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روابـط عمومـی اتـاق کرمانشـاه مـی کوشـد از این شـماره، نشـریه ای متفاوت 
جدی تـر،  به صورتـی  را  زیـر  اهـداف  دارد  تـاش  و  بگـذارد  شـما  روی  پیـش 
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2 بررسـی موانـع توسـعه کسـب و کار در  کرمانشـاه و ارائـه پیشـنهادهای 
اصاحـی 

و  خصوصـی  بخـش  فعـاالن  بیـن  مکتـوب  تبادل نظـر  بسـترهای  ایجـاد   3
فکـری افزایـی  هـم  هـدف  بـا  اسـتان  اقتصـادی  مدیـران 

ارائـه  بـرای  ملـی  و  اسـتانی  فکـری  نخبـگان  و  دانشـگاهیان  نظـر  جلـب   4
بـر پایـدار و متـوازن  بـا تاکیـد  راهکارهـای شـکوفایی اقتصـادی اسـتان؛ 

توسـعه بـودن 
5 معرفـی الگوهـای موفـق کسـب و کار در سـطوح محلـی، ملـی و جهانـی بـه 

صاحبـان کسـب و کار اسـتان

از عمــوم عاقه منــدان بــه مشــارکت در مباحــث نشــریه به ویــژه اعضــای اتــاق، مســئوالن دســتگاه های اجرایــی، دانشــگاهیان 
و پژوهشــگران، کــه نشــریه را متعلــق بــه خودشــان می داننــد صمیمانــه دعــوت می شــود مــا را در جهــت تولیــد نشــریه ای بهتــر و 

ارتقــای نشــاط اقتصــادی اســتان کمــک کننــد.
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کن در نزدیکی مرز عراق به وقوع زلزله عادت دارند. آن ها در منطقه ای  ایرانی های سا
کن هستند که روی گسل قرار گرفته است و تخریب و نابودی ناشی از لرزش های  سا

زمین مسئله تازه ای محسوب نمی شود. باوجوداین، هنگامی که یک شنبه شب زلزله 
کرمانشاه روی داد، هیچ کس در این منطقه در برابر نابودی و از دست رفتن زندگی ها 

آمادگی نداشت.

پایش محیط کسب وکار و فرصت های 
سرمایه گذاری در استان کرمانشاه

روایت توماس اردبرینک، خبرنگار نیویورک تایمز 
از زلزله کرمانشاه

یک رابطه مستقیم

بهبود محیط کسب وکار یکی از مهم ترین راهبردهاى توسعه اقتصادى هر کشور 
به شمار می رود و عالوه بر آن هرچه محیط کسب وکار یک کشور شرایط بهترى 
داشته باشد، بهره بردارى از فرصت هاى کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره برداری از 

فرصت هاى کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد...

در میانه میدان مین

کاستی ها بگوییم؛  دهم تیرماه روز ملی صنعت، معدن و تجارت است و شاید مناسب نباشد در چنین روزی، از 
گـر در ایـن روز، از قصـه پرغصـه صنعت و حال وروز صنعتگران کشـورمان سـخن به میان نیاید، پس چه وقت  امـا ا

گفت و نوشـت؟ می تـوان این دردها را 
گـر نقشـه درسـت و قابل اعتمـادی در اختیـار نباشـد. حـال وروز  کار دشـواری اسـت؛ به ویـژه ا عبـور از میـدان میـن، 
صنعـت ایـران نیـز همیـن اسـت. نه تنهـا ریسـک های بین المللـی، بلکـه تغییـرات مسـتمر مقـررات و حتـی اسـناد 
کـم مجهول تـری را  کـه رقبـای خارجـی، معـادالت  کـرده اسـت. در حالـی  باالدسـتی، صنعتگـران ایرانـی را سـردرگم 
کاال، مطالعـه  کیفیـت، خالقیـت در سـاخت  حـل می کننـد و می تواننـد بـر مفاهیمـی همچـون بهـره وری، افزایـش 
کاهش قیمت تمام شـده، خدمات پس از فروش، مسـئولیت اجتماعی، حفاظت از محیط زیسـت  نیاز مشـتری، 
کـم  و ... متمرکـز شـوند، صنعتگـر ایرانـی ناچـار اسـت مجهول هـای بیشـتری از قبیـل تاثیـر جابه جایـی احـزاب حا
بـر صنعـت، چگونگـی سـهیم شـدن در مشـکالت و  ناظـر  اقتصـادی، تحـول مسـتمر مقـررات  بـر سیاسـت های 
بحران هـای مالـی دولـت و صندوق هـای بازنشسـتگی و اخیـرا تحـوالت دو سـال یک بـار سـند اسـتراتژی توسـعه 

کنـد. کثیرالمجهـول را حـل  کشـور را هـم پیـش روی خـود بگـذارد تـا شـاید بتوانـد ایـن معادلـه  صنعتـی 
جهـان،  در  موفـق  صنعتـی  شـرکت های  از  بسـیاری  کسب وکارهاسـت.  توسـعه  الزام هـای  از  یکـی  آینده نگـری 
اسـتراتژی های رشـد خـود را نه فقـط بـرای دوره هـای یکـی دوسـاله، بلکـه بـرای افق هـای 20 تـا 50 سـاله تدویـن 
کسـب وکارش خواهـد  کـه نمی دانـد فـردا چـه حادثـه ای پیـش روی  می کننـد. در چنیـن شـرایطی، صنعتگـر ایـران 

کنـد؟ بـود، چگونـه می توانـد در رقابت هـای دشـوار اقتصـادی، عرض انـدام 
این روزها شـاهد تدوین سـومین سـند توسـعه ای برای صنعت کشـور در طی شـش سـال اخیر هسـتیم و چنانچه 
دو بار ویرایش های انجام شـده مربوط به سـند قبلی را نیز به حسـاب آوریم، درواقع پنجمین سـند از این دسـت 

در طی شـش سـال اخیر را داشـته ایم. رکوردی بی سـابقه در تهیه سـند اسـتراتژی توسـعه صنعتی در جهان!
ح شـد، 14 سـال می گذرد و فقط شـش سـال  از نخسـتین باری که افق توسـعه 20 سـاله کشـور در سـال 1383 مطر
کشـور ادامـه دارد. دلیـل  تـا پایـان مهلـت آن مانـده اسـت ولـی هنـوز رونـد تدویـن و ویرایـش اسـتراتژی صنعتـی 
کـس می خواهـد تاریـخ از زمـان تصـدی او آغـاز شـود؛ بـدون  کـه هـر  آن هـم چیـزی جـز ایـن نکتـه بدیهـی نیسـت 

کنـد. این کـه بـه نتایـج مثبـت یـا احیانـا منفـی دوره مدیریـت خـود فکـر 
گذشـت 30 سـال از پایـان دفـاع مقـدس و اتمـام جنـگ تحمیلـی و آغـاز دوران  کـه پـس از  بـه همیـن دلیـل اسـت 
سـازندگی کشـور، هنوز یک سـند اسـتراتژی توسـعه صنعتی که موردقبول و تایید همگان بوده و نقشـه راهی برای 
صنعـت، معـدن و تجـارت کشـور باشـد، وجـود نـدارد و همچنـان در حـال تهیـه، تدویـن، چکـش کاری، ویرایـش و 

رونمایی از اسـناد توسـعه صنعتی هسـتیم.
تقریبـا طـی ایـن 30 سـال، برنامـه مشـخصی بـرای توسـعه صنعتـی، اولویت بنـدی صنایـع بـا مزیـت نسـبی، نظـام 
کشـور وجـود نداشـته و  کاال و نحـوه اختصـاص منابـع مالـی موجـود بـه صنایـع منتخـب در  تعرفه بنـدی واردات 
کشـور، بیشـتر تابـع سـالیق فـردی و تصمیمـات روزمـره بـوده تـا تابـع یـک برنامـه  توسـعه و اولویت بنـدی صنایـع 

کـه همـگان خـود را ملـزم بـه اجـرای آن بداننـد. مشـخصی  باشـد 
روز صنعـت، همچنیـن می توانـد بهانـه ای باشـد بـرای شـنیدن سـخنان اهالـی صنعـت؛ امـا در برنامه ریـزی مراسـم 
رسـمی، مسـئوالن به جـای آن کـه شـنونده دردهـا و رنج هـای صنعتگـران باشـند، رهنمون هـای یک سـویه ارائـه 
گاهی  می کنند و با پایان سخنرانی شـان، می روند و صنعتگران را تا 365 روز دیگر، به فراموشـی می سـپارند. البته 
همین مسـیر یک طرفه نیز مسـدود می شـود و همچون سـال گذشـته، روز ملی صنعت با یک هفته تاخیر و بدون 

حضـور رئیس جمهـور برگزار می شـود.
کاغـذ می شـود و از حوصله  کنیـم، مثنـوی هفتاد من  گـر قـرار باشـد همـه مشـکالت صنعتگـران را در اینجـا بررسـی  ا
کـه بندهـا از پای صنایع کشـور باز شـده  مخاطـب خـارج. پـس بـه تبریکـی بسـنده می کنیـم و روزی را آرزو می کنیـم 

