه 
ای از این مدیران به صورت گسترده استفاده 
ش��د. زمانی که من در کردستان فعالیت می 
ک��ردم در ابت��دای کار تع��داد نیروهای بومی 
بس��یار اندک بود اما در انتهای کار حدود 90 
درصد از مدی��ران و 60 درصد از مدیران کل 
و دو نفر از معاونان اس��تاندار از کردهای اهل 
سنت بودند. این اتفاق در این دوره زمانی رخ 
داد و هیچ خطیری هم کش��ور را تهدید نکرد 
بلکه باعث اعتماد بیش��تر مردم این منطقه به 

دولت شد.
به نظر ش�ما چنین رویک�ردی منجر به 

افزایش مشارکت سیاسی خواهد شد؟
رمضانزاده: قطعاً مشارکت سیاسی را افزایش 

خواهد داد.
آیا چنین فرآین�دی را می توان عاملی 

برا یتحقق توسعه همه جانبه دانست؟
رمضانزاده: توس��عه همه جانب��ه نیازمندی 
های دیگری هم دارد ش��ما به این نکته توجه 
کنید ک��ه در انتخاات اخیر مجلس ش��ورای 
اس��المی در دور دوم در یک��ی از اس��تان ها 
مشارکت مردم تنها 18 درصد بوده است. این 
موضوع باید بررس��ی شود که چرا مشارکت تا 
این حد ایین بوده اس��ت. در اس��تان دیگری 
مشکالت گس��ترده ای بین اقوام وجود دارد. 
م��وارد زیادی مش��اهده ش��ده ک��ه مدیریت 
بومی و استانی نتوانس��ته است به خوبی این 
مش��کالت را مدیریت و رفع کن��د. به همین 
دلیل در سیاست های قومی کشور، حتماً باید 

تجدیدنظر شود.
برخی از تحلیلگران بر این باور هستند 
ک�ه دلیل ع�دم انتخاب مدی�ر بومی این 
اس�ت که در صورت انتخ�اب مدیر از هر 
قومیت�ی، این امکان وجود دارد که طیف 

دیگر دلخور شود؟
رمضان��زاده: فرض کنید که این طور باش��د 
پس چرا در اصفهان، ش��یراز و کرمان این کار 
را انج��ام نداده و از این نیروها اس��تفاده نمی 
کنن��د. به هر حال می توانند از این نیروها در 
س��ایر شهرها استفاده کرده و گردش نخبگان 
ایجاد شود. این درست نیست که این سیاست 
تنها برای یک منطقه با اقلیت قومی اجرا شود 
و در ح��ق س��ایر افراد اعمال نش��ود. این کار 
مصداق تبعیض است. اگر قائل به این سیاست 
هستید که نیروی بومی نباید در منطقه خود 
کار کند خب اشکالی ندارد در سایر مناطق از 

آن ها استفاده کنید.
پس اعتق�اد دارید در ح�ال حاضر این 

نگاه تبعیض آمیز وجود دارد؟
رمضانزاده: بله، این نگاه تبعیض آمیز وجود 
دارد. ش��ما چند مدیر از اقلیت ها سراغ دارید 
که در مناطق مرکزی مانند اصفهان و ش��یراز 
و… مش��غول به کار باش��د. من که فردی را 
سراغ ندارم، اما در برابر من تعداد زیادی مدیر 
اصفهانی و ش��یرازی سراغ دارم که در سراسر 

ایران فعالیت کرده و امور را در دست دارند.
در براب�ر گالی�ه قومی�ت ه�ا ک�ه چرا 
نتوانس�تند ب�ه مقام�ات باالی سیاس�ی 
دس�ت پی�دا کنند بس�یاری ش�ما را به 
عنوان نمونه مطرح ک�رده و تأکید دارند 
حضور یک فرد کرد به عنوان سخنگوی 
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دولت این موضوع را نقض می کند که در 
برابر این پاس�خ، معترض�ان تأکید دارند 
آقای رمضان زاده کرد ش�یعه است. این 

نکته را قبول دارید؟
رمضانزاده: بله، این س��خن درست است. به 
هر حال ش��ما این نکت��ه را مدنظر قرار دهید 
ه ایران در جهان اس��الم نادی وحدت اس��ت 
و ت��الش دارد تا وحدت را در بین مس��لمانان 
ایجاد کند. ب��ه نظر من توجه به قومیت های 
مذهب��ی گامی در راس��تای تحق��ق این مهم 

است.
انتخاب یک سفیر سنی مذهب از سوی 
دولت تدبی�ر و امید را چطور ارزیابی می 

کنید؟
رمضانزاده: این اقدام بس��یار بجا و شایسته 
تقدی��ر بود. البت��ه انتظار ما این ب��ود که ای 
کاش زودتر ش��روع می ش��د و امید است که 
همچن��ان ادامه یابد. با این حال می توان این 
ض��رب المثل را ب��ه کار برد ک��ه ماهی را هر 
وق��ت از آب بگیری��د تازه اس��ت. در کل من 
قائ��ل به رفع تبعی��ض و ایجاد تبعیض مثبت 
هس��تم، هر جایی که محروم بود باید تبعیض 
در آن منطقه از بین برود. در گذشته مناطقی 
از کش��ور کمتر برخوردار ش��ده و منابع ملی 
بیشتر به مناطق مرکزی اختصاص پیدا کرد. 
در ش��رایط موجود باید منابع ملی به س��وی 
مناطق حاش��یه ای بیشتر س��رازیر شود. اگر 
رویکرد ملی اس��ت باید این سیاست اجرایی 
ش��ود مگر این که قائل به رویکرد دیگری در 

داخل کشور باشیم.
ش�ما این نکت�ه را باور داری�د که خود 
قومیت ها نیز خواهان، س�هم مناس�بی 

نیستند؟
رمضانزاده: اتفاقاً تقاضا و مطالبات زیادی در 
ای��ن حوزه وجود دارد و محرومیت ها باید در 
اولین فرصت جبران شود. در سیاست گذاری 
قومیتی باید مهندس��ی سیاسی مناسبی صور 
بگیرد تا تمام ایرانیان فارغ از قومیت و مذهب، 

در این امر مشارکت داده شوند.
تبعات عدم توجه و س�رمایه گذاری در 
این مناطق در فرآیند توس�عه اقتصادی، 

چه تأثیراتی را به همراه دارد؟
رمضانزاده: در س��ال 78 س��ازمان مدیریت 
و برنام��ه ریزی یک ش��اخص بندی اقتصادی 
محرومی��ت منطقه ای را تهیه و اس��تان ها را 
بر اس��اس رده محرومیت مشخص کرده بود. 
در این ش��اخص بندی، استان های سیستان 
و بلوچس��تان، کردستان و اردبیل و هرمزگان 
در رده های آخر توس��عه کشور قرار گرفتند. 

به هر حال این اس��تان ها از زیرس��اخت الزم 
برای توسعه، برخوردار نیستند. از سوی دیگر 
فاس��له این اس��تان ها از مرکز کش��ور بسیار 
دور اس��ت. مهم تر این که این اس��تان ها در 
مدیریت سیاس��ی نقش چندان��ی ندارند. در 
چنین ش��رایطی امکان جذب سرمایه دیگران 
وج��ود ندارد. به همین دلی��ل این محرومیت 
خود به خود بزرگ می شود. به منظور جبران 
این محرومیت باید اقدامی بزرگ را انجام داد. 
در س��ال 1374 به پیش��نهاد اس��تاندار وقت 
اصفهان هیئ��ت دولت مصوب می کند که به 
ازای هر کیلو فروش آهن یا فوالد، یک تومان 
به ش��هرداری اصفهان کمک ش��ود. شما این 
نکته را مدنظ��ر قرار دهید که هر ایرانی برای 
خرید آهن مجبور بود به ش��هرداری اصفهان 
کمک کن��د. این روال نادرس��ت اس��ت زیرا 
ش��ما ش��رایطی را فراهم کردید تا به مناطق 
کمتر برخوردار اختصاص یابد. این کارخانه با 
س��رمایه ملی ساخته شده اس��ت و نباید این 
سیاس��ت را ب��ار دیگر به نفع ش��هر برخوردار 
اصفه��ان اجرا کرد. این سیاس��ت موجب می 
ش��ود سیاس��ت واگرایانه اجرا ش��ود. در برابر 
باید سیاستی را اعمال کرد که اگر منطقه ای 
فاقد امکانات است امکانات بیشتری در جهت 
تجهیز زیرساخت به آن منطقه اختصاص پیدا 
کند. این سیاس��ت در برنامه چهارم توس��عه 
دیده ش��د و در سند چش��م انداز مورد توجه 
قرار گرفته و در طرح آمایش س��رزمین هم به 
صورت ج��دی در اولویت قرار گرفت. اگر این 
موارد مورد توجه سیاستگذاران قرار نگیرد این 
اندیشه در ذهن قومیت ها شکل می گیرد که 
چون ما قومیت هستیم با ما این گونه برخورد 
می ش��ود. البته ام��کان دارد ک��ه این هدف 
سیاس��تگذار نباش��د اما در عمل ب��ه واگرایی 
دامن م��ی زند. به همین دلی��ل هر چقدر به 
توسعه این مناطق کمک شود به وحدت ملی 
و تأمین منافع ملی کمک شده است. از سوی 
دیگر برای حل مش��کل مهاجرت و حاش��یه 
نشینی باید توس��عه این مناطق را در اولویت 
کاری قرار داد. حاش��یه نشینان از مناطق دور 
افتاده برای کار به مناطق برخوردار می آیند. 
اگر قرار اس��ت جلوی این سیل گرفته شود تا 
بح��ران های اجتماعی افزایش پیدا نکند الزم 
اس��ت تا به بهبود وضعیت این مناطق، توجه 

کافی شود.
برای دس�تیابی به رشد اقتصادی پیش 
بینی ش�ده کشور در این مناطق باید چه 

تدابیری را اجرا کرد؟
رمضان��زاده: ای��ن س��والی اس��ت ک��ه باید 

اقتص��اددان ها به آن پاس��خ دهن��د. در این 
مناطق س��رمایه گ��ذاری به س��رعت جواب 
نمی دهد. به هر حال زیرس��اخت الزم به حد 
کافی وجود ندارد. از س��ویی س��رمایه گذاری 
در زیرس��اخت ها، به س��رعت موجب رش��د 
اقتصادی نمی شود. این پارادوکس به صورت 
جدی نمایان می شود. به همین دلیل سرمایه 
گ��ذاری در این مناطق کمتر انجام می ش��ود 
که همانا سیاس��ت لیبرالی است که امکاندارد 
در این دولت هم طرفدارانی داش��ته باشد. به 
همین دلیل ناچاریم که مس��ائلی را فدا کرده 
و بخش هایی از رش��د اقتص��ادی را به تعویق 
بیندازی��م تا بتوانیم به مناطق کمتر برخوردار 

رسیدگی کرد.
باور ش�ما این اس�ت که تا زم�ان ایجاد 
زیرس�اخت های الزم نمی ت�وان در این 
مناطق به رش�د اقتصادی خوب دس�ت 

پیدا کرد؟
رمضانزاده: توسعه یک امر همه جانبه است. 
هم پایه بودن توس��عه سیاسی و اقتصادی را 
باید مدنظر ق��رار داد. نکته مهمتر این که تا 
سیاس��ت گذاری مناس��بی نداشته باشیم به 
رشد اقتصادی مناس��ب دست پیدا نخواهیم 
کرد. ش��ما باید چرخ��ه ای را در نظر بگیرید 
که ام��کان داد در ه��ر دوره ای یک اولویت 
داش��ته باش��د. نمی توان به ص��ورت جزم و 
خط��ی تعیین کرد که ک��دام یک بر دیگری 

برتری دارد.
شما اگر در شرایط موجود، مدیر استان 
کردستان شوید اولین اولویت کاری شما 

چیست؟
رمضانزاده: نش��ان دادن حس��ن نیت دولت 
مرکزی به مردم اولین اولویت اس��ت تا مردم 
اطمین��ان پیدا کنند که مش��کالت گذش��ته 
جبران خواهد ش��د. این کار نیازمند حمایت 
خاص ریاست جمهوری است. به همین دلیل 
اگر مدیری نتواند قول مس��اعدت خاص برای 
این مناطق بگیرد نباید این مسئولیت را قبول 
کند چون با مدیری��ت معمولی نمی توان در 

این استان ها کاری کرد.
به نظر ش�ما مجلس چ�ه کار می تواند 
بکن�د تا بی�ن قومیت ها عدال�ت برقرار 

شود؟
رمضانزاده: انتخاب یکی از برادران اهل سنت 
به عنوان عضو هیئت رئیسه کار بسیار خوبی 
بود. از س��ویی مجلس با برگش��ت ب��ه برنامه 
چهارم، س��ند چش��م انداز و آمایش سرزمین 
می تواند تبعیض مثب��ت اقتصادی را در این 

مناطق اجرایی کند.
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غم نان، اگر بگذارد

فراتاب – گروه اجتماعی|
 ب��ار دیگر جان کولبری جوان فدای نان ش��د؛ 
ب��ار دیگر کودکانی یتی��م، خان��واده ای عزادار و 
خلقی داغدار ش��دند. به دنب��ال آن هم بار دیگر 
نویس��ندگان کرد در داخل کشور یادداشت های 
اعتراض��ی خواهند نوش��ت و خارج نش��ینان هم 
هریک با انگیزه ای داد س��خن بلند خواهند کرد. 
بار دیگر سیاسیون مرکزنشین که تنها در روزهای 
انتخاب��ات یاد مردم کرد و ایران��ی بودن آنان می 
افتن��د، س��کوت خواهند کرد و روش��نفکران هم  
به جای جستن اس��رار زندگی رنج آور این مردم 
از درون، از دور و از ظ��ن خود ی��ار آنان خواهند 
ش��د و به ج��ای تقریر حقیقت، مصلحت پیش��ه 
خواهن��د ک��رد و حداکثر به تجویز نس��خه هایی 
تئوری��ک و غیرعملیاتی برای تقلیل مرارت مردم 
بسنده خواهند نمود. در سوی دیگر نیز عامالن و 
حامیان این کار هم با اس��تناد به غیرقانونی بودن 
قاچاق و عبور بدون مجوز از خط مرزی به توجیه 
عمل خویش خواهند پرداخت و س��رانجام پس از 
چند روز و حداکثر چند هفته همه چیز فراموش 
خواهد شد تا وقوع اتفاقی دیگر؛ اما مسأله ای که 
باقی خواه��د ماند و البته علت العلل وقوع چنین 
حوادثی بوده ، هس��ت و خواهد ب��ود، »غم نان« 

است. 
بارها از قول بزرگان دینی در کتابهای درسی و 
دینی خوانده ش��ده و بر منبرها گفته شده است 
ک��ه »ال مع��اد له من ال معاش ل��ه« و »کاد الفقر 
أن یکون کفرا«. بارها مفس��ران، آیه 173 س��وره 
َم  ََّما َحرَّ بقره را برایمان تفس��یر کرده اند ک��ه »إِن
َم َولَْحَم الِْخنِزیِر َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغْیِر  َعلَْیُکُم الَْمْیَتَة َوالدَّ
ِ َفَم��نِ اْضُطرَّ َغْیَر بَاٍغ َواَل َع��اٍد َفاَل إِثَْم َعلَْیِه إِنَّ  اهللَّ
َ َغُف��وٌر رَِّحیٌم« ترجم��ه: همانا خداوند مردار و  اهللَّ
خون و گوش��ت خوک را و آنچه را که به اسم غیر 
خدا کش��ته باشند بر شما حرام گردانید ، پس هر 
کس که به خوردن آنها محتاج و مضطر ش��ود در 
صورتی که به آن تمایل نداش��ته و از اندازه تجاوز 
نکند گناهی بر او نخواهد بود )که به قدر احتیاج 
ص��رف کند که( مس��لماً خدا آمرزن��ده و مهربان 
است. بارها فقیهان  و حقوقدانان با تشریح قاعده 

اضطرار و تقدم رتبی نفس و نسل و دین و عقل و 
مال  انسان »مضطر« یا درمانده را از شمول قواعد 
فقه کیفری و مجازات مستثنی کرده اند. بارها این 
ضرب المثل عربی گفته ش��ده است که »الغریق 
یتشبث بکل حشیش«. آری انسان غرق شده ، به 
هر شاخه ي خشکیده اي چنگ مي زند تا خود را 
نجات دهد ؛ زیرا جان آدمی ش��ریف و عزیز است 
که اگر نبود خداوند در آیه 32 مائده نمی فرمود: 
»َم��ْن َقَتَل نَْفَس��ا بَِغیِر نَْفٍس أوَفس��اٍد فِی األَرِض 
َفکانَّما َقَتَل النَّاَس جمیعاً َو َمْن أَْحیاها َفکَأنَّما اَحیا 
النَّاَس جمیعا«: هر کس، انس��انی را بدون ارتکاب 
قتل یافس��اد درروی زمین بکشد،چنان است که 
گویی همه انس��انها را کشته، وهرکس  انسانی را 
ازمرگ رهایی بخش��د،چنان است که گویی همه 

مردم را زنده کرده است.
این همه آیه و روایت را ذکر کردم تا به س��خن 
نخس��ت برگردم ک��ه آنچه جوانان��ی چون عظیم 
احمدی و هزاران جوان تحصیلکرده  و میانس��ال 
و پیررا به کار س��خت کولب��ری در مرزها و دهها 
ش��غل طاقت فرس��ای دیگر در ش��هرهای دور و 
نزدیک دیگر می کش��اند چی��زی جز قرار گرفتن 
در موقعی��ت اضط��رار و غم نان نیس��ت . در 28 
اردیبهش��ت 96 که  کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری در صدد کس��ب رأی مردم کرد با وعده 
ه��ای رنگارنگ بودند در یادداش��ت »فقرزدایی از 
کرد و کردس��تان ، اولویت و مسئولیتی هم فردی 
و هم ملی«، خواسته اصلی مردم از رئیس جمهور 
آینده  در مناطق کردنشین را تالش برای کاهش 
فقر و بیکاری  نوشتم. اکنون هم به آقای روحانی 
و دولتمردان��ش توصیه می کنم ک��ه بیش از این 
به خطای مهلک اص��الح طلبان  از 1376 به این 
س��و درفراموش کردن توده های فقیر و بیکارکرد 
و دورهم��ی با گروهی از نخبگان )به زعم آنان( را 
ادامه ندهند و به داد این مردم محروم و مرزنشین 
برسند. دولتمردان و حامیان اصالح طلب و اعتدالی 
آنان مطمئن باش��ند که اگر در این دو سال و نیم 
باقی مان��ده فکری به حال فق��رو بیکاری مناطق 
کردنش��ین نکنند در انتخاب��ات بعدی، دیگرهرگز 

رأی کردها را مانند گذشته نخواهند داشت. 
نگارنده که خود متولد همان منطقه ای است که 
عظیم احم��دی جانش را در آن فدای نان کرد از 
نزدیک شاهد زجر و مشقت مردم این دیار است. 
درست اس��ت که بیشتر مردم س��ایر نقاط ایران 
هم کمابیش گرفتاربیکاری و مشکالت اقتصادی 
هس��تند ، اما فقرو بیکاری در منطقه اورامانات و 
بیش��تر نقاط مرزی کردنشین مضاعف است. این 

مردم درطول جنگ هزاران کشته و زخمی دادند 
؛ از خانه و کاش��انه خود آواره و به ش��هرهای دور 
و نزدیک پناهنده ش��دند و پ��س از پایان جنگ 
هم به زمین س��وخته برگش��تند و همه چیز را از 
نو س��اختند. البته هنوز دردهای ناش��ی از جنگ 
برای آنان تمام نشده است. هنوزهم یا قربانی مین 
می ش��وند یا درجاده ه��ای تنگ و باریکی که در 
ش��رایط خاص جنگی و با ویژگی اس��تتار ساخته 
ش��ده اند، جان خود را از دست می دهند. افزون 
بر آن ، خشکسالی، سدسازی، کاهش و انتقال آب 
رودخان��ه ها و آتش گرفت��ن جنگلها و مراتع هم 
سبب تضعیف ش��یوه اصلی معیشت مردم؛ یعنی 
دامداری و باغ��داری و روی آوردن به مهاجرت و 

مشاغل سخت  شده است.
وقت��ی ش��رایط در منطقه ای اضطراری اس��ت 
تدبی��ر و حکمت ایجاب می کن��د که راهکارهای 
عاج��ل و اضطراری هم ب��رای رفع محرومیت آن 
تدوین ش��ود. هیچ راهی برای پایان بخشیدن به 
کولبری که نتیجه فقرش��دید و بیکاری است، جز 
سرمایه گذاری کالن ودر کوتاه مدت وجود ندارد. 
نباید با بهانه هایی مانند »عدم توجیه اقتصادی«  
و »نب��ودن امنی��ت کافی« بیش از این س��رمایه 
گذاری را در مناطق مرزی و کردنش��ین به تأخیر 
انداخت. برای سرمایه گذاری زودبازده و تأثیرگذار 
ه��م پیش از هرچیز باید جاده های این منطقه را 
به شکل اورژانس��ی تعریض و تسطیح کرد؛ جاده 
های قدیمی و مالرویی که نه تنها به قاتل روزمره 
جان مردم  تبدیل ش��ده اند که اصلی ترین مانع 

سرمایه گذاری و توریسم و ... هم هستند.
همچنین مردم این منطقه از اپوزیسیون خارج 
نش��ین ک��رد انتظار دارن��د که به ج��ای تعقیب 
خواس��ته های حزب��ی و ایدئولوژیک خود به فکر 
فقر و بیکاری مردم و دیگر آسیبهای اجتماعی که 
در نتیجه آن گرفتارش ش��ده اند، باش��ند و از هر 
کاری که سبب ایجاد ناامنی در این منطقه شود، 
خودداری کنند؛ زیرا طبیعی است که نبود امنیت  
به بهترین توجیه برای عدم سرمایه گذاری دولتی 

ها و بخش خصوصی تبدیل خواهد شد.
در خاتم��ه بای��د برای��ن نکته تأکی��د کرد که 
در اورامان��ات و دیگ��ر مناطق مرزی کردنش��ین 
استعدادهایی وجود دارند که »اگر غم نان بگذارد« 
می توانند به جای کولبری و دیگر کارهای سخت 
یا مشاغل کاذب، نه تنها در ساختن  دیار خود که 
در ساختن ایرانی بهترمشارکت کنند و در سطح 
جهانی هم برای مردم و سرزمین خود افتخاراتی 

بزرگ بیافرینند. 

دکتر اسماعیل شمس 

پژوهشگر ارشد تاریخ 
و مدرس دانشگاه
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گزارش فراتاب از وضعیت اقتصادی بانه 9 پس از اعتصاب 25 روزه:

مردم بانه همچنان منتظر عملی شدن وعده ها هستند!

فراتاب| گروه اقتصادی|
 آمد و  شدها و بیانیه ها و  وعده و  وعیدها 
در طول 25 روز اعتصاب مردم  بانه، حاکی  
از رسیدن صدای دادخواهی مردم به مقام 
های مس��ئول ب��ود. در این میان س��عید 
جلیلی عض��و  مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام و نماینده رهبری در ش��ورای عالی 
امنیت ملی، مجتبی خسروتاج معاون وزیر 
صنعت، معدن و  تجارت، ش��هریار حیدری 
مدیر کل امور مرزی وزارت کش��ور، بهمن 

مرادنیا استاندار کردستان، حسین فیروزی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار 
کردستان و محس��ن بیگلری نماینده بانه 
و  سقز در مجلس شورای اسالمی از جمله 
کس��انی بودند ک��ه قول رس��اندن صدای 
اعتراض مردم بانه و پیگیری مطالباتشان را 

به آنها دادند. 
ب��ا توجه به اینک��ه در اصل نه��م قانون 
اساس��ی حق هر نوع تجمع و راهپیمایی و 
اعتراض به شرط مس��المت آمیز بودن به 
رسمیت شناخته شده است، پس از بسته 
ش��دن معابر مرزی و مقرر ک��ردن تعرفه 
های باالی گمرکی بر کاالهای وارداتی که 
عمال باعث کس��ادی و ازرونق افتادن بازار 
بانه ش��ده بود، بازاریان و کس��به بانه بر آن 
ش��دند تا از راه اعتصاب مس��المت آمیز و 

 ب��دور از هرگونه خش��ونت صدای اعتراض 
و  دادخواه��ی خود را به گوش  مس��ئوالن 
مربوطه برس��انند. بازش��دن مج��دد معابر 
مرزی و درخواس��ت تخفیفات گمرکی از 
خواست های اصلی اعتصاب کنندگان بود 
که بعد از چند روز به دلیل س��کوت و  بی 
توجهی فرماندار بانه و  سپس نسبت دادن 
اعتراضات مردم به عوامل بیگانه، استعفای 
فالحی، فرماندار بانه هم به خواس��ت های 

اعتصاب کنندگان اضافه شد.

م�ردم منتظر عم�ل به وع�ده آقای 
جلیلی

در بی��ن اف��راد مختلف��ی ک��ه در بی��ن 
متعرضین حاضر ش��دند می توان یکی از 
بلندپایه ترین افراد را آقای س��عید جلیلی 

زریان کریمی
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نماین��ده رهبری در ش��ورای عالی امنیت 
مل��ی قلمداد کرد ک��ه در چهارمین روز از 
اعتصاب، به بانه سفر کرده و  در شامگاه  29 
فروردین با حضور مردم معترض در مسجد 
جامع این شهر یک  جلسه سخنرانی ترتیب 
داد و در سخنان خود اشاره کرده که نگاه 
جوانان بانه ایی باید به قله باشد تا دامنه و  
نباید بیش از این به دنبال کار باشند بلکه 
باید به دنبال کارآفرینی باشند. وی سپس 
قول طرح مشکالت مرزنشینان و کمک به 
حل آنها را داد. در همین زمان انتشار نظر 
مقام معظم رهب��ری درباره کولبران مبنی 
بر اینکه نمی بایس��ت ب��ا کولبری که یک 
کاالی محدودی را با س��ختی جابجا کرد 
برخورد ش��ود، امیدها را در بین بانه ای ها 
برای حل مش��کالت دوچن��دان کرد اما از 
آن زمان تا کنون خبری از بازگشت مجدد 
دکتر جلیلی ب��ه بانه و پیگیری ها و وعده 
ها نشده اس��ت، و برخی از مردم همچنان 

چشم انتظار خبری از وی هستند.

آم�دن خس�روتاج و  تکمیل ش�دن 
قطعات پازل

سفر مجتبی خس��روتاج و هیئت همراه، 
به کردس��تان روزن��ه امید دیگ��ری را به 
ازسوی  واکنش��ی  روی کس��انی که منتظر 
دول��ت بودند باز ک��رد. از دیگر وعده های 
پیگی��ری مطالبات بازاری��ان بانه می توان 
به س��خنان مجتبی خسروتاج معاون وزیر 
صنعت، معدن و  تجارت و رییس س��ازمان 
توس��عه تجارت ای��ران و  قائم مق��ام وزیر 
در ام��ور تجارت اش��اره کرد ک��ه در طول 
اعتصابات 25 روزه مردم بانه در راس یک 
هیات بلند پایه برای دی��دار با نمایندگان 

بازاریان و کسبه به بانه آمده بود.
اقتصاد آنالین در گزارشی در این زمینه 
در نقل قولی از مجتبی خس��روتاج نوشت: 
»مشکالت بازاریان بانه یی و دیدگاه های 
آن��ان پیرامون اج��رای طرح س��اماندهی 
مب��ادالت م��رزی را ب��ا امانت��داری و نظر 
مساعد به مس��ئوالن وزارت کشور منتقل 
م��ی کنی��م و ب��ه بازاری��ان اطمینان می 
دهی��م دولت منافع ملی را ت��وام با منافع 

مرزنشینان تدوین خواهد کرد.« بر اساس 
همی��ن گ��زارش قائم مقام وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت وعده دفاع قاطع از افزایش 
تخفیفات گمرکی که مش��وق کافی برای 
ورود گردش��گران و خرید از بازار بانه را در 
جلس��ه ای با حضور مسئوالن کشور را به 
نماین��دگان بازاریان و کس��یه بانه داد، اما 
تا به امروز هن��وز از اقدامات دولت در این 
زمینه برای رفع مشکل و ارائه یک راهکار 

عملیاتی و موثر خبری نیست.

قول های ش�هریار حیدری مدیر کل 
امور مرزی وزارت کشور

ش��هریار حیدری، مدی��ر کل امور مرزی 
وزارت کش��ور، از جمله دیگر کس��انی بود 
که در هیات مجتبی خسروتاج را همراهی 
کرده و  پای صحبت های نمایندگان مردم 
بانه نشسته است. ایسنا در گزارشی در این 
خصوص نوش��ت: دکتر حیدری با اشاره به 
اص��الح قریب الوقوع تصوی��ب نامه دولت 
پیرامون ساماندهی مبادالت مرزی گفت، 
مسئوالن در س��طوح مختلف شهرستانی، 
اس��تانی و  کش��وری ب��ا دلس��وزی پیگیر 
مشکالت مرزنشینان هس��تند و اطمینان 
داشته باش��ید این نواقص برطرف خواهد 
شد. ازس��وی دیگر بر اس��اس گزارشی از 
ایلنا، مدیر کل امور مرزی وزارت کشور، در 
خصوص رسیدگی  به وضعیت شهر مرزی 
بانه و معیش��ت مردم این ش��هر از اصالح 
آیین نامه مرزنش��ینی در دولت و ابالغ آن 
به اس��تان های مربوطه جهت از سرگیری 
فعالیت ه��ای مرزنش��ینی و کوله بری به 

محض تصویب خبر داد.

مسئولین محلی و ...
اما عالوه ب��ر مرکز نش��ینان، مقامات، 
مس��ئوالن و نمایندگان محلی در استان 
کردس��تان نیز طی روزهای اعتصاب در 
بان��ه بس��یار پرحنب و ج��وش بودند، از 
جمله کس��ان دیگر که پ��س از چند روز 
از اعتصابات به این مس��اله ورود کرده و 
با دادن قول های مساعد جهت پیگیری 
خواس��ت ها و مطالبات بازاریان و  کسبه 

از آنها خواس��ت به اعتص��اب خود پایان 
دهند و از تش��دید نگاه امنیتی به استان 
جلوگیری کنند، بهمن مرادنیا اس��تاندار 
کردستان بود. در همین رابطه کردپرس 
نوش��ت: مرادنیا اس��تاندار کردستان، در 
نشست خود با نمایندگان مردم و  بازاریان 
بانه، با اش��اره به تالش مدیریت اس��تان 
برای بهبود معیش��ت مرزنش��ینان، قول 
پیگیری افزایش تخفیفات گمرکی و رفع 
محدودیت اعمال شده بر  واردات کاالها و 
پیگیری تصویب منطقه آزاد تجاری بانه 
را به آنها داد. از دیگر مقامات استانداری 
نیز م��ی تواند به دکتر حس��ین فیروزی 
اش��اره کرد ک��ه در گفتگویی با باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان بر ض��رورت تصویب 
منطقه آزاد بان��ه و  مریوان تاکید کرده و 
افزود: منطق��ه آزاد تجاری- صنعتی بانه 
و مریوان یک��ی از مهمترین برنامه های 
دولت برای توسعه استان کردستان است. 
نماینده مردم س��قز در مجلس ش��ورای 
اس��المی نیز یکی دیگر از مقاماتی بوده 
است که از ابتدای اعتصاب و در حین آن 
تالش وافری کرده اس��ت تا از مشکالت 
بکاه��د و در این زمینه ق��ول هایی داده 
اس��ت از جمله در پایگاه خبری شخصی 
اش، محس��ن بیگلری اعالم  کرد که وی 
در دیدار ب��ا اصناف و بازاریان بانه، ایجاد 
امنیت ش��غلی و درامد و  توسعه و  عمران 
بیش��تر در منطق��ه را از جمل��ه مزایای 
تصوی��ب منطقه آزاد -تجاری برش��مرد 
و ق��ول پیگیری تصوی��ب آن را به  مردم 

و بازاریان این شهر داد.

موسم عمل به وعده ها  
ح��ال با گذش��ت ح��دود 9 م��اه از این 
اعتصابات و ش��نیدن وعده ها و  قول های 
پیگری برای کاس��تن از مشکالت بانه و با 
توج��ه به این امر که هنوز رونق س��ابق به 
این ش��هر بازنگشته و بسیاری از مشکالت 
سر جای خود باقی مانده است، بسیاری از 
کاسبان و نیز مردم می پرسند کی موسم 
عم��ل به وعده ه��ا و پایان مش��کالت فرا 

خواهد رسید؟
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درس های زلزله کرمانشاه

فرات��اب – گروه اجتماع��ی: 21 آبان 1396 
در تقوی��م تاریخ معاصر ملت ایران روزی حزن 
انگیز اس��ت که در آن در بخش ��هایی از استان 
کرمانشاه در شهرستان های سرپل ذهاب، ثالث 
باباجانی، دااله��و و جوانرود، زمین این مرکب 
راه��وار حیات، زیر پای س��اکنانش رمید و در 
چش��م بهم زدنی فاجعه ای مل��ی رخ داد، که 
موج��ب آن صدها نفر از هموطن��ان عزیزمان 
از میان ما پر کش��یده و به ابدیت و جاودانگی 
پیوستند و هزاران نفر مجروح و ده ها هزار نفر 
ه��م آواره و بی خانمان و داغدار مرگ عزیزان از 
دست رفته خویش در نهایت درماندگی و بهت 
چشم امیدشون برای رهایی از این مصیبت به 
سوی نهادهای مسئول و ملت ایران خیره شده 

بود.
باری: زلزله 21 آبان با خساراتی عظیم مادی 
و تلف��ات انس��انی غیرقابل جبران ب��ه تقویم 
حوادث مرگبار تاریخ معاصر پیوست و ایرانیان 
و همه انس��ان های آزاده عالم را در ماتم و اندوه 

فرو برد اما درس ��ها و پیام های فراوان حاصل از 
این رویداد شایسته تأمل و بازخوانیست.

به عنوان یک ش��هروند اهل آن دیار و کسی 
از نخستین روزهای این اتفاق ناگوار در جریان 
کم و کیف اتفاقات و ش��یوه امدادرسانی و نوع  
می��زان کمک های ارس��الی و یاری رس��انی به 
بازماندگان حادثه بوده ام طرح مطالب و نکات 

ذیل را خالی از فایده نمی بینم.
 نحوه اطالع رس��انی و پوشش خبری رسانه 
های رس��می به ویژه رس��انه ملی در لحظات 
اولیه بروز حادثه و تغییر مرتب متن و محتوی 
اخبار و به ویژه جابجایی کانون زلزله که ابتداء 
اس��تان سلیمانیه و ش��هر حلبچه و کالر عراق 
و س��پس مناطق مرزی میان ایران و عراق در 
منطقه ازگله و نزدیکی های دربندیخان عراق 
را کانون اصلی زمین لرزه عنوان نمودند موجب 
سردرگمی و نگرانی مردم و شهروندانی گردید 
ک��ه با نگرانی و اضطراب فزاینده پیگیر احوال، 
سرنوش��ت و تندرس��تی هموطنان ساکن این 
مناطق و آش��نایان و بس��تگان خود در منطقه 
زلزل��ه زده بودن��د، به م��وازات اخبار رس��می 
پوش��ش رس��انه ای دنیای مجازی و کانالهای 
ارتباطی مانند تلگرام، اینستاگرام و ... به ایفای 
نقش پرداخته و اخب��ار، تصاویر و صحنه های 
ارس��الی از س��وی فعالین این حوزه ها موجب 
حس��اس ش��دن فضای جامعه گردی��د و ملت 

ایران را به درس��تی با عمق فاجعه آشنا نمود. 
پیش��ی گرفتن کانالهای ارتباطی و شبکه های 
اجتماعی از متولیان رس��می و ملی پوش��ش 
اخبار و بازتاب اخبار و انتقال اطالعات پیرامون 
ای��ن رویداد مرگبار و اعتم��اد مردم به اخبار و 
اطالعات غیر رسمی این کانالها جلوه ای عینی 
از ش��کل گیری حاکمیت دنیای مجازی را به 
نمایش گذاش��ت. امری که علیرغم سودمندی 
بسیار در صورت عدم مدیریت و ساماندهی در 
یک جامعه غیر مدرن و در حال گذار می تواند 
عواقب زیانبار فراوانی هم به همراه داشته باشد.
 ه��ر چند زلزله بالیی دهش��تناک و طبیعی 
اس��ت و هیچ نهاد، سیستم و یا فردی در دنیا 
ن��ه می توان��د از وقوع آن جلوگی��ری نموده و 
نه احیان��اً زمان دقیق ح��دوث آن را به یقین 
مشخص نماید اما شیوه مدیریت بحران در هر 
کش��وری یکی از مهمترین پارامترهای واقعی 
برای ارزیابی وضعیت و میزان توس��عه یافتگی 
جامعه و نظام سیاسی حاکم بر آن است. حال 
س��ؤالی که مطرح است آنست که کارنامه تیم 
مدیری��ت بحران و نهادهای زیربط از یک س��و 
و نق��ش جامعه مدن��ی و فع��االن اجتماعی و 
انساندوست از سوی دیگر در این ماجرا چگونه 

بود؟
مدیریت بحران در هر کشوری مستلزم وجود 
تدابیر عقالنی و مدیریتی کارآمد و بکارگیری و 

دکتر فریدون نوری

مدرس تاریخ و 
پژوهشگر مسائل 

ُکردها
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هم افزایی تمامی امکانات توانمندیهای موجود 
می باش��د و این مّیس��ر نخواهد بود؛ مگر آنکه 
برخورداری نهادهای متولی مدیریت بحران از 
تخصص و کارآمدی الزم و شفافیت در عملکرد، 
موج��ب ارتقاء باورمندی عمومی واعتقاد مردم 
ب��ه نقش محوری و کلیدی این نهاد گش��ته و 
طبعاً در چنین شرایطی ایجاد ایک اتاق فرمان 
مرکزی مدیریت بحران و کنترل ش��رایط می 
توان��د  با ایج��اد هم افزایی در هم��ه حوزه ها 
عواق��ب و تأثیرات زیانب��ار و منفی بحران را تا 
نهایت امکان تقلیل داده و در بهبود و بازسازی 
ش��رایط مؤثر واقع افتد. مش��اهدات میدانی و 
تج��ارب عینی و نوع اقدام��ات و فعالیت های 
امدادی صورت گرفته در زلزله اخیر گویای این 
واقعیت اس��ت که میزان کارآمدی و شفافیت 
نهادهای متولی و سطح اعتماد و همدلی مردم 
ب��ا این نهادها در ش��رایط بحران��ی از وضعیت 
مطلوب و رضایت بخش��ی برخوردار نیست و با 
استانداردهای مدیریتی قابل قبول فاصله دارد.
راقم این س��طور هرگز به مطلق اندیش��ی و 
تقس��یم بندی صفر و صدی عملک��رد و رفتار 
نهاده��ا و افراد اعتقاد نداش��ته و با واقع بینی 
و درک ش��رایط کش��ور، خدمات انجام شده و 
تالشهای صورت گرفته و اقدامات مثبت نهادها 
و ارگانهای کش��وری و لشکری و ایثار و ازخود 
گذشتگی انجمن های مردم نهاد و خودجوش 
را ارج نه��اده و قدردان تالش همه این عزیزان 
می باش��د، اما این به معنای آن نیس��ت که ما 
مشکالت و نارسایی ها و ناکارآمدی ها را نادیده 
بگیریم و با این س��هل انگاری و نادیده انگاری 
ها در نقد عملکردها و عدم طرح کاستی ها راه 
را بر تکرار تجربه های تلخ در مدیریت بحرانها 

هموار نمائیم.
 کاه��ش میزان باورمن��دی عمومی مردم به 
نهادهای متولی خدم��ات عمومی و به ویژه به 
دس��تگاه های ذیربط در مدیری��ت بحران که 
موجب اتالف زمان، ه��در رفت منابع، کاهش 
کارآم��دی دس��تگاه ه��ا و در نهای��ت موازی 
کاریهای هزینه آفری��ن در حوزه تصمیمات و 
اقدامات عمومی می گردد تنها مختص کشور 
ما نیس��ت و یکی از مهمترین معضالت کنونی 
در ساختار مدیریتی کشورهای در حال توسعه 
و نظامهای مدیریتی بس��ته و غیرش��فاف می 

باشد.
ب��ه نظر می رس��د عدم حفاظت درس��ت از 
س��رمایه های عمومی، هدرف��ت اموال و منابع 
طبیعی و عمومی، دس��ت اندازیهای گروهی و 
باندی به بیت المال و اختالس های مکرر و پی 
درپی از اموال عمومی و … از جمله آسیبهای 

جدی و معضالتی هستند که در سالهای اخیر 
موجب��ات ی��أس و ناامیدی م��ردم را فراهم و 
اعتماد عمومی به دستگاه ها و نهادها و شرایط 
را ب��ه مثابه یک س��رمایه اجتماعی همگانی با 
آسیب جدی و چالش مواجه نموده اند، تداوم 
همین آس��یبها و مشکالت و عدم وجود عزم و 
اراده مل��ی و همگانی برای برخورد ریش��ه ای 
با این س��وء اس��تفاده ها رفته رفته موجبات نا 
امیدی مردم از کارک��رد نهادهای متولی امور 
جامعه را فراهم نموده و در بزنگاهای تاریخی و 
بحران هایی همچون زلزله اخیر این نارضایتی 
ها و بی اعتمادی ها به اش��کال گوناگون نمود 
می یابد و دستگاه های متولی امور را در انجام 
وظایف کارکردهای خویش به چالش می کشد.

