کردستان را به استان پیشرفته ایران زمین تبدیل کنیم
اسماعیل زارعی کوش
استاندار
بــا گذشــت  ۹مــاه از تصــدی پســت
اســتانداری کردســتان همــه تــاش و همــت
خــود را در گام نخســت صــرف بازســازی
اعتمــاد عمومــی ،چینــش مدیــران جــوان
انقالبــی ،حضــور میدانــی و بررســی مشــکالت
و نابســامانیها در حوزههــای مختلــف،
ســفرهای اســتانی و دیــدار بــا اقشــار مختلــف
جامعــه و تصمیمگیــری بــرای رفــع بخشــی
از مشــکالت در محــل کردیــم و در کنــارآن
تــاش شــد تــا زمینــه حضــور فعاالنهتــر
ســرمایهگذاران و تولیدکننــدگان را در اســتان بــا
نــگاه بــه ظرفیتهــا و توانمندیهــا و صــد
ی مــرز
البتــه بــا در نظــر گرفتــن مزیــت هــا 
فراهــم کنیــم.
توجــه بــه  ۳حــوزه کشــاورزی ،معــادن و
گردشــگری و تنظیــم برنامههــای متناســب
بــا فعالســازی ایــن بخشهــا را ســرلوحه کار
و اقدامــات خــود قــرار دادیــم .چراکــه اســتان
کردســتان  ۵/۱درصد از جمعیت کشــور را شــامل
میشــود امــا بیــش از  ۷درصــد روان آبهــای
کشــور در اســتان مــا جریــان دارد .هرچنــد تنهــا
 ۱۲درصــد از زمینهــای کشــاورزی بهصــورت
آبــی کشــت میشــود کــه بــا میانگیــن ۴۶

تــن در اســتان کردســتان اســتخراج میشــود.
اســتان کردســتان بعــد از ســفر پــر خیــر و
برکــت رهبــر معظــم انقــاب در اردیبهشــت ۸۸
بــه یکبــاره دچــار تحــول و دگرگونــی اساســی
در بخــش فرهنگــی شــد و ایــن ســفر بســیار
گرانبهــا نگاههــای امنیتــی بــه کردســتان را
بــه نــگاه فرهنگــی تغییــر داد و در بیــان مبــارک
رهبــری ،کردســتان بهعنــوان یــک اســتان
فرهنگــی معرفــی شــد و از آن زمــان تاکنــون
تالشهــای بســیاری در راســتای معرفــی
ظرفیتهــای فرهنگــی کردســتان انجــام شــده
اســت ،هرچنــد هنــوز بایــد کارهــای عمیــق و
فاخــر فرهنگــی زیــادی در ایــن خطــه از میهــن
اســامی صــورت بگیــرد.
از یــک ســو مرکــز اســتان کردســتان از طــرف
یونســکو بهعنــوان شــهر خــاق موســیقی
معرفــی و از دیگــر ســو بــا شــناخته شــدن
ســنندج بهعنــوان پایتخــت دف و معرفــی
ایــن شــهر بهعنــوان پایتخــت نــوروز جهــان در
جهــت فعــال شــدن و شناســاندن ظرفیتهــای
گردشــگری ایــن دیــار گام برداشــتیم بــه طــوری
کــه در نــوروز امســال شــاهد حضــور انبــوه
گردشــگران داخلــی و خارجــی در اســتان بودیــم

درصــدی کشــور فاصلــه بســیار معنــاداری دارد
و در صــورت  ۲برابــر شــدن زمینهــای آبــی
عــاو ه بــر افزایــش درآمــد ایــن بخش ،اشــتغال
بســیار قابــل توجهــی را نیــز پدیــد مـیآورد؛ در
جهــت تحقــق ایــن امــر رایزنیهــای فراوانــی را
در بخــش بازنگــری میــزان تخصیــص آب آغــاز
کردیــم و خوشــبختانه بــا نــگاه بســیار ســازنده
مجموعــه وزارت نیــرو و شــخص وزیــر محتــرم،
امیــدوار بــه تحقــق ایــن مهــم هســتیم.
یکــی دیگــر از ظرفیتهــای کردســتان
معــادن غنــی آن شــامل  ۱۸نــوع مــاده معدنــی
از جملــه ســنگ آهــن و طــا اســت کــه در ایــن
بخــش عــاو ه بــر راهانــدازی زنجیــره تولیــد
فــوالد ،ســرمایهگذاران و شــرکتهای قابلــی
در ایــن حــوزه بــه فعالیــت مشــغول هســتند
و بــا تکمیــل زنجیــره ارزش ،میتــوان گامــی
بلنــد در راســتای توســعه صنعتــی اســتان و
احــداث واحدهــای صنعتــی پاییــن دســتی
برداشــت .الزم بــه یــادآوری اســت هــم اکنــون
 ۵۰درصــد طــای کشــور بــه میــزان بیــش از ۵