و فرصـت حرکـت تندتـر در مسـیر اعتـالی میهـن عزیزمان فراهم شـود.
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کیوان کاشفی
کرمانشاه رئیس اتاق بازرگانی 

بررســی ســهم صنعــت در اقتصــاد ایــران نشــان دهنده 
رونــد  اســت.  بعــد  بــه   81 ســال  از  نزولــی  مــداوم  رونــد 
اســاس  بــر  ایــران  اقتصــاد  کل  از  صنعــت  ســهم  کاهــش 
کوچــک شــدن بخــش  قیمت هــای جــاری و بــه عبارتــی 

صنعــت، مخاطــرات اقتصــادی متعــددی را بــه همــراه 
روزافــزون  وابســتگی  آن هــا،  مهم تریــن  کــه  دارد 

از مرزهاســت. ج  بــه خــار بــازار داخلــی، 

محمدعارف ابراهیمی
 عضو هیئت نمایندگان
کرمانشاه اتاق بازرگانی 

کــه مــا ظرفیت های قــوی در مــواد معدنــی داریــم و  از آنجــا 
اســت  برترین هــای دنیــا هســتیم، الزم  ایــن حــوزه جــزو  در 
طــرف  از  توســعه  و  رشــد  شــعارهای  عملی کــردن  بــرای 

دولــت حمایــت جــدی شــویم. حمایــت دولــت از بخــش 
آن  پــی  در  و  می شــود  آبادانــی  ســبب  خصوصــی، 

برقــرار خواهــد شــد. نیــز  عدالــت اجتماعــی 

عبداهلل سخن سنج
 عضو هیئت نمایندگان
کرمانشاه اتاق بازرگانی 

رشــد صنعتــی، بــه یــک برنامه ریــزی درازمــدت و پایــدار احتیــاج 
صنعــت  می کننــد  تصــور  مســئوالن  از  برخــی  گویــی  امــا  دارد. 
بــه  داشــتیم  دوســت  وقــت  هــر  کــه  دارد  حالتــی  داخلــی، 

ســراغش برویــم و هــر وقــت هــم نخواســتیم، مســئولیتی در 
مــوردش نداشــته باشــیم.

صنعت
دغدغه ها و امیدها ت 

ـــــــ
اش

دد
یا

یادداشت
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ابراهیم امیدی
 عضو هیئت نمایندگان
کرمانشاه اتاق بازرگانی 

از  صرفــا  نبایــد  اقتصــادی  بنگاه هــای  مالــی  تامیــن 
بانک هــا  بلکــه  شــود،  انجــام  تســهیالت  اعطــای  طریــق 
ارائــه خدمــات مشــاوره ای  بــا  و موسســات اعتبــاری بایــد 
توســعه  و  خلــق  دنبــال  بــه  مشــتریان،  نیــاز  بــر  تمرکــز  و 

محصــوالت بانکــی و مالــی متناســب بــا مســائل پیچیــده 
بــه  دقیــق  و  موثــر  پاســخگویی  بــرای  مشــتریان، 

باشــند. آن هــا  درخواســت های 

ابراهیم خمیسی
کرمانشاه عضو هیئت نمایندگان اتاق 

کاالهــای ایرانــی در بــازار عــراق  در ســه ســال اخیــر ســهم 
حــدود  بــه  درصــد   10 زیــر  از  و  داشــته  چشــمگیری  رشــد 
کــه در همیــن  18درصــد رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت 
کاالهــای ترکیــه ای در بــازار عــراق رونــد نزولــی  مــدت، ســهم 

کاهــش یافتــه اســت. بــا ایــن حــال  داشــته و هرســال 
هنــوز ترکیــه بــا انــدک فاصلــه ای، ســهم موثرتــری 

نســبت بــه ایــران در اختیــار دارد.

رضا سلیم ساسانی
کرمانشاه رئیس اتاق اصناف 

کشــورى، اصنــاف  از بزرگ تریــن نهادهــاى مدنــی در هــر  یکــی 
هســتند. ایــن نهادهــا توســط خــود مــردم اداره می شــوند و در 
کاالهــا و هدایــت ســلیقه  تعییــن وضعیــت بــازار، قیمت گــذارى 
هــر  اقتصــاد  نبــض  دارنــد.  موثــرى  بســیار  نقــش  مشــتریان، 

جامعــه، در دســت بازاریــان اســت
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عشق می ورزم و امید که این فن شریف
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
ک  بی با عاشقان  می توان  را  کشور  صنعتگران 
سرشان  حساب وکتاب  گرچه  ا آن ها  نامید. 
می شود و به دشواری های تولید در مقابل کارهای 
گری ارز و  کم خطرتری همچون سفته بازی و سودا
گاه اند؛ اما از راهی که وارد آن شده اند  طال و سهام آ
دانش،  و  سرمایه  بر  افزون  و  نمی نشینند  عقب 
وقف  نیز  را  خود  میان سالی  و  جوانی  سال های 
کشور می کنند؛ در حالی  تولید و توسعه صنعتی 
را  ازخودگذشتگی ها  این  کسی قدر  که می دانند 

نمی داند.
بیش از 15 سال است که از اهمیت و سهم صنعت 
کاسته  کسب وکارها  دیگر  فربگی  نفع  به  کشور 
می شود و جز پوست واستخوانی بر تن آن نمانده 
گر روزه داران دشواری ها را به شوق افطار و  است. ا
فطر تحمل می کنند، صیام صنعتگران را نه عیدی 

در انتظار هست و نه اذانی.
بررسی سهم صنعت در اقتصاد ایران نشان دهنده 
روند مداوم نزولی از سال 81 به بعد است. روند 
کاهش سهم صنعت از کل اقتصاد ایران بر اساس 
شدن  کوچک  عبارتی  به  و  جاری  قیمت های 
متعددی  اقتصادی  مخاطرات  صنعت،  بخش 
وابستگی  آن ها،  مهم ترین  که  دارد  همراه  به  را 

روزافزون بازار داخلی، به خارج از مرزهاست.
ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی سال های 
شش  ساالنه  متوسط،  به طور   1368 تا   1313
بالقوه  رشد  روند  اما  است؛  کرده  رشد  درصد 
که نشانگر ظرفیت های  بخش صنعت و معدن 
این بخش است، از سال های ابتدایی دهه 1381 
کاهش بوده و سال های اخیر به ویژه 92 و  رو به 
93 به حدود صفر درصد رسید. رشد اعالم شده 
برای یکی دو سال گذشته نیز با تردیدهایی همراه 
است و از دید برخی تحلیل گران، از فعالیت هایی 
شرکت های  مازاد  زمین های  فروش  همچون 
از  نشانه ای  درواقع،  و  شد  حاصل  خودروساز 
عقب افتادگی دانش حسابداری در دولت به شمار 

می آید تا شتاب گرفتن صنعت.
سیاست های  از  ترکیبی  شاهد  اخیر  سال  در 15 
تنزل  اقتصادی،  تحریم های  ارزی،  نامناسب 
سرمایه گذاری  برای  انگیزه  کاهش  نفتی،  منابع 
در بخش صنعت و معدن و دشواری دسترسی به 
ماشین آالت و تجهیزات به روز از طریق بازارهای 
که سبب شد توان بالقوه این  بین المللی بودیم 
با  یابد.  کاهش  ایران  در  صنعتی  رشد  و  بخش 
کاهش توان بالقوه رشد بخش صنعت  توجه به 
در سال های اخیر، انتظار می رفت در برنامه ششم 
رشد  راستای  در  را  زیادی  چشم اندازی  توسعه، 

باالی صنعتی تعریف نکنیم؛ زیرا رشد اقتصادی 
که از آن با عنوان تولید  با این مدل برنامه نویسی 
کتابچه آرزوها نیز یاد می شود، تحقق نمی یابد و 
ارقام باال در سند برنامه، صرفا مشکالتی مانند 
افزایش نامتناسب مالیات و عوارض دولتی را به 

همراه خواهد داشت.

نقش صنعت در روند توسعه کشور
با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد 
داشتن  و  مولد  بخش  یک  به عنوان  کشور 
داخلی  ناخالص  تولید  از  یک پنجم  حدود 
بر  اثرگذار  متغیرهای  و  عوامل  بررسی  کشور، 
ارزش افزوده این بخش و احصای راهکارهای 
برخوردار است.  از ضرورت جدی  آن،  ارتقای 
روند  در  مهمی  بسیار  سهم  صنعت  بخش 
کشور دارد. اهمیت بخش صنعت به  توسعه 
 )Manufacturing( که صنعت این دلیل است 
انباشت  و  اقتصادی  رشد  موتور  به عنوان 
به  نسبت  فزاینده  بازدهی  منبع  و  سرمایه 
از  برخی  می شود.  شناخته  تولید  مقیاس 
دانشمندان، دو ویژگی برای نقش صنعت در 
توسعه، به ویژه در مراحل اولیه آن برشمرده اند:
1. سهم صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در 

طول زمان )در فرآیند توسعه( افزایش می یابد.
طول  در  نیز  صنعت  بخش  کار  نیروی  سهم   .2

فرایند توسعه، روندی صعودی دارد.
توسعه،  فرایند  طول  در  ویژگی  دو  این  ترکیب 
موجب افزایش مستمر درآمد سرانه با نرخ های 

پایه خواهد شد.
شاهد  نیز  توسعه  نهایی  مراحل  در  حتی 
توسعه  برای  تالش  و  نوآوری  که  هستیم  این 
بخش  در  موارد  اغلب  در  جدید،  فناوری های 
صنعت متمرکز بوده است. ازاین رو، صنعتی شدن، 

روزه بی افطار صنایع ایران
 چالش ها و دغدغه های صنعت و صنعتگر 

 کیوان کاشفی
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه
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بیشــترین ســهم صنعــت و معــدن از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور 18 درصد
در سال 1376

روند نزولی صنعت ایران از سال 81 سرعت گرفت رشــد صنعــت در ســال های 92 و 93 بــه 0 درصد
صفــر رســید

یادداشت
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 محورهای
مهم

بیش از 15 سال است که از اهمیت و سهم 
صنعت کشور به نفع فربگی دیگر کسب وکارها 

کاسته می شود.