رس��تاخیز عظیم ملت ش��ریف ایران و همت 
و اراده در خ��ور تحس��ین آن��ان ب��رای یاری 
آس��یب دی��دگان در انداختن طرح��ی نو بود 
ک��ه به موج��ب آن ایرانیان با عب��ور عاقالنه و 
هوش��مندانه از مرزبندی ه��ای مرئی و نامرئی 
قومی، زبان��ی، آئینی، جغرافیای��ی و ... کمک 
رسانی و همدلی با حادثه دیدگان را به عنوان 
اصل��ی اخالقی و انس��انی وجهه همت خویش 
ق��رار دادند. کاروانهای متع��دد و متنوع کمک 
در مس��یر راه های مواصالتی به کرمانش��اه از 
اقصاء نقاط کشور و حضور خانواده های ایرانی 
با خودروهای ش��خصی که بعضاً کامیون های 
حامل کمک را اس��کورت می نمودند و برخی 
ه��م به قدر ت��وان در خودروه��ای خود کاال و 
کمک به س��وی مناطق حادثه دیده حمل می 
نمودند از یک س��و و اس��تقبال و پذیرائی گرم 
و صمیمان��ه ش��هروندان کرمانش��اهی به ویژه 
در ش��هرها و مناط��ق منظم به کان��ون زلزله 
از مهمان��ان امدادگر از س��وی دیگر می تواند از 
دو منظر قابل تأمل باش��د: نخس��ت آنکه ملت 
بزرگ ای��ران با برخ��ورداری از یک پیش��ینه 
عمیق و وزین فرهنگی و تاریخی و برخورداری 
از گنجینه ��ای نایاب از تجارب و داش��ته های 
ارزش��مند انس��انی در هنگام بحران ها و در روز 
نی��از از تعلقات محل��ی و منطقه ای عبور و در 
مواجهه با بحرانها و چالشهای ملی همبستگی 
و انس��جام خود را به عالیترین شیوه به نمایش 
می گذارد و این مایه از فرهیختگی و فداکاری 
وایثار می تواند به مثابه س��رمایه ای گرانس��نگ 
این ملت را در بزنگاه های تاریخی یاری نموده 
و آنان در فایق آمدن به چالش ها و عبور از فرار 

و فرودها یاری نماید.
جنبه دیگر این رفراندوم عمومی ایرانیان در 
همراهی ب��ا کردها و کرمانش��اهیان و فعالیت 
خودجوش و حضور هزاران نفر از ش��هروندان 

ایرانی در این ماجرای امداد و همدلی مسئوالنه 
و اخالقی را باید در موضوع پیش گفته کاهش 
باورمندی عمومی به کارکرد درست، تخصصی 
و ش��فاف نهادهای عمومی و متولیان مدیریت 
بح��ران جس��تجو کرد و ب��ا تجزی��ه و تحلیل 
علمی و درس��ت واقعیت از حجم دیوار این بی 

اعتمادی ها و فاصله ها کاست.
صرفنظر از همدل��ی و همراهی وصف ناپذیر 
و درخورتحس��ین ملت در ای��ن ماجرا حضور 
خودج��وش ش��هروندان عزیز ب��دون برنامه و 
آگاهی از شرایط حاکم بر منطقه در کنار عدم 
آش��نائی با اصول اولیه امداد و نجات چالش ها و 
مخاطراتی را هم ب��رای امدادگران ایجاد و هم 
با ایجاد ترافیک، ازدح��ام بدون برنامه، موازی 
کاری در ام��داد و ... پروس��ه امداد و نجات در 
مناطق آس��یب دی��ده را هم تح��ت تأثیر قرار 
داد و در پاره ��ای موارد موج��ب اتالف منابع 
و از دس��ت رفت��ن زمان به عن��وان یک عنصر 
حیاتی در پروس��ه امداد گردی��د و حتی فراتر 
از متأس��فانه موجب ایجاد س��وانح جاده ای و 
شهادت تعدادی از شهروندان امدادگر همچون 
مرحوم��ان معروف��ی و حکیم��ی گردید که از 
همین ج��ا الزم میدانم که ب��ر روان پاک این 

عزیزان درود بفرستم.
ایجاد کمپین ه��ای مردمی و خودجوش در 
ش��هرها و اس��تان های مختلف و ب��ه ویژه در 
پایتخت کش��ور و میدان داری هوش��مندانه و 
مشارکت عاقالنه چهره های ملی و سرمایه های 
گرانسنگ انسانی و اشخاص حقوقی و حقیقی 
و شرکت ها که از میان آنان میتوان به نقش و 
اقدام ارزنده و کم نظیر ش��خصیت هایی چون 
آقایان دکت��ر زیباکالم، جن��اب مهندس علی 
دائی، جناب جواد خیابانی، کانون محترم وکالء 
مرکز، ش��رکت تولیدی ایستک و شرکت های 
تولیدی در بخش عمومی و خصوصی و انجمن-

ه��ای مردم نهاد به ویژه در ش��هرهای مناطق 
غربی و کردنش��ین از ماکو تا ایالم حاوی پیام 
های روش��ن و جدیس��ت و بجاست که پس از 
عبور از این شرایط بحرانی متخصصان و متولیان 
امور با بازخوانی و تبیین واقعیتهای موجود به 
فکر استفاده این پتانسیلها و ظرفیتهای عظیم 
انسانی برای حل مشکالت اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی و .... کش��ور باش��ند و اجازه ندهند 
این فرصت ارزش��مند ایجاد ش��ده برای اعاده 
نشاط اجتماعی و همبستگی ملی به هدر رود 
و قدردان همراهی و همدلی نخبگان و چهره-

های ملی و مستقل باشند.
هرچند ک��ه به لطف الهی و با ب��اران مهربانی 
عاطفه و س��خاوت دس��تهای امدادگران سراسر 
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وط��ن و تالش و اقدامات نهادهای متولی بحران 
و ع��زم همگان��ی ملت روزها و لحظات س��خت، 
نفس��گیر و مرگبار اولیه زلزله سپری و اقدامات 
مؤث��ر و مفی��د قابل توجه��ی در جه��ت امداد 
اس��کان موقت وکاه��ش آالم و تأمین نیازمندی 
ها فوری صورت گرفته است اما این پایان ماجرا 
نیست و بلکه آغاز یک راهست و ضروریست که 
طلیعه س��رفصلی جدی از اقدامات و تصمیمات 
درست، بنیادین، هوشمندانه و ماندگار باشد که 
موجب آن نارس��ائی ها و مش��کالت طاقت فرسا و 
آزار دهنده زندگی مردمان این دیار دیده ش��ود 
و در پرتو یک برنامه ریزی منس��جم و درس��ت و 
یا تقسیم کار ش��فاف و روشن موضوع بازسازی 
درست و استانداردس��ازی واحدهای مسکونی و 
ایجاد اشتغال و کار برای بازماندگان مورد اهتمام 
جدی قرار گیرد. نباید فراموش ش��ود که آسیب 
دیدگان عالوه بر خوراک، پوشاک و سرپناه مانند 
همه ما نیازمند شغل و تأمین منابع درآمد پایدار 

و منطبق با الگوی زیست خویش می باشند.

شایسته است دولت محترم به دور از هرگونه 
غفلت و م��وازی کاری و تأخیر با بس��یج و به 
کارگیری همه امکانات و پتانس��یل های موجود 
ی��ک برنامه جام��ع، مدون و قابل س��نجش و 
کنت��رل را با زمان بندی دقیق جهت آبادانی و 
عمران مناطق آس��یب دیده و بازسازی اصولی 
منازل مسکونی و ترمیم و احیای زیرساختهای 
اساس��ی و اماکن عمومی و مراقبت و همراهی 
ت��وأم با حمایته��ای الزم از بازمان��دگان را در 
موض��وع اش��تغال و اعاده امید ب��ه زندگی در 
س��رلوحه تدابیر خود قرار داده و از این طریق 
نس��بت به افزای��ش امیدواری و ب��اور مردم به 
همراه��ی دولت و امکان دوباره ش��کل گیری 
حی��ات و فعالیت در ای��ن مناطق و به ویژه در 

روس��تاهای محروم و دور دست همت گمارد. 
توفیق در این زمینه س��نگ محک خوبی برای 
ارزیاب��ی کارنامه و راس��تی آزمایی وعده های 
دول��ت محترم تدبیر و امید می باش��د.8- زلزله 
اخی��ر و اتفاقات پ��س از آن م��ی تواند زمینه 
را برای بازخوانی ش��رایط و س��اختار حاکم بر 
نهادهای متولی مدیری��ت بحران هموار نماید 
و متولی��ان امور را در شناس��ایی کاس��تیها و 
نارس��ایی و تالش در جهت مرتفع نمودن آنها 
یاری رس��اند چرا که در دنی��ای امروز مواجهه 
درست و مؤثر با بحران ها سنگ محک کارآمدی 
سیس��تم هاست و در شرایط دشواری همچون 
حدوث زلزله ک��ه قربانیان و گرفتاران زیر آوار 
در دش��وارترین و نفس��گیرترین لحظ��ه های 
حیات با هیوالی مرگ دست و پنجه نرم می-
کنند و ثانیه ها را باید در امداد غنیمت شمرد.

هر نوع بی نظمی، س��ر درگمی، عدم انظباط 
و اطالع رس��انی ناش��فاف و ازهمه بدتر دعوی 
گروهی و جناحی ک��ه منجر به کمترین تعلل 

در فعال نمودن همه ظرفیتهای مدیریت بحران 
کشور و در صورت نیاز کمک از نهادهای ذیربط 
عام المنفعه بین المللی گردد پذیرفتنی نیست 
و گناهی نابخشودنی خواهد بود که می تواند به 
عمیق تر ش��دن بحران و افزایش تبعات بس��یار 

ناگوار آن بیانجامد.
زلزله کرمانش��اه نشان داد که نگاه کالسیک و 
سنتی به مدیریت بحران و رویکرد ناصوابی که 
معتقد اس��ت که کلیه سیاستگذاری ها، برنامه 
ریزی ه��ا و اقدامات باید به ص��ورت عمودی و از 
باال به پائین طراح��ی و اجراء گردد و نهادهای 
دولتی باید به ط��ور مطلق به مدیریت متمرکز 
یک طرفه امور بپردازند تا چه اندازه ناکارآمد و 
غیر مؤثر اس��ت. نگاه عمودی از باال به پائین و 

برنامه ریزی دس��توری در مدیریت بحران، عدم 
ارزیاب��ی عملکردها و غفل��ت از درس آموزی از 
تجارب گذش��ت، نادیده انگاش��تن ظرفیتهای 
جامعه مدنی و چهره های م��ورد وثوق، موازی 
کاری و عدم هماهنگی و انس��جام در مدیریت 
بحران در س��طح استان در ساعات اولیه پس از 
زلزله و عدم ساماندهی درست کمکهای ارسالی 
و فقدان سیس��تم توزیعی هوشمندانه و کارآمد 
برای توزیع کمک ها بر پایه نیازس��نجی درست و 
... از مهمترین افت ها و چالشهایی بود که به عزم 
همگانی ایرانیان برای کاهش آالم آسیب دیدگان 
س��ایه افکنده بود، اما ب��ا این همه ملت ایران با 
اراده ای راس��خ توانس��ت بس��یاری از نواقص و 
کاستی های نهادهای متولی را هم پوشش دهد.

 س��خن آخر اینکه ب��ا آرزوی غف��ران برای 
درگذش��تگان و بهب��ود کام��ل و صب��ر برای 
مجروحان و بازماندگان عزیز این زلزله بایسته 
اس��ت از آنجا که متأس��فانه کشور ما به لحاظ 
جغرافیای��ی در کانون یک��ی از زلزله خیزترین 
مناط��ق جهان قرار دارد و تنه��ا در چند دهه 
اخیر در مناطق مختلفی همچون بوئین زهرا، 
طبس، رودبار و منجیل، بم، رزقان و کرمانشاه 
تجرب��ه مرگبار زلزل��ه تعداد بس��یار زیادی از 
هموطن��ان عزیزمان را به کام مرگ فرس��تاده 
اس��ت و ه��زاران نف��ر را آواره و ب��ی خانمان 
نموده اس��ت. متولیان امر و نهادهای مس��ئول 
به فک��ر ایجاد ظرفی��ت های علم��ی و ارتقاء 
توانمندیهای تخصصی و توس��عه رش��ته های 
دانشگاهی مرتبط با مدیریت بحران و استفاده 
از تجارب و دانش انباش��ته دنیا در حوزه زلزله 
نگاری و مدیریت بحران حاصل از آن برآیند و 
با تولید دانش علمی درخور نس��بت به تدوین 
سند جامع و نقشه راه استراتژیک کشور برای 
مدیریت بحران زلزله اقدام و مکانیس��م مقابله 
ب��ا آثار و عواقب مرگبار ای��ن بالی هولناک به 
بهترین روش  و ش��یوه ممکن با بهره گیری از 
دانش روز تدوی��ن و در کانون توجه و اهتمام 

نهادها و دستگاه های مسئول قرار دهند.
مقایس��ه میزان تلفات و حج��م تخریب در دو 
سوی مرز ایران و عراق و مناطق مرزی دو کشور 
یادآور این واقعیت تلخ اس��ت که سکونت گاه و 
منازل مسکونی و س��اختمان های ما تا چه اندازه 
فاق��د اس��تحکام و امنیت الزم ب��وده و ضرورت 
توج��ه به مقاوم س��ازی مس��کن و جلوگیری از 
ساخت و سازهای غیر اصولی و فاقد استحکام و 
ماندگاری الزم را بیش از پیش گوشزد می نماید.

امید اس��ت که زلزل��ه عاملی گردد ت��ا دردها و 
محرومیت های آزاردهنده این مناطق در کانون توجه 

برنامه ریزان و دست اندرکاران امور قرار گیرد.
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تجلی دیالکتیک سه گانه ُکردها در نوروز

فراتاب - گروه اندیش��ه: جش��ن نوروز از اعیاد 
باس��تانی اس��ت که طی آن آمدن به��ار و پایان 
زمس��تان از س��وی ملل و دولت ه��ا و مردمان 
بسیاری از مغولستان و آسیای میانه تا خاورمیانه 
و ش��به قاره و از آناتولی و ش��ام ت��ا مناطقی از 
بالکان جش��ن گرفته می شود طبیعی است در 
کنار اش��تراکاتی که در باب ن��وروز در این پهنه 
گس��ترده دیده می ش��ود هر منطق��ه تمایزات 
خاص خود را نیز داش��ته باشد، یادداشت پیش 
رو در همین راس��تا و از الهام بخشی نوروز برای 
کردها به رشته تحریر در آمده است و همانطور 
ک��ه می دانیم تا همین س��ال های اخیر برپایی 
نوروز در برخی کش��ورها نظیر ترکیه و سوریه و 
یا حتی ع��راق با محدودیت هایی همراه بود، به 
همی��ن دلیل در این مناط��ق بطور خاص نوروز 
نه فقط یک جش��ن به بهان��ه آمدن بهار بلکه به 

جنبشی هویتی و سیاسی تبدیل گردید.
آزادی را نش��اید حص��ار و زندان، چه که هیچ 
قدرت��ی توان س��لطه و اس��تیال بر قل��ب و روح 
آدم��ی را ن��دارد، و طرفه آنکه عش��ق به آزادی 
با قدرتمندترین حس انس��انی یعنی ش��ادی در 
هم آمیخته اس��ت، در میان نحله های مختلف 
فلس��فه سیاس��ی بوده اند گروهی که تقالی آن 
داشتند که بیشترین شادی برای بیشترین آحاد 

بشر ایجاد کنند و از نگاه آنان سیاستی کارآمدتر 
تلقی می شد که بتواند بیشترین شادی و نشاط 
را برای خیل بیش��تری فراهم کن��د که یکی از 
نحله های فلس��فه غ��زب بوده ان��د و در مقابل 
دردها و حس��رت ها که بقای استبداد و ستم در 
هرچه بیش��تر دلمردگی انسانهاست چه که در 
دلمردگی، آدمی بیش��تر و س��ریع تر و آسان تر 

تن به اطاعت می دهد.
ام��ا پاره ای از فرهنگ ه��ا صرف نظر از اینکه 
نوع سیاست حاکم چه باشد باز تولید روحیات و 
خلقیاتی را می کنند که به سادگی آن مردمان 
تن به اس��تیال نمی دهند، اساس��ا زیس��ت بوم 
کردس��تان انرژی الیزال آزادی را در همان بدو 
تول��د و کودکی در اندرون جان ب��ی تاب ما به 
ودیعه نهاده اس��ت، آنگاه که به دامن طبیعت و 
کوهس��تان های بلندش که یادآور طغیان علیه 
خدای��ان اند م��ی رویم و از هر آنچ��ه که قید و 
بند در جهان است احساس آزادی و رهایی می 
کنیم بصورتی نانوش��ته ب��ه رابطه ژرف آزادی و 
کوهس��تان و شادی پی می بریم و نمی دانم که 
چه س��ری و چه رازی در خ��ود نهفته دارد این 
حقیقت که خیل عظیمی از آنانکه علیه تفرعن 
خدایان در جهان اس��اطیری ش��وریدند، سر به 
کوهستان های سر به فلک کشیده نهادند شاید 
از ازل خدای��ان و در نام��وس خلقت دیالکتیک 
نانوشته ای تحت عنوان آزادی و کوهستان بوده 
اس��ت و صد البته قابل تامل تر اینکه در جهان 
اس��اطیر خدایان ترجیح می دادند که س��کونت 
گاه ها و تفرجگاه های شان بر بلندای کوهستان 
ها باشد، اگرچه این سخن بیشتر زاده ی حسی 
شهودی است تا برآمده از یک فرایند گذر کرده 

از ی��ک مجموعه قوانین ابط��ال پذیر علمی، اما 
آن دیالکتیک ش��ادی و آزادی و آن دیالکتیک 
دوم یعنی بلندای کوهستان و آزادی چنان برای 
جان آرزومند هر انسان کردی آشناست که هیچ 

نیازی به استدالل و فلسفه بافی ندارد. 
آزادی اگر چه در فقدان موانع و محدودیت 
بر س��ر راه کنش سیاس��ی معنی می یابد اما 
گاه��ی اوق��ات آزادی هایی کوچ��ک خیلی 
س��نگین تر گرامی تر ش��ادی بخش تر روح 
افزات��ر از آزادی های بزرگ ترند در روزگاری 
که مریدان سیه قلب و سیه دل و سیه فکری 
همچون قاتالن و آدمکش داعش و سایر نحله 
های تاریک اندیش اصرار بر آن دارند ابری از 
س��یاهی تمام جهان را بپوشاند، کنتراستی از 
این همه رنگ های گرم در طبیعت و دش��ت 
و دم��ن و کوه های کردس��تان بمثابه گرامی 
ترین و پربهاترین و ش��ادی بخش ترین قواره 
ی آزادی قابل تکریم اس��ت و رقص دس��ته 
جمعی و همگانی کردها آنهم نه در تاالرهایی 
آنچنانی بلکه در طبیعت کوهستانی کردستان 
ترجمانی اس��ت از س��ه عنصر نازدودنی جان 
ش��یفته هر کرد، یعنی عشق به آزادی، عشق 

به شادی و عشق به کوهستان. 
طرفه آنک��ه در میان کرده��ا قدرتمندترین و 
افسانه ای ترین احساسات و هیجانات و عواطف 
و عش��ق هایی که نسل به نس��ل منتقل شده و 
هیچ قدرتی توان زدودن آنها را در جان ش��یفته 
ی این ملت نداشته و ندارد سه گانه ای از عشق 
به آزادی، عش��ق به شادی و عشق به کوهستان 
اس��ت و این دیالکتیک سه گانه و این مکانیسم 

سه بعدی قدرتمند هر سه در نوروز جمع اند.

جالل شفیعی

پژوهشگر ارشد 
مسائل خاورمیانه و 
مدرس علوم سیاسی
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فراتاب – گروه فراس��فر: انس��ان در دنیای 
ام��روز ب��ا مفاهیم متع��ددی درگیر اس��ت، 
موضوعات��ی که در گذش��ته در حاش��یه ی 
ام��ورات جاری قرار داش��تند و ای��ن امور به 
آرام��ی بدل به بخش هایی مهم و تاثیر گذار 
ش��دند. بخش هایی که از روند روبه رشدی 
در س��بد اقتص��ادی و مال��ی جه��ان امروز 
برخوردارند و گس��تردگی این بخش ها آنها 
را به صنایعی وس��یع بدل کرده است، دیگر 
نمی توان از رش��ته ی ورزشی مانند فوتبال 
صرفأ به عنوان یک رش��ته ی ورزشی و یا از 
گردش��گری به عنوان یک جنبه غیر ضروری 
زندگی انس��ان ی��اد کرد، چرا ک��ه هر کدام 
از آنه��ا تبدیل به صنعتی گس��ترده با حجم 

وسیعی از ارتباطات ش��ده اند که نه تنها در 
ح��وزه اقتصادی و مالی بلک��ه در حوزه های 
اجتماع��ی، فرهنگی ، هویتی و سیاس��ی نیز 
از ق��درت و نفوذ باالیی برخوردار هس��تند و 
این روند با شتاب بیشتری در اشکال مختلف 
س��اختار ه��ای اجتماع��ی و سیاس��ی نقش 

آفرینی می کند.

گردشگری و اشکال متنوع آن
بر اس��اس تعریفی که از س��وی س��ازمان 
جهانی گردشگری در سال 1995 ارائه شده 
است، توریس��م به مجموعه ای از فعالیت ها 
گفته می ش��ود که افراد به مکان جغرافیایی 
غیر از مکان فعلی زندگی شان سفر می کنند 
و ه��دف آنها از سفرش��ان، گذارن��دن اوقات 
فراغت ، تفریح و گش��ت گذار است و اهدافی 
چون اشتغال و درآمد زایی شامل این فعالیت 
ها نمی ش��ود. از این رو ، ما ش��اهد اش��کال 
مختلفی از انواع گردش��گری هس��تیم، که با 
اهداف مختلفی صورت می گیرند و بر اساس 
معیار هایی متنوعی مانند انگیزه ای، مکانی 

و موضوعی  می توان آنها را تقس��یم بندی و 
نام گذاری کرد.

بنابرای��ن ، م��ی ت��وان به ط��ور مختصر از 
گردش��گری هایی تحت عنوان گردش��گری 
فرهنگی، هنری، تاریخ��ی، دریایی، طبیعت 
گردی، روس��تایی، قومی و عشایری، مذهبی 
و ورزش��ی نام برد، که اقسام و انواع مختلفی 

از گونه های گردشگری را شامل می شوند.

گردشگری پایدار 
اما تبدیل ش��دن گردشگری به یک صنعت 
گس��ترده به واس��طه ی ارز آوری، اش��تغال، 
درآمد زایی و همچنی��ن قدرت نفوذ و تاثیر 
گ��ذاری بر بخش ه��ای وس��یعی از طبقات 
و س��اختارهای اجتماع��ی جوام��ع مختلف 
جای��گاه و اهمی��ت آن را دو چن��دان کرده 
اس��ت، که می توان از این فرایند در تحوالت 
سیاس��ی، اجتماع��ی ، فرهنگ��ی و مهمتر از 
همه اقتصادی بهره جس��ت. گردش��گری به 
بخش های وس��یعی از زندگی امروز انس��ان 
گ��ره خورده و می توان��د عاملی مهم و تاثیر 

احسان شاه حسینی

 نوروز دروازه ای باستانی به روی  پیکر نحیف
گردشگری در استان کرمانشاه
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گذاری در روند ایجاد توسعه پایدار در نواحی 
مختلف باش��د. گردش��گری یا همان صنعت 
جهانگردی ، عالوه بر مبادالت مالی گسترده 
و ایج��اد ش��بکه ای عظیم از س��اختار های 
متناس��ب با نیاز های این صنع��ت، از نقش 
مهمی در کمرنگ س��ازی مرز های دولتی و 
هویتی برخوردار است . گردشگری به شکل 
پایدار، امروزه یکی از پایه های توسعه پایدار 
در ح��وزه های مختلف سیاس��ی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی است که بیشترین بهره 
ب��رداری از منابع را به ص��ورت پایدار خواهد 
داش��ت، به نحوی که کمترین آسیب را برای 

نسل های آتی داشته باشد.

نوروز دروازه ی باس�تانی به روی پیکر 
نحیف گردشگری استان کرمانشاه

توس��عه پایدار یکی از دغدغه های جوامع 
امروزی است و گردش��گری هم یکی از ابزار 
های توانمند در این مسیر به شمار می رود. 
در مناطق غ��رب ایران به ویژه کرمانش��اه ، 
گردش��گری می تواند ش��اه راه��ی کلیدی 

برای برون رفت از بن بس��ت های اقتصادی 
باش��د. اما ضعف های کلیدی و معضل های 
ساختاری از موانع شکل گیری گردشگری به 
ش��کل پایدار می باشند، این  در حالی است 
که مناطق کردنش��ین ایران به ویژه اس��تان 
کرمانشاه در انواع گردشگری دارای پتانسیل 
های باالی است که می تواند به یکی از قطب 
های این صنعت در کشور و منطقه بدل شود.

اگ��ر بخواهیم از پتانس��یل ه��ای بلقوه ی 
گردشگری در استان کرمانشاه سخن بگوئیم 
و یا موانع ساختاری آن را بر شماریم، سخن 
ب��ه درازا خواهد رفت. ام��ا در این میان می 
توانی��م به طور مجمل از یک��ی از مهمترین 
پارمتر های هویتی در حوزه تمدنی کرمانشاه 
و مناطق کردنشین سخن بگوئیم و آن نوروز 
اس��ت، نوروز یکی از همین پتانس��یل های 
مهم گردش��گری است که به ش��کل آئینی، 
بخ��ش وس��یعی از آداب  و رس��وم را در بر 
دارد، هرچند که،  این آئین در حوزه تمدنی 
وس��یعی جریان دارد و ح��وزه ی جغرافیای 
گس��ترده ای از آناتولی تا شبه قاره هند ، از 

قفقاز تا آسیای مرکزی و خاور میانه  را در بر 
می گیرد اما این آئین در مناطق کردنشین از 
گستردگی و رنگ و نقش بیشتری برخوردار 
اس��ت، بگونه ای که ن��وروز یکی از پایه های 
هویتی مردمان این مناطق محسوب می شود 
و طیف وسیعی از آداب و رسوم را شکل داده 

است.
نوروز ازمعدود آیین های بش��ری است که 
در آن رابطه انس��ان ، طبیعت و پاسداري از 
محیط زیست متجلي مي شود، آئین هایی که 
آن چنان در دل مردم نش��اط مي آفرینند که 
از دوران باستان تا کنون نه تنها از بین نرفته 
بلکه بر ش��کوه آن افزوده ش��ده است . کمتر 
آئیني را مي توان یافت که ضمن برخورداري 
از جنبه هاي مردمي توانس��ته باشد بر روح و 

جان مردم ریشه دواند.  
از ای��ن رو، از این آئین باس��تانی می توان 
به عن��وان دروازه ای برای ایجاد س��اختاری 
پایدار در صنعت گردشگری این مناطق بهره 
جس��ت و به صورتی هدفمند پتانسیل های 
متعدد موجود در اس��تان را به کار بس��ت و 
مجموعه ای از س��اختار ه��ا و امکانات را در 
اختیار گرفت، تا با بهره مندی از الهام بخشی  
نوروز پیکر نحیف و کم جان گردشگری را در 
استان پروراند. کرمانشاه  به تنهایی می توانند 
اشکال متعددی از انواع گردشگری را پوشش 
دهد. گردش��گری تاریخی در این اس��تان  با 
تکیه بر آثار متعدد باستانی و تاریخی عرصه 
قدرت نمایی بس��یاری دارد، طبیعت گردی 
به عنوان ش��کل دیگری از گردش��گری نیز 
در استان کرمانش��اه با پتانسیل مناطق بکر 
کوهس��تانی و نواح��ی مرتفع و دش��ت های 
وس��یع از موقعیت بس��یار مناسبی برخوردار 
می باش��د. همچنین با تمرکز بر تکثر و تنوع 
فرهنگ��ی ، قوم��ی و مذهبی ، گردش��گری 
های فرهنگی، روس��تایی، قومی- عشایری و 
همچنین مذهبی دارای پتانس��یل های بکر 
و کمتر دیده ش��ده ای هس��تند، گردشگری 
هنری هم در مناطق کوهس��تانی کرمانش��اه 

جذابیت های بی شماری خواهد داشت. 
از ای��ن رو، نوروز می توان��د فصل جدیدی 
را ب��رای ب��ه نمایش گذاش��تن ظرفیت های 
مناسب و دیده نش��ده این مناطق بگشاید و 
به صورت ویترین��ی از نمود های فرهنگی و 
هویتی برای گردشگران جاذبه های مختلف 
و متع��دد این منطقه را ب��ه نمایش بگذارد و  
همچنین عامل مهمی در جهت شکل گیری 
ساختار های مناسب برای آماده سازی بستر 

های پایدار گردشگری باشد.
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 اقدامات و خدمات دفتر امور روستایی
 و شوراهای استانداری کرمانشاه در یک نگاه

دفتر امور روستایی و شوراها به عنوان متصدی اصلی 
خدمت رس��انی به مردم روس��تایی و شوراهای منتخب 
ایش��ان همواره کوشیده است سطح مطلوبی از زندگی و 
رضایتمندی مردم س��اکن در مناطق روستایی را تآمین 
نماید. این عزم راسخ برای خدمت رسانی به روستاییان 
از طلوع خورش��ید انقالب و از 22 بهمن 57 آغاز شده و 
همچنان تداوم یافته اس��ت اما روند خدمت به این قشر 
شریف در دولت تدبیر و امید روند فزآینده؛ چشم گیر و 

مناسبی یافته است.
تقارن اهمیت فعالیت های اقتصادی روستا با شعار سال 
97 )حمای��ت از کاالی ایرانی( امید به بهبود روزافزون و 
بیش از بیش رونق اقتصادی و افزایش س��طح درآمدی 
روستا را فروغ و درخشش خاصی بخشیده است زیرا همه 
فعالیت های اقتصادی در روس��تاها در ارتباط مستقیم با 
منابع ملی و منطقه ای اس��ت و به واقع روستاها؛ تولید 
کنندگان و مصرف کنندگان کاالهای داخلی و ایرانی اند. 
در ادامه گزارشی از روند فعالیت های دفتر امور روستایی 
و شوارهای اس��تانداری کرمانشاه در دولت تدبیر و امید 
آمده اس��ت که تدقیق در آن نمای��ان گر وضعیت رو به 

رشد خدمت رسانی این دفتر می باشد.
از ابتدای س��ال 1392 تا پایان س��ال 1396 قریب به 
مبلغ 172 میلیارد تومان اعتبار در راس��تای توس��عه و 
عمران روستاها در اختیار دهیاری ها قرار گرفته است که 
بی شک در شکوفایی فرصت های موجود در محیط های 
روستای تاثیر به سزایی داشته است. از دیگر فعالیت های 
بسیار مهم و  موثر در توسعه پایدار روستاها تهیه نقشه 
طرح های هادی روس��تایی است که در این راستا تا پایان 
س��ال 94 برای تمامی روستاهای باالی 20 خانوار نقشه 
طرح هادی روستایی تهیه شده است و وضعیت مطلوب 
بازنگری طرح هادی در روس��تاهای ب��االی 100 خانوار 
می باش��د که عمر ده س��اله طرح هادی در آنها به اتمام 
رس��یده اس��ت. عالوه بر تهیه طرح هادی برای روستاها 
اج��رای این طرح ها که اهمیت فوق الع��اده ای دارد در 
دس��ت اقدام می باشد. از کل روس��تاهای استان تا پایان 
س��ال 96 تعداد 746 روستا از طرح هادی برخوردار شده 
ان��د که این تع��داد تقریبا 39 درصد از کل روس��تاهای 

استان را تشکیل مي دهد.
در سطح استان کرمانشاه و بر اساس تفاهم نامه منعقد 
شده با اداره کل آبفار 4 روستا به عنوان پایلوت به منظور 
اجرای فاضالب کشی به صورت مشارکتی انتخاب شده 
اند که در یک روس��تا پروژه به بهره برداري رسیده و در 
س��ه روس��تاي دیگر پروژه در حال اجرا می باشد. برنامه 
آتی برای اجرای فاضالب کش��ی به صورت مش��ارکتی 
برای روستاهای باالی 500 خانوار در دست اقدام خواهد 
ب��ود. وقوع زمی��ن لرزه آبان ماه 96 زنگ هش��دار توجه 
به مدیریت بحران در اس��تان بود. ب��ا توجه به وضعیت 
بحرانی منطقه احداث س��اختمان مدیری��ت بحران در 
روس��تاها در دس��تور کار این دفتر ق��رار دارد و در حال 
حاضر در 25 روستای استان ساختمان مدیریت بحران 
به منظور کنترل و مدیریت بحران در س��طح روس��تاها 
احداث شده است  که وضعیت مطلوب احداث ساختمان 
مدیریت بحران در 86 روستای مرکز دهستان و تجهیز 

ساختمان های کنونی می باشد. یکی از کانال های ارتباطی 
روستاها که در حوزه های اقتصادی بهداشتی درمانی و... 
اثرگذار اس��ت وجود راه های دسترسی در روستاهاست. 
از ابت��دای س��ال 1392 تا پایان س��ال 96 به میزان 65 
کیلومتر احداث راه روستایی و 468 کیلومتر بهسازی و 
آسفالت راه های موجود انجام گرفته است. همچنین در 
س��ال 93 نیز بر اساس بند )ح( تبصره )9( قانون بودجه 
1870 تن قیر رایگان در میان 45 روستای استان توزیع 
گردیده اس��ت که البته وض��ع مطلوب تخصیص 2000 
تن قیر رایگان برای بهس��ازی و آس��فالت روس��تاهای 
اس��تان می باشد. همچنین بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
با مش��ارکت دهیاری ها از ابتدای سال 93 تا پایان سال 
96 توانس��ته اس��ت در بیش از 225 روستا اقدام اجرای 
پروژه آسفالت معابر با    بهره مندی از سهمیه قیر رایگان 
نماید. س��ال 94 در 14 روستا /سال 95 در 61 روستا و 
سال 96 در 150 روستا همین طرح آسفالت انجام شد.