و ایــن رویکــرد توانســته و میتوانــد بخــش
گردشــگری و زیــر مجموعههــای مرتبــط بــا
آن را فعــال کنــد؛ در کنــار ایــن دو مهــم ،ثبــت
جهانــی منظــر تاریخــی هورامــان نیــز از دیگــر
اتفاقــات میمــون بــرای کردســتان بــوده اســت.
بهعنــوان خدمتگــزار مــردم شــریف
کردســتان ،معتقــدم ایــن دیــار همــه زمینههــا
و بســترهای الزم بــرای پیشــرفت و توســعه را
دارا اســت و الزم اســت شــرایط و اقتضائــات آن
از ســوی حاکمیــت و دولــت فراهــم شــود کــه
در ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان ،تدابیــر و
مصوبــات الزم بــرای تحقــق ایــن مهــم در نظــر
گرفتــه شــد و بســیار امیدواریــم کــه بــا اجرایــی
شــدن مصوبــات و تأمیــن اعتبــارات ،بتوانیــم
زیرســاختها و بســترهای تحقــق ایــن
پیشــرفت همــه جانبــه را فراهــم کنیــم.
درایــن ســفر ،کردســتان موفــق بــه دریافــت
بیــش از  15هــزار میلیــارد تومــان مصوبــه بــرای
تکمیــل زیرســاختها و طرحهــای نیمــه تمــام
از جملــه فــرودگاه ســقز ،کریــدور شــمال بــه

جنــوب ،راهآهــن همــدان بــه ســنندج ،تکمیــل
ســدها و پایــاب آنهــا ،آبرســانی به شــهر ســنندج
و شهرســتانهای قــروه و دهــگالن از محــل
ســد آزاد و دههــا طــرح و پــروژه دیگــر شــد.
هــر یــک از ایــن طرحهــا میتواننــد بــه ســهم
خــود ســیمای اســتان را بهصــورت جــدی دچــار
تحــول کننــد؛ عــاوه بــر ایــن مصوبــات کــه بــرای
تکمیــل زیرســاختها و پروژههــای نیمــه تمــام
اســتان تحقــق یافــت ،ســفر ریاســت جمهــوری 2
دســتاورد بســیار مهــم دیگــر بــه همــراه داشــت
کــه در کل تاریــخ اســتان بینظیــر بــود.
یکــی از ایــن دســتاوردهای مهــم معرفــی ۲۵۰
طــرح اقتصــادی بــه ارزش  ۲۵هــزار میلیــارد
تومــان بــود کــه میتوانــد تحــوالت بنیادیــن
در اقتصــاد اســتان بهوجــود بیاورنــد و فاصلــه
معنــادار کردســتان را بــا دیگــر اســتانها تــا
حــدود زیــادی جبــران کنــد و اشــتغال مــا را
کــه همــواره جــزو اســتانهای اول در نــرخ
بــاالی بیــکاری بودهایــم ،بهبــود ببخشــد.دیگر
دســتاورد مهــم ایــن ســفر رئیســی جمهــوری
موافقــت ایشــان بــا  ۱۰فقــره ســرمایهگذاری
صندوقهــا و هلدینگهــای زیــر مجموعــه
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در ۱۰
شهرســتان اســتان بــود.
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه در بــدو حضــور
در کردســتان مشــکالت یکــی پــس از دیگــری
پدیــدار شــدند کــه مهمتریــن آنهــا چالــش
تأمیــن آب مناســب و پایــدار بــرای شــهرها
و روســتاهای اســتان بــود و در رأس آنهــا
تأمیــن آب شــرب شهرســتان بانــه و آبرســانی
بــه تصفیهخانــه ســنندج قــرار داشــت کــه
خوشــبختانه بــا کار جهــادی مشــکل آب شــهر
بانــه در کمتــر از دو مــاه حــل و لولهگــذاری
بــرای آبرســانی بــه ســنندج از محــل ســد آزاد
بــا اعتبــار  ۷۰۰میلیــارد تومــان و بــه طــول
 ۲۷کیلومتــر در حــال اتمــام اســت؛ همچنیــن
آبرســانی بــه شــهرهای دیوانــدره ،بیجــار،
حســن آبــاد یاســوکند و روســتاهای مســیر بــا
اعتبــار  ۴هــزار و  ۲۰۰میلیــارد تومــان از ســد
ســیازاخ دیوانــدره آغــاز شــده اســت و در جهــاد
آبرســانی نیــز  ۵۲۷میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای
ایجــاد شــبکه پایــدار آبرســانی بــه  ۱۶۹روســتای
ســطح اســتان آغــاز شــده و در یــک بــازه
زمانــی  ۲ســاله بــه اتمــام خواهــد رســید.
جــا دارد در پایــان و بــه پــاس توجــه
بــه کردســتان و نیازمندیهــای اســتان ،از
مســاعدتها و تالشهــای دولــت خدمتگــزار
ســیزدهم قدردانــی کــرده و در همیــن جــا از
همــه صاحبــان ســرمایه و دلســوزان آبادانــی
ایــران اســامی دعــوت کنــم کــه بــرای حضــور
در کردســتان و ســرمایهگذاری در ایــن اســتان
امــن و پرمزیــت کوچکتریــن تردیــدی بــه خــود
راه ندهنــد ،چــرا کــه عــزم و اراده مــا بــر حمایت
همــه جانبــه از ســرمایهگذاران و کارآفرینــان
اســت و در ایــن راه بــا یــک ابتــکار نــو اقــدام به
صــدور مجوزهــای بینــام بــرای ایجــاد صنایــع
مختلــف کردهایــم کــه میتوانــد در تســریع
و بــه بــار نشســتن ســرمایهگذاریها نقــش
اساســی داشــته باشــد و خــود نیــز در ایــن
مســیر یــار و همــراه ســرمایهگذاران هســتیم تــا
کردســتان را بــه یکــی از اســتانهای پیشــرفته
ایــران زمیــن تبدیــل کنیــم.
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