روند نزولی سهم صنعت نشان می دهد در 
اقتصاد ایران، قیمت کاالهای صنعتی در 

مقایسه با قیمت سایر کاالها و خدمات کمتر 
افزایش یافته است.

کوچک شدن مستمر سفره اهالی صنعت، 
همه اعضای خانواده بزرگ صنعت ایران را آزار 
می دهد و در این مسئله، تفاوتی بین کارگر و 

کارفرما نیست.

دولت های اخیر در سال های رونق پولی، با ارائه 
مشوق های ارزی به واردکنندگان، سهم صنعت را 
کاهش داده اند و هم در سال های کم پولی خود، 
چشم به اندک نقدینگی صنایع کشور دوخته اند.

اکنون که درآمدهای نفتی دولت کم شده، 
مالیات و عوارض بخش خصوصی، بدون آن که 

رسما اعام شود، در عمل 50 برابر می شود.
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ســال های 6 درصد طــی  کشــور  در  صنعــت  ســاالنه  رشــد  متوســط 
1368 تــا   1313

کمتریــن ســهم صنعــت و معــدن از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور 7.8 درصد
در ســال 1358

ساختار  ارتقای  و  تولید  در  تنوع  ارتقای  سبب 
اقتصاد به سمت پیچیدگی و افزایش به کارگیری 

مهارت در تولید خواهد شد.
از  صنعت  بخش  سهم  اهمیت،  این  باوجود 
اقتصاد ایران بر اساس قیمت های جاری همواره 
با نوسان روبه رو بوده است. کمترین سهم بخش 
صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی مربوط 
به سال 1358 است که به دالیل سیاسی و عمدتا 
سال،  آن  در  کارخانه ها،  در  اعتصاب  گسترش 
تولید  از  درصدی   7.8 سهم  معدن  و  صنعت 
را به خود اختصاص داده بود.  ناخالص داخلی 
بعد از آن سهم بخش صنعت با فرازوفرودهایی تا 
سال1376  به 18 درصد رسید که بیشترین سهم 
کنون است. این سهم  این بخش از سال 1338 تا
از  اما  باقی ماند،  تا سال 1381 در همین حدود 
سال 1381 به بعد، روند مداوم نزولی سهم صنعت 

از کل اقتصاد ایران آغاز شد.

پیشی گرفتن مسکن و دالر از صنعت
قیمت های  اساس  بر  صنعت  سهم  نزولی  روند 
قیمت  ایران،  اقتصاد  در  نشان می دهد  جاری، 
کاالها  کاالهای صنعتی در مقایسه با قیمت سایر 
و خدمات، کمتر افزایش یافته است. این موضوع 
با  مقایسه  در  که  باشد  دلیل  این  به  می تواند 
افزایش قیمت کاالهایی که فاقد قابلیت صادرات 
و واردات هستند به ویژه بخش مسکن، قیمت 
یافته  کاهش  معدن  و  صنعت  بخش  در  نسبی 
است، زیرا کاالهای وارداتی همواره رقیب تولیدات 
بخش صنعت هستند و به جز برخی بخش های 
این  عمال  آن،  امثال  و  خودرو  مانند  محدود 
کاالهای وارداتی است؛  بخش در معرض رقابت با 
بنابراین امکان افزایش قیمت محصوالت در این 
بخش متناسب با سایر بخش ها مانند خدمات 
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اخیر،  دهه های  در 
و  افت  با  کشور  صنایع 
گاهی  بوده اند.  مواجه  متعددی  خیزهای 
به  نفت  پول  که  کرده اند  خیال  دولت ها 
آن  کمک  به  می توانند  و  دارند  کافی  میزان 
که الزم داشته باشند، به راحتی  هر چیزی را 
داخلی  صنایع  به  چندانی  نیاز  و  کنند  وارد 
کارخانه ها و  نداریم. در چنین شرایطی، البته 
صنایع داخلی، می توانستند زینت المجالس 
دولتمردان باشند و هر از چند گاهی، با بریدن 
برای  فرصتی  کارخانه ها،  از  بازدید  یا  ربان 
انتشار عکس و فیلم خود در فضای صنعتی 
که  در اختیار داشته باشند؛ آن هم بدون این 
پای درددل صنعتگران بنشینند و برای رفع 
گاهی هم  کنند.  مشکالت آن ها چاره اندیشی 
کم پول شدند و در چنین شرایطی،  دولت ها 
صنایع  از  و  کرد  هندوستان  یاد  فیل شان 
امکان  که  حالی  در  کردند  صحبت  داخلی 
کمک به رفع مشکالت صنایع، از جمله تامین 
نقدینگی در گردش یا تسهیل خرید مواد اولیه 

را هم نداشتند.
رشد صنعتی، به یک برنامه ریزی درازمدت و 
پایدار احتیاج دارد. اما گویی برخی از مسئوالن 
که  تصور می کنند صنعت داخلی، حالتی دارد 
برویم  سراغش  به  داشتیم  دوست  وقت  هر 
که نخواستیم، مسئولیتی در  و هر وقت هم 

موردش نداشته باشیم.
خارجی،  روابط  به ویژه  دولت  سیاست های 

تاثیر مهمی بر  وضعیت صنایع داخلی بر جای 
که به هر دلیل، جامعه  می گذارد. در شرایطی 
نقدینگی  شود،  سیاسی  التهاب های  دچار 
و  طال  خانه،  مانند  مسائلی  سمت  به  مردم 
اتومبیل  گاهی هم پیش خرید  سکه و دالر و 
و... کشیده می شود. در چنین شرایطی، پولی 
که می تواند به رونق همه بازارها از جمله بازار 
کند، به سیل ویرانگری  کمک  صنایع داخلی 
تبدیل می شود و در این میان، اولین قربانی، 
یا  نمی توانند  که  هستند  کشور  صنایع 

نمی خواهند شریک این بازی مخرب شوند.
روز  نام  به  مراسمی  سال،  هر  تیر  دهم 
راستی جایگاه  به  اما  برگزار می شود.  صنعت 
تصمیم های  و  کشور  اقتصاد  در  صنعتگران 
کم شدن  که  کجاست؟ مسئوالنی  مسئوالن 
گوجه فرنگی یا حتی نوشابه در  سیب زمینی، 
سوپرمارکت های شهر را بحران می دانند و برای 
حل و فصل آن جلسه فوری تشکیل می دهند 
که  کشور  کارخانه در سراسر  ولی وقتی صدها 
با خون دل خوردن های فراوان تاسیس شده 
بود، طی چند سال به رکود و تعطیلی و حتی 
مصادره توسط بانک و دیگر طلبکاران کشیده 
گذشتند و  کنار موضوع  شد، خیلی راحت از 
یا عوارض  اینها نشانه های رکود است  گفتند 

تصمیم های اشتباه دولت های قبلی. 
از  می تواند  و  می شود  صنعتی  کشوری 
دستاوردهای آن در اقتصاد خود بهره مند شود 
صنعتگران  اجتماعی اش  گروه  شادترین  که 
باشند و همه جا، نه فقط در حرف و سخنرانی 
برنامه ریزی  و  تصمیم گیری  در  بلکه  شعار،  و 
اما  باشند.  داشته  قرار  مجلس  صدر  در  نیز 
که در ایران اینطور نیست. غم و  سال هاست 
و  است  صنعتگران  سهم  خوردن،  دل  خون 

پول های بادآورده، سهم عده ای دیگر.

کار گالب و گل حکم ازلی این بود در 
کاین شاهد بازاری، وان پرده نشین باشد

جام می و خون دل، هر یک به کسی دادند
در دایره قسمت، اوضاع چنین باشد

و مسکن و مستقالت وجود ندارد. از سوی دیگر، 
به نظر می رسد کنترل های قیمتی در این بخش، 
بیش از سایر بخش ها است. مجموع این عوامل، 
در  نسبی  قیمت های  شده اند  سبب  همگی 
کمتر از سایر بخش ها در  بخش صنعت و معدن، 
اقتصاد ایران افزایش یافته و در بخش عمده ای از 
سال های گذشته، حتی شاهد کاهش سهم این 

بخش باشیم.