دهیاری ه��ا س��تاد های هماهنگی در س��طح روس��تا 
میباش��ند که به عنوان نماد های حاکمیت ملی قادر به 
اعمال سیاست های دولت می باشند اما بعضی از روستاها 
فاقد دهیاری هس��تند که فقدان دهیاری ها ممکن است 
در زمینه محرومیت زدایی و توسعه روستا ایجاد مشکل 
نماید. دفتر امور روستایی برای این گونه روستا های فاقد 
دهیاری از ابتدای س��ال 1394 تا پایان س��ال 1396از 
محل  اعتبارات روس��تاهای فاقد دهی��اری به مبلغ 33 
میلیارد تومان تعیین تکلیف و متناس��ب با جمعیت هر 

بخش در میان روستاهای فاقد دهیاری توزیع و در قالب 
پروژه های عمرانی هزینه کرده است. 

هزینه ه��ای  عمرانی از مولفه های ایجاد درآمد و رونق 
اقتصادی اس��ت. با عطف نظر به این مهم تا پایان س��ال 
1396 بر اس��اس بازدیدها و جلسات مکرری که سالیانه 
در سطح  هر بخش تشکیل می گردد تعداد 1574 پروژه 
عمران��ی با اعتب��ارات نزدیک ب��ه 26270 میلیون ریال 
تعری��ف گردی��ده و که از این تعداد بی��ش از 80 درصد 

پروژه اجرا شده است. 
در زمین��ه بهب��ود و ارتقای آموزش ب��رای کودکان و 
نوجوانان روستایی از ابتدای فعالیت دولت تا پایان سال 
96 تعداد 185 کالس در س��طح روس��تاها احداث شده 
اس��ت همچنین در حوزه بهداش��ت و سالمت و امنیت 
غذایی مردم ش��ریف روستایی استان در سال گذشته از 
محل اعتبارات ماده 10 و 12 چهل و هشت میلیارد ریال 
اعتبار با هدف رفع مشکل کم آبی روستاییان تخصیص 
داده ش��ده اس��ت و به 1770 روس��تایی ک��ه فاقد آب 
آشامیدنی بودند آب رس��انی شده است و در 45 روستا 

شبکه آبرسانی بازسازی گردیده است.
تفاهم نامه ای به منظور احداث 10 واحد مدرس��ه در 
سطح روستاهای محروم با مشارکت بنیاد برکت و اداره 
کل نوس��ازی مدارس استان نیز منعقد شده است که به 

زودی به بهره برداري خواهد رسید.
استان کرمانش��اه علیرغم ظرفیت بسیار باال در زمینه 
گردش��گری و همچنین برخ��ورداری از مناطق طبیعی 
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بس��یار زیبا تنها توانسته که در سطح کشور 14 روستا را 
به عنوان هدف گردش��گری به ثبت برساند این در حالی 
است که پتانس��یل مناسب برای اضافه کردن حداقل 35 
روستای دیگر که قابلیت های گردشگری دارند به لیست 
روستاهای هدف گردش��گری وجود دارد که برای تحقق 
این امر و شکوفایی توریس��م روستایی برنامه ریزي انجام 
شده و به زودی ش��اهد حضور گردشگران در روستاهای 

زیبای استان خواهیم بود.
یکی از نیازهای روستا نش��ینان بهره مندی از خدمان 
آبفاس��ت. بر اس��اس توافقات صورت گرفته مقرر گردید 
تعاون��ی دهیاران بخ��ش باینگان پاوه به عن��وان پایلوت 
بخش��ی از خدمات آبفار را بر اساس قراردادی فی ما بین 
این تعاونی و ش��رکت آبفار اس��تان و نظ��ارت دفتر امور 
روس��تایی انجام دهد که بر اس��اس گزارشات اتخاذ شده 
رضایت 100 درصدی روستاییان را به دنبال داشته است 

که به زودی بر اس��اس نتایج این برون س��پاری خدمات 
دستگاه های اجرایی 14 تعاونی موفق روستایی در سطح 
استان  بخشی از امورات دستگاه های خدمات رسان را بر 
عهده خواهند گرفت.همچنین بر اس��اس تفاهم نامه سه 
جانبه فی مابین بنیاد برکت کشور و بنیاد مسکن کشور و 
استانداری ساخت 1000 واحد مسکن محروم روستایی با 
شرایط ویژه در حال انجام می باشد که با توجه  به ظرفیت 
طرفین تفاهم نامه در صورت عملیاتی شدن 1000 واحد 
مسکن محروم مي توان تالش الزم جهت 500 واحد دیگر 
را به عم��ل آورد. در ارتقای ارتباط��ات و بهره مندی از 
خدمات الکترونیکی تعداد 1089 روستا از ابتدای دولت 
تدبیر و امید تحت پوشش اینترنت قرار گرفته اند که با 
استقرار خدمات الکترونیکی امکان بهره مندی ارزان و 
سریع از بسیاری از امکانات موجود در کالن شهرها مهیا 
مي ش��ود و رفت وآمدهای پر هزینه و احیاناً خطرناک 

در فصول مختلف سال کاهش خواهند یافت. گسترش 
نفوذ اینترنت پر س��رعت  تا 2000 روس��تای کشور به 

زودی محقق خواهد شد.
 برای تمهید بهره مندی روستاییان عزیز استان کرمانشاه 
از انرژی ارزان و پاک از ابتدای فعالیت دولت تا پایان سال 
96 بیش از هزار روس��تای تابعه استان از نعمت گاز بهره 
مند ش��ده اند و این روند تا اتصال کلیه مناطق استان به 
ش��بکه گاز سراسری کشور تداوم خواهد یافت.با توجه به 
اینکه رویکرد عمومی گردشگران به سمت و سوی طبیعت 
و اس��تفاده از مکان های بکر روس��تایی می باشد.این دفتر 
ت��وان خود را در جهت توس��عه اقامتگاه های بوم گردی و 
ایجاد زیر ساخت ها به روستاهای دارای قابلیت گردشگری 
گذاش��ته و در این راستا نسبت به اختصاص تسهیالت به 
متقاضیان واحد های اقامتی در روستاها اقدام نموده است.

تفاهم نامه سه جانبه معاونت توسعه روستایي، بنیاد علوي و بانک سینا:
ابالغ دستورالعمل: در آبان ماه سال 95 

 سیاست پیش گرفته شده: تکمیل طرح هاي روستایي داراي بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکي و با سرمایه گذاري شخصي 
تعداد جلسات کمیته اجرایي طرح:  78 جلسه

 تعداد طرح هاي بررسي شده در کمیته اجرایي طرح: 218 طرح
بانک عامل: بانک سینا و سود تسهیالت: 8درصد )پرداخت 5 درصد از کل سود تسهیالت توسط معاونت توسعه روستایي کشور و 5 درصد نیز توسط بنیاد علوي تامین گردید است(

عنوان
تعداد طرح هاي 
مصوب شده در 

کمیته اجرایي طرح

میزان تسهیالت 
مورد نیاز

)میلیون ریال(

میزان اشتغال 
مورد نظر

تعداد طرح هاي 
پرداخت شده و 

انعقاد قراداد 

مبلغ انعقاد 
قرارداد

)میلیون ریال(

تعداد طرح هاي 
مصوب شده در 

بانک 

مبلغ قسط اول 
پرداخت شده
)میلیون ریال(

تفاهم نامه سه جانبه معاونت توسعه 
21810867102143278400064222000روستایي و بنیاد علوي و بانک سینا

2- تفاهم نامه سه جانبه معاونت توسعه روستایي، ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( و بانک پارسیان: 
این تفاهم نامه بین معاونت توسعه روستایي و مناطق محروم کشور ؛ بنیاد علوي و بانک سیناي کشور بوده و سود تسهیالت مربوطه 8 درصد میباشد ) پرداخت 5 درصد از کل سود 

تسهیالت )18 درصد( توسط معاونت توسعه روستایي کشور و 5 درصد نیز توسط بنیاد علوي تامین گردید است( گردیده است: 
 - ابالغ دستورالعمل: در بهمن ماه سال 96 

 - سیاست پیش گرفته شده: ایجاد و تکمیل طرح هاي گلخانه ؛ شیالت ؛ مکانیزاسیون ؛ منابع طبیعي و طرح هاي زیست محیطي 
 - تعداد جلسات کمیته اجرایي طرح: 16 جلسه 

- بانک عامل: بانک پارسیان و سود تسهیالت: 8 درصد 

عنوان
 تعداد طرح هاي 
مصوب شده در 

کمیته اجرایي طرح

 میزان تسهیالت 
مورد نیاز

)میلیون ریال(

میزان اشتغال 
مورد نظر

تعداد طرح هاي 
پرداخت شده و 

انعقاد قراداد 

مبلغ انعقاد 
قرارداد

)میلیون ریال(

تعداد طرح هاي 
مصوب شده در 

بانک 

مبلغ قسط اول 
پرداخت شده
)میلیون ریال(

تفاهم نامه سه جانبه معاونت توسعه 
روستایي،ستاد اجرایي فرمان حضرت 

امام )ره( و بانک پارسیان
16162800315----

3- تفاهم نامه سه جانبه معاونت توسعه روستایي و پست بانک: 
این تفاهم نامه بین معاونت توسعه روستایي و مناطق محروم کشور، بنیاد علوي و بانک سیناي کشور بوده و سود تسهیالت مربوطه 10 درصد میباشد )پرداخت 5 درصد از کل سود 

تسهیالت )18 درصد( توسط معاونت توسعه روستایي کشور و 5 درصد نیز توسط بنیاد علوي تامین گردید است( گردیده است: 
 - ابالغ دستورالعمل: در بهمن ماه سال 95 

 - سیاست پیش گرفته شده: ایجاد و تکمیل طرح هاي گلخانه، شیالت، مکانیزاسیون، منابع طبیعي و طرح هاي زیست محیطي 
 - تعداد جلسات کمیته اجرایي طرح: 21 جلسه 

- بانک عامل : پست بانک استان و سود تسهیالت: 10 درصد 
- طرح هاي پرداخت شده: 82

عنوان
 تعداد طرح هاي

 مصوب شده در کمیته 
اجرایي طرح

میزان تسهیالت مورد 
نیاز

)میلیون ریال(

میزان اشتغال 
مورد نظر

تعداد طرح هاي 
پرداخت شده و 

انعقاد قراداد 

مبلغ انعقاد 
قرارداد

)میلیون ریال(

تعداد طرح هاي 
مصوب شده در 

بانک 

مبلغ قسط اول 
پرداخت شده
)میلیون ریال(

تفاهم نامه سه جانبه معاونت توسعه 
827000017582700008270000روستایي و پست بانک
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رستگار یوسفی فرماندار جوانرود در گفت و گو با فراتاب:

»بیکاری« مشکل اول جوانرود و اولویت ما تالش برای رفع آن است!
فراتاب| 

شهرس��تان جوانرود از نظر جمعیت ش��هری، سومین شهر پرجمعیت استان 
کرمانشاه به شمار می رود و طی سال های اخیر به دالیل چندی دارای اهمیت 
بس��زایی نسبت به گذشته شده اس��ت به همین دلیل پست فرمانداری در 
این شهرس��تان نیز دارای اهمیت بیشتری ش��ده است، اخیرا و پس از چهار 
س��ال، شاهد پایان ماموریت دکتر آرش لهونی یکی از مدیران بومی، موفق و 
م��ورد توجه و حمایت مردم بودیم و از س��وی دولت یک مدیر بومی دیگر که 
دارای کارنامه قابل توجهی در عرصه مدیریت و پس��ت های اجرایی و س��ابقه 

موفقی در تجارب پیش��ین است، برای این شهرس��تان انتخاب گردید. جناب 
آقای رستگار یوسفی عهده دار این پست خطیر شده اند، وی که دارای مدرک 
کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی اس��ت، دارای 28 سال سابقه اجرایی و 
مدیریتی در پس��ت های مختلفی در غرب کش��ور بوده اس��ت، که از آن جمله 
می اوان به فرمانداری ثالث باباجانی، معاونت مدیرکل س��تاد بحران استان، 
ش��هردار تازه آباد و... اش��اره کرد. برای بررس��ی اهداف و برنامه ها و رویه 
ای که جناب یوس��فی طی ماموریت خود در جوانرود دنبال خواهد کرد، با وی 

مصاحبه ای انجام داده ایم که مشروح آن بدنبال خواهد آمد:

 در وهله نخس�ت بفرمایید که شهرس�تان 
جوانرود از نظر جمعیتی، جغرافیایی، ویژگی های 
فرهنگی و از نظر منابع دارای چه مش�خصات و 

ویژگی هایی است؟
ش��هر جوانرود با جمعیتی بالغ بر هفتاد و پنج  هزار 
نف��ر محل زندگی و همزیس��تی طوای��ف و تیره های 
مختلف جوانرودی، کالشی، باباجانی، تاوگوزی، امامی، 
علی آقایی، میرکی و... است که در کمال آرامش و برادری 
با هم زندگی می کنند. عالوه بر تعدد طوایف ساکن در 
شهر جوانرود، کمترین میزان جمعیت روستایی استان 
نیز این شهرس��تان را از س��ایر مناطق استان متمایز 
می کند که خود همین امر شرایط خاصی را بر جوانرود 
حاکم کرده است. جوانرود رنگین کمانی از فرهنگ ها و 
آداب و رسومی است که در کنار هم جغرافیای انسانی 
ویژه ای را ش��کل داده اند. م��ردم جوانرود چه در زمان 
جنگ و چه در زمان س��ازندگی و در بزنگاه های مهم 
سیاسی و اجتماعی همواره نقش خود را به شایستگی 
هر چه تمام تر ایفا نموده و کماکان پش��تیبان و حامی 
نظام مقدس جمهوری اس��المی بوده اند. به طور مثال 
در دوران دفاع مقدس تیپ انصار الرس��ول که ترکیبی 
عمدتاً بومی داشت با ایمان راسخ و اعتقادی مثال زدنی 
از مرزهای کشور دفاع کردند و این عرق به خاک وطن 

همچنان در رگ و پی مردمان این دیار است.
جوان��رود عالوه برتن��وع فرهنگی حاک��م بر آن که 
موجب انعطاف و ایجاد فرهنگ تحمل تفاوت ها گشته 
اس��ت. دارای ویژگی هایی اس��ت که آن را در س��طح 
اس��تان متمایز نموده اس��ت. بازارچه م��رزی جوانرود 
که موجبات جذب گردش��گران و خریدان بسیاری از 
نقاط مختلف کشور فراهم آورده است. طبیعت زیبای 
جوان��رود و جوانان تحصیل کرده و پرتالش که همواره 
در صحنه های علمی و ورزش��ی کشور افتخار آفرینی 

می کنند از جمله ویژگی های اصلی این شهر است.
 بط�ور کلی مهمترین مش�کالت و مس�ائل 
شهرستان جوانرود در حوزه سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی چه مسائلی بوده و هستند؟

مشکل اصلی شهر جوانرود نرخ باالی بیکاری در این 
شهر است که متاسفانه باالترین میزان در سطح استان 
اس��ت. این در حالی است که ما جوانان تحصیل کرده 
بس��یاری با تخصص و توانایی باالیی داریم. نرخ باالی 
رش��د جمعیت نیز با آنکه فرصت های بسیاری را برای 

هر جامعه ای بوجود م��ی آورد اگر که با برنامه ریزی و 
ایجاد امکانات همراه نباشد خود چالشی پیش روی هر 
شهر است، جوانرود نیز دارای نرخ باالی رشد جمعیت 
و تراکم باالی جمعیتی است. ما در چند سال اخیر با 
کاهش ش��دید منابع آبی روبه رو بوده ایم که متاسفانه 
شیوه های سنتی کشاورزی، عدم مهار آب های سطحی 
و شیوه های آبیاری نامناسب به این امر دامن زده است. 
مشکل دیگری که من خود به عینه مشاهده کردم نبود 
فرهنگ صرفه جویی در جوانرود اس��ت که متأس��فانه 
باعث هدر رفت منابع بسیاری می شود. وظیفه ما تربیت 
یک نس��ل سالم، فهیم و شاداب است که این امر خود 
نیازمند زیرساخت های ورزش��ی، آموزشی و تفریحی 
است که متاسفانه جوانرود نسبت به جمعیت جوانی که 
دارد از این امکانات در سطح مناسبی برخوردار نیست. 
جوانرود مثل اکثر شهرهای استان کرمانشاه پتانسیل 
باالیی برای تولید محصوالت کشاورزی و باغی دارد اما 
به علت کم آبی ها و شیوه های سنتی کشاورزی شاهد 
ضعف این بخش مهم توس��عه هستیم که خود باعث 

مهاجرت روستاییان به شهر شده  است.
 نگاه شما به دورنمای جوانرود در4 سال آینده 
یعنی مرداد ماه 1401 با سکانداری حضرتعالی به 

عنوان فرماندار چیست؟
تالش ما این است که پتانسیل های جوانرود بالفعل 
ش��وند. ش��هر جوانرود با عنایت پروردگار و همدلی و 
همکاری مردم فهیم جوانرود در جایگاه اصلی خود در 
سطح استان قرار خواهد گرفت. تالش ما آن است که 
مش��کالت این شهر به پایین ترین سطح خود برسد و 
روستاها با اقبال دوباره مردم رونق یابند و کشاورزی و 
باغداری به صورت مکانیزه جان تازه ای یابند. با جذب 
سرمایه گذار جوانرود به قطب گردشگری منطقه تبدیل 
و زیرساخت های الزم ایجاد شده باشد. با به کارگیری 
قش��ر جوان و تحصیل کرده سیس��تم مدیریتی شهر 

دگرگون گشته و کاراتر و پویاتر شده باشد. 
 برنامه های کاری ش�ما در حوزه های انسانی 
و بخصوص زنان و جوانان کدام ها هس�تند و چه 

اقداماتی صورت خواهد گرفت؟
زن��ان نیمی از جامع��ه ما را تش��کیل مي دهند اما 
بعل��ت نقش مهمی که در تربی��ت و پرورش کودکان 
دارند، س��المت یک جامعه به سالمت و شادابی زنان 
وابسته است از این رو تالش برای ورود بیشتر آنان به 
اجتماع و تأثیرگذاری آنان در تصمیم گیری ها تالشی 
در راستای بهبود وضع اجتماع است. در همین راستا 
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تالش مجموعه فرمانداری تعامل بیشتر با نخبگان شهر 
و شناسایی نیازها و پتانسیل زنان جوانرودی است تا از 
این طریق آنان را به مشارکت بیشتر در عرصه اجتماع 
دعوت و آنان را در راس امور مربوط به خود قرار دهد. در 
امور جوانان نیز با توجه به پتانسیل باالی ورزش قهرمانی 
در شهر جوانرود، بحث هایی در مورد قطبیت جوانرود در 
منطقه انجام شده است که امید است مثمر ثمر باشد. 
همچنین با توجه به جمعیت جوان تحصیلکرده تالش 
آن است که با ایجاد مراکز دانشگاهی بین الملل بتوانیم 

دانشجویانی را نیز از اقلیم کردستان جذب کنیم.
 اولویت های کاری شما به ترتیب در حوزه های 
سیاس�ی ،اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی کدام ها 

هستند؟ 
اولوی��ت اصلی م��ا کاهش ن��رخ بی��کاری و بالفعل 
رس��اندن پتانسیل های منطقه است. در نشستی که در 
حضور اس��تاندار محترم داش��تیم پروژه های بوم گردی 
و گردش��گری مورد بحث قرار گرفت. جوان��رود دارای 
س��ایت های مناس��بی برای این امر است حوزه پلنگانه 
تا حوری آباد، حوزه ش��روینه. این پروژه ها اگر به صورت 
برنامه ریزی ش��ده اجرا ش��وند مي توانند اش��تغال زایی 
مناسبی را فراهم آوردند. توسعه زیرساخت های بازارچه 
م��رزی و مرز درول��ه نیز یک��ی از اولویت های اصلی ما 
در فرمانداری اس��ت که انش��ااهلل باعث رونق بازار خرید 
در جوان��رود ش��ود. یکی دیگ��ر از موضوعات��ی که در 
چند س��ال اخیر توجه بس��یاری را به خود جلب کرده 
بحث های زیس��ت محیطی است، حفاظت و صیانت از 
محیط زیست و توس��عه صنعت گردشگری طبیعی از 
طریق س��اماندهی مناطق حفاظت شده و محوطه های 
طبیعی و توس��عه زیرساخت های گردشگری همچنین 
کنترل و بهره برداری از آب های سطحی و اشاعه فرهنگ 
صرفه جویی و مکانیزه کردن کشاورزی که موجب تأمین 
آب پایدار ش��رب و کشاورزی از س��وی دیگر به توازن 
رس��اندن مراتع و دام مي توان��د موجب رونق دامپروری 
ش��ود. البته منظورم دامپروری ه��ای صنعتی و بزرگ 
نیس��ت، بلکه با اختصاص اعتباراتی به روستاییان عزیز 
موجب معکوس ش��دن مهاجرت روستا به شهر شود و 
بتوانیم نقش مناسبی در تولید گوشت قرمز داشته باشم. 
در زمینه توسعه صنایع دستی که هم موجب اشتغالزایی 
و ه��م افزای��ش جذابیت های گردش��گری می ش��ود، 

برنامه هایی در دست داریم. 
 ظرفیت جوان�ان تحصیل ک�رده برای کمک 
به امور منطقه و گش�ایش در مشکالت را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ان��رژی، انگی��زه و دان��ش فاکتوره��ای مه��م برای 
خدمت رسانی است که خوش بختانه جوانان ما از آن به 
نحوه مطلوبی برخوردارند. راه یابی جوانان به عرصه های 
سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی جان ت��ازه ای به جامعه 
می دهد. در همین راستا به کارگیری جوانان را در عرصه 
مشورتی و اجرایی پروژه های گردشگری، محیط زیستی 
و جذب س��رمایه گذار مدنظر قرار داده ایم که امید است 

بتوانیم از پتانسیل آنان به خوبی استفاده نماییم. 
 ش�ما یکی از مس�والنی هس�تید در استان 

کرمانش�اه که عالوه بر داشتن دانش تخصصی و 
آکادمی�ک و تجربه کاری قابل توجه دارای مزیت 
بومی بودن و آش�نایی و شناخت کافی از محیط 
پیش از ماموربت بودید، از این نظر برداشت شما از 
فرمانداری در جوانرود، برای استفاده بیشتر دولت 
از مس�والن محل�ی و دارای تجرب�ه و تحصیالت 
عالیه چیست؟ به عبارت دیگر مزیت ها و در عین 
حال محدودیتهای چنین انتخابی را برای ما شرح 

دهید.
همانطور که در باال اش��اره کردم جوانرود از طوایف و 
عش��یره های گوناگونی تشکیل شده که برای کسی که 
به این منطقه آشنا نیست ارزیابی آن و تشخیص میزان 
اهمیت آن بسیار دشوار است در حالی که در نظر گرفتن 
این بافت برای تصمیم گیری  در حوزه های مختلف بسیار 
مهم اس��ت. از س��وی دیگر برقراری رابطه حسنه میان 
مردم و مسئولین موجب تسریع خدمت رسانی خواهد 
ش��د که مطمئنا مس��ئول بومی در این زمینه بس��یار 
موف��ق عمل خواهد کرد. حس اعتماد مردم به دولت با 
ب��ه کارگیری نیروهای بومی افزایش می یابد که همین 
امر بس��تر را برای اجرای بهتر بسیاری از طرح ها فراهم 
می آورد. به کارگیری نیروهای بومی موجب هموار کردن 
مسیر سایر نخبگان منطقه خواهد شد و امید را به جامعه 
تزریق خواهد نمود. البته محدودیت هایی نیز دارد، گاه 
انتظارات غیرواقع بینانه برخی ها از مسئوالن بومی، کار 
را برای آنان دشوار می کند که بحمداهلل با توجه به میزان 
آگاهی مردم از محدودیت های قانونی شاهد کاهش این 

انتظارات هستیم.
 مهمترین مزیتهای نس�بی منطقه اورامانات 
در مبحث توس�عه پایدار را ک�دام ویژگیهای آن 

مي دانید و چرا؟
گردش��گری، اورامانات با تنوع فرهنگی حاکم بر آن و 
دارا بودن روستاهای بسیار زیبا که هنوز بافت قدیمی و 
اصیل خود را حفظ کرده اند، طبیعت بکر و دست نخورده 
و بازارچه های مرزی مي تواند قطب گردش��گری استان 
کرمانش��اه باشد. همین پوشش اصیل مردمان این دیار 

خود مي تواند عامل جذب گردشگر داخلی و خارجی به 
این خطه باشد. مراکز خرید که در جذب گردشگر بسیار 
موفق بوده اند اگر با زیرس��اخت های الزم چون هتل ها، 
رستوارن ها، مراکز تفریحی همراه باشد مي تواند از عوامل 

توسعه پایدار باشد.
  برای جذب سرمایه گذاري هموطنان ایرانی و 
نیز خارجیها در حوزه هایی نظیر توریسم و... چه 

برنامه ای دارید؟
برای جذب سرمایه گذار در ابتدا باید ما استعدادهای 
منطقه را ارزیابی و آنچه را که قابل سرمایه گذاری است 
شناس��ایی کنیم و آن را از طریق رس��انه معرفی کنیم. 
ب��رای ای��ن منظور همکاری ب��ا یک گروه رس��انه ای و 
مستند ساز مي تواند منطقه را به بهترین شکل ممکن 
به س��رمایه گذاران معرفی نماید. از سوی دیگر باید به 
سرمایه گذار اطمینان خاطر داده شود که سرمایه گذاری 

آنان پر بازده و ایمن خواهد بود.
 مشارکت بخش خصوصی و بویژه مردمی برای 

بحث توسعه پایدار را جه میزان موثر مي دانید؟
بخ��ش خصوصی ب��ا ورود به بخش س��رمایه گذاری 
مي تواند موجبات دس��ت یابی به توسعه پایدار را فراهم 
آورد. البت��ه مس��ئولین و مردم بومی منطق��ه نیز باید 
پذیرای س��رمایه گذاران بخش خصوصی باشند تا آنان 
بتوانن��د با طیب خاط��ر به فعالیت بپردازند. از س��وی 
دیگر توسعه پایدار به یک فرهنگ مردمی نیز نیاز دارد، 

فرهنگ کار و تالش و ارج نهادن ثروت.
 ضمن تشکر از صبر ،حوصله وپاسخگوییتان 
در پایان اگر نکته خاصی مدنظرتان هس�ت بیان 

بفرمایید.
در پای��ان از ش��ما و همکارانتان ک��ه وظیفه خطیر 
خبررس��انی را برعهده دارید تشکر مي کنم و همچنین 
از مردم ش��ریف و بردبار جوانرود که سال ها محرومیت 
و عدم توس��عه را به امید آین��ده ای بهتر تحمل نموده 
سپاس��گزاری نماییم و الزم می دانم خود را خادم آنان 
بدانم و برای س��اختن جوانرودی آباد و توسعه یافته از 

تک تک آنان طلب همدلی و یاری نمایم.
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عملیاتی کردن پتانسیل های گردشگری در جوانرود
فراتاب| در حدفاصل سال 1392 تا تابستان امسال )1397( دکتر آرش زره تن لهونی که خود متولد روستای خانقای پاوه 
است و دارای تحصیالت عالیه در رشته اقتصاد بین الملل است، وظیفه فرمانداری شهرستان جوانرود را برعهده داشت، دوره 

خطیری که عالوه بر مسائل و مسئولیت های روزمره توام با زلزله پرخسارت منطقه نیز شد و همین امر کار مسئولین محلی 
را برای خدمت رسانی دوچندان کرد. اما در این بین می توان گفت دکتر لهونی اهتمام ویژه ای برای ارتقای مزیت 

گردشگری شهرستان جوانرود از خود نشان داد در همین زمینه دو طرح مهم در حوزه گردشگری، فضای سبز 
ش��هری و س��المت احداث شد. این دو طرح به  شکل چشمگیری فضای سبز شهری را توسعه داده و به نوع 

محسوسی این تغییرات فضای شهری جوانرود تا حد زیادی بر چهره این شهر پرجمعیت نمایان است. الزم 
به ذکر است، هم اینک وی به سمت مشاور استاندار محترم کرمانشاه منسوب شده اند.

محور گردشگری جوانرود: 
پروژه محور گردش��گری با هدف ایجاد فضای تفریحی 
برای مردم شهر جوانرود و جذب گردشگر، در جاده قدیم 
جوانرود و پاوه که به محلی برای انباشت نخاله ها و ضایعات 
س��اختمانی تبدیل ش��ده بود، احداث گردی��د. این پروژه 
همزمان با چهارمین س��الگرد سفر مقام معظم رهبری به 

استان کرمانشاه در سال 1394 کلنگ زنی گردید. 
عملیات خاکی آن با حجم 160 هزار متر مکعب توسط اداره 
راهداری شهرستان و به صورت امانی انجام و مابقی عملیات 
با مجموع اعتبارات اداره راه و شهرسازی در حال انجام است.

 کلی��ه اعتبارات پیش بینی ش��ده برای این پ��روژه قریب به
5 میلیارد تومان از منابع استانی و توازن منطقه ای مي باشد. این 
محور گردشگری به طول 4,5 کیلومتر در شمال شهر جوانرود 
واقع شده که پیش از این محل دپو نخاله های ساختمانی بود. 

مشخصات پروژه:
پیست دوچرخه سواری به طول 4و نیم کیلومتر و شیب 
کمتر از 4 درصد که قابلیت برگزاری مس��ابقات در سطح 

کشوری را دارا خواهد بود.
مسیر پیاده روی: طول مسیر پیاده روی  4و نیم کیلومتر 

و با کفپوش موزاییکی مي باشد 

اجرای رفیوژ میانی بمنظور تأمین محل نور و روشنایی
درخت��کاری: حدود س��ه ه��زار اصله نهال در دوطرف مس��یر 
غرس ش��ده اس��ت. در کل  برای اجرای ای��ن طرح تاکنون 160 
هزار مترمکعب عملیات خاک برداری با امکانات و ماش��ین آالت 
ادارات این شهرستان انجام گرفته است و از این راه تاکنون صرفه 
جویی سه میلیاردی را جهت اجرای پروژه در پی داشته و از محل 
اعتبارات شهرستان حدود پنج میلیارد و 300 میلیون تومان برای 
اجرای این پروژه اختصاص یافته است. این طرح جز در بخش های 
محدودی؛ در مراحل پایانی خود قرار دارد البته الزم به ذکر است 

که مسیر پیاده روی آن برای استفاده شهروندان باز است.

یکی از اولویت های دکتر آرش لهونی فرماندار پیشین جوانرود:
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پارک شهدای دفاع مقدس جوانرود:
پارک زیبای شهدای دفاع مقدس بر روی تپه ای خاکی و سنگی ماپریس که مشرف به شهر جوانرود است، احداث گردید. در ابتدا عملیات خاکی پروژه توسط 
اداره راه و شهرسازی جوانرود انجام شد، و پس از رایزانی های بسیار نیز شرکت آب نیرو اجرای آسفالت پروژه را به صورت رایگان بر عهده گرفت. الزم به ذکر 
است کلیه اعتبارات الزم جهت احداث این طراح از محل اعتبارات استانی و توازن تأمین گردیده است. خوشبختانه  پروژه پارک شهدای دفاع مقدس در مراحل 
پایانی خود به سر می برد و بخش های جاده، سیستم نور و روشنایی و سرویس بهداشتی به اتمام رسیده است. نکته قابل اشاره آن است که شهروندان جوانرودی 
چند سالی است که از این پارک زیبا و چشم نواز با وجود عدم اتمام آن بهره می برند. این پارک سرانه فضای سبز شهر جوانرود را که در سطح نامناسبی قرار 

داشت از 1 متر به 8 متر ارتقاء داده است، امید است که جوانرود بار دیگر شاهد افتتاح پروژه های این چنینی باشد.
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 حسین ویسمرادری فرماندار روانسر در 
یک نگاه

حسین ویسمرادی از جمله مدیران بومی، دارای 
دان��ش تخصص��ی و تجربه کاری ب��اال در منطقه 
است که طی 28 سال اخیر دارای سوابق کاری و 
مدیریتی چندی در دو استان کردنشین کرمانشاه 
و کردس��تان بوده اس��ت. وی اصالتا اهل جوانرود، 
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد جغرافیای 
سیاسی است که از سال 1359 با حضور در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی وارد عرصه خدمت و کار 
شده است، ویسمرادی سپس از سال 1368 راهی 
وزارت کشور شد و طی28 سال اخیر در سمت های 
مختلف��ی از جمل��ه ده��داری، کار در فرمانداری 
و اس��تانداری ب��ه خدمت دس��ت زده و همچنین 
تجارب ارزنده ای بدس��ت آورده است. در کارنامه 

ی  و
طی مدت مذکور شاهد معاونت فرمانداری مریوان، 
فرماندار کامیاران، معاونت اداره کل امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری کردستان و طی 4 سال اخیر 

فرمانداری شهرستان روانسر به چشم می خورد.
 شهرس�تان روانس�ر از نظ�ر جمعیت�ی 
جغرافیای�ی ویژگی ه�ای فرهنگ�ی و از نظر 

منابع طبیعی دارای چه ویزگی هایی است؟
مرب��ع  کیلومت��ر   1125 روانس��ر  شهرس��تان 
مس��احت داش��ته که معادل 4/5 درصد مساحت 
اس��تان می باشد که بر اساس سرشماری سال 95 
دارای 47 ه��زار و 657 نف��ر جمعیت معادل 2/4 
درصد جمعیت اس��تان اس��ت. 28 هزار و 85 نفر 
از جمعیت شهرس��تان در نقاط شهری و 19 هزار 
و 546 نفر نیز در نقاط روس��تایی ساکن هستند. 
شهرس��تان روانس��ر دروازه اورامان��ات ب��وده و به 
دلیل اینک��ه مهمترین راه ارتباطی مرکز اس��تان 
به اورامانات شامل مس��یر مواصالتی مرکز استان 
ب��ه شهرس��تان های پ��اوه و اورامان��ات و جوانرود 
و ث��الث باباجانی و دو بازارچه مرزی ش��یخ صله 
)ثالث باباجانی( و مرز کوله بری شوش��می )پاوه( 
 می باشد از نظر ژئوپولیتیکی دارای اهمیت ویژه ای
اس��ت. نزدیکی به مراکز جمعیتی مهم مانند شهر 
کرمانش��اه و کامیاران و جوانرود و دارا بودن مقام 
اول در تامین گوش��ت مرغ در اس��تان کرمانشاه و 
ایج��اد فضای مناس��ب برای تامین گوش��ت قرمز 
مورد نیاز استان در س��ال های اخیر و وجود روان 

آبهای س��طحی گسترده، وجود اقلیم متنوع منابع 
آب و خاک مناس��ب که موجب آن شده است این 
شهرس��تان دارای رتبه برتر کشور در تولید ذرت و 
گندم دیم و نخود دیم گردد و موارد مهم دیگر بر 
اهمیت استراتژیکی این شهرستان افزوده است. از 
نظ��ر منابع طبیعی نیز مي توان گفت وجود ذخایر 
غنی مع��دن کوارتز )س��نگ س��یلیس( از جمله 

مهمترین منابع معدنی شهرستان است.
 مهمترین مش�کالت و مسائل شهرستان 
در ح�وزه سیاس�ی، اجتماع�ی، فرهنگ�ی و 

اقتصادی چه مسائلی هستند؟
این سوال بسیار گس��ترده می باشد و هر یک از 
حوزه های مطرح شده خود به زیرشاخه های متعدد 
تقسیم می ش��وند و نمي توان پاسخی قاطع به این 
س��وال داد. اما در مجموع شاید یکی از مهمترین 
مش��کالتی که در حوزه سیاسی شهرستان وجود 
داش��ت و در دولت تدبیر و امید به آن توجه ش��د 
بکارگیری نیروهای بومی و اهل سنت در سمت های 
مختلف اجرایی شهرس��تان بود. همچنین هر چند 
در شهرستان ش��اهد فعالیت سیاس��ی گروه های 
مختلف هس��تیم ام��ا این احزاب معم��وال تنها در 
زمان انتخاب��ات فعال ش��ده و در زمان های دیگر 
فعالیت مهمی از س��وی آنها مشاهده نمي شود در 
حالیکه این احزاب و گروه های مدنی هس��تند که 
باید مجرای انتقال مش��کالت مردم به مس��ئوالن 
دولتی باش��ند در زمینه فرهنگ��ی و اجتماعی نیز 
هر چند مشکالت زیاد اس��ت و باید نگاه ویژه ای 
به این بخش ش��ود اما نمي توان وضعیت روانسر را 
جدا از دیگر مناطق کش��ور دانس��ت و مانند سایر 
شهرس��تان ها در روانسر نیز آس��یبهای اجتماعی 
)طالق و خودکش��ی و مهاجرت  و حاشیه نشینی 
و بعضاً اعتیاد( و همچنین کمبود س��رمایه گذاري 
بخش خصوصی و دولتی از گذش��ته در شهرستان 
به وی��ژه در صنایع بزرگ و مادر ک��ه مي تواند در 
برون رفت از وضیعت بیکاری موجود در شهرستان 

بسیار موثر باشد را مهمترین مشکل دانست.
 در حوزه های انس�انی به خصوص زنان و 
جوانان بخصوص از دورانی که شما به عنوان 

فراتاب| 
شهرس��تان روانس��ر را عمدتاً با س��راب جوش��ان و دیدن��ی اش و نیز 
موقعی��ت دروازه بودنش ب��رای ورود به اورامانات می شناس��ند، 
شهرستانی که یکی از مراکز چهارگانه منطقه اورامانات به 
شمار می رود و از جمله مراکز قابل توجه جذب ایرانگردان 

و توریست های خارجی است. 
برای بررس��ی وضعیت هرچه بهتر شرایط کنونی و نیز 
چش��م انداز آتی این شهرس��تان و مناطق و روستاهای 
تواب��ع آن از منظ��ر ش��اخص های توس��عه به س��راغ 
 فرمان��دار ای��ن شهرس��تان رفته ای��م، ماحصل این 
گفت و گوی مفصل و تفصیلی در ادامه خواهد آمد:

حسین ویسمرادی فرماندار روانسر در گفتگو با فراتاب بررسی کرد:

 روانسر دروازه اورامانات؛ برنامه ها
و چالش های توسعه ای آن



59 ماهنامه الکترونیکی فراتاب )ویژه مناطق کردنشین ایران(
شماره 1 - فروردین 1398

فرماندار این شهرس�تان مش�غول به خدمت 
شده اید چه اقداماتی صورت گرفته است؟

یک��ی از اقدامات مه��م در این زمینه تش��کیل 
س��من ها در حوزه های مختلف اجتماعی فرهنگی 
و محیط زیس��تی می باش��د که در راستای فراهم 
کردن بس��تر مناسب برای ش��کل گیری سمن ها 
اقدام��ات موثری همچون تالش در جهت فرهنگ 
س��ازی و آش��نا س��اختن مردم با نقش و ضرورت 
فعالیت تش��کلهای غیر دولتی ب��ه صورت مطرح 
ک��ردن و مص��وب ک��ردن در جلس��ات ش��ورای 
اجتماع��ی و م��واد مخدر صورت گرفته اس��ت به 
طوری که تعداد س��من های این شهرس��تان رشد 
قابل توجهی داش��ته اند تا س��ال 1394 دو سمن 
)موسس��ه خیریه حضرت رسول و کانون فرهنگی 
اجتماعی بانوان( داشته ایم که تنها خیریه حضرت 
رسول فعال بود. خوشبختانه طی دو سال گذشته 
چهار پروانه فعالیت دیگر صادر ش��ده است. شایان 
ذکر اس��ت صدور مجوز سه س��من دیگر در حال 
انج��ام بوده که 80 درص��د از مراحل صدور مجوز 
دو س��من از آنها که در ح��وزه خیریه و اجتماعی 
فعالیت دارند صورت گرفته است )مراحل استعالم 
صورت گرفته و در مرحله ثبت شرکتها می باشند( 
یک س��من دیگ��ر در مرحل��ه دریافت اس��تعالم 
می باشند. همچنین یک سمن ورزشی نیز در سال 
1396 مج��وز گرفته و یک مورد دیگر در دس��ت 
اقدام می باش��د. تعداد س��من های مجوز گرفته در 
س��ال 1396، شش سمن می باش��د که نسبت به 
س��ال 1394 دارای رشد دو برابری است. با توجه 
به چهار س��منی که جهت دریافت مجوز در دست 
اق��دام هس��تند و فعال نم��ودن کان��ون فرهنگی 
اجتماعی بانوان امید اس��ت در سال 1397 شاهد 
فعالیت قابل توجه در دو حوزه اجتماعی و خیریه 
در قالب 11 سمن در شهرستان باشیم. یکی دیگر 
از اقدامات انجام ش��ده در ح��وزه بانوان و جوانان 
انتخاب مش��اور جوان از بین بان��وان تحصیلکرده 
می باش��د که با کمک ایش��ان شناس��ایی جوانان 
تحصیلکرده سطح شهرس��تان در دستور کار قرار 

گرفت و اقداماتی به شرح ذیر انجام گرفت:
 تشکیل جلس��ات پرسش و پاس��خ با حضور 
جوان��ان تحصیلک��رده دارای فک��ر و اس��تفاده از 

پیشنهادات آنان در سطوح مختلف
 تعیی��ن مش��اوران فرمان��دار در زمینه ه��ای 
اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی و کسب و کار 

و استفاده از آنان در جلسات 
در حوزه زنان نیز فعالیت های زیر انجام شده است:

 پرداخت مبل��غ 750 میلی��ون میلیون ریال 
بصورت تس��هیالت قرض الحس��نه به 25 زن بی 

سرپرست و بد سرپرست در سال 1396
 برگزاری فاز اول کارگاه تاب اوری در س��طح 
شهرس��تان ب��رای زن��ان تحت پوش��ش کمیته و 

بهزیستی در سال 96 و فاز دوم در سال جاری
 انجام پژوهش در خصوص ش��ناخت مس��ائل 
و مش��کالت زنان و خانواده در س��طح شهرستان 

)سالیانه یک پژوهش(
 پژوهش بررسی وضعیت طالق شهرستان  در 

سال 1394
پژوهش بررسی عوامل موثر بر گرایش نوجوانان 

و جوان��ان به مصرف مواد مخدر در س��ال 1395 و 
بررس��ی اثربخش��ی روایت درمانی بر کاهش افکار 

خودکشی در بین زنان و دختران در سال 1396
 ص��دور پروانه فعالیت س��من پن��اه کودک با 
موض��وع حمایت از زنان و کودکان بی سرپرس��ت 

و خود سرپرست 
 در ای�ن بی�ن و با توجه به آش�نایی قابل 
توجه ش�ما به منطقه و نیز بررسی های علمی 
و اداری و دانش�گاهی مربوط�ه، مهمتری�ن 
چالش ها و موانع توس�عه پایدار در روانس�ر 
در ح�وزه اجتماع�ی و زنان را چه مس�ائلی 

مي دانید؟
در پاس��خ ب��ه این س��وال به اختص��ار و تیتروار 
مي توانم این موارد را برش��مرم: وجود ناهنجاریها 
و آسیبهای اجتماعی؛ افزایش مهاجرت و گسترش 
حاش��یه نشینی؛ عدم تناسب تحصیالت و اشتغال 
در بین جوانان و ع��دم توجه به آموزش های فنی 
حرفه ای؛ عدم تمایل درصد قابل توجهی از بانوان 
ب��ه ورود به حوزه کس��ب و کار به ویژه کس��ب و 
کار های خانگی؛ کمبود مراکز تفریحی و فرهنگی 
متناسب با میزان جمعیت و ساختار سنی جمعیت 
در شهرستان به ویژه در حوزه بانوان؛ نیاز به اعتال 
و توس��عه نقش و جایگاه زنان در س��طوح تصمیم 
س��ازی و تصمیم گیری؛ عدم تمایل اکثر بانوان به 
انجام فعالیت های سیاس��ی و مدنی؛ عدم توانمند 
س��ازی کافی بانوان در حوزه ه��ای مختلف؛ لزوم 
توجه جدی به آس��یبهای حوزه زنان و تالش برای 

توانمند سازی جوانان و دختران.
 ح�ال در وضعیت�ی کالن و گس�ترده تر 
مهمتری�ن معض�الت و آس�یبهای منطقه در 
ح�وزه فرهنگ�ی و اجتماعی را چه مس�ائلی 

مي دانید؟
برای دادن پاسخی دقیق تر به این سوال نیز می 

بایست به مسائل مختلف زیر اشاره کنم:
روند مهاجرات روس��تاییان به مناطق شهری 
که منجر به گس��ترش حاش��یه نش��ینی به ویژه 
روس��تاهایی که در فاصله نزدیکی با نقاط شهری 
اند منجر ش��ده که این پدی��ده مي تواند منجر به 

افزایش ناهنجاریهای اجتماعی گردد.
حاکمیت تفکر محله گرایی که منجر شده در 
زمینه فعالیت های اجتماع��ی و ااقتصادی به ویژه 

در حوزه زنان با مشکالت عدیده ای مواجه شود.
 عدم ت��الش جدی در جه��ت ایجاد فرهنگ 
درست مصرف کردن آب در سطح شهر با توجه به 

بحران جدی آب 
 به��ره ب��رداری غیرصحی��ح از مناب��ع ملی و 

طبیعی تخریب اراضی ملی جنگل ها و مراتع 
 بخش ش��اهو و غار قوری قلعه از دیدنی ترین 
مکان های توریس��تی اس��تان و غرب کشور است 
که هر س��اله آم��ار قابل توجهی از گردش��گران را 
جذب مي کند و س��هم بزرگی در افزایش شاخص 
گردشگری استان دارد اما سهمی از این امر نصیب 

شهرستان نمی گردد
 شکسته شدن قبح مصرف مواد مخدر در بین 

برخی از جوانان 
 حذف سنت های مفید و ارزشی محلی و روی 
آوری ب��ه پدیده های مدرن وارداتی و غیر بومی در 

بین خانواده ها
 تجمل گرای��ی و گرای��ش ب��ه چش��م و ه��م 

چشمی های ناسالم و ناصحیح اجتماعی 
 چه ش�خص رئی�س جمهور و چ�ه دیگر 
مدیران ارشد در سطح ملی و در سطح محلی 
از جمل�ه اس�تاندار محترم بر لزوم اس�تفاده 
هرچه بیش�تر از ظرفیت و پتانسیل و قدرت 
نسل جوان در امور بسیار تاکید جدی داشته 
و دارند در همین راس�تا شما ظرفیت جوانان 
تحصیل ک�رده ب�رای کمک به ام�ور منطقه 
وگش�ایش در مش�کالت را چگون�ه ارزیابی 

می کنید؟
باتوج��ه ب��ه درصد ب��االی جمعیت ج��وان در 
شهرس��تان ک��ه دارای م��دارج عال��ی در مقاطع 
مختل��ف می باش��ند و دغدغه و تعه��د اجتماعی 
باالیی نس��بت ارائه راهکار و کمک به اجرای آن 
در زمینه مس��ائل و مشکالت اجتماعی،فرهنگی، 
اقتص��ادی و... دارن��د در ص��ورت راه اندازی اتاق 
فکر جوانان با عضویت این افراد مي توان گامهای 
موثری در زمینه رفع مشکالت شهرستانی و حتی 
استانی برداش��ت. شایان ذکر است جمعیت قابل 
توجهی از این جوانان در جلس��ات تشکیل شده 
حضور داش��ته اند جمعیت بی��کار تحصیل کرده 
)بخص��وص در مقاط��ع تحصی��الت تکمیلی( در 
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شهرس��تان روانس��ر و خصوصاً روستاهای اطراف 
یک��ی دیگ��ر از ظرفیت هایس��ت که در توس��عه 
اقتص��ادی و اجتماعی بس��یار موث��ر خواهد بود. 
تش��کیل تعاونی های کار در رشته های مختلف و 
با عنایت به فرصت ه��ای موجود در هر منطقه و 
مزیت ه��ای اقتصاد رقابت��ی مي تواند فرصت های 

ممتازی را فراهم کند.
 به ه��رروی منطق��ه اورامان��ات دارای جوانان 
مستعدی است که در بهترین دانشگاه های کشور 
تحصیل کرده اند واگر ش��رایط ب��رای آنان مهیا 
باشد مي توانند زمینه ساز تحوالت گسترده باشند 
اما در حال حاضراکثر این جوانان یا پس از فراغت 
از تحصی��ل به محل زندگی خود بازنمی گردند و 
یا پس از بازگش��ت و تحمل چند سال بیکاری به 

ناچار مجبور به مهاجرت میشوند.
 در پاییز س�ال گذش�ته متاس�فانه شاهد 
وقوع زلزله دلخراش با مرکزیت شهرستان های 
س�رپل ذه�اب و ث�الث باباجان�ی در اس�تان 
کرمانش�اه بودیم، اما همانطور که شما و دیگر 
مس�ئوالن محلی نیز ب�ه آن بس�یار پرداخته 
اند و در خبرها نیز آمد دیگر شهرس�تان های 
همج�وار از جمل�ه روانس�ر نیز دچار آس�یب 
دیدگی ها و خس�ارات هایی ش�دند لطفا بطور 
مختصر آسیب های وارده به شهرستان روانسر 

در زلزله مذکور را تشریح فرمایید.
بله همانطور که اش��اره کردید متاسفانه روانسر 
هم دچار خس��ارت ها و آس��یب های چندی شده 
از جمله بال��غ بر 4000 متقاضی خس��ارت واحد 
مسکونی به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه نموده 
اند که تا تاریخ 97/2/18 تعداد 1446 واحد بازدید 
و تایید خس��ارت گردیده اند ب��ه تعداد353 واحد 
زیر مجموعه جهاد کشاورزی )اماکن دامی و پروار 
بندی و...( خس��اراتی از5 تا10 درصد وارد گردیده 
اس��ت همچنین ب��ه 48 واحد صنعت��ی و تجاری 
شهرس��تان خس��اراتی از 5 ال��ی 50 درصد وارد 

گردیده است.
 ب�ا توج�ه ب�ه ای�ن می�زان آس�یب چه 
اقدامات وفعالیت هایی پس از وقوع زلزله در 

شهرستان انجام شده است؟
تا پایان فصل بهار امسال به تعداد 1446 واحد 
مس��کونی خس��ارت دیده اع��م از احداثی نوع 1 
و2 و تعمی��ری نوع 1، 2 و 3 تس��هیالت و مبالغ 
بالعوضی براس��اس دس��تورالعمل های صادره از 
سوی دولت و مدیریت بحران پرداخت شده است 
در همی��ن خصوص برای واخده��ای احداثی نوع 
ی��ک، 40 میلیون تومان تس��هیالت و 6 میلیون 
تومان تس��هیالت بالعوض در ش��هر و در روستا 
30 میلیون تومان تس��هیالت و 5 میلیون تومان 
بالعوض پرداخت ش��ده است. واحدهای تعمیری 
نوع اول 12 میلیون تسهیالت 2 میلیون بالعوض 
پرداخت ش��ده اس��ت. تعمیری نوع دو 8 میلیون 
تس��هیالت و 1/5 میلی��ون بالع��وض و تعمیری 
نوع س��ه 6 میلیون تسهیالت 1 میلیون بالعوض 

پرداخت گردیده است.
همچنین اس��امی خسارت دیدگان بنیاد مسکن 
جهاد کش��اورزی صنع��ت معدن تج��ارت جهت 
استمهال تس��هیالت به س��تاد بحران استانداری 
ارسال گردیده اس��ت به 19 خانوار روستای خانم 
آب��اد ک��ه اصطبل محل نگه��داری دام ه��ای آنها 
تخریب گردیده اس��ت در مرحله اول یک میلیون 
و پانص��د ه��زار توم��ان بالعوض از طری��ق جهاد 
کشاورزی پرداخت گردیده و با روند کار یک فقره 
بالعوض دیگ��ر به همان میزان پرداخت می گردد. 
همچنی��ن تم��ام 150 واح��د 7 بلوک خس��ارت 
دیده مجتمع مس��کونی150 واحدی مسکن مهر 
محله زمین ش��هری شهر روانسر تسهیالت تعمیر 
واحده��ای خود را دریافت نموده و واحدهای خود 

را تعمیر نموده و اسکان پیدا کرده اند.
 در ح�ال حاضر اولویت ه�ای اصلی زلزله 
زدگان چ�ه می باش�د و مش�موالن بای�د چه 
اقدامات و کارهایی را در اولویت قرار دهند؟

اولوی��ت اول زلزله زدگان شهرس��تان احداث و 
تعمیر واحدهای مس��کونی آس��یب دیده و اسکان 
آنان سپس بحث استمهال تسهیالت دریافتی قبل 
از زلزله 21 آبان 96 می باش��د که در دس��تور کار 
دولت و مدیریت ارش��د اس��تان قرار دارد و تالش 
بر این هس��ت که در این خصوص رضایت رضایت 
آس��یب دیدگان فراهم شود اما به هر حال ما تابع 
قوانین و ضوابط کشوری و مقامات مافوق هستیم 

و براساس دستور العمل اقدام خواهیم نمود. 
 مهترین چالش ها و موانع توس�عه پایدار 

شهرس�تان در حوزه ه�ای اقتص�ادی را چه 
مسائلی مي دانید؟

با وجود اینکه ش��هرک صنعتی روانس��ر از نظر 
عرص��ه و دارا ب��ودن فض��ای توس��عه از موقعیت 
ممت��ازی برخوردار اس��ت اما کافی نب��ودن زیر 
ساخت های صنعتی مورد نیاز به ویژه در خصوص 
تامی��ن ب��رق جهت اح��داث واحده��ای فراوری 
مواد معدنی مانند کارخانه فروس��لیس )نیازمند 
تاسیس��ات برق 220 کیلو وات( ک��ه با توجه به 
وجود معدن سلیس با ظرفیت بهره برداری قابل 
توجه ذخیره سلیس در شهرستان توجیه مناسب 
فنی مال��ی و اقتصادی و توان اش��تغالزایی باال و 
داشتن متقاضی بخش خصوصی با وجود مکاتبات 
فراوان صورت گرفته از سوی این فرمانداری هنوز 

تامین اعتبار نشده است.
عدم تشکیل واحدهای تکمیلی و تبدیلی مرتبط 
با حوزه کش��اورزی موجب شده بخش وسیعی از 
محصوالت تولیدی به صورت خ��ام و بدون انجام 
فرآینده��ای ارزش آفرین به نق��اط دیگر صادر و 
این امر موجب عدم انتفاع مناس��ب کش��اورزان و 
از بی��ن رفتن بخ��ش قابل توجه��ی از محصوالت 
تولیدی ش��ده است. ش��ایان ذکر است واحدهای 
تکمیل��ی و تبدیلی موج��ود نیز عموم��اً به دلیل 
دانش ب��ازاری ناکافی و نداش��تن کانالهای فروش 
نتوانستند عملکرد موفقی داشته باشند و به همین 
بخ��ش خصوصی رغبت قابل توجه��ی به ورود به 
این دسته از صنایع را ندارد و عموماً در حلقه های 
اولیه تولیدی مانند پرواربندی دام سبک و سنگین 

گلخانه و... تمرکز یافته اند.
کمبود اراضی آبی که موجب ش��ده کش��اورزی 
این شهرس��تان با وجود دش��ت های حاصلخیز به 
صورتی نیمه مکانیزه کشت نمایند این امر موجب 
ع��دم بازدهی کافی این بخش گردد. ش��ایان ذکر 
اس��ت بهره وری از منابع آبی در تولید محصوالت 

کشاورزی در این شهرستان پایین است.
بدهکار بودن تعداد زیادی از مزارع مرغ گوشتی 
به علت نوس��ان بازار مواد اولی��ه و بازار فروش که 
موجب شده گرچه این شهرستان از لحاظ ظرفیت 
مرغ گوش��تی در رتبه نخست استان قرار گیرد اما 
در حال حاضر بس��یاری از واحدها به صورت نیمه 

فعال و غیر فعال مبدل شوند.
افت س��طح آبه��ای زیرزمین��ی در نتیجه حفر 
چاه های غیر مجاز و عدم بهره برداری اصولی از آن 
که موجب شده دشت روانسر و سنجابی به عنوان 

مناطق ممنوعه در زمینه حفر چاه به شمار آیند.
عدم مهار و بهره برداری از روان آبهای س��طحی 
و وج��ود تنش های آبی قابل توجه در بس��یاری از 

روستاها و شهر شاهو این شهرستان
عدم وجود فضای مکث جهت جذب مس��افران 
جهت بهره گیری از مزایای قرارگیری شهرس��تان 
در ورودی منطقه اورامانات که به عنوان یک قطب 
تجاری و گردشگری میزبان جمعیت قابل توجهی 

از مسافرین است.
منطق�ه  نس�بی  مزیته�ای  مهمتری�ن   
اورامان�ات علل الخصوص روانس�ر در مبحث 

توسعه پایدار کدام است؟
برخورداری از دشتهای حاصلخیز و اقلیم متنوع که 
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در صورت بهره گیری مناسب از آن تواناییهای باالی 
جهت تولید محصوالت زراعی و باغی را داراست.

میانگین بارندگی باالی 600 میلیمتر که یکی از 
ظرفیت های مهم در بخش کشاورزیست.

قابلیت ه��ای باالی اس��تقرار صنای��ع تبدیلی و 
تکمیل��ی کش��اورزی و صنای��ع کوچک ب��ا توجه 
ب��ه مزیت باالی ای��ن شهرس��تان در زمینه تولید 

محصوالت زراعی باغی دام و طیور
وجود ذخایر معدنی غنی معدن کوارتز )س��نگ 
س��لیس( و ضرورت تاس��یس واحد به��ره بردار از 
این ماده معدنی )کارخانه تولید فروسیلیس��م( در 
شهرس��تان با توج��ه به صرفه اقتصادی مناس��ب 
)ب��ا حذف هزین��ه حمل و نقل انتق��ال ماده اولیه 
ب��ه اس��تانهای دیگر از یک س��و و از س��وی دیگر 
دسترس��ی به ب��ازار صادراتی( در ص��ورت تکمیل 

زنجیره ارزش آفرینی 
وجود مناطق و مسیرهای شاخص اکوتوریستی 
ارتفاعات ش��اهو مسیر گردش��گری روانسر به غار 
قوری قلعه سراب روانسر سراب جابری غار کاوات 

و...
مرکزیت شهرستان روانسر با وجود سراب روانسر 
به عنوان منطقه نمونه ملی گردش��گری و با آثاری 
هم چون تپه های س��ه گانه موس��ایی و گوردخمه 

)طاق فرهاد( در داخل شهر
نزدیکی شهرس��تان روانس��ر به مرکز اس��تان و 
همچنین س��هولت دسترس��ی و نیز تمرکز خاص 
مناب��ع گردش��گری تاریخ��ی طبیع��ی تفریحی و 

فرهنگی در این شهرستان
 ب�رای ج�ذب س�رمایه گذاري داخل�ی و 
خارجی به ویژه در حوزه های مانند توریس�م 
چ�ه اقدامات�ی انجام ش�ده و یا بای�د انجام 

پذیرد؟
جاذبه های طبیعی و تاریخی شهرستان از طریق 
برپایی همایش های اس��تانی و شرکت مستمر در 
جش��نواره ها و نمایشگاه های محلی و بین المللی و 
بهره مندی از توان رس��انه های ملی معرفی ش��ده 
اس��ت گرچه معتقدیم هن��وز راه طوالنی در پیش 

رو قرار دارد.
درنظر گرفتن تسهیالت قابل توجه برای سرمایه 
گذاران موج��ود جهت ایجاد واحده��ای پذیرایی 
بین راهی بوم گردی و س��ایر واحدهای اقامتی که 
خوشبختانه با اقبال قابل توجه بخش خصوصی و 

جذب گردشگران مواجه بوده است.
-ضرورت برگزاری جلس��ات تخصصی با س��رمایه 
گذاران داخلی و خارجی جهت شناساندن فرصت ها 
و پتانس��یل ها و ارائ��ه اولویت های س��رمایه گذاري 
شهرس��تان روانسر جهت جذب و تش��ویق آنان در 
راستای سرمایه گذاري در شهرستان به ویژه در مورد 

منطقه نمونه گردشگری قوری قلعه
-ض��رورت ایجاد حمایت های واقعی از س��رمایه 
گذاران این بخش به ویزه در حوزه سرمایه گذاران 

خارجی 
-به��ره گیری از پتانس��یل ش��بکه های مجازی 
جهت معرفی جاذبه های شهرستان و معرفی مراکز 

خدماتی رفاهی و اقامتی این شهرستان
راه ان��دازی منطقه ویژه اقتص��ادی- تجاری در 
اورامانات نقش بس��یار مفی��د و موثری در جذب 

سرمایه گذاري در منطقه دارد.
 مش�ارکت بخش خصوص�ی و مردمی در 
بحث توس�عه پایدار به چه میزان بوده و این 

میزان مشارکت را موثر مي دانید؟
س��هم باالی اش��تغال این شهرس��تان در بخش 
کش��اورزی و مشارکت قابل توجه بخش خصوصی 
در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته آن بسیار قابل 
توجه اس��ت. این شهرستان دارای سرمایه گذاران 
قوی در حوزه صنایع دام و طیور می باش��د گرچه 
این مشارکت بسیار مفید است اما به دلیل تمرکز 
در حلقه های اولیه تولید فاصله زیادی در دستیابی 
این شهرس��تان به جایگاه خود در س��طح استان 
وجود دارد. که با تش��کیل اتاق فکر سرمایه گذاري 
شهرس��تان در سال جاری درصدد هدایت سرمایه 
گذاران به سایر بخش های اقتصادی قابل توجیه در 

شهرستان هستیم.
 معض�الت و آس�یب های منطقه در حوزه 

اقتصادی را چه مي دانید؟
نبود نقطه مکث قوی در شهرستان جهت اقامت 
گردش��گران و ع��دم کافی بودن زیرس��اخت های 
ش��هری جهت ت��ردد آنه��ا و ع��دم وج��ود بازار 
سازماندهی ش��ده و قوی مناسب و... موجب شده 
که این ش��هر نتواند از گردش��گرانی که به منطقه 
وارد می ش��وند بهره برداری مناس��ب را به دست 

آورد. 
ضعف س��رمایه گذاري بخش خصوصی و دولتی 
در شهرس��تان به ویژه در صنایع بزرگ و مادر که 
مي توان��د در برون رفت از وضعیت بیکاری موجود 

در شهرستان بسیار موثر باشد.
عدم استقبال از حمایت های الزم در زمینه تولید 
و صادرات محصول یکی از مهمترین مشکالت این 
واحدهای صنعتی است که موجب شده است این 
واحده��ا همواره ب��ا ظرفیت های پایی��ن به تولید 
بپردازند و نتوانند از مزیت های تولید مقیاس بهره 

برداری نمایند.
کمبود کم��ی و کیفی صنایع پش��تیبان بخش 
کش��اورزی؛ باغ��ی و دام و طیور هم��واره موجب 
نوسانات باالی درآمدی این بخش به دلیل استفاده 
از آزمون و خطا در کشت محصول خود شده است 
که امید اس��ت بتوان با بکارگی��ری از توان مراکز 
خدمات کشاورزی در زمینه ترویج بتوان روشهای 
علمی کاش��ت را با سرعت بیش��تری در بین آنها 

نهادینه نمود. 
 رواب�ط ادارای منطقه اورامانات مخصوصًا 
روانس�ر با مرکز استان و سایر مراکز مربوطه 
چه در سطح اس�تان و چه در سطح کشوری 

چگونه بوده است؟
مجموعه روابط اداری تابع سلسله مراتب خاص 
خود بوده و روانسر نیز در روابط اداری ومکاتبات 
تاب��ع همین سلس��له مرات��ب و قوانی��ن درون 
سازمانی می باشد. اما ورای روابط اداری و رسمی 
که ش��رایط خاص خود را دارد س��عی گردیده تا 
حد امکان زمینه حضور مدیران ارش��د کشوری 
و اس��تانی در روانس��ر فراهم ش��ده و مشکالت 
به اطالع آنان رس��انده شود از س��وی دیگر نیز 
سعی گردیده از توان و ظرفیت نخبه گان بومی 
مقیم پایتخت ومقیم مرکز استان برای رساندن 
مشکالت و خواسته های مردم اورامانات و روانسر 
به مس��ئولین و پیگی��ری این خواس��ته ها بهره 

گیری شود.
 مهمترین چالش های کاری شما به ترتیب 
در چه حوزه هایی بوده اند واقدامات ش�ما در 

این حوزه ها چه بوده است؟
چالش ه��ای کاری بن��ده در دوره ه��ای مختلف 
باتوجه به ش��رایط متفاوت بوده اند اما در مجموع 
مي توان بیکاری جوانان و تالش برای فعال نمودن 
واحدهای تولیدی و صنعتی شهرس��تان؛ وضعیت 
عمران شهری؛ بافت فرس��وده و نامناسب شهری 
در شهر روانس��ر و تالش برای جذب بودجه برای 
تکمیل پروژه های نیمه کاره، مش��کل بیمارستان 
روانس��ر و پیگی��ری ج��دی این موض��وع  و حل 
نمودن قس��مت عمده ای از مش��کل تامین زمین 
آن، ضعیف بودن زیر ساخت های الزم برای توسعه 
بخش صنع��ت و معدن شهرس��تان و تالش برای 
اس��تفاده از ظرفیت این بخ��ش ورفع چالش های 
موج��ود در این حوزه نبود فضا و حمایت های الزم 
در زمینه تولید و صادرات محصول؛ مشکل کمبود 
آب در بخش کشاورزی و تالش برای اجرای پروژه 
سامانه سردسیری را مي توان از مهمترین چالش ها 
و اقدام��ات در طول دوره خدمت بنده در روانس��ر 

عنوان نمود.
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 ش�ما به عنوان یک مسئول بومی در عمل 
چه می�زان تعامل چ�ه با نیروها و مس�ئوالن 
باتجربه سابق و چه افراد تحصیل کرده وجوان 

منطقه داشته ودارید؟
تعامل با نیروهای باتجربه چه در س��طح شهرستان و چه 
درادارات بسیار خوب بوده است. همواره از نیروهای باتجربه و 
باسابقه شهرستان برای حل مشکالت مختلف مشورت گرفته 
ش��ده و از آنها برای حضور در مس��ایل سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی دعوت به عمل مي آید درخصوص جوانان و نخبگان 
نیز تعامل در سطح قابل قبولی بوده است. برخی از جوانان در 
کارگروه جوانان شهرستان حضور دارند و برخی دیگر نیز به 
عنوان مشاور جوان فرماندار ابالغ دریافت کرده و درجلسات 
مختلف حضورمی یابند و از نظرات کارشناسی آنان استفاده 
مي ش��ود همچنین از آنجا که اکثر ادمین ه��ای کانال های 
مختلف فضای مجازی از جوانان هس��تند سعی می گردد تا 

حدامکان ارتباط بافعاالن مدنی ورسانه ای نیز حفظ گردد.
بن��ده نقطه کلیدی و پیش��رفت در حوزه های مختلف 
اداری را: تعامل، همفکری، مش��ورت و استفاده از نظرات 
و پیش��نهادات افکار و گرایش های مختلف میدانم. بهره 
گیری از ظرفیت های مس��تعد مدی��ران و همکاران خود 
در فرمانداری بس��تر مناس��بی برای پیش��رفت و توسعه 
شهرستان بوده اس��ت من در روش های مدیریتی، روش  
کارشناس محور را بر روش مدیریت محور ترجیح می دهم. 
به نظر من مالک تالش و خدمت صادقانه؛ رعایت قانون 
و مقررات، اخالق و سرلوحه قرار دادن عمل گرایی است.

 تا چه میزان به مبحث استراتژیک توسعه 
پایدار آشنایی ونیز اعتقاد دارید؟

مس��لماً قرار گرفتن در جایگاه��ی مانند فرماندار 

نیازمن��د اطالع جامع وکامل از مباحث توس��عه ای 
می باش��د زیرا فرمان��داران به عن��وان نماینده عالی 
دولت و نظام در شهرس��تان با موضوعات مختلف به 
ویژه توسعه همه جانبه مواجه می شوند و همچنین 
مسئول اصلی اجرای سند توسعه پایدار که برای هر 
شهرستان تدوین شده است فرمانداران هستند البته 
در خصوص توسعه پایدار باید به این نکته مهم توجه 
شود که نگارش سند توسعه اقدامی مهم و ارزشمند 
اس��ت اما باید بودجه مورد نیاز برای این س��ند نیز 
اختصاص یابد که در برخی موارد با توجه به شرایط 
خاص کشور شاهد اختصاص قسمتی از بودجه های 
مورد نیازهستیم و همین امر روند حرکت به سمت 
توسعه را با کندی مواجه مي کند و این موضوع امری 

فراتر از اختیارات و توانمندی فرمانداران است.
 ب�ودن منطق�ه اورامان�ات در نقطه مرزی 
وهمجواری با اقلیم کردس�تان از منظر توسعه 
پایدار چ�ه فرصت ها وتهدیدات�ی رابه دنبال 

دارد؟
ق��رار گرفت��ن در کنار م��رز را مي ت��وان هم فرصت 
دانس��ت و هم تهدید مرز بی شک یکی از مزایای مهم 
اقتصادی بوده و مي تواند زمینه س��از ایجاد مناطق آزاد 
اقتصادی باش��د. بازارچه های مرزی ک��ه در پایانه های 
مواصالتی کش��ور با کشور های همس��ایه تشکیل شده 
اس��ت یکی از درگاه های تجاری کش��ور و ابزاری برای 
توسعه تجارت منطقه ای است همچنین بحث توریسم 
درمانی، رفت وآمدهای سیاسی، توسعه تجارت رسمی 
در مناطق مرزی، بهبود وضعیت اقتصادی مرز نشینان 
و ارتق��اء امنیت در مناطق مرزی... نیز موجب توس��عه 

اقتصادی و سیاسی می گردد. مناطق مرزی کشورها به 
دلیل قرار داش��تن در دورترین نقطه از مرکز و محصور 
شدن درتقسیم بندی های وعدم تعامالت آزاد با مناطق 
مجاور معموال توس��عه نیافته ترین بخش های کش��ور 
هستند. در چنین شرایطی گسترش بازارچه های مرزی 
با اعطای امتیاز تجارت و مش��ارکت فعال مرز نش��ینان 
در مب��ادالت منطقه ای، فرصت کس��ب درآمد و رونق 
کس��ب وکار را در اختیار ایش��ان ق��رار داده و مي تواند 
ب��ه بهبود وضعیت رفاهی منط��ق مرزی کمک کند اما 
از س��وی دیگر نباید از این مهم غافل شد که تحوالت 
سیاس��ی کشور مجاور نیز بر امنیت مناطق مرزی تاثیر 
مثبت و منفی خواهد گذاش��ت البته شهرستان روانسر 
مرزی با کشور عراق و اقلیم کردستان ندارد اما روانسر 
هم مي تواند از فرصته��ای اقتصادی و تجاری مرزهای 

اورامانات استفاده کند و سهم به سزایی ایفا کند.
 و سخن پایانی؟

مردم ش��ریف و وطن دوست روانس��ر و اورامانات 
علیرغم داش��تن مطالبات انباش��ته شده اقتصادی، 
فرهنگ��ی و اجتماعی همیش��ه و در هرش��رایطی 
مرزداران خوب��ی بوده و امنیت، آرامش وآس��ایش 
ملی ومنطقه ای و محلی را برخواسته ها و مطالبات 
ترجی��ح داده وحمای��ت خود را از نظ��ام جمهوری 
اس��المی با دفاع از مرزها و حضورسیاسی و معنادار 
در انتخاب��ات به اثبات رس��انیده ان��د. دولت هم در 
تالش هس��ت تا با برنامه ری��زي و مدیریت صحیح 
توس��ط خود مرزداران غیور مش��کالت و کمبودها 
را جب��ران کن��د و خواس��ته های قانون��ی و برحق 

مرزنشینان را تامین نماید.

بازدید از طرحهای آبرسانی روستاهای بخش مرکزی شهرستان روانسر

افتتاح واحد تراشکاری واقع در شهرک صنعتی روانسربازدید فرماندار به همراه استاندار از مجتمع تفریحی قوری قلعه

بهره برداری از طرح آسفالت روستای گراب علیا در بخش مرکزی شهرستان
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وکالی  دادگستری
امیر مرادی

وکیل پایه یک دادگستری؛
مشاور حقوقی قوه قضائیه

آدرس: جوانرود _ خیابان قاضی_ روبه 
روی دادگستری

همراه: 09188850781

تیمور رضایی
 وکیل پایه یک دادگستری 

و مشاور حقوقی
همراه: 09183322217

آدرس:  کامیاران- میدان امام شافعی _ جنب رستوران بیتا
سنندج- سه راه ادب- میدان بسیج- پشت دادگستری

فرشته بهرامی کیا
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

همراه: 09181339397

فریده محمدی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

همراه: 09189960163

لیلی رستمی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

آدرس: جوانرود_ میدان انقالب- دفتر 
وکالت لیلی رستمی

همراه: 09183580562
تلفکس: 08346229255

آفتاب محمدی 
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضاییه 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
آدرس : جوانرود_ میدان انقالب _ بلوار 

کشاورز)روبروی ترمینال(   
 همراه: 09185229437

الهام جهانگرد 
قبول وکالت در دعاوی حقوقی، 

کیفری، ثبتی و خانواده
همراه: 09185559772

فائزه ویسی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی
آدرس: جوانرود_ میدان انقالب_ روبروی 

دادگستری_  دفتر وکالت
همراه: 09189302767  
تلفکس:08346222667

احمد حیدری 
وکیل پایه یک دادگستری

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
همراه : 09183313408

سروش تنهایی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

آدرس: جوانرود خیابان قاضی 
روبروی دادگستری

همراه: 09188886388

فاروق رحمانی حسن آبادی
وکیل پایه یک دادگستری

)کارشناسی ارشد حقوق خصوصی(
همراه: 09188335320

09188326774

مهندس عبدالمجید مصطفایی
کارشناس رسمی دادگستری

همراه: 
09183321206

هوشیار امامی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه
شماره عضویت 0611_37_03_24
عضو انجمن حسابداران خبره ایران 
کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

همراه: 09183395589

 کارشناسان
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بررسی کارنامه بنیاد شهید شهرستان جوانرود

 خانواده ه�ای ایثارگر تحت پوش�ش بنیاد 
شهید چند نفر هستند؟

خان��واده 342 ش��هید س��رافراز و ده ه��ا خانواده 
جانبازان گرامی در شهرستان جوانرود تحت پوشش 

بنیاد شهید هستند.
 در پ�ی نام گ�ذاری س�ال 95 و 96 تح�ت 
عنوان س�ال«اقتصاد مقاومتی اق�دام و عمل« 
بنیاد در این راس�تا چ�ه فعالیت هایی را انجام 

داده است؟
اهم اقدامات بنیاد در این راستا شامل: برگزاری جلسات 
و هماهنگی  با اداره فنی-حرفه ای و ادارات مربوطه جهت 

آموزش ایثارگران جویای شغل تحت پوشش
معرف��ی ایثارگران جویای کار ب��ه ادارات مختلف 

تحت عنوان کارورز.
اعطای وام اشتغال

بهره گی��ری از بایگانی الکترونیکی و اتوماس��یون 
اداری و حذف بایگانی و چاپ فیزیکی 

 در سال 96 مجموعًا چه اقداماتی در بنیاد 
ش�هید و ح�وزه مربوطه جهت خدمت رس�انی 
ب�ه خانواده معزز ش�هدا، جانب�ازان و آزادگان 

صورت گرفته است؟
اقدام��ات بنیاد ش��هید را مي توان ب��ه چند بخش 
تقسیم کرد: در بخش فرهنگی: حج تمتع، پرداخت 
ش��هریه دانش��جویان تحت پوش��ش، حمایت مالی 
و ارائه مش��اوره تحصیلی ب��ه دانش آموزان. برگزاری 
ی��ادواره، یادم��ان و غبارروبی از گلزار ش��هدا جهت 
حف��ظ و احیای فرهنگ ایثار و ش��هادت و برگزاری 

مسابقات قرآنی.
در بخش تعاون، درمان و مسکن: اشتغال کارورزی، 
اعطای وام مسکن، رس��یدگی به پرونده های جدید 
ایثارگری، حقوق و مس��تمری، کمیسیون پزشکی، 
اجرای پایش س��المت و ویزی��ت در منزل، و معرفی 
جهت برخورداری از تس��هیالت انشعابات، پرداخت 
بیم��ه ح��وادث در زلزله اخی��ر به ایثارگ��ران عزیز، 
بازسازی گلزار شهدای روستای سرخبان و هوشمند 

کردن کارت های ایثارگری.
 به نظر ش�ما مهمترین مش�کالت عزیزان 

تحت پوشش بنیاد در منطقه چیست؟
مش��کل اصلی ایثارگران بیکاری و عدم اش��تغال 

می باشد.
 با توجه به مشکالت عمومی واقتصادی در 
جامعه از منظر سازمانی آیا استفاده از نیروهای 

تحصیلکرده بومی را مناسب مي دانید؟
بله، که مي توان مزایای چندی برای آن برشمرد، از 
جمله: آشنا بودن به فرهنگ و مسائل جاری منطقه، 
ش��ناخت بهتر جامعه هدف و مشکالتشان، برقراری 
روابط بهتر با مراجعین و س��ایر ادارات شهرس��تان. 
البت��ه انتظارات غیر معق��ول و خ��ارج از ضوابط از 

نیروهای بومی از معایب چنین گزینش هایست.
 رابطه بنیاد را با مرکز استان و سایر ادارات 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
به حمداهلل روابط بنیاد با اداره کل و س��ایر ادارات 

بسیار رضایت بخش و تسهیل کننده بوده است.

 در چن�د س�ال اخیر چه تحوالت�ی در این 
حوزه در منطقه روی داده است؟

در س��ال های اخیر تهدیدات ایجاد شده در مرزها، 
جنگ  س��وریه و ناآرامی های کش��ور ع��راق تأثیرات 
خاص خ��ود را بر منطقه اورامانات داشته اس��ت که 
بحمداهلل باعث افزایش روحیه شهادت طلبی و اتحاد 

مردم این خطه گشته است.
 اولویت ه�ای بنیاد ش�هید برای س�ال 97 

کدامند؟
-تمرکز بر اشتغال فرزندان ایثارگران

-تالش ب��رای اعطای وام های مس��کن با توجه به 
خسارات ناشی از زلزله به ایثارگران عزیز

- برگ��زاری یادواره  برای ش��هدای مع��زز و احیاء 
فرهنگ ایثار و شهادت.

 در پای�ان، اگ�ر نکته یا موض�وع خاصی را 
مدنظر دارید، بیان بفرمایین.

فرصت را غنیمت می شمارم و از زحمات مدیرکل 
بنی��اد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان کرمانش��اه، 
زحمات نماینده محترم اورامانات در مجلس شورای 
اس��المی جناب دکتر ن��ادری علی الخص��وص برای 
برگزاری کمیسیون پزش��کی ویژه مناطق زلزله زده 
در ثالث باباجانی و همچنین تالش های ش��بانه روزی 
فرماندار س��ابق جوانرود جناب آقای لهونی قدردانی 

می نمایم. 

فراتاب| شهرس��تان جوانرود طی جنگ تحمیلی و به دلیل مجاورت مرزی، از جمله مناطقی بوده اس��ت که در راه دفاع از وطن ش��هدای 
بسیاری را نثار کشور کرده است، در همین زمینه سازمان بنیاد شهید شهرستان جوانرود طی سال های اخیر در تالش بوده است تا بتواند 
از یکس��و یاد و نام و خاطره این ش��هدا و راه آنها را زنده نگه دارد و از س��وی دیگر به خانواده و بازماندگان شهدا خدمت کند در همین 
زمینه جناب آقای »ایوب زارعی« مدیر محترم این سازمان که دارای تحصیالت عالیه در زمینه مدیریت و برنامه ریزي است و از سال 95 

در این سمت مشغول به خدمت است، به تشریح عملکرد ارگان مربوطه پرداخته است:
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الف: واحد عمرانی
1_ موزایی��ک فرش معابر س��طح ش��هر 5000 متر 
مربع ) از جمله موزاییک فرش معابر ابتدای بیمارستان 
حضرت رس��ول، معابر خیابان کش��اورز، معابر خیابان 
حمزه و معابرخیابان س��یل بند ش��مالی، معابر جنب 

اداره بهزیستی و....( موزاییک کنار گذر هالل احمر
2_بتن ری��زی، زیرس��ازی، و آماده س��ازی خیابان 
مس��کن مهر هالنیه جهت آس��فالت خیابان ش��هرک 
شاهوردی،خیابان کتابخانه فاز 3 و مسکن مهر مولوی 

جهت رفاه حال مردم
3_ آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر 15000 
مت��ر مربع ) آس��فالت انته��ای خیابان شورا،آس��فالت 
انتهای خیابان امام شافعی،آسفالت خیابان جنب بنیاد 

شهید )پشت جهاد کشاورزی(
4_ پل��ه بندی کوچه های س��طح ش��هر ب��ه متراژ 
16000 مت��ر مرب��ع از جمل��ه کوچه ه��ای ش��ورای 

23،22،21،20،19 و)محله باباجانی 42،41،40،39(
5_ایج��اد خیابان ناحیه کارگاه��ی صنعتی به جاده 
س��اروخان زیرس��ازی و خاکبرداری ج��اده کمربندی 

حدفاصل شهرک صنعتی به سمت ساروخان
6_س��اماندهی و برق رس��انی جهت ایجاد روشنایی در 

انتهای خیابان امام شافعی)روشنایی قبرستان حسن گایر(
7_ساماندهی آالچیق ها و نشستگاه های ورودی شهر 

از جمله پارک سنجابی و ورودی میدان قلعه و...
8_الیروبی سیل بند

9_احداث پل عابر پیاده در خیابان جنب دبیرستان 
معراج)در دست اقدام(

10_ احداث دیوار حایل مس��کن مهر مولوی جهت 
خطرات ناشی از ریزش 

11_زیرسازی و بتن ریزی معابر و کوچه های سطح 
شهر 35000 متر مربع 

12_ ج��دول گذاری و ایجاد بلوار در س��طح ش��هر 
1500 متر مربع) مسکن مهر هالنیه و پارک سنجابی(

بل��وار   ،15 به��ار  کوچ��ه   ( بن��دی  قال��ب   _13
فلسطین،کوچه جنب پاساژ ماد(

ب: خدمات شهری و فضای سبز 
14_اجرای س��رعت گیرهای آسفالتی اس��تاندارد،خط 
کش��ی خیابان ها، خط کش��ی مح��ل عبور عاب��ر پیاده در 
محله ه��ای مورد نیاز ب��ا هماهنگی راهنمای��ی و رانندگی 

شهرستان
15_ ن��ور پردازی میادین و بلوارهای س��طح ش��هر 

)میادین مولوی،بسیج، انقالب، فلسطین(
16_ تهی��ه و ایج��اد مبلمان در پارک ش��اهد و کاش��ت 
درختچه ها و گلهای تزئینی در بلوارها و میادین سطح شهر

17_رن��گ آمیزی و نقاش��ی دیوار می��دان انقالب، 
خیابان  فرهنگیان،خیابان صالح الدین ایوبی

18_ پاکس��ازی دیواره��ا و تابلوه��ای راهنمایی از 
اعالمیه ها و امحاء دیوار نویسی ها

19_ شست وش��و ، نظاف��ت و نص��ب جامایع��ی در 
سرویس های بهداشتی سطح شهر به صورت روزانه

20_ احیاء و بهس��ازی فضای س��بز جنب ش��هرک 
صنعتی،جدول کاری و ایجاد سکوی آن 

21_گل��کاری میادی��ن انقالب،بس��یج، مول��وی، و 
درختکاری بوستان جاده سنجابی

22_تعویض و تعمیر تابلوهای راهنما در خیابان ها، 
کوچه ها،و میادین سطح شهر

23_ ایج��اد س��رویس بهداش��تی س��یار در انتهای 
بازارچه  مرزی جنب مجتمع الماس

24_ تعمی��ر، تنظیف و شستش��وی ج��داول جهت 
آماده سازی برای رنگ آمیزی

25_نصب تابلوی مزین با ش��عار سال از مقام معظم 
رهبری در ورودی شهر

صورت بیالن شهرداری جوانرود در سالی که گذشت

عملکرد شهرداری جوانرود در یک نگاه
فراتاب | فریدون ابراهیمی |

 رئیس شورای شهر جوانرود: شهرستان جوانرود سومین شهر بزرگ و پرجمعیت استان کرمانشاهان پس از شهرهای کرمانشاه و اسالم آباد غرب است، شهری که 
طی سال های اخیر به دالیل چندی تبدیل به یکی از مقاصد توریستی و ایرانگردی کشور شده است، و آوازه آن تا دورترین نقاط کشور پیچیده است چرا که از یک سو 
بازارچه این شهرستان تبدیل به یکی از مراکز خرید جذاب برای هم وطنان گردیده و از سوی دیگر طبیعت بکر و زیبا و جاذبه های آن باعث شده تا بر دامنه معروفیتش 
افزوده شود. مجموعه این مسائل باعث شده تا کارهای مربوط به امور شهری و زیباسازی و خدمات دهی شهر جوانرود از اهمیت بیشتری برخوردار باشد لذا مجموعه 
ش��هرداری و ش��ورای اسالمی این شهر طی سال ها و ماههای اخیر تالش دو چندانی در این زمینه از خود نشان داده اند. آنچه که بدنبال خواهد آمد گزارشی کوتاه از 
شرح عملکرد بنده و دیگر همکاران محترم در شورای اسالمی شهر و نیز شهرداری جوانرود در 15 ماه گذشته بوده است، الزم به ذکر است که در حال حاضر مدیریت 
شهرداری جوانرود بر عهده مهندس صباح زارعی است و اعضای محترم شورای اسالمی شهر جوانرود عبارتند از: آقای محمدعلی رضایی، آقای بهمن ویسی، سرکار خانم 

سما عزیزی، آقای انور احمدی، سرکار خانم اختر ویسی، آقای صیداحمد امیری و آقای فریدون ابراهیمی.
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26_ جمع آوری نخاله های س��اختمانی و انتقال آنها 
به نقاط دور از شهر

27_ کاشت درختان الوسون و ارغوان در بلوار انتهای 
خیابان امام شافعی 

28_ نظافت سطح خیابان ها و بلوارها و پارک های سطح شهر
29_ نصب سطل زباله در معابر و پارک های سطح شهر

30_ جمع آوری زباله های س��طح شهر و انتقال آنها 
به محل مربوطه 

31_ راه اندازی و سرویس کلیه آبنماهای میادین سطح شهر
32_ آرایش و ش��اخه زنی درخت��ان معابر و میادین 

سطح شهر 
33_ سرویس و تعمیر چراغ چشمک زن در سطح شهر

34_ شستشوی جداول و خیابان های سطح شهر 
35_ رنگ آمیزی آالچیق ورودی و مبلمان شهری

36_ نصب چراغ در معابر و پارک ها جهت روشنایی 
37_ نظافت سطح کوچه و معابر فرعی 
38_ استفاده از لباس فرم توسط پاکبان

39_ تعمیر کلیه چراغهای زینتی در سطح شهر
40_ نظافت عمومی کوچه ها و معابر فرعی سطح شهر
41_ رنگ آمیزی  وسایل بازی و تجهیزات پارک ها

42_ واکاری و کاشت چمن پارک شاهد 
43_ رنگ آمیزی جدول سطح شهر

44_ نظافت سطح پارک ها

ج: واحد فنی
45_ صدور 92 پروانه جهت ساخت و ساز

46_ معرفی صد پرونده جهت صدور پروانه ساخت 
     د: واحد اجرائیات و پِلیس ساختمان

47_ جلوگیری از ریختن خاک و نخاله های س��اختمانی 
در محدوده نزدیک ش��هر و اخطار کتبی به کلیه رانندگان 

کامیون های سطح شهر جهت خودداری از این عمل
48_ رفع س��د معبر روزانه  از معابر اصلی ش��هر علی 

الخصوص بلوار عالمه کالشی
49_جلوگیری از ساخت و ساز بدون مجوز در سطح شهر
50_ جلوگیری از حفاره های بدون مجوز در سطح شهر

51_رفع سد معبر از میادین اصلی شهر
52_ جمع آوری متدکیان سطح شهر 

ط: واحد تاکسیرانی 
53_ توقی��ف و برخورد با رانندگان��ی که فاقد کارت 
ش��هری و صالحی��ت بودند ب��ا هم��کاری اداره محترم 

راهنمایی و رانندگی جوانرود

54_ برخورد و تذکر به رانندگان تاکسی درون شهری 
که شئونات اسالمی را رعایت ننموده اند

55_ گش��ت و کنترل تاکس��ی های درون شهری به 
صورت شبانه روز توسط واحد تاکسیرانی شهرداری

56_ تعمیر کلی تاسیسات CNG    شهری به منظور 
ارائه خدمات مطلوب و بهینه به شهروندان

ه: واحد مالی و حسابداری
57_ هزینه های خدمات اداری )هزینه های جاری( به 

مبلغ 18059510187 ریال
58_هزینه های خدمات ش��هری ) هزینه های جاری( 

به مبلغ 23997078937 ریال
59_ برنامه ریزي توسعه شهری )هزینه های عمرانی( 

به مبلغ 270000000 ریال
60_ برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری 

)هزینه های عمرانی( به مبلغ 900259649 ریال
61_ برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور ش��هری 

)هزینه های عمرانی( به مبلغ 19779291641 ریال
حفاظت��ی  تاسیس��ات  س��ایر  ایج��اد  برنام��ه   _62
شهرها)هزینه های عمرانی(  به مبلغ 359244000 ریال

63_ برنامه بهبود محیط شهری)هزینه های عمرانی( 
به مبلغ 9230415150 ریال 

64_ برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری 
)هزینه های عمرانی( به مبلغ 1621274860 ریال

65_ برنام��ه هزینه ه��ای پیش بینی نش��ده و دیون 
عمرانی ) هزینه های عمرانی( به مبلغ 335941984

66_ برنام��ه ایجاد تاسیس��ات درآم��د زا )هزینه های 
عمرانی( به مبلغ 1024645000 ریال

و: واحد امالک و حقوقی 
67_تحوی��ل کمپ پیش س��اخته و تحویل مقدار 5600 
متر زمین از مسکن مهر هالنیه بعنوان قدر السهم شهرداری

68_ پیگیری درخصوص اخذ س��ند اراضی شهرداری 
از طریق اداره ثبت و اسناد جوانرود

69_ تعیین قدرالس��هم شهرداری از مغازه های داخل 
پاساژ شهرداري ها و شریک

70_ پیگی��ری پرونده های حقوقی ش��هرداری علیه 
تضییع کنندگان حق شهرداری

71_انعق��اد قرارداد آزاد س��ازی و تفکی��ک زمین با 
مالکین اصلی شهر

72_ وصول اجور معوقه یک سال پاساژ شهرداری و شریک
73_ تقدی��م حدود 50 دعوی کیف��ری و حقوقی در 

دادگستری جوانرود 
74_ ب��روز کردن اس��ناد و امالک ش��هرداری از نظر 

طبقه بندی
75_ جلوگیری از متجاوزان به امالک شهرداری

76_ بررسی و دریافت سهم شهرداری از پاساژ الماس
 ک: مساعدت های مالی به ارگانهای مختلف

77_ هیات کونگ فو: یک میلیون و سیصد هزار تومان
78_ تیم فوتبال جوانان سیف: سه میلیون و پانصد هزار تومان
79_ تیم فوتبال یاران : یک میلیون و پانصد هزار تومان

80_کمیته فوتسال: دو میلیون تومان
81 _کیک بوکسینگ: دو میلیون و پانصد هزار تومان

82_والیبال بانوان: یک میلیون تومان
83_ هیلت کشتی : یک میلیون و هشتصد هزار تومان

84_هیات بوکس: پانصد هزار تومان
85_هیات بوکس زنانه: پانصد هزار تومان

86_ پرورش اندام: پانصد هزار تومان
87_ تنیس روی میزی: چهارصد هزار تومان

88_ همایش پیاده روی: سه میلیون و پانصد هزار تومان
89_ کیک بوکسینگ : دومیلیون و پانصد هزار تومان
90_خرید کتاب از نویسنده فریدون میراحمدی: یک 

میلیون و هشتصد هزار تومان
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91_ خرید کتاب از آقای آکام کوژی: دو میلیون تومان
92_ خرید کتاب شهر ما خانه ما و زباله های خشک و 

تر : یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
93_ دبیرستان عفت: دو میلیون تومان

94_ دبیرستان ستاره: دو میلیون تومان 
95_ دبیرستان شهید بروجردی : پانصد هزار تومان
96_ دبیرستان ایران زمین: یک میلیون و پانصد هزار تومان

97_ مهدکودک اسراء : یک میلیون تومان
98_ دبستان حضرت مریم: یک میلیون تومان

99_ سایه اعظمی : یک میلیون و سیصد  و پنجاه هزار تومان
100_ نخبگان محاسبات ذهنی : سه میلیون تومان

101_ هیژا کریمی: پانصد هزار تومان
جمع کل : شانزده میلیون و پانصد هزار تومان

102_ کالنت��ری و نی��روی انتظامی : س��ه میلیون و 
پانصد و چهل هزار تومان

103_ زلزله زدگان: هشتاد میلیون تومان
104_ توفیق غالمی و برهان مریدی تخریبی منزل: 

ده میلیون تومان
105_ مس��اعدت مالی به مس��تمندان : نه میلیون و 

پانصد هزار  تومان
106_ مساعدت مالی به رانندگان و نیروهای شرکتی در آتش 

نشانی و موتوری: پنجاه و یک میلیون و هفتصد هزار تومان
107_ پاداش برابر حقوق و مزایا به کارمندان

108_ هالل احمر جوانرود : یک میلیون تومان
109_ س��ازمان تبلیغات مراسم محفل انس با قرآن : 

یک میلیون تومان
110_ جش عاطفه ها : سه میلیون تومان 

 »آتش نشانی«
س��ازمان های آتش نش��انی و خدمات ایمن��ی از مهمترین 
واحدهای تحت پوشش ش��هرداری های کشور و از مؤثرترین 
ارگان ه��ا و نهاده��ای بین المللی و جهانی اس��ت. حفاظت از 
جان و مال انس��ان ها و منابع طبیعی در مقابل حوادث، نجات 
حبس شدگان، امداد رسانی، تجسس غریق، رهاسازی اعضای 
بدن انسان، ایمن سازی محیط زندگی، آموزش های الزم در امور 
آتش نشانی و خدمات ایمنی از جمله مهم ترین وظایف سازمان 
آتش نشانی است. بی شک روند روبه رشد این خدمت رسانی ها 
نیازمند حمایت های بی دریغ، ارائه راهکارها، ایجاد منابع مالی و 
توجه خاص مسئولین شهرداری، علی الخصوص شهردار محترم 

اس��ت. جا دارد از حمایت ه��ا و توجهات جناب آقای مهندس 
زارعی شهردار محترم جوانرود تقدیر و تشکر نماییم. در ذیل 
گزارش��ی هر چند کوتاه از عملکرد آتش نش��انی شهرس��تان 

جوانرود در سال 96 تقدیم می گردد.
ال�ف : ش�رح عملیات ها و اقدامات انجام ش�ده در 
یکساله 96 در مراکز آتش نشانی شهرداری جوانرود

1_ آموزش به پرسنل آتش نشانی
2_ آموزش امداد و نجات کوهستان و چاه برای کلیه پرسنل

3_ آموزش امداد و نجات جاده ای برای کلیه پرسنل 
4_ مابقی توضیحات این قس��مت در اسناد پیوستی 

موجود می باشد
ب: اقدامات انجام شده در سال 96

1_ نصب دکل بی سیم ایستگاه
2_خرید کاله ایمنی

3_ساخت اتاقک نگهبانی ورودی ایستگاه آتش نشانی
4_ خرید شیر هیدرانت و شیر آبگیری

5_ خرید ضداور حریق
6_ تجهی��ز کلیه خودروهای ش��هرداری به کپس��ول 

اطفاء حریق اعم از سبک و سنگین
7_ تجهیز پرسنل آتش نشانی به لباس فرم )28 ست(

8_ خرید لباس عملیات ) 12 ست(
9_ خرید مارگیر برزیلی 

10_ خرید دستگاه فرز مینیاتوری )انگشتر بر(
11_ ساخت و نصب نماد آتش نشانی در جلو ایستگاه 

توسط پرسنل این واحد 
12_ بقیه اقدامات انجام شده در سال 96 در اسناد پیوستی
 ج: آم�وزش ایمن�ی و اطفاء حریق به ش�هروند 

شاغل
1_ آم��وزش مدیران و معلمین و مس��تخدمین اداره 

آموزش و پرورش
2_ آموزش پزشکان

3_ آموزش مانورهای امداد رسانی جاده ای _ ایمنی اطفاء حریق
4_ آموزش کل نیروهای اداره  بنیاد شهید شهرستان جوانرود
5_ آموزش کلیه نیروهای انتظامی شهرستان جوانرود

6_ آم��وزش نیروه��ای اداری و داوطلب هالل احمر 
شهرستان جوانرود

7_ آموزش دانش آموزان مقطع دبیرستان آموزش و 
پرورش شهرستان جوانرود

8_ همکاری با اداره تعزیرات جهت آمدوزش کسبه و 
بازاریان شهرستان جوانرود

9- آموزش کسبه

آمار مصدومین و فوت شدگان ) در یکساله 96(
متوفی زن : 0 نفر

متوفی مرد:  1  نفر
مصدومین زن: 4 نفر

مصدومین مرد: 5 نفر 

عملیات اطفاء حریق ) یکساله96(
جم��ع کل عملیات های اطف��اء حریق : 132 متفرقه) 

سطل زباله،الستیک، مسعمل،خار و خاشاک( : 25
بیشه زار و فضای سبز : 60

باغ و مزرعه : 10
وسایل نقلیه: 8  
اداره و شرکت: 4

ابنیه: 0   کارخانه: 0
مغازه : 7  منزل مسکونی:18

عملیات امداد و نجات )در یکساله 96(
جم��ع کل عملیاته��ای امداد و نجات :41   س��یل و 

ابگرفتگی: 9     حوادث گاز و برق:4
گی��ر افت��ادن اعضای ب��دن: 6   س��قوط از ارتفاع: 0   

حوادث چاه: 0  غرق شدگی: 0
تصادفات جاده ای : 6   ایمن سازی محیط و زندگی از 

حیوانات سمی و خطرناک منزل مسکونی: 16
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فراتاب| ش��هر تازه آب��اد ثالث باباجان��ی، مرکز شهرس��تان مرزی ثالث 
باباجانی در اس��تان کرمانشاه با جمعیتی بالغ بر 14700 نفر است. این شهر 
یکی از ش��هرهای محروم استان کرمانشاه در سطح کشور محسوب مي شود. 
ش��هرداری تازه آباد از س��ال 1372 تاس��یس و جزء شهرداري های درجه 5 
استان است که به علت عدم درآمد پایدار و کمبود بودجه با مشکل خدمات 
رس��انی به شهروندان روبه رو اس��ت و از سویی با توجه به محرومیت منطقه 
و خرابی های ناش��ی از زلزله آبان  ماه با مش��کالت فراوان دیگری نیز مواجه 
گردیده است. امید که با عنایت استاندار محترم تحولی نو در عرصه بازسازی 
ش��هری و دستیابی به توسعه پایدار رخ داده و بتوانیم خدمات شایسته ای را 
به همشهریان ارائه نماییم، چرا که باور و نگاه ما به آبادانی شهرمان همرا با 
رشد فرآیند توسعه است لذا این شهرداری در نظر دارد در صورت تخصیص 

اعتبارات نسبت به:
1- احداث کارخانه آسفالت

2- تجهیز ماشین آالت عمرانی در جهت خدمات رسانی بهتر به شهروندان
3- توجه ویژه به افزایش سرانه فضای سبز در صورت تامین اعتبارات استانی 

اقدام نماید.
امی��دوارم که بتوانیم در راه خدمت و آبادانی به مردم مرزدار، محروم و رنج 

دیده خطه ی ثالث باباجانی گامهایی استوار و مستمر برداریم.
اهم فعالیت های این شهرداری در رویارویی با بحران زلزله آبان ماه 1396

1. اح��داث 5 اردوگاه در ش��هرک های تایج��وزی، انجی��ر ب��وس، نورآباد، 
فرهنگیان، آشنایی و زمین فوتبال

2. اس��کان مردم در فضاهای س��بز ش��هری و پارک های انجیر بوس، کمپ 
شهرداری، پارک محله و پارک بسیج 

3. پاک سازی معابر اصلی شهر جهت تسهیل تردد
4. تسطیح و شن ریزی محله های اسکان مردم

5. نظافت و رفت و روب شبانه روز جهت جلوگیری از آلودگی سطح شهر 

6. نصب صد چش��مه سرویس بهداشتی به صورت تکی و نصب 20 چشمه 
حمام به صورت تکی در تمام اردوگاه های ایجاد شده در سطح شهر

 7. نص��ب چهار دس��تگاه س��رویس بهداش��تی کانتینری که هر دس��تگاه
20 چشمه زنانه و20 چشمه مردانه جمعا 80 چشمه

8. اعزام دستگاه های آتش نشانی به محله های آسیب دیده
9. هماهنگی های الزم با تمام شهرس��تان ها و ش��هرهای معین جهت اعزام 

ماشین آالت جهت خدمات رسانی  و آواربرداری 
10. ایج��اد آش��پزخانه طبغ غذای گرم در واحد موتوری ش��هرداری جهت 

کمک به آسیب دیدگان
11. الیه روبی کانالها و احداث کانال های موقت جهت جلوگیری از خسارت 

به چادر های سطح شهر
12. حمل حدود 50000 س��رویس شن کوهی از معدن کنی زرد به داخل 

شهر جهت شن ریزی اردوگاه های ایجاد شده در سطح شهر 
13. لوله کشی آب آشامیدنی در تمام سطح اردوگاه 

تازه آباد را از زیر بار محرومیت و آسیب زلزله بلند کنیم!

عنایت عثمانی - شهردار ثالث باباجانیجالل مرادی - رئیس شورای شهر ثالث باباجانی
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14. استقرار 200 عدد سطل زباله
15. همکاری با س��تاد معین بازسازی استان کردستان در جمع آوری نخاله 

سطح شهر 
16. آبرسانی به تمام اردوگاه ها با دستگاه کامیون تانکر در طول شبانه روز

17. حمل زباله ها سطح شهر به خارج از شهربه مسافت 5 کیلومتر )شهرک حافظ(
18. ساخت دو واحد  نماز خانه،10 چشمه حمام عمومی در پارک شهید اشرفی 

اصفهانی و ورودی شهر با کمک موسسه کانون معنوی سالمت در شهر تازه آباد 
19. آمارگیری چادرهای اس��کان داده ش��ده در سطح ش��هرتازه آباد توسط 

نیروهای این شهرداری
20. رنگ آمیزی جداول سطح شهر توسط شهرداری منطقه 20 تهران

21. رایزنی با ش��هرداری منطقه 20 تهران و شهرداری ساوه جهت نظافت و 
پاکسازی شهر

22. تغییر کاربری وانت نیسان از آتش نشانی به وانت بار
23. تعمیر گریدر و هزینه تعمیر 30 میلیون تومان

24. تعمیر گیربکس  ده تن هزینه 13 میلیون تومان
25. خرید لودر از سازمان همیاری و شهرداري های کشور
26. توجه به شکایت مردم از شهرداري ها و توافق با آنها

27. توافق زمین ها و ساختمان داخل شهرها
28. شستن روزانه خیابان های شهر

29. لکه گیری خیابان های داخل شهر 
30. راه اندازی فواره های ورودی شهر

31. نصب هنرهای دستی ورودی شهر
32. نصب عکس شهیدان شهرستان

33. روشنایی تمام پارک ها و حاشیه های خیابان های شهر
34. صادر نمودن 137 شناسنامه ساختمانی 
35. جدول گذاری خیابان های فاروق اعظم 

36. تیغه زنی کوچه های مختلف داخل شهرستان تازه آباد ثالث باباجانی
37. تعمیرات اتاق جای زباله ماشین حمل زباله

38. توافق با مالک قبلی ساختمان اداری با توجه به نداشتن مالکیت خود شهرداری
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تاثیر مدیریت تعاملی بر تسریع توسعه
سیدعلی فتاحیان| شهردار باینگان|

فراتاب| با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان و همچنین با عرض سالم و ادب و احترام خدمت عموم 
شهروندان، خداوند سبحان را شاکرم که افتخار خدمت به همشهریان خوب و با صفا و قدرشناس بواسطه 
اعتماد مجدد اعضای محترم شورای اسالمی شهر و همچنین مسئولین شهرستانی و استانی نصیب 
این حقیر شده، امیدوارم با استعانت از پروردگار متعال با بکارگیری تمام توان و تجربیاتم با استفاده از 
ظرفیت و پتانسیل موجود در شهر بتوانم در سایه وفاق و همدلی عزیزان شورای محترم اسالمی شهر و 
همه مسئولین ومدیران و مجموعه خدوم شهرداری شاهد ارائه خدمات بهینه و مطلوب و درخور شأن و 
منزلت شهروندان باشیم. از عموم شهروندان هم خواهان مشارکت در اجرای طرحهای عمرانی و همکاری 
هر چه بیشتر با شهرداری بوده و امیدوارم با ارائه نقطه نظرات خود ما را در ارائه خدمات همراهی نمایند 
تا انشاهلل بتوانیم با اجرای طرحهایی در زمینه بهبود عبور و مرور و همچنین بهبود محیط شهری با ایجاد 
زیر ساختها و تاسیسات شهری مورد نیاز آنهم در افق زمانی )کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت( شاهد 
شکوفایی و توسعه عمران و آبادانی هر چه بیشتر در سطح شهر باشیم. این شعار زمانی تحقق خواهد یافت 
 که شهروندان، مجموعه شهرداری را بعنوان خادمین خود بدانند چرا که همیشه شهر خوب را شهروند 
خوب می سازد. در دهه های اخیر با توسعه اقتصاد صنعتی، جمعیت شهرنشینی رو به افزایش نهاده و 
شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی را حاکم کرده که سرفصل همه آنها، جایگزینی مفهوم 
ش��هروندی به جای شهرنشینی اس��ت. در شهرهای پیشرفته امروز، همه افراد جامعه خود را سهیم و 
ش��ریک در مدیریت ش��هر می دانند و به نوعی در مسیر توسعه شهر تالش مي کنند و تعامل نزدیک 
ش��هروندان با مدیران شهری، شرایط مناس��ب و افزایش کیفیت زندگی را ایجاد مي کند. هرچند که 
آیینهای سنتی و مذهبی بر غنای فرهنگ و تمدن شهر باینگان افزوده، اما عطر ایثار که در کوچه کوچه 
این شهر پراکنده شده است، روح نوع دوستی تا مرز از جان گذشتن را در کالبد شهرمان می دمد. شهر 
خالق، با مدیریت تعاملی توسعه پیدا مي کند و مشارکت شهروندان، فرآیند برنامه ریزي را توسعه مي دهد 
و هرچقدر آموزش های فردی توسعه پیدا کند، رسیدن به اهداف نیز آسانتر و نزدیکتر مي شود. حقیقت 
آن است که برنامه ریزي فرهنگی و سرمایه گذاري در بخش اجتماعی و فرهنگی در یک شهر نقش بسیار 
مهمتری در مقایسه با سرمایه عمرانی ایفا می کند و ثابت شده است که در نظام مدیریت شهری، هر 
چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب تقلیل هزینه های اجرایی و عمرانی نیز مي شود.  
بر همین اساس باید در کنار کارهای عمرانی و زیباسازی فضای شهری به مسأله فرهنگ شهروندی و 
ارتقای آن با برنامه ریزی مناسب توجه کرد؛ زیرا در صورت تحقق این هدف مي توان به جذب توریست 
و گردشگر پرداخته و از منافع آن برخوردار شد.امیدواریم در سایه توجهات الهی و حمایت مسؤولین و 
همراهی و همدلی شما همشهریان مهربان و دلسوز در آینده شاهد خدمات بیشتر و بهتر و شکوفایی 

هر چه تمامتر شهرمان باشیم.
تو خشنود باشی و ما رستگار خدایا چنان کن که سرانجام کار 

پس از ماه ها انتظار به  دلیل انج�ام عملیات گازرساني شهر باینگان وحفاري معابر آسفالته 
س��طح ش��هر باالخره به همت مس��ئ�ولین و رایزني وپیگیریه�اي مج�دانه ش��ه��رداري و 
ش��وراي اسالمي شهر عملیات ترمیم نوار حفاري س��ط��ح شهر و متعاقب آن روکش کامل 

خیابانهاي شهی��د خدري وش��هید صالحي به طول بیش از 2کیلومتر به اتمام رسید،ضمناً 
با توجه به محدودیت اعتبارات عم�اني پیگیریهاي الزم به منظ���ور جذب اعتب��ار از طریق 
فرمانداري،مدیریت بحران استانداري،دفتر امور شهري و شوراها،دفت��ر فن�ي وسازمان مدیریت 
و برنامه ریزي صورت پذیرفته و به محض مبادله موافقتن��امه وتخصیص اعتبار اقدام الزم در 
خصوص ترمیم و روکش آسفالت باقیمانده خیابانهاي سطح شهر صورت خواهد پذیرفت، جا 
دارد از هم�راهي مسئ��ولین محت��رم استان و شهرستان )استاندار محترم ومردمي جناب آقاي 
مهندس بازوند،مع�اونت محت��رم ام��ور عمراني جن�اب آقای مهندس ساالری،فرماندار محترم 
شهرستان پاوه جناب آقای ایده پور(نهایت تقدیر و تشکر را اعالم دارم. از شهروندان محترم نیز 

به دلیل سعه صدر و تحمل سختي در طول این مدت کمال تشکر و امتنان را دارم.
شهرداری باینگان
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نازار بارانی، شهردار ازگله:

 برای حل مشکالت ازگله
به همکاری بیشتر نیازمندیم  

فراتاب| ازگله با 2000 نفر جمعیت از س��ال 1384  بر اساس تقسیمات کشوری یک 
شهر محسوب می شود و به مانند بسیاری دیگر از شهرهای کوچک، در مرحله گذار روستا - 
شهری است. این وضعیت ژله ای از طرفی مشکالت و تناقضات عمده ای پیش پای مدیریت 
ش��هری می گذارد و از طرف دیگر -در صورت موجود بودن منابع الزم- فرصت هایی برای 

برنامه ریزی های درازمدت عمرانی و طراحی شهری در خود دارد.
طی یکس��ال اخیر مدیریت ش��هری در ازگله، با مدیریت بحران و خس��ارات ناشی از زلزله 
هفت و سه دهم ریشتری آبان ماه سال گذشته بر پیکر نحیف این شهر کوچک مصادف بوده 
اس��ت. این شهر نزدیک ترین شهر به کانون زلزله بود. عمق زمین لرزه 11 کیلومتر بوده که به 
علت عمق کم و مدت زیاد، کل منطقه ش��مال غرب غرب و جنوب غرب ایران این زمین لرزه 
را احساس کردند.اما با وجود همه این نامالیمات، در سایه الطاف الهی و با همکاری و همراهی 
اعضای محترم شورای شهر و پرسنل خدوم شهرداری و همچنین حمایت های مسئوالن استانی 
بخصوص جناب آقای مهندس بازوند استاندار محبوب و خستگی ناپذیر، جناب آقای مهندس 
ساالری معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، جناب آقای الهی تبار معاونت محترم سیاسی 
امنیتی استاندار و در کنار همکاری با مدیریت بحران، در راستای رسالت های مرسوم شهرداری ها 
در حوزه های عمرانی و خدمات ش��هری با اس��تفاده از منابع در اختیار با تالش و زحمات زیاد 
مجموعه ش��هرداری توفیقات زیر حاصل ش��ده است: باتوجه به مش��کالت و آفات اساسی در 
مدیریت ش��هرهای کوچک و میانی عدم توجه به ایجاد درآمده��ای پایدار، عدم به کارگیری 
نیروهای متخصص در پست های اجرایی و مدیریتی،عدم توجه به مشارکت شهروندان در توسعه 
ش��هری و عدم وجود نگاه جامع به ش��هرهای کوچک در طی این مدت سعی شده است برای 
این مش��کالت راهکارهای اساس��ی در جهت حل و یا کاهش تاثیر گزاری این عوامل و شرایط 
اندیشیده شود. در پایان مجددا با توجه به محرومیت منطقه و نبود درآمدهای پایداری شهری 
جهت ارائه خدمات و مدیریت شهری مطلوب می طلبد که همکاری ها و کمک های نهادهای 
ذی ربط در شهرستان ثالث باباجانی و نیز استان کرمانشاه توجه ویژه ای به ازگله داشته باشند 

تا بتوان خدماتی در شان مردم  شریف و  صبور که ولی نعمتان محروم ما هستند ارائه گردد.