گر تب داریم بد نگوییم به مهتاب ا
کوچک شدن مستمر سفره اهالی صنعت، همه 
اعضای خانواده بزرگ صنعت ایران را آزار می دهد 
و در این مسئله، تفاوتی بین کارگر و کارفرما نیست 
تولید  مسیر  در  که  نقشی  به تناسب  یک  هر  و 
دولت های  متاسفانه  می بینند.  آسیب  دارند، 
اخیر، در هر 2 حالت ثروت و فقر دولت، صنایع 
با  پولی،  رونق  سال های  در  کرده اند.  قربانی  را 
سهم  واردکنندگان،  به  ارزی  مشوق های  ارائه 
در  دیگر  سوی  از  و  داده اند  کاهش  را  صنعت 
سال های کم پولی خود، با انواع مالیات و عوارض 
و دریافت های دولتی، چشم به اندک نقدینگی 
صنایع کشور دوخته و درواقع، صنایع را به قربانی 
عزا و عروسی تبدیل کرده اند. در سال های گذشته 
که رود خروشانی به نام درآمدهای نفتی در جریان 
بود، با اتکا به این رود، چهار میلیون حقوق بگیر، 
در  شد.  ایجاد  اداره  و  دولتی  دستگاه  کارمند، 
کنار این رودخانه خروشان، یک قنات آب زالل 
نیز به عنوان بخش خصوصی وجود داشت؛ اما 
حاال که این رودخانه بزرگ خشک  شده، همه به 
قنات بخش خصوصی حمله کرده اند تا آن را هم 
کنون که درآمدهای نفتی دولت کم  بخشکانند. ا
شده است، مالیات و عوارض بخش خصوصی، 
برابر  عمل 50  در  شود،  اعالم  رسما  آن که  بدون 
ایجاد  بخش  این  برای  مشکل  هزاران  و  شده 
می شود. بعد هم می گویند چرا بخش خصوصی 
کشور را نجات نمی دهد.  فعال نیست و اقتصاد 
کردن  که دانسته یا ندانسته، به نحیف  آیا زمانی 
و در عین  اهتمام می ورزیدند  بخش خصوصی 
حال شعار حمایت از این بخش را سر می دادند، 
خصوصی  بخش  بودند؟  روزهایی  چنین  فکر 
کشور به این مشکالت معترض است و متاسفانه 
اعتماد  نیز  برنامه ها و شعارهای دولت  به  دیگر 
نکرده  دریافت  مثبتی  عملی  پیام  چون  ندارد؛ 
گذشته برای بخش خصوصی  که از  و مشکالتی 
که  کالبدشکافی نشده  ایجاد شده است، هنوز 

دیگر تکرار نشود.
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

که وعده تو دادی و او به جا آورد چرا

 خون دل خوردن
سهم صنعتگر ایرانی است

 عبدالله سخن سنج
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه

یادداشت
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ایرانــی  کاالی  از  حمایــت  نــام  بــا  امســال 
مــی رود  انتظــار  و  اســت  شــده  نامگــذاری 
ــای  ــا و رهنموده ــئوالن اداری، توصیه ه مس
رهبــر فرزانــه انقــالب را بشــوند و شــاید ایــن 
بــار از خــواب غفلــت بیــدار شــده و بــرای رفــع 
اقــدام  کشــور  صنعتــی  جامعــه  مشــکالت 
کارگــر  گــر ایــن اتفــاق بیفتــد،  کننــد. امــروز ا
ایرانــی دیگــر بیــکار نمی شــود. امــام صــادق 
بــرای روزی  را  کــه خــود  کســی  )ع( فرمــود: 
کار  و  می انــدازد  زحمــت  بــه  خانــواده اش 
کــه در راه  می کنــد، هماننــد رزمنــده ای اســت 

می جنگــد. خــدا 
دولــت  کــه  کنونــی  اقتصــادی  شــرایط  در 
نیــاز  تامیــن دالر مــورد  بــه  را موظــف  خــود 
واردکننــدگان بــا قیمــت 4200 می دانــد، بــرای 
محصــوالت  از  اســتفاده  مصرف کننــدگان 
وارداتــی، صرفــه اقتصــادی بیشــتری دارد. 
کشــور  ــرای صنعــت  امــا ایــن زنــگ خطــری ب
تــورم،  رکــود،  از  ناشــی  آســیب های  اســت. 
ــی و دیگــر  ــاال، مســائل مالیات ــرخ ارز، بهــره ب ن
عوامــل قــدرت رقابــت را از تولیدکننده داخل 
کاهــش می دهــد.  می گیــرد و ســهم بــازار او را 
ســاختارهای  اصــالح  بحــران،  از  خــروج  راه 
در  امــور  همــه  این کــه  اســت؛  داخلــی 
خدمــت تولیــد باشــد ذهــن و فکــر مســئوالن 
سیاســت گذار بــه ســمت تولیدمحــوری بــرود 
ــه آینــده،  ــگاه ب ــا انگیــزه الزم ایجــاد شــود. ن ت
تولیــد  در  تفکــر  نــوع  تــا  می شــود  ســبب 
کنــد؛ زیــرا پیشــرفت و توســعه، یکــی  تغییــر 
اســت.  تولیــدی  فعالیت هــای  الزامــات  از 
رمــز مانــدگاری برخــی برندهــا در بازارهــای 
کــه  بــه همیــن مســئله برمی گــردد  جهانــی 
دولت هــای آن هــا، راه را بــرای تولیــد تســهیل 
کردنــد تــا تولیدکننــدگان، بتواننــد بــه افزایــش 
تمام شــده  قیمــت  کاهــش  و  کیفیــت 
کاش در  کننــد. ای  محصــوالت شــان فکــر 
کنیــم تــا  ایــران نیــز  بتوانیــم همیــن راه را طــی 
کشــورمان  موجــب ســرافرازی هــر چــه بیشــتر 

شــویم. جهانــی  عرصه هــای  در 

 محورهای
مهم

رشد صنعتی، به یک برنامه ریزی درازمدت 
و پایدار احتیاج دارد. اما گویی برخی از 

مسئوالن تصور می کنند صنعت داخلی، 
حالتی دارد که هر وقت دوست داشتیم به 

سراغش برویم و هر وقت هم که نخواستیم، 
مسئولیتی در موردش نداشته باشیم

سیاست های دولت به ویژه روابط خارجی، 
تاثیر مهمی بر وضعیت صنایع داخلی بر جای 

می گذارد. در شرایطی که به هر دلیل، جامعه 
دچار التهاب های سیاسی شود، نقدینگی 

مردم به سمت مسائلی مانند خانه، طا و 
سکه و دالر و گاهی هم پیش خرید اتومبیل 

و... کشیده می شود

دهم تیر هرسال، مراسمی به نام روز 
صنعت برگزار می شود. اما به راستی جایگاه 

صنعتگران در اقتصاد کشور و تصمیم های 
مسئوالن کجاست؟

غم و خون دل خوردن، سهم صنعتگران است و 
پول های بادآورده، سهم عده ای دیگر

راه خروج از بحران، اصاح ساختارهای داخلی 
است؛ این که همه امور در خدمت تولید باشد 

ذهن و فکر مسئوالن سیاست گذار به سمت 
تولیدمحوری برود تا انگیزه الزم ایجاد شود
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معدن   280 از  بیش  کرمانشاه  استان 
که بیشتر آن ها غیرفعال  شناخته شده دارد 
یا نیمه فعال هستند. اصلی ترین معادن در 
کرمانشاه در حوزه  حال بهره برداری استان 
ساختمانی  مصالح  و  طبیعی  قیر  سنگ، 
گر  ا که  است  حالی  در  این  هستند.  شن  و 
جدی تری  بهره برداری  موجود،  معادن  از 
در  معدنی  کتشافات  ا صنعت  شود،  انجام 
استان نیز رشد کرده و به یقین، ظرفیت های 

معدنی متنوع تری کشف خواهد شد.
به عنـوان مثـال، معـادن سـنگ بـه دلیل برند 
سـنگ هرسـین بـا ظرفیـت متوسـط فعالیـت 
در  واقـع  اسـتان  قیـر  معـدن   30 می کننـد. 
گیـالن غـرب و قصرشـیرین در وضعیـت بسـیار 
نامناسب و عمدتا غیرفعال قرار دارند. معادن 
عـدم  دلیـل  بـه  شـن  و  سـاختمانی  مصالـح 
رکـود در طرح هـای عمرانـی،  و  ساخت وسـاز 
حـال  در  مناسـب  نه چنـدان  به صـورت 
فعالیـت هسـتند و دلیـل آن نیـز، عـدم تقاضـا 
اسـت. متاسـفانه هیچ کـدام از مسـئوالن بـه 
ندارنـد.  توجـه  معـدن کاران  کاری  شـرایط 
وقتـی یـک معـدن کار در انتهای کشـور بدون 
نیازمنـد  می کنـد،  فعالیـت  امکاناتـی  هیـچ 

ارزان قیمـت  تسـهیالت  و  مسـئوالن  توجـه 
بـرای  اجتماعـی  تامیـن  معافیـت  و  اسـت 
کمتر توسعه  یافته  تولیدکنندگان در مناطق 