فرهاد ایصاف، رئیس شورای شهرازگله:

موقعیت مرزی ازگله اهمیت این 
شهر را افزایش داده است

شهر ازگله از بدو تاسیس به دلیل اهمیت نزدیکی به مرز و قرار گرفتن در مسیر شهرهای تازه 
آباد و شهر سرپل داری اهمیت و نقش بسزای در ارتباط بین دو شهرستان ثالث باباجانی و سرپل 
زهاب مي باش��د. در کل ش��هر ازگه هرچند از لحاظ جمعیتی دارای جمعیت کمی مي باشد اما 
موقعیت مرزی بودن و نیز راه ارتباطی و نیز جمعیت رو به رشد آن که طی پنج سال اخیر چیزی 
حدود 20 درصد افزایش جمعیت داشته است اهمیت این شهر را  دو چندان کرده است. شور در 
طی سالیان اخیر بخصوص بعد از زلزله پارسال به شکل کامل در مسیر بازسازی و نوسازی فضایی 
شهری ازگله کوشیده است و با حمایت از شهردار در تالش بوده است که با مجموعه شهرداری در 
مسیر توسعه شهری، طرح ها و تصمیمات را بر اساس اهداف اصلی و بلند مدت طراحی نمایند تا 

ازگله شهری زیبا با خدمات محیطی مناسب برای حال و آیندگان ساکن در آن باشد. 
فعالیت های 6 ماهه واحد فنی و ارزیابی

1-توافق برای معاوضه زمین با شبکه بهداشت و درمان شهرستان ثالث باباجانی جهت 
احداث ساختمان فوریتهای پزشکی شهر ازگله 

2-واگذاری یک قطعه زمین به اداره بهزیس��تی جهت احداث مرکز توانبخشی ازگله به 
متراژ 200 متر مربع 

3-الحاق یک قطمه زمین به مساحت تقریبی 11000 مترمربع به محدوده ی شهری 
4-بازنگری طرح های روستایی شهر ازگله و تغییر آن به طرح های شهری

5-واگذاری یک قطعه زمین به صورت معوض به متراژ 400 متر مربع در ضلع شرقی بلوار 
شهدا جهت احداث مسجد 

6-توافق معاوظه زمین با ش��بکه بهداش��ت ثالث باباجانی جهت احداث پایگاه سالمت 
شهری ازگله به متراژ 250 متر مربع 

7-تعیین مکان مناسب براساس توپوگرافی منطقه جهت تخلیه ی نخاله های ساختمانی 
8-دستور نقشه ها جهت طراحی و نظارت به تعداد 175 مورد توسط شهرداری

9-صدور مجوز ساخت توسط شهرداری و بنیاد مسکن به تعداد 123 مورد
 10-صدور پروانه ساختمانی به تعداد 31 مورد 
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عملکرد مالی شهرداری ازگله در شش ماهه اول سال 1397
بودجه سال 1397 شهرداری ازگله به مبلغ 15/620/000/000ریال مي باشد

اداریعمرانیخدمات شهری 
5/501/000/000 ریال8/700/000/000 ریال1/419/000/000 ریالبودجه پیشنهادی سال97

2/479/889/390ریال5/300/814/867 ریال986/991/110 ریالهزینه ی صرف شده در شش ماهه اول 97

در شش ماهه اول سال 97 با توجه به پیش بینی بودجه مجموع درآمد به مبلغ 2/992/046/536 ریال بوده که براساس کدهای زیر محقق گردیده است. 

1/775/478/713 ریالدرآمد ناشی از عوارض عمومی

782/351/567 ریالدرآمدناشی از عوارض اختصاصی

36/422/256 ریالبهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

375/774/000 ریالدرآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

22/020/000 ریال اعانات و هدایا و دارایی های اتفاقی شهرداری

فعالیت های عمرانی 6ماهه اول سال 97

منابع مالیهزینهمساحت/حجمعنوان پروژه

جاری180 میلیون ریال13/000 مترمربعزیرسازی شهرک روبروی بخشداری

استانی و جاری115 میلیون ریال3/300 مترمربعزیرسازی-بیس و آسفالت شهرک روبروی بخشداری

جاری165 میلیون ریال750 متر مربعاحداث دیوار حایل تخریب شده محوطه شهرداری و دیوار خیابان بمو

استانی265 میلیون ریال11/000 مترمربعروکش آسفالت بلوار شهدا

استانی- جاری5میلیون ریال-نصب سرعت گیر در سطح شهر

92 میلیون تومان شهم آورده شهرداری360 میلیون ریال-خرید یک دستگاه لودر با مشارکت سازمان همیاری شهرداری های کشور

فعالیت های 6 ماهه خدمات شهری

 رفت و روب مستمر زباله های سطح شهر؛ 18میلیون تومان 
 خریداری 36 عدد سطح زباله 1/100 لیتری؛ 115میلیون تومان 

 تامین روشنایی پارک شاهد؛ 165میلیون تومان  

 رنگ آمیز جداول سطح شهر؛ 265میلیون تومان 
 کاشت درخت و درختچه در بلوار اصلی شهر؛ 5میلیون تومان 

 تامین روشنایی پارک شاهد؛ 360میلیون تومان

موزاییک فرش پیاده رو ضلع غربی بلوار شهدا
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زیرسازی و آسفالت شهرک روبروی بخشداری

احداث دیوار خیابان بمو

روکش آسفالت بلوار شهدا

نصب سرعت گیر در سطح شهر
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علیرضا رستمی بخشدار سابق بخش مرکزی ثالث باباجانی تشریح کرد:

از بهره برداری از پروژه های عمرانی تا وضعیت مطلوب مسائل اجتماعی
فراتاب| علیرضا رستمی بخشدار سابق بخش مرکزی ثالث باباجانی از خانواده معظم شهدا و رزمنده دوران دفاع مقدس پس از 44 ماه تالش و فعالیت شبانه روزی در آخرین روز کاری 
خود در مراسم تودیع و معارفه در جلسه شورای اداری به تشریح اقدامات و خدمات انجام گرفته در مدت حضور خود در بخشداری مرکزی توسط دولت تدبیر و امید جناب آقای دکتر روحانی 
با همکاری مسئولین محترم استان و شهرستان پرداخت وی در ابتدا اشاره کرد که بخش مرکزی ثالث باباجانی دارای 146 روستا با تعداد 3 دهستان وتعداد 4489 خانوار و جمعیت 19/183 
نفر با وسعت 950 کیلومتر مربع ، تعداد 144 نفر عضو شورای اسالمی روستایی و71 دهیار فعال و تعداد 708خانوار عشایر با تعداد 3813نفر جمعیت می باشد. آنچه به دنبال خواهد آمد 

عملکرد بخشداری مرکزی ثالث باباجانی از زمان روی کارآمدن مهندس علیرضا رستمی بخشدار محترم این شهرستان طی 4سال اخیر است .

بخ��ش مرکزی شهرس��تان ث��الث باباجان��ی  دارای 146 روس��تا با 
وس��عت 950 کیلومتر و 19/183 هزار نفرجمعیت است که تعداد قابل 
توجهی از این روستاها به دلیل عدم توسعه یافتگی و نبود زیرساخت ها 
نیازمندتالش و همت بیش تر مجموعه بخشداری و البته خود روستاییان 
میباشد. در ثالث باباجانی به دلیل دوری از مرکز با مشکالت فراوانی، از 
هزینه های حمل و نقل و تامین مصالح گرفته تا دسترسی به منابع انسانی 
و امکانات مواجه ایم. خوش بختانه باهمت باالی دولت تدبیر و امید شاهد 
تحرک مثال زدنی و متفاوت با گذشته در مرتفع کردن هر چه بیشتر این 
مشکالت هستیم. با توجه به بافت قومی و عشایری متنوع ثالث باباجانی 
در این مدت مس��ئولیتم توانس��ته ایم با کمک خود مردم دهها مورد از 
اختالفات قومی و قبیله ای را حل و فصل کرده و بس��یاری از مشکالت 

اجتماعی را با مشارکت خود آنان به حداقل برسانیم.
همچنین از حیث مشکالت اجتماعی مانند طالق،اعتیاد و مواد مخدر 
م کل چندانی در بخش نداریم و یکی از رسوم و عادات مثبت منطقه 
ارتباطات خانوادگی و صمیمی میان مردم این شهرستان که مشکالت 
و ناهنجاری ها را بشدت کاهش داده است. از حیث امنیتی نیز با توجه 
به تالش شبانه روزی نیروهای نظامی،انتظامی و امنیتی و همجوار بودن 
شهرس��تان با اقلیم کردستان هیچ مسئله حاد و نگران کننده ای  به 
وجود نیامده است.نگاه دولت تدبیر و امید در اجرای سیاستهای کلی و 
برنامه های دولت محترم جناب آقای دکتر روحانی و تاکید مسئولین 
علی الخصوص جناب آقای مهندس بازوند استاندارمحترم  وفرماندار 
محترم و تالش شبانه روزی ش��وراهای اسالمی و دهیاران اقدامات و 
خدمات دولت در حوزه بخش مرکزی در زمینه های مختلف صورت 
گرفته که این خدمات ارزنده نشان دهنده توجه ویژه دولت به منطقه 
بوده اس��ت.طی دوس��ال  95و 94، تعداد 95 پروژه و طرح عمرانی و 
آبادانی در 68 روس��تای بخش مرکزی ثالث باباجانی شامل بهسازی 
معابر، روش��نایی معابر، جدول گذاری، ایجادشهربازی کودکان، خرید 
5 دستگاه خودرو نیسان برای جمع آوری فضوالت حیوانی، خرید یک 
دستگاه بیلبکو، خرید یک دستگاه مینی لودر، احداث پل، ایجادکانال 
سنگی، دیوار حائل، تعمیرات فضای آموزشی،تعمیرات لوله فاضالب، 
اصالح شبکه آب شرب، سنگ فرش، ایجاد سنگ فرش پله ای با اعتبار 
یک میلیارد ونهصد وهشتاد و پنج میلیون تومان از محل اعتبار دهیاری 

و بخشداری هزینه و اجرا شده است.
همچنین در زمینه اشتغال زایی اشتغال تعداد 460 نفردر 26 
روس��تای بخش مرکزی شامل خیاطی، گیوه بافی وتابلو فرش با 
همکاری ش��رکت تابلو فرش سنندج و صنعت،معدن و تجارت و 
اداره فنی حرفه ای صورت گرفته اس��ت.در 4 ماه اول س��ال 96 
خدمات این بخش مرکزی شهرستان ثالث باباجانی در قالب 38 
طرح و پروژه عمرانی و آبادانی در 39 روستای بخش مرکزی ثالث 
باباجانی شامل بهسازی معابر، ش��ن ریزی معابر، جدول گذاری، 
کانال سنگی، احداث پل، احداث دیوار حائل،تعمیر دیوار مساجد، 
ایجاد ش��هربازی کودکان، احداث س��اختمان دهیاری، بهسازی 
تابلوی روستاها، سنگکاری پله ای، اصالح خط لوله آبرسانی، زیر 
اساس، اساس، آسفالت، خرید یک دستگاه آتش نشانی با اعتباری 
بالغ بر شش صد و نود و پنج میلیون تومان از محل اعتبار دهیاری 

و بخشداری هزینه و اجرا شده است.

اهم اقدامات و فعالیتهای بخش داری مرکزی شهرستان ثالث 
باباجانی در سال 1396

1- اجرای طرح کانال سنگی روستای چم لمه عثمان منطقه قلخانی 
به طور 80 متر اعتبار هزینه 210 میلیون ریال از محل اعتبار روستاهای 

فاقد دهیاری

2- اجرای طرح جدول گذاری روس��تای پاالن علیا منطقه قلخانی به 
طور 120 متر اعتبار هزینه 100میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری 

3- اج��رای طرح جدول گذاری روس��تای مرزالن محمدمراد منطقه 
قلخان��ی به ط��ول 190 مت��ر اعتبارهزینه 200 میلیون ری��ال از محل 

اعتبارروستاهای فاقد دهیاری
4- پیگیری و نظارت بر اجرای پروژه راه ارتباطی زیر اساس و اساس 

وآسفالت منطقه قلخانی به طول4,5 کیلومتر
5- پیگیری و نظارت براجرای آبرسانی به 4 روستای منطقه قلخانی (

چم لمه عثمان، ده عباس، قله ره ش،آینه وندپاالن)
6- احداث زمین فوتبال روستای پاالن سفلی منطقه قلخانی

7- اجرای طرح ش��ن ریزی و بهس��ازی معابر روس��تای پاالن 
س��فلی منطقه قلخانی به مق��دار 200 ت��ن و اعتبارهزینه 100 

میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری
8- اجرای طرح ش��ن ریزی و بهس��ازی روستای چقاویان گل 
مراد منطقه قلخانی به مقدار 200 تن و اعتبار هزینه 100 میلیون 

ریال از محل اعتبار روستاهای فاقد دهیاری
9- اجرای طرح ش��ن ریزی و بهس��ازی روس��تای چم زرشک 
اسپری منطقه قلخانی به مقدار 225 تن اعتبارهزینه 163 میلیون 

ریال از محل اعتبار دهیاری
10- اج��رای طرح جدول گذاری روس��تای کانی مصطفی بگ 
منطقه قلخانی به ط��ول 200 متر اعتبارهزینه 70 میلیون ریال 

از محل اعتبار دهیاری
11- اجرای طرح احداث ساختمان دهیاری روستای قلقله به مساحت 

64 متر مربع و اعتبار هزینه 700میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری
12- اجرای طرح زیراساس و اساس 881 تن و قیرپاشی و آسفالت 
روستای چم زرشک علیا منطقه قلخانی 221تن و اعتبارهزینه 890 

از محل اعتبار دهیاری
13- اجرای طرح جدول گذاری و زیر اساس و اساس 75 تن و قیرپاشی 

و آسفالت روستای قلقله 5,436 تن و اعتبار هزینه 5,227 میلیون ریال
14- اج��رای طرح جدول گذاری و زیر اس��اس و اس��اس 461 تن و 
قیرپاشی و آسفالت روستای زیارت تمرخان به 250 تن و اعتبار هزینه 
300 میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری و مشارکت بنیاد مسکن اسالمی 
15- اجرای طرح جدول گذاری به متراژ 200 متر و زیر اساس و اساس 
700 تن و قیر پاشی و آسفالت روستای میرآباد 250 تن و هزینه از محل 

اعتبار دهیاری و مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی ثالث باباجانی
16- اجرای طرح زیراساس و اساس و قیرپاشی وآسفالت روستای نیمه 
کاره گردی قاس��مان 680 تن و اعتبارهزینه 330 میلیون ریال از محل 

اعتبار دهیاری و مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی ثالث باباجانی
17- اجرای طرح جدول گذاری و زیراس��اس و اساس وقیرپاشی 

و آس��فالت روستای پشت کرچقاماران 415 تن و اعتبارهزینه 187 
میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری و مشارکت بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی ثالث باباجانی
18- اجرای طرح جدول گذاری و شن ریزی وبهسازی معابر روستای 

اورازه 520 تن اعتبار هزینه 220 میلیون ریال از اعتبار محل دهیاری
19- اجرای طرح شن ریزی و بهسازی معابر روستای میرآباد به طول 

3960 متر اعتبار هزینه 200 میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری
20- اجرای طرح شن ریزی و بهسازی معابر روستای عبدالخاکی علیا 

410 تن اعتبار هزینه 177 میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری
21- اجرای طرح شن ریزی و بهسازی معابر روستای نیمه کاره میرآباد 

628 تن اعتبار هزینه 105 میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری
22- اجرای طرح جدول گذاری روستای تپه خرگوشان به طول 200 

متر و اعتبار هزینه 100 میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری
23- اجرای طرح جدول گذاری روس��تای هلول به طول 1500 متر 

اعتبار هزینه 200 میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری
24- اجرای طرح جدول گذاری روس��تای میرآباد به طول 330 متر 

اعتبار هزینه 200 میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری
25- اجرای طرح جدول گذاری روس��تای نیمه کاره میرآباد به طول 

105 متر اعتبار هزینه 100 میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری ها
26- اجرای طرح جدول گذاری روس��تای ش��یخ صله به طول 7 متر 

اعتبارهزینه 5,29 میلیون ریال از محل درآمد دهیاری
27- تهیه و خرید شهربازی کودکان بانی نار با اعتبارهزینه شده 80 
میلیون ریال (با ساخت محوطه 100میلیون ریال ) از محل اعتبار دهیاری

28- تهیه و خرید سطل زباله روستای شیخ صله با اعتبارهزینه شده 
50 میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری 

29- اجرای کانال سنگی و نصب داالن روستای حشمر 36 قطعه دال 
بتنی اعتبار هزینه 100 میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری

30- اجرای کانال س��نگی روستای جوجار 150 متراعتبارهزینه 30 
میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری

31- اجرای جمع آوری فضوالت حیوانی روس��تای تپه خرگوشان به 
مبلغ 100 هزار تومان با مشارکت مردم روستا از محل اعتبار دهیاری

32- اجرای پل داخل روس��تای تپه کبود لوشه به ابعاد (طول 4 متر 
عرض 3 متر ارتفاع 3 متر) متر اعتبار هزینه 400 میلیون ریال از محل 

اعتبار روستای فاقد دهیاری
33- اجرای طرح آبرسانی به روستای کاله سیاه به طور 2300 متر با 

مشارکت و همکاری شرکت آب نیرو به اعتبار 650 میلیون تومان
34- اجرای طرح دیوار حائل و پل سنگی روستای بوستان آباد به طول 

28 متر اعتبار هزینه 200 میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری
35-اجرای آب رسانی روستای میدان طفلی با جمعیت 1200نفر 8,5 

میلیارد ریال با تالش شبانه روزی شرکت آب نیرو 
36-ایجاد یک مخزن 60 مترمعکبی روس��تای نیرژ س��فلی با 

اعتبار 180 میلیون ریال
37-اج��رای ط��رح آب رس��انی به روس��تای چم رود توس��ط 
بخش��داری و مشارکت بسیج س��ازندگی و همکاری بسیار خوب 

اداره آب و فاضالب شهری ثالث باباجانی
38-اجرای طرح آب رس��انی به روستای مله کبود با همکاری 

گروه خیرین با اعتبار بالغ بر یک میلیون ریال 
39-برق رس��انی به تعداد 57 خانوار روس��تای چشم زرشک علیا با 

همکاری اداره برق ، بنیاد مسکن ،آب و فاضالب روستای و بهسازی
40-زیرس��ازی و آسفالت تعداد8 روستای بخش مرکزی ثالث 
باباجانی: قلقله ،چم زرش��ک علیا،چم زرشک اسپری ،نیمه کاره 

،میرآباد،زمکان علیا و زیارت تمر خان
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41-ایجاد زمین فوتبال 11روس��تا وایجاد شهربازی کودکان 
در 12 روستا

اجرای طرح گازرس��انی و گاز کش��ی به تعداد 9 روستای دهستان 
میرآب��اد از مصوبات پرخیر و برکت مقام معظ��م رهبری اجرای طرح 
فاضالب کشی به روستای میرآباد با توجه به سیاست های دولت محترم 
تعداد 52 روستای بخش مرکزی طرح مطالعات گازکشی صورت گرفته 
و تعداد 22 روستا در شرف عقد قرارداد با 6 پیمانکار مربوطه می باشند. 
در پی حادثه زلزله آبان ماه 96 تعداد 5339 تخته چادر وتعداد 10668 
س��بد غذایی طی دو مرحله و تعداد 10700 بس��ته وسایل گرمایشی 
توزیع شده است با پیگیری های صورت گرفته تعداد 240 واحد دامی 

در 10 روستای منطقه قلخانی بخش مرکزی احداث شد. 
4466000 لیتر س��وخت بین خانوارهای روستایی بخش مرکزی 

و شهر تازه آباد توزیع شده که 1480000 لیتر نیز به صورت رایگان 
توزیع ش��ده اس��ت در جریان حادث��ه زلزله 96 تع��داد 3213 واحد 
مسکونی احداثی و تعداد 3092 واحد تعمیری ارزیابی و کارشناسی 
شده است که با توجه به پس لرزه ها احتمال افزایش واحد مسکونی 
وجود دارد حسب دستور و تاکید جناب آقای مهندس بازوند استاندار 
محترم و پر تالش تعداد 195 نفر از مس��تاجرین روس��تایی به ستاد 
معین بازسازی استان کردستان در ثالث باباجانی معرفی شده است.
تعداد 54 باب مسجد روستایی بخش مرکزی در جریان حادثه زلزله 
،شناسایی و ارزیابی ش��ده اند. که تعداد 11 باب احداثی و تعداد 43 
باب تعمیری هستند که توسط گروه خیرین در حال ساخت می باشد.
همچنین تعداد 22 باب مدرسه تخریبی هستند که از این تعداد 18 
باب آوار برداری شده و در حال ساخت هستند. در جریان زلزله تعداد 

2186 راس دام س��بک و تعداد 126 راس دام سنگین تلف شده که 
با پی گیری شبانه روزی جناب آقای خدادادی فرماندار پرتالش مبلغ 
16890000 ریال خسارت به دامداران پرداخت شده است همچنین 
تعداد 3038 واحد دامی ارزیابی و کارشناس��ی ش��د در همین راستا 
تع��داد 1085 فقره وام العوض به مبلغ 16275000 ریال در مرحله 
اول پرداخت ش��ده اس��ت . در راستای ساخت واحدهای دامی تعداد 
1114 پرونده به ستاد بازسازی معین معرفی شده اند. وتعداد 950نفر 

به بانک و سامانه کارا معرفی شده اند. 
جناب آقای مهندس علیرضا رستمی در پایان از همکاری بسیار خوب 
اعضای شورای تامین ،شورای اداری ، شورای اسالمی و دهیاران زحمت 
ک��ش بخش مرکزی تش��کر و قدردانی نموده و هچنی��ن از همه مردم  

شهرستان ثالث باباجانی و مسئولین محترم طلب حاللیت نمود.

بازدید بخشدارمرکزی آقای علیرضا رستمی از روستاهای زلزله زده دهستان خانه شور و جانمایی جهت نصب کانکس به خانوارهای که کاماًل تخریب شده

بازدیدآقای علیرضا رستمی با آقای سلیمانی مسئول بازسازی بنیاد مسکن معین کردستان از روستاهای بخش داالهو پاالن علیا، پاالن آینه وند جهت جانمایی 
کانکس در روستا

بازدید میدانی مورخه 96/10/9 علیرضا رستمی بخشدار مرکزی ثالث باباجانی از روستاهای زلزله زده، کانی مصطفی بیگ، چقاویان اسپری، چم زرشک اسپری، 
قلعه رش، چم لمه عثمان، ده عباس، پاالن سفلی، پاالن علیا، پاالن نرگس، پاالن آینه وند، مرزالن محمد مراد، منطقه قلخانی حوزه بخش مرکزی ثالث به 

منظور بررسی وضعیت و مشکالت اهالی روستاهای موصوف درمورد نحوه فعالیت گروه ارزیابی ستاد معین بازسازی استان کردستان، قرارگاه خاتم، برق رسانی 
به چادر وکانکس خانوارها و ارزیابی خسارات دامداران و پیگیری جهت رفع مشکالت از طریق دستگاه های مربوطه.

با پیگیری و تذکر بخشدار محترم مرکزی به پیمانکار بنیاد مسکن و با پیگیریها و هماهنگی های اعضای محترم شورای اسالمی روستای زیارت تمرخان و دهیار 
تمام فضوالت و نخاله هایی که توسط پیمانکار دراطراف روستا پخش شده بود به خارج ازمحدوده روستا حمل و انتقال گردید
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حسن بهرامی بخشدار مرکزی روانسر مطرح کرد:

روانسر نیازمند زیرساخت های بیشتر در بخش گردشگری است
فراتاب| حس��ن بهرامی که کارش��ناس ارشد جغرافیاس��ت و در کارنامه کاری خود در شهرستان های مختلف استان مشغول به کار بوده 
است طی 4 سال اخیر بخشدار شهر مرکزی روانسر بوده است، وضعیت عمومی این شهر، مشکالت پیش رو و اقدامات صورت گرفته در 

این زمینه محورهای اصلی گفت و گوی پیش رو است.

 در وهله اول نخست بفرمایید که روانسر از نظر 
جمعیتی، جغرافیایی، ویژگی های فرهنگی و از نظر 

منابع اداری چه مشخصات و ویژگی هایی است؟
بخش مرک��زی روانس��ر ب��ا 875/464 کیلومتر مربع 
وسعت دارای چهار دهستان به نام های حسن آباد، دولت 
آباد، زالوآب به بعد می باش��د که جمعاً دارای 126 روستا 
بوده و بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
1395 جمعیت بخش مرکزی شهرس��تان روانسر 4659 
خانوار و 16182 نفر می باشد. از نظر موقعیت جغرافیایی 
بخش مرکزی شهرس��تان روانسر از شمال به شهرستان 
کامیاران، از جنوب به بخش کوزران، از ش��رق به بخش 
مرکزی کرمانش��اه و از غرب به بخش ش��اهو شهرستان 
روانس��ر و شهرس��تان جوانرود منتهی مي ش��ود. اقتصاد 
بخش مرکزی عمدتاً بر پایه کشاورزی و دامپروری مبتنی 
است و بهترین محصوالت کشاورزی آن عبارتند از گندم، 

جو، ذرت، نخود، گلزا  و صیفی جات.
بخش مرکزی شهرستان روانسر با برخورداری از حدود 
63 ه��زار هکتار از مراتع و منابع طبیعی زمینه رش��د و 
توسعه دامپروری، کاشت گیاهان دارویی و باغات دیم را 
فراهم نموده و سهم بس��زایی در اشتغال ایفا کرده است 
که ب��ا مطالعه و برنامه ریزي مطلوب مي توان این صنعت 
را در بخش مرکزی به رش��د و منصه ظهور رساند. وجود 
چشمه سارها، غارها، سراب ها، جنگل ها و چشم اندازهای 
زیبای��ی را ایجاد نموده که در صورت فراهم س��ازی زیر 
ساخت های مناسب مي تواند جاذب گردشگران بیشتری 
باشد و متعاقبا اش��تغال و درآمدزایی را به دنبال خواهد 
داش��ت. از مهم ترین منابع درآم��دی در بخش مرکزی 
مي توان به زمین های کشاورزی و مرغوب و دشت روانسر 
)دش��ت حسن آباد( اش��اره نمود که با وجود فراوانی آب 

سهم بسزایی در افزایش درآمد شهرستان ایفا مي کند. 
مردم بخش مرکزی شهرس��تان روانسر کرد و به زبان 
کردی با گویش جافی تکلم می نمایند و اکثر اهالی بخش 
تابع مذهب تس��نن و فقه امام ش��افعی)رض( می باشند. 
برخی از جمعیت روس��تایی بخش پیرو مذهب تشیع و 
اقلیت جامعه اهل حق نیز در برخی از روستاهای بخش با 
طیب خاطر و آرامش و رعایت احترام و حقوق همدیگر با 

هم زندگی می نمایند. 
 ب�ه طور کلی مهم ترین مش�کالت و مس�ائل 

روانسر چه مسائلی بوده و هستند؟
اشتغال جوانان بخصوص قشر تحصیل کرده دانشگاهی 
و عدم وجود زیرس��اخت های بخش گردشگری در بخش 
مرکزی روانس��ر و همچنین عدم حمای��ت از واحدهای 
تولیدی )دامداری و کشاورزی( در خصوص صادرات این 

محصوالت مي تواند از مهم ترین مشکالت باشد. 
 در حوزه عمران مهمترین اقداماتی که در این 
سال ها به ویژه در سال 96 انجام داده اید را تشریح 

کنید؟
در زمین��ه عمران بخ��ش مرکزی روانس��ر مي توان به 
گازرسانی به روس��تاها اشاره کرد که حدود 50 روستای 

بخش مرکزی گازرسانی ش��ده و بخشی از آن در دست 
اقدام می باشد این موضوع رضایت عمومی را ایجاد نموده 
است. موضوع دیگر بهسازی آب شرب روستایی می باشد 
که تقریبا تمام روس��تاهای بخش مرکزی از آب ش��رب 
سالم برخوردار می باشند وجود راه های ارتباطی آسفالته، 
مناسب موارد پیش گفته زمینه مهاجرت معکوس )شهر 

به روستا( را فراهم نموده است. 
 آی�ا در زمین�ه فرهنگ�ی اقدام�ات و کارهای 

بخصوصی در طی سال گذشته انجام شده است؟
تشکیل انجمن های مختلف من جمله انجمن حمایت 
از می��راث فرهنگی روس��تا، انجمن های حمایت از منابع 
طبیعی و مراتع و تش��کیل گروه هایی از جوانان و جامعه 
دهیاران برای��م محافظت از جنگل ها و مراتع طبیعی در 
برابر آتشس��وزی، توسعه و بسط فرهنگ استفاده درست 
از آب و باالب��ردن به��ره وری و حفظ منابع زیرزمینی از 
دیگر فعالیت های صورت گرفته می باش��د که رکن اصلی 

آن جوانان می باشند. 
ب��ا توجه ب��ه تجربه چندس��اله ش��ما در بخش��داری 
روانس��ر به عنوان یک نیروی بومی، آیا اس��تفاده بیشتر 
دولت از مس��والن محل��ی و دارای تجرب��ه و تحصیالت 
عالیه چیس��ت؟به عبارت دیگ��ر مزیت ها و در عین حال 

محدودیت های چنین انتخابی را برای ما شرح دهید.
 اشرافیت به مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.... 
در منطقه باش��د و شهرس��تان مي تواند مسئولین را در 
پیش��برد برنامه های دولت برای توسعه بسیار موثر واقع 
ش��ود و این امر با استفاده از نیروهای بومی، البته کارآمد 

مي تواند سرعت چشم گیری به خود بگیرد. 
 شما به عنوان یک مسئول بومی تحصیلکرده 
در عم�ل چه می�زان تعامل با نیروها و مس�والن با 
تجربه س�ابق و نیز ظرفی�ت جوانان تحصیل کرده 

برای کمک به امور منطقه داشته و دارید؟ 
با توجه به بس��یاری از فعالیت ها نیاز به فرهنگ سازی 
اولیه ب��رای تحقق دارد می طلب��د از جوانان و نیروهای 
تحصیل کرده در این زمینه استفاده کرد و کمک گرفت 
در این اثنا بخش��داری مرکزی روانسر ضمن همکاری با 
قشر جوان از نظرات و ایده های آنان بهره کافی را مي گیرد 
چرا که اعتقاد براین است که آینده متعلق به جوانان امروز 

و آینده سازان فرداست و این قشر جوانان بایستی آماده 
رویارویی با مسایل روز را داشته باشد. 

 مهم ترین چالش ها و موانع توس�عه پایدار در 
روانسر را در چه مسائلی مي دانید؟

با توجه به وجود پتانسیل های طبیعی و فرهنگی جذب 
گردشگران و متعاقب آن درآمدزایی برای مردم شهرستان 
اما زیرس��اخت های کافی و مناسب جهت استفاده از این 
موقعیت فراهم نش��ده است و یا خیلی ناچیز است. بهره 
برداری بیش از حد از س��فره های زیر زمینی در سنوات 
گذشته موجب خس��ارات جبران ناپذیری به بسیاری از 
چشمه هایی ش��ده که در جهت کشاورزی مورد استفاده 
قرار می گرفته است. تعرض و تحریف چراگاه های طبیعی 
و مراتع و چرای بی رویه دام توس��ط برخی از سودجویان 
چنانچ��ه کنترل نش��ود مي تواند چال��ش جدیدی ایجاد 

نماید. 
 مهم مزیت های نسبی روانسر در مبحث توسعه 

پایدار را کدام ویژگی های آن مي دانید و چرا؟
توس��عه کش��اورزی در بخ��ش مرک��زی ب��ا توجه به 
پتانسیل های فراوان )آب، خاک، بارش های جوی مناسب( 
یک موقعیت ویژه در اس��تان برای شهرس��تان روانس��ر 
ایجاد نموده اس��ت که مي تواند در امر توس��عه بخصوص 
توسعه پایدار موثر باش��د.  گردشگری شهرستان روانسر 
بخصوص اکوتوریس��م و فرهنگ غنی این شهرستان که 
دارای قدمت 4000 ساله می باشد مي تواند سهم بسزایی 
در توس��عه پایدار شهرس��تان ایفا نمای��د. موقعیت مواد 
مواصالتی شهرس��تان در بین شهرستان های اورامانات و 
شهرستان های همجوار نیز به اهمیت این موضوع افزوده 

است. 
 برای جذب سرمایه گذاري خارج از شهرستان، 
اس�تان و با خارجی�ان در حوزه هایی نظیر صنعت، 
توریس�م و... چه اقداماتی ش�ده ی�ا در حال انجام 

است و یا باید انجام بپذیرد؟
شهرستان روانسر با توجه به دارا بودن شهرک صنعتی 
و گازرسانی و وجود منابع طبیعی، معادن، آمادگی جذب 
س��رمایه گذاران خارجی و داخلی را داش��ته و به واسطه 
قرار گرفتن در ورودی اورامانات موقعیت جذب س��رمایه 
گذاران در صنعت گردش��گری و صنایع دستی و تولیدی 

را دارد.
 اگر نکته و موضوع خاصی مد نظر شماست که 

در سواالت مطرح نگردید در خدمت هستیم؟
رس��یدن به توس��عه پایدار در منطقه الزمه برنامه ریزي 
اصولی و کارشناس��انه اس��ت ک��ه امیدواریم ب��ا توجه به 
پتانس��یل صنعتی و گردشگری اورامانات امکان اعتماد به 
بازگشت سرمایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم 
گردد. تا به معنای واقعی توس��عه پای��دار علل الخصوص 
توسعه گردشگری دس��ت یابیم. ان شاهلل ما نیز به عنوان 
مس��ئول بتوانیم موانع سر راه س��رمایه گذاران را برطرف 

نموده وخدمتی الیق مردم منطقه به سرانجام برسانیم.
 در پایان از حضور شما نهایت تشکر و تقدیر را دارم.
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هوشیار عبداهلل زاده بخشدار مرکزی پاوه

مرز فرصتی است برای توسعه
فراتاب| هوشیار عبداهلل زاده کارشناس علوم اجتماعی است 
که پیش از آنکه در س��ال 94 به سمت بخشداری پاوه منصوب 
ش��ود دارای تج��ارب اداری و مدیریت��ی چندی در س��ازمان های 

بازرسی، بازرگانی، صنعت و معدن و... بوده است.

 لطفا در مورد دس�تاوردهای و کارهای مهم حوزه توس�عه در شهر پاوه در 
چند س�ال اخیر عملیاتی شده است را به شکل کلی بیان دارید؟ و با توجه به 

این فعالیت ها چشم انداز توسعه در این منطقه را چگونه ارزیابی می کنید.
1- یکی از زیر ساخت های اصلی توسعه راه می باشد که این امر با توجه به مشکالت 
بودجه ای و علی رغم مشکالت معارضین و توپوگرافی خشن و سخت منطقه در حال 
انج��ام اس��ت خصوصاً نقاط حادثه خیز در اولویت قرار گرفت��ه و امیدواریم ادامه راه از 
سه راه جوانرود به طرف مرز شوشمی در آینده نزدیک با روند سریعتر و رو به رشدی 

به پیش رود. 
2- اجرای خط انتقال آب هانی کوان به پاوه به جهت تامین آب شرب پاوه که درسال 
96 سرعت بیشتری به خود گرفته است و علی رغم مشکالت متعدد معارضین در مسیر 

انتقال لوله و برق، امیدواریم تا پایان شهریور 97 آب وارد مدار شود.
3- با توجه به اینکه در سند توسعه شهرستان پاوه به عنوان قطب گردشگری استان 
معرف��ی گردیده، امیدواریم با مش��ارک بخش خصوصی و م��ردم و حمایت دولت این 

موضوع روند رو به رشدی را در پیش داشته باشد.
4- پتانس��یل های طبیعی-جاذبه های گردش��گری-اماکن زیارتی و دیدنی خصوصاً 
وجود دو سد داریان و هیرو سیر مسافر و گردشگر را به این منطقه سرازیر نموده است.

5- وجود مرز شوشمی با توجه به اعالم آمادگی جدید دولت مرکزی عراق در پایان 
س��ال 96 امید می رود که موضوع به رس��میت شناختن مرز شوشمی در طرف دولت 
عراق اجرایی گردد و با توجه به موقعیت مناسب مرز شوشمی یکی از زمینه های رو به 

رشد توسعه شهرستان را بخش اقتصادی در پی خواهد داشت.
6- توس��عه ش��یالت و پرورش ماهی قزل آال و لزوم حمایت بیمه ای و پیشگیری از 
بیماری آبزیان و توسعه شیالت مي تواند این شهرستان را به عنوان یک قطب در استان 

و غرب کشور مطرح نماید. 
7- مراتع بکر شهرس��تان بستر مناس��بی را جهت توسعه دامداری خصوصاً دامداری 
س��نتی و کوچ روس��تایی مي تواند علی رغم اش��تغال پایدار، حفظ و حراست از مراتع 
و جلوگیری از آتش س��وزی مراتع را در پی داش��ته باش��د که می طلبد در تسهیالت 

صندوق توسعه ملی به صورت ویژه مورد توجه دولت قرار گیرد. 
 بطور کلی مهمترین مشکالت و مسائل پاوه چه مسائلی بوده و هستند؟

مهم ترین مش��کالت شهرس��تان را بنده در این خصوص زمانی بحث بیکاری و لزوم 
برنامه ریزي در راس��تای ایجاد اش��تغال می دانم که با سیاست های دولت در خصوص 
اختصاص تس��هیالت منابع توسعه ملی جهت مناطق روستایی قابل اجراء است اعتقاد 
بنده بر این باور اس��ت با توجه به تجربه س��ال های گذشته، در پرداخت تسهیالت باید 
ش��رایط پرداخت و مش��اغلی که در اولویت پرداخت قرار گیرد به تش��خیص کارگروه 
اشتغال شهرستان بوده و عالوه بر آن مناطق روستایی و مناطق شهری نیز شامل این 
تسهیالت گردد و طرح های راکد، غیر فعال و نیمه کاره نیز مورد حمایت قرار گیرند. 

رفع موانع در صدور مجوزها، کاهش بروکراسی اداری و پرداخت تسهیالت در سیکل 
زمانی تعریف ش��ده باعث ایجاد انگیزه و تشویق جوانان در خصوص جذب تسهیالت و 

حضور سرمایه گذاران برای سرمایه گذاري در این منطقه خواهد شد. 
موضوع الحاق روس��تاهای مجاور به شهر، اتمام بیمارس��تان پاوه، تعریض جاده های 
اصلی، رس��می شدن مرز، ایجاد کمربندی ش��هرپاوه و خیلی از موضوعات مستمر در 

حال پیگیری و اجرایی  شدن است.
 در حوزه عمران مهمترین اقداماتی که در این س�ال ها بویژه در س�ال 96 

انجام داده اید را تشریح فرمایید؟
مهمترین پروژه های عمرانی در روس��تاهای بخش مرکزی 31 پروژه در 14 روستای 
بخش مرکزی در سال 96 و با رقم اعتباری 13830 میلیون ریال که 11015 میلیون 
ری��ال آن اعتبارات دهیاری و 2415 میلیون ریال مش��ارکت های مردمی بوده اس��ت. 
کاره��ای عمرانی در جدول پیوس��تی به ری��ز و جزئیات انجام پذیرفته اس��ت یکی از 
اقدامات بسیار خوب ما در حوزه بخش مرکزی و هم چنین سایر بخش ها تعامل بسیار 

خوب و صمیمی با بنیاد مسکن و استفاده از تسهیالت قیر رایگان در خصوص آسفالت 
معابر روس��تایی که در س��ال 96 روس��تاهای چورژی، وراء، نوریاب و دشه را آسفالت 
نمودیده ایم و روستای خانقاه جاده اصلی داخل روستا را با مشارکت راهداری و حمل 
و نقل جاده ای و در سال جاری داخل روستاهای خانقاه، داریان و دره بیان برای انعقاد 
قرارداد رفته و روس��تاهای شمش��یر، دره بیان، نسمه، چورژی، بندره، دوریسان جدول 
گذاری و زیرسازی انجام شده و جناب آقای شهاب نادری نماینده محترم در سال 96 
به رئیس بنیاد مسکن شهرستان در جلسه استانی قول 9 روستای شهرستان را جهت 
گرفتن اعتبار قیر رایگان داده اند که امید داریم به جد پیگیری و چند روس��تای دیگر 

بخش مرکزی نیز در دستور کار آسفالت قرار گیرند.
 آیا در زمینه فرهنگی اقدامات و کارهای بخصوصی در طی س�ال گذشته 

انجام شده است؟
کارهای فرهنگی را که روحانیت در روستاها و آموزش و پرورش به خوبی انجام داده 
و ش��وراها و دهیاران همراهی بس��یار خوبی را در این زمینه داشته و دارند وجود دارند 
وجود کتابخانه نمونه روس��تایی نوریاب، وجود س��من های مختلف در سطح روستاها، 
صندوق های خیریه در راس��تای کمک به بیماران و خانواده های بی بضاعت، سمن های 
فعال زیس��ت محیطی نش��ان از کار فرهنگی بس��یار خوبی است که در سطح روستاها 
انجام گرفته و این شهرس��تان در رتبه دوم را  در ثبت س��من و انجمن های مردم نهاد 
بعد از شهر کرمانشاه دارد و نیز مراسم تجلیل از نخبگان تحصیلی، ورزشی، مستمر در 

روستاهای بخش مرکزی با حضور مردم و مسئولین در حال انجام است. 
 با توجه به تجربه چند س�اله ش�ما در بخش�داری روانس�ر به عنوان یک 
نیروی بومی، آیا اس�تفاده بیش�تر دولت از مس�والن محلی و دارای تجربه و 

تحصیالت عالیه چیست؟ 
ب��ه نظر بنده نیروی بوم��ی متخصص که جایگاه فردی و خانوادگی برای وی اهمیت 
داشته باشد قطعاً در خدمت بیشتر به مردم نهایت تالش را خواهد داشت صادق بودن 

با مردم یکی از رموز موفقیت مسئولین خواهد بود.
 مهمترین چالش ها و موانع توسعه پایدار در پاوه  را در چه مسائلی مي دانید؟

نمي ت��وان یک عامل را به تنهایی مانع توس��عه پایدار دانس��ت و توس��عه پایدار می 
بایست همزمان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به آن توجه شود و 
زیرساخت های آن را فراهم نمود. برای مثال در زمینه اقتصادی شاید راه )جاده ها(یکی 

از موانع توسعه در این شهرستان باشد. 
 مهمترین مزیتهای نسبی پاوه  در مبحث توسعه پایدار را کدام ویژگیهای 

آن مي دانید و چرا؟
شهرستان پاوه دارای پتانسیل ها و مزیت های خوبی در خصوص سرعت بخشیدن به 
روند رو به رش��د توس��عه را دارد و این نیازمند حمایت های دولت و تضمین به سرمایه 
گذاران در زمینه اقتصادی و فراهم نمودن زیر س��اخت هایی برای اجرای سیاست های 
اجتماع��ی، امور فرهنگی، امنیت غذایی و ترویج کش��اورزی پایدار )باغداران(، تضمین 
آموزش همگانی و تخصصی در همراهی مردم با سیاس��ت های توسعه دولت در منطقه 

را دنبال نمود. 
 نزدیکی به مرز و و همجواری با شهرستان های جوانرود و روانسر، از منظر 

توسعه چه فرصتها  تهدیداتی را برای پاوه بدنبال خواهد شد؟
به نظر بنده مرز تهدید نبوده بلکه فرصت است و اگر هم تهدید تلقی شود باید به فرصت 

تبدیل کنیم و این خود مردم و مسئوالن هستند که فرصت را به تهدید تبدیل مي کنند.
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بررسی کارنامه بخشداری کالشی
فراتاب| جناب آقای نامدار حسینی بخشدار منطقه کالشی است وی متولد 1359، فارغ التحصیل رشته مددکاری اجتماعی و دانشجوی 

دکترای جامعه شناسی است که از سال 1392 به سمت بخشدار این منطقه منصوب شده است. 

منطقه کالشی در یک نگاه
در حوزه فرهنگ بخش��داری کالشی دارای مردم 
کرد زبان اس��ت که با لهجه و گویش سورانی-جافی 
صحبت می کنند و به لحاظ مذهبی اکثراً اهل سنت 
و پیرو مذهب ش��افعی هس��تند. بخش کالش��ی از 
روس��تای ده سرخ و علی آباد ساس��ل تا نقطه صفر 
مرزی در بین دو شهرس��تان ث��الث باباجانی و پاوه 
محصور گردیده اس��ت 13 کیلومتر مرز مشترک با 

شهرستان حلبچه در کشور عراق دارد. 
منابع درآمدی در دهستان شروینه کشاورزی و در 
دهستان کالش با توجه به موقعیت جغرافیایی عالوه 
برکشاورزی، ش��امل دامداری نیز است. درآمدهایی 
فصلی چون س��قزچینی نی��ز با توجه ب��ه موقعیت 
جغرافیایی منطقه، بخش��ی از درآمدهای خانوارهای 
ای��ن بخش را فراهم می آورد. اما متاس��فانه به دلیل 
نداش��تن م��رز آزاد و رس��می، از راه تج��ارت و مرز 

هیچ گونه درآمدزایی نداریم.
واقعیت آن اس��ت که هی��چ کار و برنامه ای بدون 
حضور، مش��ارکت و رضایت مردم ب��ه صورت تمام 
و کم��ال اجرا نمی گ��ردد و در همین راس��تا هدف 
بخشداری جلب مشارکت و همکاری مردم بوده است 
ک��ه بحمداهلل تا کنون در این مس��یر موفق بوده ایم. 
هدف اصلی هم��ه ارگان ها خدمت رس��انی به مردم 
اس��ت، اما تالش ما در بخش��داری بر ای��ن بوده که 
تمام��ی طرح های اجتماعی، سیاس��ی، عمرانی را با 
مشارکت، همیاری و نظر مردم اجرا کنیم و به پیش 
ببرد. همی��ن امر موجبات برقراری رابطه حس��نه و 

سازنده با مردم گشته است.
بعد از پیروزی انقالب و در دوره هشت ساله جنگ 
تحمیلی متأس��فانه با توجه به م��رزی بودن منطقه 
و درگی��ری کام��ل آن با جنگ، ش��اهد محرومیتی 
مضاعف بوده ایم. اما خوش��بختانه در چند سال اخیر 
اقدامات خوب و قابل تقدیری صورت گرفته است. اما 
بزرگترین مشکل ما در بخش به اشتغال برمی گردد. 
ما در این حیطه کارگاه تولیدی و امثالهم در منطقه 
نداری��م به همین خاطر ش��غل پای��داری هم وجود 
ندارد و تمام اش��تغال ما به همان ش��غل های فصلی 
برمی گ��ردد که همین امر موجبات مهاجرت جوانان 

متخصص و تحصیل کرده ما را فراهم آورده است.
در ح��وزه عم��ران م��ا در بحث مدرس��ه س��ازی 
خوشبختانه در سال گذشته 4 مدرسه ساخته شده 
اس��ت و 2 مدرسه دیگر در دس��ت احداث است که 
مي توان آن را پیش��رفت چش��مگیری در حوزه های 

متخلف عمرانی، آموزشی و فرهنگی دانست. 
در بحث جاده ای خوش��بختانه ج��اده بانی لوان تا 
جوانرود به مس��افت 75کیلومتر توسط شرکت آب 
نیرو با اعتباری بالغ بر 13میلیارد ریال روکش ش��د 

که با استقبال بسیار خوبی هم مواجه گردید.
علی رغم بعد مسافتی که بخش ما با جوانرود دارد، 
در زمینه گازرس��انی در منطقه اولین روس��تاهایی 
بخ��ش که از نعم��ت گاز برخ��وردار ش��دند، چهار 

روس��تای مس��یر ش��روینه بوده اند که خوشبختانه 
س��ال گذشته نیز افتتاح شدند. هم اکنون نیز در سه 
روس��تای دیگر عملیات عمرانی ش��روع شده است، 
البته بحمداهلل مسیر گازکشی تا روستای زیران مورد 
بررس��ی واقع شده است و بقیه روستاها نیز در دست 
مطالعه هس��تند. در بحث احداث بوستان وپارک ها: 
در چهار روستا احداث پارک داشتیم. درحوزه بانوان 
سال ها ش��اهد ترک تحصیل بسیاری از دختران در 
سطح راهنمایی بودیم، مخصوصاً در دهستان کالش 
که فاصله زیادی با شهرجوانرود دارد و دسترسی به 
منابع و امکانات آموزشی را بسیار دشوار می کند. در 
این ش��رایط کمبود یک مدرس��ه دخترانه به شدت 
احساس مي ش��ود.همین امر باعث شد به جد پیگیر 
موضوع باش��یم که با لطف و عنایت فرماندار و مدیر 
کل محترم امور عش��ایری و با امض��ای تفاهم نامه، 
ی��ک قطعه زمین عش��ایری جهت احداث مدرس��ه  
برای خدمت رسانی به روستاهای دهستان کالش از 
کالش لولم تا روس��تاهای س��مت مرز به آموزش و 
پرورش اهدا شده اس��ت. انشاهلل با این اقدام مبارک 
ش��اهد شکوفایی استعداد دختران این بخش باشیم. 
در ح��وزه جوانان مش��کل اصلی م��ا کمبود فضای 
ورزش��ی است، به غیر از ش��روینه و علی آباد ساسل 
که دارای س��الن ورزش��ی و زمین فوتبال هس��تند، 
متأس��فانه در بقیه روستاهای سطح بخش جز چند 
فضای ورزش��ی که به صورت س��نتی وجود دارند ما 
با کمبود امکانات در این زمینه مواجه هس��تیم. در 
زمینه فرهنگی کمبود فضا و محدود ش��دن آ نها به 
مس��اجد و مدارس از جمله اصلی  ترین مشکالت ما 
هستند. که باید در این راستا اقدامات ویژه ای صورت 
بگیرد. البته نکته قابل ذکر آن است که تاکنون برای 
بنده و مجموعه بخشداری مدرسه سازی و بهداشت 

و درمان ارجحیت داش��ته و از س��وی دیگر باتوجه 
به بافت عش��یره ای روس��تاها و به تبع آن اختالفات 
قومی و قبیله ای؛ در س��ال های اخیر بیش��تر انرژی 
و ت��وان کاری م��ا صرف حل وفصل ای��ن اختالفات 
گشته اس��ت که البته خوش��بختانه تاکنون با کمک 
ریش س��فیدان و اش��خاص دارای پای��گاه اجتماعی 
توانس��ته ایم اختالف��ات را س��اماندهی و به حداقل 
برسانیم. مخصوصاً در زلزله اخیر که مردم اختالفات 
را کن��ار گذاش��ته و ب��ا ارگان ه��ای مختلف جهت 
خدمات رسانی همکاری کردند. مطمئناً وقتی نیروی 
جوان��ی در کنار تخصص، تعهد و امکانات قرار بگیرد 
قطعاً اتفاقات مثبت و سازنده ای رخ می دهد. چنانچه 
که ما در انتخابات ش��کوهمند اخیر از وجود جوانان 
تحصیل کرده منطقه جهت برگزاری انتخاباتی سالم 
با ارائه پیش��نهادات و خالقیت از س��وی این عزیزان 
اس��تفاده کردیم که قطعاً ب��دون حضور این جوانان، 
س��اماندهی این رخداد دش��وار می نم��ود. همچنین 
تالش جوانان در حفظ و حراس��ت از منابع طبیعی 
و کمک رسانی و همفکری آنان با مسئولین در زلزله 
اخی��ر، ظرفیت ه��ای بالقوه جوانان را نش��ان داد که 
امید اس��ت با هموار کردن زمینه های اداری، فضای 
مناس��ب برای فعالیت آنان بوج��ود  بیاید. در تعامل 
با ادارات دیگر براس��اس دس��تورالعمل ها اختیارات، 
مس��ئولیت ها و وظایف خاص خود را داریم. فارغ از 
این روابط س��ازمان یافته، تالش ما آن بوده است که 
با ایجاد روابط حس��نه با س��ایر ادارات، بورکراسی را 
تا ح��د زیادی کاهش دهیم، مخصوص��اً در رابطه با 

فرمانداری به عنوان ارگان باالدستی بخشداری.
 با توجه به آنچه تا کنون عرض کردم. درخواست اصلی 
ما از مس��ئولین استان اشتغال زایی برای مردم و جوانان 
منطقه است. متأس��فانه در استان کرمانشاه، شهرستان 
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جوانرود دارای بیشترین آمار بیکاریست. اشتغال زایی از 
اصلی ترین اولویت های کاری ما در بخش داری است. در 
همین راس��تا تقاضای عمده ما تسهیل امورات در حوزه 
اش��تغال است. بزرگترین پتانسیل در اورامانات در حوزه 
گردش��گری است. با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این 
ح��وزه مي توان میزان بی��کاری را تا درصد قابل توجهی 
کاهش داد. عقیده من این اس��ت که سرمایه گذاری در 
منطقه اورامانات با توجه به بکر بودن منطقه وآب و هوای 
دلپذیر و طبیعت چهار فصل؛ مي تواند پتانس��یل بالقوه 
منطقه را بالفعل کند. از جمله موانع برای سرمایه گذاری 
در ای��ن بخش نبود تبلیغات مناس��ب و عدم ش��ناخت 
سرمایه گذاران از منطقه است، البته سرمایه گذار محلی 
نیز گاه��ی با چنان بورکراس��ی اداری مواجه می ش��ود 
که عط��ای س��رمایه گذاری را به به لقایش می بخش��د. 
تبلیغات مناسب اهرم اصلی در سرمایه گذاری و تجارت 
محس��وب می ش��ود که جا دارد در این حوزه تالش های 
بهت��ری صورت بگیرد. در این ح��وزه باید به طور جدی 
و مس��تمر کار ش��ود و تخصیص منابع صورت بگیرد در 
همین راستا باید حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی را 
تسهیل کنیم. بنابراین باید اعتماد سازی جهت بازگشت 
س��رمایه صورت بگی��رد، که البته خوش��بختانه در این 

زمینه مش��کلی نداریم چرا که در بحث امنیتی با توجه 
به زحم��ات نیروهای نظامی و انتظام��ی جزء امن ترین 
مناطق هستیم. در ادامه مبحث اشتغال زایی ما منابع آبی 
خوبی داریم. بسیاری از روس��تاهای بخش دارای منبع 
آبی پایدارهستند که مي تواند در بحث باغداری و ایجاد 
اشتغال زمینه مناسبی را فراهم آورد. از آنجا که. متأسفانه 
مراتع سالیانه دچار آتش سوزی های عظیم می شوند، باید 
در زمینه آگاه س��ازی مردم اقدامات جدی صورت گیرد. 
مخصوصاً که مراتع ما از کیفیت باالیی برخوردار اس��ت 
و مي توان مانند س��ایر منابع طبیعی زمینه  اشتغال زایی 

جوانان را فراهم آورد.
در بخش عمران در روستاها اولویت بر گازرسانی است. 
اولویت بعدی ما بحث مدرسه سازی است که خوشبختانه 
امس��ال ش��اهد احداث سه مدرس��ه در بخش هستیم. 
بازسازی روستاهای زلزله زده هم از جمله اولویت های کاری 
بخش داری است. آب رسانی به روستاهای خسارت دیده 
در زلزله اخیر علل الخصوص روس��تای مله رش که دچار 
قطعی آب به علت خشکی چشمه ها و منابع آبی شده اند. 
که انش��اهلل در صورت تأمین اعتب��ارات این معضل حل 
خواهد شد. در زلزله اخیر متوسط تخریب در بخش 30 
درصد بود. 6روستای تخریب کامل داشتیم که بزرگترین 

روستای با 105 واحد تخریبی روستای بیوله بوده است. 
خوشبختانه در زلزله آبان ماه درسطح بخش آسیب جانی 
نداشتیم. در زمینه خدمات رسانی روستاهای بخش کالش 
اولین روستاهایی سطح جوانرود بودند که اکیپ های بنیاد 
مس��کن وارد آن شدند. اولین روس��تاهای دارای اسکان 
موق��ت با 1200 تخت��ه چادر روس��تاهای بخش بودند. 
اولین آوار برداری ها در شهرستان در روستای بیوله بود. و 
اکیپ های کارشناسی تمامی منازل را مورد بررسی قرار 
دادند. همچنین اولین ساختمانی که بعد از زلزله بازسازی 
ش��د در 28 فروردین در بخش افتتاح گردید. در پایان از 
فرماندار سابق جناب آقای لهونی، مسئولین و همکاران عزیز 
بویژه تمام مردم بخش که همیش��ه و مخصوصاً در زلزله 
اخیر همراه  ما بودند تشکر و قدردانی مي کنم. نکته قابل 
اشاره آن است که چون در بخش کالشی ادارات مستقر 
نیستند و بخشداری باید  تمام کارها و مراحل اداری را به 
سرانجام برساند، کارها کمی کند پیش می رفت ، همین جا 
از صبر و حوصله مردم که اجازه دادند بهشون خدمت کنیم 
تشکر مي کنم. همچنین جا دارد تا از حمایت های بی 
دریغ و همیشگی جناب آقای رستگار یوسفی فرماندار 
محترم جوانرود نهایت تش��کر را داش��ته باشم و ... و از 

حضور شما بسیار ممنون و سپاسگزارم.

پروژه ها و رویدادهای انجام شده در شهرستان جوانرود بخش کالشی
عنوان پروژهروستابخششهرستانردیف

احداث پارک، هدایت آبهای سطحی، اجرای طرح هادی، احداث پل با همکاری سپاه با اعتبار 400 میلیون ریالدهتوتکالشیجوانرود1
اجرای طرح هادی، محوطه سازی مدرسه، ساخت پل با اعتبار 180 میلیون ریالکالش قوهکالشیجوانرود2

سرخبان کالشیجوانرود3
احداث پل با اعتبار 270 میلیون ریال سفلی

احداث پل با اعتبار 300 میلیون ریال، اصالح معابر و هدایت آب های سطحی با اعتبار 130 میلیون ریالزیرانکالشیجوانرود4
احداث پارک، خرید و نصب ست ورزشی با اعتبار 400 میلیون ریال، ساخت یک باب مدرسه بیولهکالشیجوانرود5
ساخت غسالخانه با اعتبار 40 میلیون ریال با همکاری بسیج، در حال انجام مراحل احداث پارک، ساخت دیوار حائل سفیدبرگکالشیجوانرود6
اصالح معابر با اعتبار 460 میلیون ریال، احداث دیوار حائل با اعتبار 100 میلیون ریال، احداث پارک و خرید و سایل 220 میلیون ریالبانی لوانکالشیجوانرود7
اصالح معابر و دیوارکشی داخل روستا با اعتبار 260 میلیون ریال بیوند علیاکالشیجوانرود8

روکش آسفالت خیابان اصلی شروینه، ساخت و بهره برداری ساختمان مدیریت بحران )بخشداری کالشی( با اعتبار 1200 میلیون ریال، ساخت و اتمام شروینهکالشیجوانرود9
ساختمان بخشداری کالشی، اصالح معابر و هدایت آب های سطحی با اعتبار 150میلیون ریال، خرید و نصب ست ورزشی با اعتبار 120 میلیون ریال 

علی آباد کالشیجوانرود10
ساسل

روکش آسفالت معبر اصلی روستا، خرید و نصب ست ورزشی و احداث پارک با اعتبار180 میلیون ریال، احداث دیوار حائل با اعتبار 50 میلیون 
ریال، احداث پل با اعتبار 150 میلیون ریال )خودیاری 100 میلیون ریال (

فاضالب کشی و اصالح معابر با اعتبار 150 میلیون ریال، احداث پل با همیاری سپاه و خودیاری مردمی با مبلغ کل 400 میلیون ریالگردککالشیجوانرود11
بهسازی معابر با اعتبار 90 میلیون ریال، دیوار حائل با اعتبار 90 میلیون ریال و احداث پل ماشین رو با اعتبار 130 میلیون ریالمزرانکالشیجوانرود12
تعمیر و مرمت منبع آب، اصالح معابرهوزسیدمرادکالشیجوانرود13
اصالح معابر با اعتبار120 میلیون ریالهانوالنکالشیجوانرود14
پروژه آبرسانی، اجرای طرح هادی، احداث پل ماشین رو ، پروژه آب رسانی، احداث پل ماشین رو با اعتبار 700 میلیون ریالدولتاکالشیجوانرود15
احداث پل با اعتبار180 میلیون ریالکالش قوهکالشیجوانرود16
اصالح معابر و هدایت آب های سطحی، اجرای طرح هادی با مشارکت بنیاد مسکن، ساخت یک باب مدرسه گندابکالشیجوانرود17
احداث پارک و خرید ست ورزشی با اعتبار 280 میلیون ریال، اصالح شبکه آبرسانی بیوند سفلیکالشیجوانرود18
تکمیل مسجد با اعتبار 250 میلیون ریال احداث دیوار سیل بند با اعتبار 150 میلیون ریالپاونارانکالشیجوانرود19
احداث یوار سیل بند با اعتبار 100 میلیون ریال القلعهکالشیجوانرود20
جمع آوری آبهای سطحی، فاضالب کشی و روشنایی معابرسرخبان علیاکالشیجوانرود21

کالشیجوانرود22
به صورت 

کلی در سطح 
بخش

ایجاد سایبان و ایستگاه مسافر در تعدادی از روستاها، آسفالت جاده جوانرود، بانی لوان، اجرای عملیات حفاری و گاز رسانی در مسیر شروینه به 
سمت علی آباد ساسل، اجرای مجتمع آبرسانی هوزسیدمراد به سمت شروینه، بیوله و دهتوت 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی در اردیبهشت 96 شرکت در کنترل و مهار آتش سوزی مراتع منطقه کالشی، پیگیری مطالبات موضوع 
تبدیل روستای شروینه به شهر، پیگیری مهار سیل در سال 95 در منطقه کالشی، مدیریت بحران زلزله سال 96 در بخش کالشی و بحث رانش سنگ در 

بیوند سفلی و توسعه کشاورزی 100  هکتار بصورت سیستم بارانی در روستای گردگ به اضافه 30 هکتار در روستاهای کالش مجموعاً 13 میلیارد ریاد
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مهندس مصطفی زاده بخشدار نوسود:

هرچند در اشتغالزایی موفق بوده ایم اما همچنان اولویت ما رفع بیکاری است!
 فراتاب| نوس��ود ش��هری کوچک و زیبا در 25 کیلومتری ش��هر پاوه است، ش��هری که مردمانش به زبان ُکردی و گویش شیرین اورامی 
تکلم مي کنند، مهندس سعدی مصطفی زاده،بخشدار جوان و کوشای این شهر که سه سال است در این پست مشغول به خدمت است، 

در گفت و گویی تحلیلی به بررسی وضعیت این شهر و چشم انداز پیش رو پرداخته است.

 در وهله نخست بفرمایید که بخش نوسود از نظر 
جمعیتی، جغرافیای�ی، ویژگی های فرهنگی و از نظر 

منابع دارای چه مشخصات و ویژگی هایی است؟
همانطور که مستحضرید بخش نوسود یکی از بخش های 
مرزی استان کرمانشاه است که در 25 کیلومتری شهرستان 
پاوه و 150 کیلومتری استان کرمانشاه واقع است. در بحث 
گردشگری و پتانسیل ها و ظرفیت ها که در سطح شهرستان 
و استان است نوسود یکی از بخش هایی است که واقعاً حرف 
ب��رای گفت��ن دارد. در یک کالم مي توان��م بگویم در بحث 
گردشگری، منطقه ای بشدت جذاب برای طبیعت گران و 

گردشگران سراسر کشور است.
بخش نوس��ود شامل دو شهر نوسود و نودشه و ده روستا 
اس��ت، دو روستای کیمنه و بیدرواز نیز در انتخابات اخیر با 
پیگیرهایی که ش��د شرایط ش��ورا و دهیاری را پیدا کردند 
و از بالتکلیفی خارج ش��دند. این دو تا روستا هم به عنوان 
روس��تاهایی ک��ه هدف گردش��گری و پتانس��ل و ظرفیت 
گردشگری دارند. بخش نوسود جمیعتی بالغ بر یازده هزار 

نفر دارد. 
متاسفانه بخش نوسود فاقد کارخانجات، باغداری مکانیزه 
و منبع درآمدی ثابت می باش��د. منبع درآمد و امرار معاش 
اهالی بخش نوسود بیشتر درآمدهای مربوط به مرز و بخش 
دوم هم مربوط به گردشگری می باشد. بنای ما بر این است 
که نسخه توسعه در هر روستایی نسبت به روستاهای دیگر 
متفاوت و در سطح کالن تر هم نسخه توسعه بخش نوسود 
نسبت به سایر بخش ها با توجه به پتانسیل و ظرفیت هایی 
که در داخل بخش نوس��ود اس��ت متفاوت با سایر بخش ها 

باشد و نیز بتوانیم در بحث اشتغال پایدار تالش نمائیم. 
یکی دیگر از نوآوری های که در راس��تای این سیاس��تها 
بوجود آمد تشکیل اتاق فکر در سطح روستاها و بخش ها بود. 
این اتاق فکرها در بحث توسعه در سطح بخش، روستاها و 
شهرها نقش کاتالیزوری ایفا مي کنند. در بحث ایجاد توسعه 
و اش��تغال پایدار اتاق فکرها خیلی کمک کردند. هنر ما به 
عنوان مدیر این اس��ت که توجه به مناطق مرزی برای هر 
مسئولی سرمایه است نه هزینه و هرچقدر در بحث توسعه 
و خدمت به مناطق مرزی بیش��تر توجه کنیم مطمئناً در 
س��طح کالن خیالمان راحتتر و و آس��یب و بحران ها کمتر 

خواهد بود.
 بطور کلی مهمترین مش�کالت و مسائل منطقه  

چه مسائلی بوده و هستند؟
چه در سطح کالن و کشوری و چه در سطح خرد مشکل 
اصلی بیکاری است. بحث اشتغال در مناطق مرزی با توجه 
به مش��کالت بیشتر به نس��بت مناطق مرکزی کشور و به 
نسبت نقاط پیرامونی  فاصله تا مرکز و از آنجا تا شهرستان 
مطمئناً ملموس تر می باشد. در سطح مناطق مرزی با توجه 
به کم برخورداری از امکانات مشکالت بیشتری وجود دارد، 
الحمداهلل با توجه به اینکه مرز پتانسیل برای بخش نوسود 
اس��ت، رایزنی هایی با طرف عراقی )اقلیم کردستان( انجام 
گرفته که اگر ش��رایط فراهم بش��ود مطمئناً دستآوردهای 
خوبی در بحث تردد مسافر در مرز شوشمه چه اکنون و چه 

در آینده بدست خواهد آمد. 
ما به دنبال اش��تغال پایدار هس��تیم نه اشتغال کاذب و 
موقتی. اشتغال پایدار تعریفی که دارد رضایتمند است. یعنی 
در اشتغال پایدار رضایتمندی کل اقشار مختلف جامعه رو 
باید جلب شود. این رضایتمندی در مناطق مرزی به دلیل 
محرومیت و ش��رایط خاص ش��ان باید بیشتر کسب شود. 
رضایتمند یعن��ی اینکه در بحث اس��تفاده از ظرفیتی که 
در مناطق مرزی داریم بتوانیم اش��تغال پایدار ایجاد کنیم. 
نتیجه اش��تغال پایدار رضایتمندی عمومی است و نتیجه 
رضایتمندی عمومی تولید سرمایه اجتماعی است که حفظ 
و تولید سرمایه اجتماعی در مناطق مرزی  مهمترین وظیفه 

مسئولین می باشد.
 در حوزه عمران مهمترین اقداماتی که در س�ال 

96 انجام داده اید را تشریح فرمایید؟
در بحث عمران در س��طح بخش نوس��ود کارهایی انجام 
ش��ده اند که در برنامه های متف��اوت از جمله در دهه فجر 
و هفته دولت وظیفه خود دانس��تم به عنوان نماینده دولت 
اطالع رسانی کاملی در حوزه عملکرد عمرانی داشته باشیم. 
اقدامات ش��اخص زیادی در سطح بخش نوسود انجام شده 
اس��ت و مردم از نعمت این پروژه ها بهره مند گش��ته اند. از 
جمله این طرح ها؛ یکی گازرسانی به منطقه نوسود در سطح 
روس��تاها و شهرها بود و در حال حاضر پروژه شبکه شهری 
در سطح نوسود به پایان رسیده است که به عنوان پروژه ای 
موفق در سطح استان اعالم گردید و از سوی مدیر عامل گاز 
و مسئولین مورد تشویق و تمجید قرار گرفت. شهر نودشه 
هم با توجه به وضعیت توپوگرافی که دارد انشااهلل در همین 
فصل بهار کار شبکه گازی داخل شهرش تمام مي شود. برای 
خط تغذیه اصلی هم رایزنی شده که این کار هر چه زودتر 
شروع بشود. در این اثناء برای شبکه روستایی که در مسیر 
خط لوله گاز قرار گرفته اند موفق به کسب رضایت مسئولین 
ذیربط شرکت گاز و استانداری شده ایم. انشااهلل شروع به کار 

بشود و کارها هر چه زودتر به سرانجام برسند. 

در س��طح کلی نظرم این اس��ت که مسئول باید خودش 
داخل مش��کالت مردم باشد. در این حوزه به احصاء مسائل 
و مشکالت سطح روستاها و سطح شهرها پرداختیم و همه 
ادارات مربوطه را دعوت کردیم در حضور بخشدار و فرماندار 
در داخل روس��تاها و شهرها مشکالت را بررسی و برای آن 
مسائل و مشکالت جلساتی برگزار و اقداماتی الزم در سطح 

بخش نوسود و شهرها و روستاها انجام گردید.
دومین کار شاخص در سطح بخش انجام دادیم بحث فیبر 
نوری اس��ت. فیبر نوری یکی از زیرساختها در بحث توسعه 
پایدار در س��طح توسعه انس��انی هم، هرچی زیرساخت ها 
فراهم تر باشند توسعه هم بیستر است. این بحث فیبر نوری 
خوشبختانه در سطح بخش نوس��ود انجام شده و نهایتاً تا 
شهرستان پاوه رفته اس��ت. از پتانسیل و ظرفیت های این 
خط در بحث توس��عه مرزی است که اتصال فیبر نوری به 
مرکز مي تواند در بحث مبادالت مرزی کارها را تسهیل کند.

سومین کار مهم پروژه آبرسانی به روستای نیسانه است 
روس��تایی که 67 خانوار دارد. برای این طرح یک میلیارد و 
دویست میلیون تومان هزینه شده است. در بحث آبرسانی به 
این روستا، سیاست و هدف ما آبرسانی به چند روستای دیگر 
نیز می باشد تا تحت پوش��ش شبکه آب شرب قرار گیرند. 
همیشه مشکل بحران آب را در منطقه داشته ایم و انشااهلل 
اگر ظرفیت ها اجازه بدهد و موفق به کس��ب موافقت اداره 
آب و فاضالب بش��ویم در قالب این پروژه مي توان چندین 
روستای که نزدیک به بیست - سی سال است مشکل کم 
آبی دارند مشکلش��ان رفع بشود چون واقعاً منابع آبی و آب 
ش��رب پایدار و مطمئن یکی از آیتم ه��ای اصلی در بحث 
توسعه است. با این طرح توانستیم رضایتمندی ایجاد کنیم. 
االن در همین روستای نیسانه که مطلع شده اند آب رسانی 
ش��ده است  مهاجرت معکوس ایجاد شده و تعدادی که در 
شهرها ساکن بودند حتی کسانی که در پاوه و دیگر شهرها 

بوده اند به روستا خودشان  برگشته اند.
هنر ما به عنوان نماینده دولت این اس��ت که به روستاها 
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توجه بیشتر بکنیم تا توسعه ایجاد شود و در داخل روستاها 
هنر ما این است که مهاجرت معکوس ایجاد کنیم. در بحث 
مهاجرت اختالف درآمد بسیار مهم است. یعنی تنها چیزی 
که باعث شده مهاجرت معکوس ایجاد بشود اختالف درآمد 
اس��ت. متاسفانه در داخل روس��تاها فضایی خیلی مناسب 
ایجاد نش��ده که بتوان مردم بیش��تری از شهرها به روستا 
مهاجرت کنند. هر چی آب شرب مطمئن در مناطق باشد 
آبادانی بیش��تر خواهد بود. این پروژه ای که ایجاد شده اگر 
گس��ترش پیدا کند و  تعدادی از روستاها را پوشش بدهد، 
خواهیم توانست بحث اشتغال  و توسعه پایدار در روستاها را 

ایجاد کردیم. 
کار مهم دیگر هم خوشبختانه در زمان دولت آقای روحانی 
انجام شد آسفات روستایی است. تمام روستاهایی که باالی 
20 خانوار می باشد راه آسفالت دارند. االن در بخش نوسود 
هیچ روستایی نداریم که راه شوسه داشته باشد. نکته مهم 
که تمام روستاها راه آس��فالت دارند این است که در بحث 

توسعه این این موارد عمرانی شاخص های اصلی هستند.
یک��ی از مهمترین چالش ه��ای که دولت و نظ��ام با آن 
مواجه هستند بحث اشتغال و بحث بیکاری است. الحمداهلل 
ما در بخش شهرس��تان پاوه نمی گوییم خیلی خوب عمل 
کرده اما یکی از ش��هرهای موفق در بحث ایجاد اش��تغال 
در س��طح منطقه بوده ایم. در جلس��ات استانی تالش شد 
از طریق مسئولین این اعتبارات در بحث اشتغال روستایی 
و شهری جذب ش��ود. حجم این اعتبارت نزدیک به پنجاه 
میلیارد تومان می باشد. هنر دیگر مسئولین این است که این 
اعتبارات را در قالب طرحهای اشتغالزایی در سطح شهرستان 
صرف کنند. در سطح بخش نوسود با توجه به دغدغه های 
که نظام و دولت دارد جلس��ات ش��ورای اشتغال را تشکیل 
دادیم و حتی  بنده در تمام روس��تاها نسبت به ظرفیت ها 
و پتانسیلی که هر روس��تا دارد مدیران ادارات به جلسات، 
مسجد، مدرسه و جاهایی که همان تشکیل اتاق فکر است 
دعوت کردم و کارها در ایجاد توس��عه هر روستا و شهری با 
خرد جمعی پیش رفته است. یعنی به تنهایی نمي توانستیم 
در بحث توسعه موفق باشیم مگر اینکه تمام مردم و اقشار 

مختلف جامعه در این قضیه درگیر شوند.
 در حوزه های انس�انی و بخصوص زنان و جوانان 

طی سال گذشته چه اقداماتی صورت گرفته است؟
در تاریخ 94/11/24 ش��روع کار من در بخش��داری بود. 
به محض اینکه به عنوان بخشدار نوسود منسوب شدم 14 
کارگروه را در سطح بخش را فعال کردم کارگروه زنان یکی 
از کارگروه هایی اس��ت که برای شخص من مهم بود چون 
واقعاً جایگاه زن در توسعه زیاد مهم است. مثال در روستاها 
یا شهرها خانم هایی هستند که واقعاً حرفهایی برای گفتن 
داش��تند ولی به آنها توجهی نش��ده بود. در بحث کارگروه 
زنان حتی تعدادی جلس��ه در سطح شهر و روستاها با زنان 
تشکیل شد و برنامه برای آنها داریم. حتی در بحث اتاق فکر 
و تشکیل آنها تعدادی از زنان سهیم هستند تا از نکته نظرات 

آنها در بحث توسعه استفاده کنیم.
 آی�ا در زمین�ه فرهنگی و بهداش�تی اقدامات و 
کارهای بخصوصی در نوسود طی سال گذشته انجام 

شده است؟
یک��ی از برندهای موفق دولت در بحث حوزه بهداش��ت 
همین طرح ارتقای س��المت بود که در س��طح کشور هم 
جواب داد. یکی دیگر از آیتمهای مهم در بحث توسعه پایدار 
بحث سالمت است و این اهمیت آن به دلیل کم برخورداری 
در مناطق مرزی بیش��تر است. در سطح بخش نوسود دو تا 
مرکز بهداشت وجود دارند: یکی در شهر نوسود و دیگری در 

ش��هر نودشه است بجز اینها تعداد هفت خانه بهداشت هم 
در این بخش فعالند و خدمات اولیه الزم در س��طح شهر و 
روستا را انجام می دهند. ولی برای اینکه خدمات بیشتری 
ارائه دهیم نیاز به کمکهای بیشتری هم در سطح شهرستان 

و هم استان داریم. 
 ظرفی�ت جوان�ان تحصیل کرده ب�رای کمک به 
امور منطقه و گشایش در مشکالت را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
نسبت ظرفیت و پتانسیل این بخش هم مهم است مثاًل 
در نودشه جوانانی داریم که در بحث گردشگری و در بحث 
صنایع دستی و سایر مباحث دیگر حرف برای گفتن دارند. 
یکی از کارهای ما تشکیل جلسات در سطح شهر و روستاها 
با جوانان و گوش دادن به درد دلهایشان بود. آنها ایده هایی 
داشتند که ما باید تالش کنیم آنها را در سطح منطقه اجرا 
بکنیم. ما باید فضایی روح��ی جوانان را تغییر بدهیم پس 
تغییر فضا به دس��ت مسئولین است و این فضا بدین شکل 
تغیی��ر می کند که ما خودمان را جای آن جوانان گذاش��ته 
و مشکالتش��ان را درک کنیم و در قالب آن مشکالت ارائه 
راهکار صورت گیرد. در این راستا تشکیل جلساتی در سطح 
بخش با جوانان داشته ایم حتی تعدادی از آنها فراتر از سطح 
بخش حرف برای گفتن دارند، انشااهلل از ظرفیت این جوانها 
در بحث توس��عه حتما استفاده خواهیم کرد. برای کشور و 

دولت جوانان مهم هستند.
 همانطور که در جریان هس�تید توس�عه و موانع 
توس�عه محور این ویژه نامه فراتاب هستند، لطفا به 
عنوان یک مدیر  بومی در خصوص زمینه های توسعه 

نوسود و موانع آن برای ما توضیح بفرمایید.
در توسعه دیدگاه ما همه جانبه است ولی نسخه توسعه 
بخش نوسود نسبت به هر ش��هر و روستایی فرق مي کند، 
مثالً الزمه توس��عه در شهر نوسود بحث مرز است. هر چه 
در بح��ث مرز و مبادالت م��رزی کار کنیم مطمئناً موفقتر 
خواهیم بود. الزمه این توسعه مرزی ایجاد زیر ساخت هاست. 
همین جاده اصلی که در حال حاضر موجود است اگر اصالح 
نشود در بحث توسعه مرزی نمي توانیم موفق باشیم. مثالً در 
روستای هجیج فقط مي شود در بحث گردشگری و صنایع 
دستی ورود کرد. با توجه به ظرفیتی که در این روستا هست 
کارهایی کردیم که تا سومین روز عیدنوروز به فاصله چهار 
روز هشت هزار مسافر و گردشگر به روستای هجیج آمدند. 