دارد. ضـرورت 
مقاومتـی  اقتصـاد  مسـئوالن،  از  هیچ کـدام 
معظـم  مقـام  نمی کننـد.  اجـرا  دلسـوزانه  را 
رهبـری هرسـاله بـا درایـت نسـبت بـه تولید و 
اشـتغال موضـوع اقتصـاد مقاومتـی را مطرح 
می کننـد؛ امـا یـک عـده در روزهـای نخسـت 
نیـز  دیگـر  عـده ای  و  کتفـا  ا بنـر  نصـب  بـه 
کـه  صرفـا آن را تفسـیر می کننـد، در صورتـی 
گام در ایـن راسـتا، تقویـت تولیـد  مهم تریـن 
کـه می تواننـد در  افـراد و مسـئوالنی  اسـت. 
راسـتای رونـق تولیـد و افزایـش اشـتغال زایی 
کننـد،  کار غفلـت  گام بردارنـد و از ایـن  کشـور 
کشـور  بـه  و  هسـتند  شـهدا  خـون  مدیـون 

کرده انـد. خیانـت 
معـدن کاران از رئیس جمهور انتظـار دارند به 
وعده هـای خـود در زمینـه رونـق تولیـد عمل 
کنـد. مسـئوالن داخلـی نسـبت بـه موضـوع 
بـه  چنانچـه  امـا  هسـتند  کم توجـه  معـادن 
از  بسـیاری  شـود،  جـدی  توجـه  معـادن 
می شـود.  رفـع  محـروم  مناطـق  مشـکالت 

کشـور و دولـت سـنگ  کـه  عدالـت اجتماعـی 
آن را بـه سـینه می زننـد، بـا توسـعه معـادن 
اسـتان، به خوبـی محقـق خواهـد شـد؛ زیـرا 
نفـر   30 تـا   20 متوسـط  به طـور  معـدن  هـر 
اشتغال زایی مستقیم و 150نفر اشتغال زایی 
غیرمسـتقیم دارد؛ بنابرایـن تنهـا بـا رونـق 30 
کـه در وضعیـت بغرنجـی  معـدن قیـر اسـتان 
قـرار دارنـد، مشـکل چنـد هـزار خانـواده رفـع 

می شـود.
نظامـی،  حملـه  خطـر  و  داعـش  امـروز 
بلکـه  نمی کنـد  تهدیـد  را  کرمانشـاه  اسـتان 
کـه در صـورت  سـیل جمعیـت بیـکار اسـت 
مـا  بـه  سـنگینی  ضربـه  مسـئوالن،  غفلـت 
و  اسـتان  ارشـد  مدیریـت  مـی آورد.  وارد 
دسـتگاه های امنیتـی بایـد بـا تحقیقاتـی در 
زمینه فرهنگ و ظرفیت های هر شهرستان، 
را  سـرمایه گذاران  بـرای  نیـاز  مـورد  امنیـت 
کننـد تا برای جذب آن ها به اسـتان و  فراهـم 
اجـرای طرح های مختلف اقتصادی به ویژه 
شـود.  فراهـم  الزم  انگیـزه  معـادن،  توسـعه 
بـرای سـرمایه گذار،  تامیـن امنیـت  بـر  عـالوه 
سـود  بـا  تسـهیالتی  بایـد  بانکـی  سیسـتم 
کـم و بـدون وثیقه هـای 2/5 برابـری  واقعـی 

دهـد. قـرار  تولیدکننـده  اختیـار  در 
دولـت بایـد تسـهیالتی را در ایـن زمینـه ارائـه 
در  مـا ظرفیت های قـوی  کـه  آنجـا  از  دهـد. 
جـزو  حـوزه  ایـن  در  و  داریـم  معدنـی  مـواد 
برترین هـای دنیـا هسـتیم، الزم اسـت بـرای 
از  توسـعه،  و  رشـد  شـعارهای  عملی کـردن 
طرف دولت حمایت جدی شـویم. حمایت 
آبادانـی  سـبب  خصوصـی،  بخـش  از  دولـت 
شـده و در پـی آن عدالـت اجتماعی نیز برقرار 

ظرفیت خاموش
 راهکارهای توسعه معادن استان 

 محمدعارف ابراهیمی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه

280
معدن شناخته شده 

کرمانشاه که بیشتر آن ها 
غیرفعال یا نیمه فعال است

30
معدن قیر استان در گیان غرب 
و قصرشیرین با وضعیت بسیار 

نامناسب و غیرفعال

30
اشتغال زایی مستقیم 

برای فعال شدن هر معدن

150
اشتغال زایی غیرمستقیم 
برای فعال شدن هر معدن

یادداشت
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می شـود.
طبیعی  معادن  کرمانشاه  استان  در 
از  بسیاری  که  دارد  وجود  زیادی  بسیار 
است.  باقی مانده  دست نخورده  آن ها 
موجود،  معدنی  مواد  و از  کنیم  همت  گر  ا
باشیم،  داشته  را  بهره برداری  بهترین 
این  می یابد.  کاهش  قیمت مواد معدنی 
کنون  ا که  دارد  اهمیت  نظر  این  از  مسئله 
به  قیر،  مانند  استان  معدنی  مواد  از  برخی 
دلیل قیمت تمام شده باال، با بحران خریدار 
مواجه هستند. امروزه قیر طبیعی به دلیل 
عدم توازن در عرضه و تقاضا با رکود مواجه 
است. بیشتر ذخایر معدنی قیر طبیعی، در 
غرب کشور است اما استخراج هایی که انجام 
می شود محدود است. ما باید برای رشد و 
توسعه استخراج، برنامه ریزی های بلندمدت 
تکنولوژی های  از  بتوانیم  و  باشیم  داشته 
کنیم. بیشترین انتقاد من  بهتری استفاده 
است؛ چون  دانشگاه ها  به  حوزه،  این  در 
در  چیزی  آزمایشگاهی،  نتایج  به جز  عمال 
با  حاضریم  که  صورتی  در  نداریم؛  دست 
غ التحصیالن رشته های مربوطه قرارداد  فار
ببندیم و از علم و دانش آن ها استفاده کنیم. 
استان  میان  که  مشترکی  مرز  به  توجه  با 
کشور عراق وجود دارد در اقلیم  کرمانشاه و 
کردستان عراق، بازار مناسبی برای صادرات 
سنگ مهیا است. سنگ هرسین این استان 
برندی جهانی است و ایجاد نمایشگاه دائمی 
در قالب »شهر سنگ« می تواند به شناخت 

بهتر آن در منطقه کمک کند.
موقعیت  سوریه،  و  عراق  کشور  بازسازی 
استان  سنگ  این که  برای  است  مناسبی 
با  کنیم.  صادر  کشورها  این  به  را  کرمانشاه 
توجه به این که صادرات سنگ فرآوری شده 
به همراه دارد، الزم  را  بیشتری  ارزش افزوده 
استان  این  سنگ بری  کارخانه های  است 
کارخانه های  به تکنولوژی روز مجهز شوند و 
بتوانیم  گر  شود. ا دایر  جدیدی  سنگ بری 
و  بگیریم  پیشی  ترکیه  کشور  از  صادرات  در 
کنیم،  ایفا  نقشی  کشورها  این  بازسازی  در 
شرایط صنعت سنگ تحولی اساسی می یابد. 
برابر صنعت سنگ  ایران در  صنعت سنگ 
کشورهای توسعه یافته تکنولوژی ضعیف تری 
دارد. برای ورود تکنولوژی به صنعت فرآوری، 
بانک ها باید تسهیالتی را با شرایط بازپرداخت 
ارائه  بخش  این  فعاالن  به  مدت  طوالنی 

دهند.

مطالبات معدن کار

توجه مسئوالن 1

2

3

4

حمایت از معدن کار برای تمرکز روی بازار عراق5

همکاری دانشگاه ها با معادن برای دستیابی 
به تکنولوژی های روز

تسهیاتی با سود واقعی کم و بدون 
وثیقه 2/5 برابری

معافیت تامین اجتماعی برای 
تولیدکنندگان در مناطق کمتر توسعه یافته
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رهبری،  معظم  مقام  فرمایشات  اساس  بر 
اولویت  به عنوان  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
کشور و شعار سال تعیین شده است.  اصلی 
دستاوردهای  نام گذاری،  این  خوشبختانه 
می دهد  نشان  و  داشته  همراه  به  را  خوبی 
به  کشور،  اقتصادی  مشکالت  از  بخشی 
اتکای شیوه های فرهنگی، قابل حل و فصل 

است. 
کاالی ایرانی در سه بخش  برنامه حمایت از 
تولید، توزیع و مصرف قابل اجراست. بر این 
که  کنون  ا موظفند  تولیدکنندگان  اساس، 
حمایت جدی مسئوالن ارشد نظام و به تبع 
را در اختیار دارند، پاسخ مناسبی  آن مردم 
تولید  طریق  از  و  داده  حمایت ها  این  به 
رقابتی، وظیفه ملی خود  و  با کیفیت  کاالی 
اطالع  با  نیز  مردم  همچنین  کنند.  اجرا  را 