ظرفیت و پتانسیلی های گردشگری که در هجیج وجود دارد 
بحث س��د داریان و چش��م انداز ایجاد شده آن است، بقعه 
سلطان سید عبیداهلل و کوس��ه هجیج هم در آنجاست. به 
عبارتی پایتخت عرفان هم در س��طح منطقه می باشد. در 
روس��تای دیگر هم بحث صنایع دستی و گردشگری است 
برای هانی گرمله و خود ش��هر نوسود مسئله توسعه به مرز 

بر می گردد.
 مهمترین مزیت های منطقه برای سرمایه گذاري و 

توسعه کدام ها هستند؟
سه مقوله در بحث توجه به مرز مهم است: بحث توسعه 
پایدار، اشتغال پایدار و یکی امنیت پایدار است. مطمئناً هر 
چیزی که نقطه مقابل این مرز است تاثیرات آن چه مثبت 
و چ��ه منف��ی روی مرز ما نیز تاثیر می گ��ذارد. با توجه به 
اینکه مرز شوش��می قدمتی پیشینه دارد، یکی از مطالبات 
عمومی مردم باز بودن مرز و تردد مس��افر اس��ت گرایش و 
تالش��ی که برای باز ش��دن مرز با توجه به قرابت نسبی و 
سببی که بین اهالی دو طرف مرز وجود دارد از طرف مقابل 
هم بیشتر است. در بحث مرز باید ایجاد اشتغال پایدار بکنیم، 
ایجاد اشتغال پایدار یعنی کل افراد جامعه سهیم باشند نه 
قش��ر خاصی. االن میخواهیم ایجاد تج��ارت کنیم، قاچاق 
اجازه نمي دهد مرزنش��ین ما با احترام کار کند. متاس��فانه 
سرمایه گذاري که در قاچاق مي شود اگر در تجارت می شد 
مشکالت مرزنشینان کمتر از این وضعیت بود. هم مرز بودن 
با عراق هم فرصت اس��ت و هم تهدید. ولی هنر مسئولین 
این است که از فرصت هایی که هست استفاده کنند. انشااهلل 
با توجه به برنامه هایی ک��ه دولت و آقای فرماندار به عنوان 
نماینده دولت دارد به دنبال این هس��تیم که ظرفیتی برای 

اشتغال پایدار در هر دو طرف مرز ایجاد بشود.
 برای سال 97 چه اولویت هایی در فعالیت و کارها 

مد نظر دارید؟
خوشبختانه در سطح شهرس��تان با حضور نماینده دولت 
و آقای فرماندار و نماینده عالی دولت در اس��تان و اس��تاندار 
مشکالت مردم در سطح منطقه عنوان شد که مهمترین آن 
بحث مرز بود تا در راس��تای تحقق شعار سال که حمایت از 
تولید ملی اس��ت بتوانیم گامی برداریم. بیشتر مشکل ما در 
سطح بخش نوسود بحث راه هاست. راه ها به عنوان تنها شریان 
اصلی توسعه بس��یار مهم اند. هر چه در بحث راه و جاده کار 

کنیم مي توانیم بگویم که زیر ساختها فراهم شده است.
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بنده طاهر خضری هستم ساکن روستای نهرابی از 
توابع بخش مرکزی شهرس��تان روانسر، شغل اصلیم 
کشاورزی اس��ت و در کنار کار کشاورزی نیز جایگاه 
پمپ بنزین دارم. در س��ال 1363 که پدرم فوت کرد 
کار کش��اورزی را ش��روع کردم تا االن هم با عالقه در 
کار کشاورزی مشغول هس��تم. در سال 84 به عنوان 
کشاورز نمونه در بخش ذرت دانه ای معرفی شدم به 

مقدار 15/5 تن  برداشت ذرت خالص داشتم.
شهرس��تان روانس��ر در کل مي توانیم بگویم قطب 
کش��اورزی استان به حساب مي آید. کار عمده و اصلی 
مردم شهرستان روانسر کشاورزی می باشد البته در کنار 

کشاورزی به کار دامداری و صنعتی نیز مشغولند ولی شغل  اصلی مردم کشاورزش است. علی 
رغم اینکه مردم عالقه خاصی به کار کش��اورزی دارند ولی متاس��فانه  دولت در حق کشاورز در 
منطقه کم لطفی کرده و بی توجه بوده است. با توجه به تورمی که  ساالنه اعالم مي شود و چیزی 
که با چشم مي بینیم و عمالً تجربه مي کنیم تورم باالی 100 درصد است  برای نمونه ما سم سیب 
زمینی  سال گذشته کیلویی 17 هزار تومان خریدیم امسال همان سم کیلویی 36 هزار تومان 
خریدیم مثال برای نمونه ما سال 92 ذرت دادیم کیلویی 1300 تومان پول نقد یعنی فروختیم 
به بازار آزاد و کارخانه کیلوی 1300 تومان پول دادن  ولی سال گذشته ذرت فروختیم کیلویی 
1000 تومان که کیلویی 50 تومان حق نگهداری کارخانه ها بوده که اصال سابقه نداشته در طول 
کشاورزی ما چنین چیزی باشه که بابت نگهداری ذرت در محل خشک کن که خودش خریدار 
هست باید به عهده خودش باشد این پول نیز گاها پنج شش ماه با تاخیر پرداخت مي شود.سال 
92 ما دادیم کیلیویی 1300 تومان پول نقد سال 96 دادیم کیلویی 1000 تومان پولش هم با 
تاخیر پرداخت مي شود در حالی که هزینه ها به صورت غیر قابل پیش بینی افزایش داشته که 

باعث مي شود مردم عالقه ای به کار کشاورزی پیدا نکنند. 
گوجه فرنگی داشتم در سال 92 فروختیم کیلویی 500 تومان هزینه حمل برای محل فروش 
با سایپا یا ماشین 50 هزار تومان، سال گذشته یعنی سال 96 کیلیویی 340 تومان بوده و هزینه 
حمل تا دویست و پنجاه هزار تومان بیشتر شده است، یعنی اگر تورم 100 درصد افزایشه یافته 
هزینه ها باالی 100 درصد رفته است. قیمت تضمینی محصول جای اینکه باال رود یا ثابت می 
ماند یا پایین میاد. امسال هم که می بینید کود، ادوات کشاورزی، هزینه های جانبی، کارگری، 

سم هزینه کشت همه چند برابر شده و افزایش داشته اند.
درخواست ما اکنون این است که نرخ ادوات کشاورزی را وقتی تغییر مي دهند حداقل نماینده 
خانه کشاورز یا انجمن صنف کشاورزی هم حضور داشته باشد که حداقل نسبت به این هزینه و 

تورمی که وجود دارد نرخ محصوالت هم افزایش یابد.
 راهکار هم مي تواند به این صورت ارائه گردد که یا نرخ تورم کاهش یابد یا براساس تورم نرخ 
فروش محصوالت رو هم باال ببرند حاال نه دقیق به همون نسبت  همان اندازه  که حقوق کارمند هر 
سال افزایش می یابد ما هم کارگر هستیم در کار کشاورزی، همانطور که حقوق اینها رو به نسبت 
تورم باال میبرند نرخ محصوالت کشاورزی ما را هم باال ببرند که اگر باال نمیبرند حداقل هزینه ها 
را زیاد نکنند. من سال گذشته سم خریدم کیلیویی17 هزار تومان امسال می خریدم کیلویی 34 
هزار تومان وقتی که از آن طرف 100 برابر مي شود از این طرف تومانی افزایش نداشته است. دیگر 
عمالً یا باید ضرر بدهیم یا اگر ضرر نداشته باشد این کار هیچ توجیهی ندارد. عمالً نیرویی برای 
ادامه کار کشاورزان باقی نمی ماند. اما در رابطه با آب سد داریان شنیده ها حاکی از این است که 
چون نفت در خوزستان برداشت مي شود چند  درصد درآمد نفت خوزستان را اختصاص می دهند 
به اعتبارات خوزس��تان،  شاید آمار و ارقام اشتباه باشه چون از آمار وارقام دقیقی اطالع ندارم اما 
وقتی اینجا آب ما برداشت میشه و به راحتی میبرن خوزستان چه سودی برای مردم ما دارد؟ چه 
درآمدی برای مردم ما دارد؟ چه اشتغالزایی برای مردم ما دارد؟ آب مال ماست امکانات مال ماست 
از زمین های ما استفاده میکنند زمین ها رو خراب مي کنند کانال کشی مي کنند برای خوزستان 
چه امتیازی به ما داده مي شود؟ عماًل ریشه کار کشاورزی را با این تصمیمات خشک کرده اند که 
این ظلم بزرگی است به اورامانات  در حالی که آمار بیکاری در استان کرمانشاه و علل الخصوص  در 
روانسر و جوانرود جز اولین شهرستان های  بیکار هستند درآمد ما ظاهراً فقط در بخش کشاورزی 
است  که دولت پشتیبانی نمي کند و واقعاً  از مسئولین گله دارم. در خصوص  آمار راه روستایی، 
جاده های بین مزارع ما هیچ حرکتی شایان ذکری متاسفانه صورت نگرفته است. اکنون بنده به 
صورت مستقیم 10 نفرکارگر و به صورت غیر مستقیم 30 نفر کارگر دارم و انتظار شخصی چون 
من از دولت با توجه به مقوله ایجاد اش��تغال انتظارات نابجایی نیست. این درد دلها  به این معنا 
نیس��ت که دولت کاماًل بی توجه بوده است، کارهای بزرگی برای ما انجام دادند ولی توقع داریم 
مثل بقیه شهرستان ها به فکر ما هم باشند کشاورزی، جاده های بین مزارع، راه روستایی، آسفالت 

جاده منطقه و مشکالت بیکاری مردم   توجه و اراده جدی دولت را می طلبد.

ما نمونه های زیادی از این روس��تاهای موفقی همچون هجیج و ساتیاری در جذب 
گردشگری در منطقه را داریم که هرکدام برای خود مي توانند قطب گردشگری باشند 
در روس��تای ما به اس��م »کانی کچکینه« متاسفانه در س��ال های اخیر شاهد افزایش 
مهاجرت به ش��هر بوده ایم که امیدوارم با ایجاد اقامتگاه بوم گردی شاهد مهاجرت از 
ش��هر به روستا باش��یم. درآمد مردم اکثر مبنی بر دامداری و کشاورزی است درحالی 
که مردم کل منطقه اورامانات مي توانند با برنامه ریزي و ایجاد طرح های گردشگری به 
اشتغالی چند برابر و پایدارتر دست یابند که از لحاظ کسب درآمد و شناساندن آداب، 
س��نن و فرهنگ منطقه حائز اهمیت اس��ت طرح کنونی ما به نام اقامتگاه بوم گردی 
س��ابات یکی از طرح های کم نظیر در اس��تان می باشد که نمونه هایی از آن را مي توان 
در روستای ساتیاری و روستای کورتویچ منطقه صحنه یافت هرچند خانه هایی هم به 
صورت غیررسمی نیز مشغول به فعالیت هستند اما در اصل اقامتگاه نیستند. اقامتگاه 
بوم گردی مکانی اس��ت با حفظ آدب و س��نن پیشینیان و معرف فرهنگ منطقه که 
امروزه گردشگر به علت ماشینی شدن زندگی شهری جذب این گونه مناطق مي شود.

اگر موفق به جذب گردش��گر در روستاهای دارای پتانسیل گردشگری با ایجاد اقامتگاه 
ش��ویم هم از لحاظ اقتصادی هم معرفی منطقه به عنوان قطب گردشگری و هم اشتغال 
زایی به صورت ش��غل های زنجیره ای به طور مثال فروش صنایع دس��تی و... با توجه به 
مهمان نوازی مردم اورامانات سهم قابل توجهی از کاهش آمار بیکاری در استان را به خود 
اختصاص داده ایم. جوانان مي توانند با شناسایی روستاها و مناطق دارای ظرفیت و پتانسیل 
گردش��گری به این امر اهتمام ورزند در اقامتگاه بوم گردی ما روس��تای )کانی کچکینه( 
دارای شاخصه های حفظ ساختار سنتی، در ارتفاع بودن، برخورداری از منابع طبیعی چون 
چش��مه های فراوان سنگ و باغات و هم سطح بودن با ارتفاعات شاهو و... می باشد و در 7 
کیلومتری شهرستان روانسر واقع گردیده است. در این کار ریسک کردم و خدا را شکر در 
این مدت کوتاه جواب تالش و زحمت هایم را گرفته ام این اقامتگاه در نوروز امسال پذیرای 
مهمانانی از سراسر کشور بوده است به طوری که در فعایت یک ماهه اقامتگاه که شامل دو 
خانه 100 متری است روزانه پذیرای 100 نفر گردشگر بوده ایم و اکنون اقامتگاه برای چند 
روز آینده نیز رزرو می باشد البته هرکاری را که در زندگی شروع کرده ام به لطف و عنایت 
الهی به سرانجام رسانده ام در اقامتگاه 10 نفر مشغول به کار هستند که امیدوارم به سهم 
باالتری در سال های آینده از ایجاد اشتغال دست یابیم. در پایان از تمامی کسانی که مرا 
در این راه یاری نموده اند صمیمانه تقدیر و تشکر مي کنم و امیدوارم اورامانات و شهرستان 

روانسر در اورامانات را به عنوان قطب گردشگری به جهانیان بشناسانیم.

فراتاب| ناصر احمدی دارای لیسانس علوم اجتماعی و فارغ التحصیل 
س��ال 1385 دانش��گاه بوعلی همدان و اهل شهرستان روانسر، دارای 
مقام نخس��ت در خوشنویسی در سطح کش��ور و نیز دارای چند مجموعه 

شعر منتشر شده در ایران، عراق و...

پای درد دل طاهر خضری،کشاورز نمونه کشور

 طرح بوم گردی سابات
طرحی موفق در صنعت توریسم
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عدم به کارگیری داروس��ازان در بیمارستان ها براساس نرم جهانی یکی از مشکالت اصلی 
این قش��ر از جامعه پزش��کی ایران اس��ت. براس��اس نرم جهانی به ازای هر 40 تا 50 تخت 
بیمارستانی حضور یک داروساز در بیمارستان ضروری است، که متأسفانه این سرانه در کشور 
 و علی الخصوص در اس��تان ما پایین اس��ت و بعضاً شاهد آن هستیم که در یک بیمارستان

300 تخت خوابی تنها یک داروساز حضور دارد.
حجم باالی مطالبات داروخانه های استان از شرکت های بیمه ای و عدم پرداخت به موقع 
آن ها موجب ایجاد وضعیتی نابسامان در این بخش گشته است که ادامه آن ممکن است به 
ناتوانی داروخانه ها در ارائه خدمات به شهروندان منتهی گردد. عدم پرداخت مطالبات از سوی 
شرکت های بیمه ای در حالی است که ساالنه شاهد افزایش هزینه های داروخانه ها و کاهش 
درآمد آنها هس��تیم. اگر این وضعیت به همین منوال طی شود شاهد مشکالت جدی مالی 

داروخانه ها و در نتیجه عدم توانایی خرید دارو از سوی آنها خواهیم بود.
کمبود دارو از مشکالت جدی داروخانه های استان کرمانشاه است. همانطور که مستحضرید 
تخصیص دارو در س��طح کشور براس��اس جمعیت هر استان صورت می گیرد، اما از آنجا که 
استان کرمانشاه قطب پزشکی منطقه غرب محسوب می گردد، با سربار بیمار در استان مواجه 
هستیم. بیماران بسیاری از استان های همجوار چون همدان، کردستان، لرستان، ایالم و حتی 
کشور عراق برای بهره مندی از خدمات درمانی به کرمانشاه مراجعه می کنند. این حجم باالی 
مراجعات موجب ش��ده تا در بس��یاری از اقالم دارویی با کمبود ش��دید مواجه شویم این در 
حالیست که همین داروها در استان های دیگر به وفور یافت می شود. امید است که مسئولین 
حوزه درمان برای رفع این مشکل هر چه سریع تر اقدام نمایند. یکی از مسائلی که همواره مورد 
شکایت مراجعین به داروخانه هاست عدم مطابقت قیمت روی جلد دارو با مبلغ دریافتی است. 

نکته حائز اهمیت در این بخش آن است که با توجه به طوالنی بودن فاصله زمان تولید دارو 
تا زمان تحویل آن به بیمار، و همچنین با عنایت به مصوبات قیمت دارو از طرف سازمان غذا 
و دارو به شرکت های تولیدی، توزیعی، داروخانه ها و شرکت های بیمه گر اعالم مي شود، ممکن 
است زمان تولید قیمت درج شده  X باشد ولی در زمان تحویل به داروخانه با قیمت مصوب 
روز Y برای داروخانه فاکتور شده باشد، حتی در فاکتور تحویلی به داروخانه قیمت مصرف 
کننده نیز مطابق مصوبه درج ش��ده اس��ت و داروخانه میبایست با آن قیمت دارو را به بیمار 
تحویل دهد.کنترل این موضوع همیشه با توجه به بازدیدهای سرزده معاونت غذا و داروی هر 

استان و همچنین تلفن های بررسی شکایات غذا و دارو ممکن خواهد بود.

فراتاب| مش��کل اصلی داروس��ازان نادیده گرفتن خدمات آنها در طرح تحول سالمت و متاسفانه جایگاه داروسازان به عنوان یکی از ارکان اصلی سالمت 
آن طور که باید و شاید در طرح تحول سالمت دیده نشده و حق و حقوق داروسازان آن طور که باید در این طرح لحاظ نشده است.

دکتر مهدی رحمانی  از دغدغه ها و مشکالت دارویی منطقه می گوید:

از عدم بکارگیری داروسازان در بیمارستان ها تا کمبود دارو

دندانپزشکان

اپتومتریست 

دکتر رشید علیزاده
جراح_ دندانپزشک
زیبائی_ ایمپلنت 

طرف قرارداد با بیمه طالئی 
جوانرود _ خ طالقانی _جنب داروخانه دکتر عزیزیان 

تلفن:08346230651

کاوه مرادی
معاینه چشم _ تعیین نمره، لنز تماسی_ 

تشخیص بیماریهای چشمی_ درمان تنبلی چشم 
در کودکان _ درمان انحرافات غیر جراحی

آدرس : جوانرود، خیابان بهداری، نبش کوچه 
داروخانه دکتر نادری، طبقه همکف ساختمان 

دندانپزشکی دکتر حسن محمدی
همراه: 09188380409
تلفن: 08346226223

دکتر بهمن فرزین
جرم گیری- عصب کشی- ترمیم و زیبایی 

_ پروتزهای ثابت و متحرک 
آدرس: جوانرود_ خیابان حمزه_جنب بانک 

ملی)شعبه طالقانی(
تلفن: 08346222094

فوق اپتومتریست ناصر نوذری 
معاینات تخصصی چشم _ آب مروارید_ آب سیاه_ 

شبکیه _ تنبلی چشم_تجویز عینک و لنز طبی
آدرس: جوانرود،خیابان طالقانی، کوچه ایثار 

3  پایینتر از موسسه خیریه حضرت حمزه
همراه: 09189295221
تلفن : 08346226050

دکتر کریم عزیزی
جراح_ دندانپزشک

عصب کشی، ترمیمی و زیبایی، 
ارتودنسی ثابت و متحرک، 

ایمپلنت، ساخت پروتزهای ثابت 
و متحرک 

آدرس : جوانرود _میدان 
فلسطین  نبش خیابان 

طالقانی و 22 بهمن  تلفن: 
08346222133

دکتر غفور حیدری
جراح و دندانپزشک

ترمیمی_زیبایی_ساخت 
پروتز ثابت و متحرک_عصب 

کشی_ جراحی لثه_ 
ارتودنسی_ ایمپلنت

آدرس : جوانرود _خیابان 
طالقانی _روبروی بهداری_
طبقه فوقانی دکتر مشایخی
تلفن: 08346228408

 دکتر فاروق شهالئی
دکتر مسعود شهالئی
جراح _ دندانپزشک

آدرس: جوانرود_خیابان 
طالقانی)بهداری( ساختمان حقگوئی 

جنب کاالپزشکی میرانی، طبقه فوقانی 
آزمایشگاه پاستور

همراه: 09188887324     تلفن: 
08346225622
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کشتارگاه مرغ زاگرس
 شروع به کار از 1382

 اش��تغالزایی 50 نفر مس��تقیم
40 نفر غیرمستقیم

 کشتار شبانه 20 تا 30 تن 
 تولید پودر گوشت، ران و سینه

به عنوان شنسل 
 تولید به صورت منجمد و گرم 

 فروش هر ش��ب حداکثر 20 تا30 
تن و حداقل 5 الی 10 تن 

کارخانه آرد روانسر
شروع فعالیت از 1386

اشتغالزایی  21 نفر مستقیم و 40 نفر غیر مستقیم 
تولیدات 

اصلی:آرد، لواش، تافتون، سنگک، 
بربری، نول، ستاره

جانبی: سبوس، دانه مرغی 
تولیدات روزانه: 50 الی 60 تن 

دارای سیلوی نگهداری با ظرفیت 15 هزار تن 
 با محدوده توزیع کرمانشاه و اورامانات
)جوانرود، ثالث باباجانی، روانسر، پاوه(





فراتاب وبس��ایتی خبری – تحلیلی با رویکردی انتقادی -پژوهشی نسبت به مسائل بین المللی، منطقه 
ای و ایران در حوزه های مختلف امنیتی، سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اس��ت که طی حکمی از 
س��وی وزارت ارش��اد و فرهنگ اس��المی و به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 28 اسفند 1364 
مجلس ش��ورای اسالمی، پروانه انتش��ار آن در زمینه اجتماعی و سیاسی به نام آقای اردشیر پشنگ به 

نشانی www.faratab.ir  به شماره ثبت 79546  در تیر ماه 1396 صادر شده است.

فراتاب در یک نگاه

فرات��اب س��عی دارد فرات��ر از هر 
جغرافیا، تب��ار، نژاد، مذهب، فرهنگ 
و تفکری در راستای تحقق صلح، بسط 
همزیستی مس��المت آمیز، گسترش 
گفت و گو، تساهل و تسامح و بردباری 
در براب��ر دیگران، دفاع از آزادی های 
اساس��ی و حقوق بش��ر و حفظ کرامت 
انس��انها قدم بردارد، ارزش هایی که 
در جهان امروز و بخصوص خاورمیانه 
بی��ش از هر زمانی دیگ��ر به آنها نیاز 

داری��م. لذا از هر ف��ردی در هر کجا، 
از ه��ر تب��ار و ملیت و مذه��ب، با هر 
فرهن��گ و تفک��ری که قائ��ل به این 
ارزشهاست برای ساختن فردایی کم 
دردتر و روشن تر از امروز دعوت به 
همکاری می کنیم. الزم به ذکر است 
این س��ایت تعلق و وابستگی به هیچ 
نهاد، سازمان، گروه و تشکیالت خاصی 
نداش��ته و هیات موسس و تحریریه 
آن متشکل از جمعی از دانشگاهیان، 

و  ن��گاران  روزنام��ه  پژوهش��گران، 
متخصصی��ن مس��تقل در حوزه ه��ای 
مختلف هس��تند که اس��امی آنان در 
شناس��نامه سایت درج ش��ده است. 
فرات��اب در ح��ال حاضر تنه��ا مطالب 
نوشته شده به زبان فارسی را منتشر 
می کند اما بر اساس یک جدول زمان 
بندی ش��ده به مرور زمان بخش های 
انگلیسی، عربی، ُکردی و ترکی نیز به 

آن اضافه خواهد شد.

محورها و اولویت های فراتاب

همکاران فراتاب

فراتاب متشکل از شورای سردبیری )د.ارشاد رشیدی رستمی، د.فرشاد سلیمی، د.منصور براتی(، هیات تحریریه )14 نفر(، شورای 
نویس��ندگان )67 نفر( و ش��ورای علمی )12 نفر از اعضای هیات علمی دانش��گاه های کشور( اس��ت و از زمان آغاز فعالیت تاکنون بیش 
 از 318 نفر اس��تاد، پژوهش��گر، روزنامه نگار و نویس��نده آزاد با این موسس��ه همکاری بصورت منظم، دوره ای و یا موردی داشته اند.

 همچنین فراتاب در فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی حضوری فعال دارد و می توانید اخبار و مطالب روزانه فراتاب را در تلگرام با 
آدرس @Faratab )با مدیریت سرکار خانم شیدا فتاحی(، و در اینستاگرام، توئیتر و فیسبوک دنبال کنید.



گ��روه ترجم��ه و تالی��ف فراتاب 
با سرپرس��تی خانم دکتر س��میرا 
محتش��م و ش��ورای علمی از جمله 
د.منصور برات��ی، د.بهروز نامداری 
و آق��ای علیرض��ا مک��ی نخس��تین 
کت��اب با عن��وان »آمری��کای زمین 

گیر« نوشته دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا را در بهار 1397 با 
همکاری نشر ثالث وارد بازار نشر 
کرده است و در حال حاضر مشغول 
تالی��ف و ترجم��ه دو کت��اب جدید 
در رابط��ه با خاورمیان��ه با همکاری 

اس��اتید و پژوهش��گران برجسته 
دانشگاهی است.

 همچنی��ن دو ماهنام��ه تخصصی
»نمایش��گاه  و  نق��ل«  و  »حم��ل   
ش��هرآفتاب« از سوی پایگاه خبری 

فراتاب منتشر می شود.

از آغ��از فعالی��ت فرات��اب این 
موسس��ه ب��ا مراک��ز علم��ی زیر 
علم��ی،  رس��می  همکاری ه��ای 
پژوهش��ی و رس��انه ای داش��ته 
اس��ت: وزارت علوم و تحقیقات 
و  مطالع��ات  مرک��ز  فن��اوری،  و 
تحقیقات استراتژیک خاورمیانه، 
ای��ران،  انجم��ن علوم سیاس��ی 
انجم��ن علم��ی مطالع��ات صل��ح، 
انجم��ن تحقیقات��ی ه��ور، نش��ر 
ثال��ث، گ��روه رونده��ای فک��ری 
مرکز مطالع��ات خاورمیانه، مرکز 
گفتمان صل��ح برای هم��ه، خانه 
اندیشمندان علوم انسانی، اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و عراق، 
مرک��ز نمایش��گاهی بین الملل��ی 
شهرآفتاب، سندیکای بین المللی 
حمل و نق��ل در ته��ران، انجمن 
ش��یمیایی  مصدوم��ان  و  صل��ح 

سردشت و ...

1
شماره2| مرداد 1397

International Transport Truck Owner Companies Association Of Iran
ماهنامه رسمی انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران

صفحه 8صفحه 5صفحه 4

 INTERNATIONAL TRANSPORT TRUCK OWNER
COMPANIES ASSOCIATION OF IRAN

ماهنامهحملونقلبینالمللیجادهای
دورهجديد-سالدوم-شماره2-8صفحه-مردادماه1397

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی:

 ۹۰ درصد 
 حمل ونقل ایران
جاده ای است
صفحه 5

 عبدالهاشم حسن نیا،معاون وزیر راه و شهرسازی:

 تعطیلی 7۰ شرکت 
 حمل ونقل در رابطه با 
مشکالت رانندگان
صفحه 5

 محمدرضا گنجی، رییس انجمن صنفی 
تولید کنندگان تایر ایران

 مشکل قیمت الستیک 
کامیون داران
صفحه 4

دیدگاه صاحب نظران حوزه حمل ونقل جاده اي و ترانزیت به نوسانات بازار ارز

 فشار سنگین قیمت دالر 
بر کمر فرتوت ترانزیت ایران! 

 عوارض جاده اي؛
 از ایران تا اروپا

اعتراض به افزایش 
قیمت  کامیون ها

 حمل ونقل شهری 
تحت سیطره استارتاپها

گزارش های ویژه ی این شماره:

 رئیس هیات مدیره 
 انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی 
مالکان کامیون ایران 

ضرورت حرکت به سمت شرکت هاي 
حمل ونقل بین المللي کامیون محور
صفحه 2

همکاری با موسسات علمی و پژوهشی

انتشار کتاب و ماهنامه



برگزاری کارگاه های آموزشی
مرکز رسانه ای فرتاب در زمینه آموزش کاربردی و فشرده روزنامه نگاری تخصصی تاکنون بطور مشترک با مراکز 

دانشگاهی و علمی کشور چهار دوره حرفه ای، سه دوره 2 روزه و پنج دوره یک روزه را برگزار کرده است.

دفاتر سرپرستی فراتاب
در حال حاضر تنها دفتر رسمی منطقه ای فراتاب، در منطقه اورامانات و با سرپرستی سرکار خانم »شنو 
محمدی« بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است، و هیات مدیره فراتاب در حال بررسی چند تقاضای 
دفتر منطقه ای در ش��هرهای کرمانش��اه، سنندج، ش��یراز، آبادان و قم است، و پس از تایید و طی مراحل 
 قانونی، مراتب بطور رس��می از وبس��ایت فراتاب منتشر خواهد شد.  س��ایر متقاضیان دفاتر سرپرستی 

مي توانند درخواست و رزومه خود را از طریق ایمیل pashang1979@gmail.com ارسال نمایند.



ش�ش نکته طالیی درباره کارگاه آموزش روزنامه 
نگاری تخصصی

شیوه آموزش در کارگاه، ترکیبی از تلفیق تئوری 
و تجرب��ه با تاکتیک ه��ا و تکنیک های فن نوش��تن 
بص��ورت عملی اس��ت. هم��ه دانش��جویان دوره با 
هرس��طحی که در کالس )چه حضوری و چه آنالین( 
حض��ور دارند، در هرجلس��ه پ��س از ارائه مباحث 
تئوریک اس��تاد، دس��ت به نوش��تن خواهن��د زد، 
بررس��ی فنی و محتوایی هر نوش��ته با هرس��طح و 
زاویه دی��د متفاوتی، باعث افزایش تنوع، تجربه و 

بهبود کیفیت یادگیری می شود.
یکی دیگ��ر از نکات کالس پیش رو به روز بودن 
آن چه از نظر محت��وای علمی به موازات کالس های 
آموزشی بین المللی به مانند »تکنیک های روزنامه 
ن��گاری دیجیتال« و »اصول خبرن��گاری موبایلی« و 
چه از نظر طرح موضوعات روز در حوزه های مختلف 
به عنوان تکالیف کالس��ی است. نکته کلیدی دیگر 
در رابط��ه با این کالس، تاکید بر ن��گارش و دیدی 
تخصصی در فن نوش��تن و ژورنالیس��م اس��ت، بر 
اس��اس برنامه های��ی که پیش از جلس��ه نخس��ت 
ارائه خواهد ش��د، هر نفر می بایس��ت حوزه عالقه 
خود را در یک یا دو حوزه تخصصی مش��خص کند. 
)این موضوع برای دانشجویانی که از ترم مقدماتی 
در کالس حضور یافته اند ارائه ش��ده است( نحوه 
تمرین ها و س��وژه ها به دو گونه کل��ی خواهد بود. 
بخش��ی از آنه��ا عمومی و برای همه کالس اس��ت و 

بخش دیگر کامالً تخصصی خواهند بود. 
در کارگاه پی��ش رو کار ه��م بر روی رس��انه های 
رس��می و هم بر روی شبکه های اجتماعی از منظری 
حرفه ای دنبال خواهد ش��د. ای��ن فقط یک کالس 
آموزش و بررس��ی فنون مهارت نوشتن و روزنامه 

نگاری نیست، در این کالس زاویه دید پیدا کردن، 
امضای خاص داش��تن در زاویه دید و امضای خاص 

داشتن در نوشتن یکی از اهداف جدی آن است.
در این کارگاه از همان ابتدا از هر نفر خواسته 
می شود از رویایش یا آرمان های بزرگش بگوید 
و بنویسد، تالش می شود هر نفر را به این سمت 
هدایت کنیم که باالخره برای آن رویا باید کاری 
ک��رد، باید روی��ا را به هدف تبدیل ک��رد و برای 
ه��دف برنامه ریزی کرد و برای عملی ش��دن هر 
برنامه مکانیسمی تهیه کرد و سپس جدولی زمان 
بندی تهیه نمود، و برای رس��یدن به آن س��خت 

کوشید و کار کرد. 
این کارگاه هم بخشی کوچک و قدمی احتماالً اولیه 
در این مس��یر است، به همین دلیل است از همان 
ابتدا هر نفر را سوق خواهیم داد که رویایی مرتبط 
ب��ا تخصص و عالقه اش را تبدی��ل به هدف اصلی 
اش کند، و برای رسیدن به این هدف بزرگ و الهام 
بخش فکر و برنامه ریزی کند، برنامه ریزی و کارهایی 
در س��طوح مختلف که شامل برنامه یک هفته ای تا 

برنامه ای دست کم 20 ساله خواهد شد. 
مدرس دوره:

م��درس دوره ه��ای آم��وزش حرف��ه ای روزنامه 
نگاری آقای اردش��یر پش��نگ خواهند بود. ایشان 
از روزنامه نگاران با س��ابقه و پژوهش��گران حوزه 
مس��ائل خاورمیان��ه، عضو فدراس��یون بین المللی 
روزنام��ه نگاران IFJ اس��ت که طی س��ال های اخیر 
ب��ه عنوان م��درس کالس ه��ا و کارگاه های مختلفی 
در زمین��ه آم��وزش کارب��ردی روزنامه ن��گاری به 
ویژه روزنامه نگاری تخصصی در مطبوعات فعالیت 
حرف��ه ای در س��طح مراکز طراز اول دانش��گاهی و 

پژوهشگاه های معتبر کشور داشته است.

برگزاری مشترک کارگاه ها با مراکز معتبر علمی
طی دوره های گذش��ته ت��ا کنون مراکز علمی و پژوهش��ی 
مختلفی با موسس��ه رس��انه ای فراتاب برای برگزاری کارگاه 
مشترک همکاری داشته اند که عبارتند از: معاونت دانشجویی 
وزارت عل��وم، دانش��گاه تربی��ت مدرس، مرک��ز تحقیقات و 
مطالعات اس��تراتژیک خاورمیانه، انجمن علوم سیاسی ایران، 
انجمن علمی مطالعات صلح، مرکز گفتمان صلح برای همه، مرکز 

مطالعات زیست جهان و پایگاه خبری اتاق خبر.
انواع دوره ها:

ت��رم فش��رده  دوره ه�ای حرف�ه ای: در س��ه 
»مقدماتی«، »پیشرفته« و »تکمیلی« در قالب 18 

جلسه و به مدت 72 ساعت
دوره ه�ای کوت�اه مدت 2 روزه: ش��امل ترم های 
مقدماتی و پیش��رفته، هر دوره ش��امل 4 جلسه و 
به میزان 12 س��اعت، و مجموعاً در هردو دوره 24 

ساعت خواهد بود.
دوره ه�ای یک روزه: مخت��ص دوره های کاربردی 
یک روزه در خصوص خبرنویس��ی، گزارش نویسی، 
تحلیل نویسی، صلح و روزنامه نگاری و ... است، که 
در قالب دو جلسه و مدت 8 ساعت برگزار می شود. 
ش��ما نیز می توانید بصورت حضوری و یا مجازی در 
دوره پنج��م حرفه ای در زمس��تان 1397 ثبت نام 
کنی��د و یا جهت هماهنگی ب��رای میزبانی و برگزاری 
دوره ه��ای کوتاه مدت 2 روزه و 1 روزه به وبس��ایت 
پایگاه خبری فراتاب مراجعه کرده و با شماره تماس 

زیر و یا آیدی تلگرامی زیر در تماس باشید.
موبایل: 09333488768

@PashangClass :آیدی تلگرام
اطالع��ات بیش��تر را در پایگاه خب��ری فراتاب به 

آدرس زیر مطالعه کنید:
www.Faratab.com

موسسه رسانه ای فراتاب برگزار می کند:

کارگاه های آموزش روزنامه نگاری تخصصی



عکاس| محمدرضا نظمی|