کاالهایی خواهند  کاالی ایرانی، اولویت را به استفاده از  از نتایج مصرف 
کار، سرمایه و مدیریت هم وطنان آن ها در سنگر  که محصول نیروی  داد 
تولید است. با این حال، دو ضلع تولید و مصرف، زمانی می توانند مثلث 
که ضلع سوم، یعنی نظام توزیع  کنند  کاالی ایرانی را تکمیل  حمایت از 
کند. این مسئله، اهمیت و نقش  گرفته و همراهی شان  کنار آن ها  قرار  نیز 
توزیع در فرایند اجرای برنامه های تقویت و حمایت از کاالی ایرانی را نشان 

می دهد.
هستند.  اصناف  کشورى،  هر  در  مدنی  نهادهاى  بزرگ ترین  از  یکی 
بازار،  تعیین وضعیت  در  و  اداره می شوند  مردم  توسط خود  نهادها  این 
کاالها و هدایت سلیقه مشتریان، نقش بسیار موثرى دارند.  قیمت گذارى 
نبض اقتصاد هر جامعه، در دست بازاریان است. آن ها می توانند با اولویت 
کاالهای  فروش  و  خرید  از  جلوگیری  و  ایرانی  کاالهای  فروش  به  دادن 

کنند.  کمک  قاچاق، به رشد و بالندگی اقتصاد ملی 
بازاریان هیچ گاه از انقالب و نظام جدا نبوده و همواره یکی از پشتیبان های 
را  بحران ها  شایسته ،  نحو  به  تحریم ها  و  جنگ  در  و  بوده  انقالب  اصلی 
کرده اند.  نقش اصناف در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی نیز  مدیریت 

که  غیر قابل انکار است. این اصناف هستند 
کردند تا برخی از چالش های به وجود  کمک 
آمده بر سر راه اقتصاد مقاومتی، به فرصت 
همچنین  بازاریان  و  اصناف  شود.  تبدیل 
در حمایت از تولید ملی نقش ویژه ای دارند 
کاالی  از  استفاده  به  را  مردم  می توانند  و 

داخلی ترغیب کنند. 
پروانه  دارای  صنفی  واحد  هزار   30 کنون  ا
در  صنفی  اتحادیه   60 نظر  زیر  کسب 
کرمانشاه و حداقل در 400 رسته  شهرستان 
که پتانسیل  صنفی مشغول فعالیت هستند 
کشور  بسیار مناسبی برای اشتغال استان و 
در اختیار دارند و می توانند به اشتغال زایی، 
رونق بخشیدن به اقتصاد و حمایت از تولید 

کنند. ملی، کمک 
و  خوب  بسیار  روابط  دلیل  به  خوشبختانه 
که بین اتاق بازرگانی و اتاق اصناف  نزدیکی 
کرمانشاه وجود دارد و جو همدلی و همراهی 
مبنی  رهبری  معظم  مقام  تدابیر  اجرای  در 
در  مسئله  این  ایرانی،  کاالی  از  حمایت  بر 
برخوردار  بهتری  روند  از  کرمانشاه  استان 
برگزاری  به  می توانم  زمینه  این  در  است. 
در  ایرانی  کاالهای  نمایشگاه  موفقیت آمیز 
خوبی  دستاوردهای  که  کنم  اشاره  استان 

گذر از رکود
 کارکرد اصناف در حمایت از کاالی ایرانی 

 رضا سلیم ساسانی
رئیس اتاق اصناف کرمانشاه

یادداشت
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به همراه داشت و می تواند به عنوان الگوی 
کاری مناسب، در دیگر استان ها مورد توجه 

گیرد.  قرار 
کاالی  در اوایل سال 97 به منظور حمایت از 
اتاق  و  بازرگانی  اتاق  مشترک  کمیته  ایرانی 
اصناف را تشکیل دادیم تا ببینیم به صورت 
عملی چگونه می توانیم به این موضوع ورود 
کنیم و خوشبختانه فعالیت های این کمیته، 
کرمانشاه، همراه شد و  با استقبال استاندار 
طی جلسات و پیشنهادهای ارائه شده، قرار 
که نسبت  باشیم  استانی  اولین  این شد  بر 
کاالهای داخلی تولید  به برگزاری نمایشگاه 
که در نهایت نیز به این  کنیم  استان، اقدام 

هدف نائل آمدیم.
که از 11 تا 14 اردیبهشت ماه  این نمایشگاه 

در محل دائمی نمایشگاه های استان کرمانشاه  برگزار شد، فرصت مناسبی 
برای ارتباط بین تولیدکنندگان و اصناف مختلف استان فراهم کرد. در این 
لوازم خانگی،  موادغذایی،  فوالد،  نمایشگاه محصوالتی همچون فرش، 
که از توانمندی جدی صنایع  ک، پزشکی و خودروسازی ارائه شد  پوشا
یادشده  نمایشگاه  دارد.  حکایت  کرمانشاه  استان  در  به ویژه  کشورمان 
همکاری  ایرانی،  کاالی  از  حمایت  ملی  پروژه  اجرای  برای  تا  کرد  کمک 

مطلوب و تنگاتنگی بین تولیدکنندگان و اصناف استان شکل بگیرد.
کرمانشاه  استان  تولیدکنندگان  رنگ  پر  نمایشگاه، شاهد حضور  این  در 
اقتصادی  رکود  با  دالیلی  به  که  کشور  ویژه  شرایط  به  توجه  با  بودیم. 
مواجه هستیم، سطح باالی مشارکت تولیدکنندگان در نمایشگاه از یک 
دیگر،  سوی  از  داخل  ساخت  کاالهای  خرید  برای  مردم  استقبال  و  سو 
کاالی  که مردم به ضرورت و فواید حمایت از  نشان دهنده توجهی است 
ایرانی پیدا کرده اند. امیدواریم بتوانیم با کمک مردم و مسئوالن، از فرصت 
گامی بلند در جهت رشد و شکوفایی  به وجود آمده بهترین بهره را برده و 

استان کرمانشاه برداریم.

از  بعد  کرمانشاه  استان  اصناف  همچنین 
یکپارچه  به صورت  معظم،  رهبر  فرمایشات 
به  استان  سطح  در  کارد  پال و  بنر  نصب  با 
رفتند  داخلی  تولیدات  از  حمایت  استقبال 
عمل  جامه  راستای  در  نیز  ادامه  در  و 
به صورت  ملی،  خواسته  این  به  پوشاندن 
کاالهای ایرانی و  عملی، نسبت به حمایت از 
افزایش سهم آن در سبد مصرف مردم اقدام 

کرده است. 
ایرانی  کاالی  از  حمایت  در  اصناف  نقش 
همه  از  دلیل  همین  به  و  است  مهم  بسیار 
استقالل  برای  می خواهم  صنفی  همکاران 
کنند  کشورمان و حل معضل بیکاری تالش 
این  به  داخل،  تولید  کاالهای  فروش  با  تا 

کمک شود. مهم 

 محورهای
مهم

30هزار 
30 هزار واحد صنفی کرمانشاه 

می توانند به اشتغال زایی، 
رونق بخشیدن به اقتصاد و 
حمایت از تولید ملی، کمک 

کنند

فرهنگ

بخشی از مشکات اقتصادی 

کشور، به اتکای شیوه های 

فرهنگی، قابل حل  است

وظیفه ملی

تولیدکنندگان موظفند با 

تولید کاالی باکیفیت و رقابتی، 

وظیفه ملی خود را اجرا کنند

توز�یع

توزیع در کنار تولید و مصرف، 

مثلث حمایت از کاالی ایرانی 

هستند

اولین 

کرمانشاه اولین استان بود که 

در نمایشگاه کاالهای داخلی را 

در سال 97 برگزار کرد

اصناف 
از همه همکاران صنفی 

می خواهم برای استقال 
کشورمان و حل معضل بیکاری 

تاش کنند

بازار 

نبض اقتصاد هر جامعه، در 

دست بازاریان است



14

بازار  در  مالی  تامین  ابزارهای  نداشتن  تنوع 
اغلب  است  شده  موجب  ایران،  سرمایه 
پول  بازار  در  مالی  تامین  سمت  به  مشتریان 
متمایل شوند و این مسئله، اهمیت بانک ها 
کشور مضاعف می سازد.  را در فضای اقتصادی 
که شرکت ها و بنگاه های  به همین دلیل است 
اثربخش ترین  و  مهم ترین  را  بانک  اقتصادی، 
با  بانک ها  باید  بنابراین  می بینند؛  مالی  ابزار 
و  مالی  منابع  تخصصی،  توان  از  بهره گیری 
بازنگری در دستورالعمل ها و رویه ها متناسب 
راستای  در  حرکت  ضمن  مشتریان،  نیاز  با 
کالن اقتصادی، موجبات فعال سازی  اهداف 
ظرفیت های بالاستفاده بنگاه های اقتصادی و 

ایجاد اشتغال را فراهم آورند.
نباید صرفا،  اقتصادی  بنگاه های  تامین مالی 
بلکه  شود،  انجام  تسهیالت  اعطای  طریق  از 
ارائه  با  باید  اعتباری  موسسات  و  بانک ها 
خدمات مشاوره ای و تمرکز بر نیاز مشتریان، به 
دنبال خلق و توسعه محصوالت بانکی و مالی 
برای  مشتریان،  پیچیده  مسائل  با  متناسب 

درخواست های  به  دقیق  و  موثر  پاسخگویی 
آن ها باشند. در حال حاضر بانک ها می توانند 
داخلی  صنایع  مقابل  در  قهرمانانه  نرمش  با 
در دو بخش صدور ضمانت نامه های بانکی و 
وثیقه های مورد نیاز برای وام ها، به رونق تولید 

داخلی و صادرات غیردولتی کمک کنند.

ضمانت نامه ها
اسنادی  اعتبار  و  بانکی  ضمانت نامه های 
داخلی، از مهم ترین ابزارهایی است که بانک ها 
صدور  شرایط  تسهیل  و  اصالح  با  می توانند 
مربوط  دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  در 
به آن ها، به تامین مالی بنگاه های اقتصادی 

کمک شایان توجهی کنند.
ایرانی در حال حاضر براساس یک  بانک های 
بخشنامه نانوشته، از صدور ضمانت نامه های 
این  عمال  و  می کنند  پرهیز   )GB( بین المللی 
بخش به دلیل هزینه های باالی ضمانت نامه  
صادره از سوی بانک های خارجی، قفل شده 
است. اما روند صدور ضمانت نامه های داخلی 

نیز وضعیت بهتری ندارد.
در حال حاضر طبق آخرین دستورالعمل های 
بابت  موظف اند  بانک ها  مرکزی،  بانک 
گمرکی  ضمانت نامه های  صدور  تضمین 
حداقل 20 درصد وجه ضمانت نامه و در مورد 
وجه  درصد   10 معادل  ضمانت نامه ها  سایر 
اوراق  نقد،  وجه  به صورت  را  ضمانت نامه 
مشارکت سپرده ریالی و… از ضمانت خواه اخذ 
بانک های  در  که  است  حالی  در  این  کنند. 
 3 کثر  حدا ارقام  این  توسعه یافته،  کشورهای 
بودن  باال  است.  درصد   5 خاص  موارد  در  و 
هزینه و وجه الضمان نقدی صدور ضمانت نامه 
بانکی، سبب شده است شرکت های فعال در 
زمینه های صادرات، واردات و پیمانکاری های 
دولتی، بخشی از سرمایه خود را در این مسیر 
بانکی،  ضمانت نامه  همچنین  و  کنند  قفل 
برای  خصوصی  شرکت های  بین  رایج  ابزار 

حسن انجام کارها نباشد.
بدیهی است اعمال تعدیالت در دستورالعمل ها 
برای  صرفا  البته  یادشده،  آیین نامه های  و 
تسهیل  موجب  خوش حساب،  مشتریان 
مبادالت تجاری مشتریان خوش حساب و فعال 
نیاز  مورد  نقدینگی  از  بخشی  و  شده  بانک ها 
بنگاه های اقتصادی از این طریق تامین شده 
یا از بلوکه شدن قسمتی از منابع این بنگاه ها 
کاهش  به  بلندمدت  در  و  می شود  جلوگیری 
هزینه تولید، کاهش قیمت محصوالت، افزایش 
قدرت رقابتی محصوالت به ویژه برای بازارهای 
صادراتی، حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال 
کمک  فعال  اقتصادی  بنگاه های  در  جدید 

شایانی می کند.
و  ضمانت نامه ها  نقدی  ودایع  کاهش 
پیش پرداخت اعتبار اسنادی داخلی، ریسک 
که  اعتباری بانک ها را افزایش نخواهد داد، چرا
کاهش حداقل ها در دستورالعمل های بانکی، 
مشتریان  به  امتیازدهی  و  تشویق  برای  تنها 
که در  خوش حساب و فعال استفاده می شود 
اعتباری  رفتار  طول سالیان متوالی همکاری، 
مقبول داشته اند و در مورد سایر مشتریان نیز 
ارکان اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری با 
کلی اعطای تسهیالت و  گرفتن اصول  در نظر 
به  نسبت  متقاضی،  اعتبارسنجی  و  خدمات 

اخذ تامین کافی اقدام می کنند.

آزادسازی تدریجی وثایق
رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون  به موجب 
کمک به  کشور، به منظور  و ارتقای نظام مالی 

نرمش قهرمانانه بانک ها
 الزامات بازار پول  در مقابل صنعت  

 ابراهیم امیدی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه

یادداشت
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 محورهای
مهم

تامین مالی بنگاه های اقتصادی نباید صرفا، از طریق 
اعطای تسهیات انجام شود، بلکه بانک ها و موسسات 

اعتباری باید به دنبال خلق و توسعه محصوالت بانکی و 
مالی متناسب با مسائل مشتریان، برای پاسخگویی موثر 

و دقیق به درخواست های آن ها باشند.

باال بودن هزینه نقدی صدور ضمانت نامه بانکی سبب 
شده است شرکت های فعال تجاری، بخشی از سرمایه 

خود را در این مسیر قفل کنند و همچنین ضمانت نامه 
بانکی، ابزار رایج بین شرکت های خصوصی برای حسن 

انجام کارها نباشد.

بانک مکلف است در صورت درخواست متقاضی، 
متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیات پرداختی به 

واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد 
یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیات 

اقدام کند.

در حال حاضر بانک ها می توانند با نرمش قهرمانانه در 
مقابل صنایع داخلی در دو بخش صدور ضمانت نامه های 
بانکی و وثیقه های مورد نیاز برای وام ها، به رونق تولید 

داخلی و صادرات غیردولتی کمک کنند.

کاهش ودیعه های نقدی ضمانت نامه ها ریسک 
اعتباری بانک ها را افزایش نخواهد داد، چراکه کاهش 

حداقل ها در دستورالعمل های بانکی، تنها برای تشویق 
و امتیازدهی به مشتریان خوش حساب و فعال استفاده 

می شود.

قانون مصوب مجلس، بر آزاد سازی وثایق مازاد 
متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیات پرداختی به 

واحدهای تولیدی، تاکید کرده ولی متاسفانه ضمانت 
اجرایی مناسبی برای اجرای این قانون در کشور وجود 

ندارد.

واحدهای  از  حمایت  برای  نقدینگی  تامین 
وصول  در  تسهیل  و  خدمات  و  کاال  تولیدی 
مطالبات سررسید گذشته بانک ها یا موسسات 
مالی یا اعتباری مجوزدار، بانک مرکزی مکلف 
موسسات  و  بانک ها  همه  طریق  از  است 
اعتباری دولتی و خصوصی عامل، در صورت 
بازپرداخت  با  متناسب  متقاضی،  درخواست 
هر بخش از تسهیالت پرداختی به واحدهای 
تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد 
باقیمانده  میزان  با  متناسب  وثیقه  تبدیل  یا 

تسهیالت اقدام کند.
وثایق  آزاد سازی  بر  مجلس،  مصوب  قانون 
ولی  کرده  کید  تا تولیدی،  واحدهای  مازاد  
متاسفانه ضمانت مناسبی برای اجرای این 
به طوری که  ندارد.  وجود  کشور  در  قانون 
بانک ها،  تمام  به   بانک مرکزی  ابالغ  باوجود 
قانون  این  اجرای  از  آن ها  از  برخی  کان  کما
کرده و به بهانه باقی ماندن سایر  خودداری 
آزادسازی وثیقه های  از  بدهی های مشتری، 

مازاد جلوگیری می کنند.
و  منقول  اموال  شامل  مازاد  وثایق  لزوما 
غیرمنقول ترهین شده نزد بانک ها نیست بلکه، 
متاسفانه برخی بانک ها و موسسات اعتباری 
مجوزدار از بانک مرکزی، با هدف جلوگیری  از 
خروج منابع، باال بردن نرخ سود موثر تسهیالت 
ریسک  پوشش  برای  معتبر  وثایق  تامین  یا  و 
اقدام  تسهیالت،  اعطای   زمان  در  اعتباری، 
اعطایی  تسهیالت  از  بخشی  کردن  بلوکه  به 
از  اعم  سپرده ها  انواع  قالب  در  مشتریان،  به 

قرض  الحسنه و سرمایه  گذاری می کنند.
قانون  روح  با  مغایر  غیرقانونی،  اقدام  این 
باال  موجب  و  است  ربا  بدون  بانکی  عملیات 
از  تخطی  و  تسهیالت  سود  موثر  نرخ  رفتن 
نرخ های مقرر توسط شورای پول و اعتبار است.
امیـد بـه این که دولت، مجلس، بانک مرکزی و 
سایر دستگاه های نظارتی، ترتیبی اتخاذ کنند 
کـه عـالوه بـر بازنگـری و تعدیل دسـتورالعمل ها 
کشو ر، قدرت اجرایی  به نفع فعاالن اقتصادی 
قوانیـن مو جـود نیـز افزایـش یافتـه و هم زمان با 
درخواسـت مشـتری، بانک هـا ضمـن بررسـی و 
در صـورت لـزوم، با ارزیابی مجدد وثایق رهنی،  
وثایـق مـازاد واحدهـای تولیدی و سـپرده های 
کنند. یادشده را متناسب با مانده بدهی، آزاد 
بی شـک ایـن امـر موجـب می شـود بخشـی از 
دارایی هـای تولیدکننـدگان آزاد شـده و بـا ورود 
کمـک  کسـب و کار، بـه رونـق تولیـد  بـه فضـای 

کند.
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بــازار  ایــران در  رقیــب  ترکیــه، اصلی تریــن 
ــا پیــش از حملــه داعــش و ســقوط  عــراق ت
گذشــته، ســاالنه  موصــل، طــی دهه هــای 
افــزون بــر ١٨ میلیارد دالر صــادرات به عراق 
بسته شــدن  دلیــل  بــه  کنــون  ا داشــت. 
یعنــی  غــرب،  از  مواصالتــی  راه هــای 
مرزهــای اردن و ســوریه و شــمال، میــزان 
بــه عــراق، از نصــف ایــن  صــادرات ترکیــه 
کــه  کمتــر شــده اســت، به گونــه ای  رقــم هــم 

از ســوی  آمارهــای اعالم شــده  اســاس  بــر 
کشــور بــه  گمــرکات ترکیــه، صــادرات ایــن 
کاهــش  دالر  میلیــارد  هشــت   بــه  عــراق 
رقیــب  دو  به بیان دیگــر،  اســت.  یافتــه 
اصلــی بــازار تجــاری عــراق، یعنــی ایــران و 
کنــون بیــش از هــر زمــان دیگــر از  ترکیــه، ا
بــه هــم نزدیــک  بــه عــراق  نظــر صــادرات 
ایــران  کــه  موضــوع  ایــن  البتــه  شــده اند؛ 
واردات قابل توجهــی از عــراق نــدارد و همــه 

عــراق  بــه  صــادرات  را  تجــاری اش  حجــم 
تشــکیل می دهــد، وزنــه ایــران را افزایــش 
ــازار تقریبــا  داده اســت. چیــن نیــز در ایــن ب

همپــای مــا حرکــت می کنــد.
داشــت  توجــه  بایــد  ترکیــه  مــورد  در  امــا 
گــر از فرصــت موقــت ایجــاد شــده بــه  کــه ا
دالیــل سیاســی اســتفاده نکنیــم، ممکــن 
گرفتــه و  ــود را پــس  ــگاه خ اســت ترکیــه جای
بــه شــدت از مــا ســبقت بگیــرد. زیــرا قــدرت 
صــادرات ترکیــه، پنــج برابــر ایــران بــوده و 
کثــر مواقــع  قیمــت تمام شــده آن هــا نیــز در ا
از  ترکیــه  از ســوی دیگــر،  از ماســت.  کمتــر 
ابتــدا بــه عــراق صــادرات داشــته اســت، امــا 
ایــران پــس از ســقوط صــدام صــادرات خــود 

کــرد. را آغــاز 
عــراق مهم تریــن فرصــت و بزرگ تریــن بــازار 
ــود و  ــوب می ش ــران محس ــده ای ــال و آین ح
گــر مــا نتوانیــم حضــور خــود را در ایــن بــازار  ا
کنیــم، باید  تثبیــت و در عیــن حــال متنــوع 

پاســخگوی آینــدگان باشــیم.
کمرنــگ  فرصــت  از  تــا  کنیــم  تــالش  بایــد 

کاالهــای ایرانــی در بــازار عــراق رشــد چشــمگیری داشــته و از زیــر 10 درصــد بــه حــدود 18 درصــد رســیده  در ســه ســال اخیــر ســهم 
کاهــش  کاالهــای ترکیــه ای در بــازار عــراق رونــد نزولــی داشــته و هرســال  کــه در همیــن مــدت، ســهم  اســت. ایــن در حالــی اســت 

یافتــه اســت. بــا ایــن حــال هنــوز ترکیــه بــا انــدک فاصلــه ای، ســهم موثرتــری نســبت بــه ایــران در اختیــار دارد.

گزیر گذر نا
 الزام های توسعه صادرات صنعتی 

 ابراهیم خمیسی
عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه و عضو اتاق مشترک ایران و عراق

یادداشت
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شــدن حضــور ترکیــه در بــازار عراق، اســتفاده 
از  یکــی  راســتا،  همیــن  در  کنیــم.  پایــدار 
کــه بایــد مدنظــر تجــار ایرانــی  اصــول مهمــی 
کاال هــای  کیفیــت  بحــث  بگیــرد،  قــرار 
تاثیــر  تــا  اســت  عــراق  بــازار  بــه  صادراتــی 
مثبتــی بــر تجــارت طرفیــن باقــی بگــذارد.

مســئوالن دولتــی و دســتگاه های اجرایــی 
کــردن موانــع داخلــی اعــم  می تواننــد بــا بــاز 
از مقــررات غیرکارشناســی و برداشــت های 
کــه بــه دســت و پــای تولیدکننده  ســلیقه ای 
ــرای  و صادرکننــده ایرانــی بســته اند، راه را ب
برنامه ریــزی درازمــدت، توســعه ســهم در 
بــازار و همچنیــن تــالش بــرای متنوع ســازی 

کننــد. محصــوالت صادراتــی همــوار 
بــه عــراق  کنــون عمــده صــادرات مــا  هم ا
و  غذایــی  مــواد  کشــاورزی،  کاالهــای  را 
گوجــه  انــواع میوه جــات ماننــد هندوانــه، 
گوجه فرنگــی،  کنســرو، رب  و خیــار، انــواع 
همچنیــن  و  گوشــت  غ،  تخم مــر غ،  مــر
میلگــرد،  ماننــد  ســاختمانی  مصالــح 
کولرهــای  کاشــی، ســرامیک، آهــن آالت و 
گرچــه صــادرات  آبــی تشــکیل می دهــد. ا
کاالهــا مفیــد هســتند  ایــن محصــوالت و 
ــا  ــم ت کنی ــالش  ــد ت ــت و بای ــی نیس کاف ــی  ول
عــراق،  اقتصــادی  تحــوالت  بــا  متناســب 
ســهم موثرتــری در صــادرات صنعتــی بــه 

کشــور را نیــز در اختیــار بگیریــم. ایــن 
اقالمــی  اخیــر  ســال های  در  خوشــبختانه 
مــواد  بخــار،  توربین هــای  قطعــات  ماننــد 
کنــش  وا تســریع کننده  و  شــروع کننده 
کاتالیســتی،  فرآورده هــای  و  شــیمیایی 
کلروروینیل هــا، اوره  هادی هــای برقــی، پلــی 
و هیدروکربورهــای حلقــوی، ســهم موثــری 
کاالهــای صادراتــی ایــران بــه عــراق  در ســبد 
داشــته  توجــه  حــال  ایــن  بــا  داشــته اند. 
کــه به رغــم ســهم 18 درصــدی ایــران  باشــیم 
کاالهــای وارداتــی بــه عــراق، ســهم  از بــازار 
فلــزات و مصنوعات فلــزی 11 درصد و صنایع 
دارویــی و تجهیــزات پزشــکی 1 درصد، ســهم 
صنایــع نســاجی ایــران 11 درصــد، چــوب و 
درصــد،  چــوب 5  از  ساخته شــده  اشــیای 
و  4  درصــد  برقــی  مکانیکــی  ماشــین آالت 
مبلمان و صنایع روشــنایی 2 درصد اســت. 
بــه ایــن ترتیــب الزم اســت صــادرات صنعتــی 
کنــار صــادرات مــواد غذایــی و مصالــح  را در 
ســاختمانی، مــورد توجــه جدی تــری قــرار 

دهیــم.

سهم کاالهای ایرانی از بازار کاالهای وارداتی به عراق

سهم صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی ایرانی از بازار 
صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی وارداتی به عراق

سهم چوب و اشیای ساخته شده از چوب ایرانی از 
بازار صنایع چوبی وارداتی به عراق

 سهم مبلمان و صنایع روشنایی ایرانی از بازار مبلمان و 
صنایع روشنایی وارداتی به عراق

% 2 

% 4 % 5 

% 1 
% 11 

% 11 
% 18 

سهم صنایع نساجی ایرانی از بازار صنایع نساجی 
وارداتی به عراق

سهم ماشین آالت مکانیکی و برقی ایرانی از بازار 
ماشین آالت مکانیکی و برقی وارداتی به عراق

سهم فلزات و مصنوعات فلزی ایرانی بازار فلزات 
وارداتی به عراق
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پرونده
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گفت وگو با معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه، از صنایع پتروشیمی استان کرمانشاه 
پایین دستی  صنایع  کشور،  پتروشیمی  قطب  سومین  در  چرا  این که  و  شد  شروع 
با این که قرار بود  نیافته اند.  با ظرفیت های باالدستی توسعه   پتروشیمی، متناسب 
همه مسائل اقتصادی استان تحلیل شود، اما تسلط او بر جزئیات شرایط سرمایه گذاری در حوزه 
صنایع غذایی، بحث در این قسمت را طوالنی تر از پیش بینی کرد و محدودیت زمان و اذان ظهر، 

اجازه نداد بقیه مسائل در این گفت وگو دنبال شود و به فرصتی دیگر موکول شد.
کرمانشاه، فوق لیسانس مهندسی صنایع را از دانشگاه  رضا رحیمی معاون اقتصادی استاندار 
که عضو  کرده است. او  کرده و سال ها در حوزه صنعت و اقتصاد فعالیت  پلی تکنیک تهران اخذ 
هیئت علمی بزرگ ترین موسسه تحقیقاتی و تولیدی فرآورده های بیولوژیک کشور یعنی موسسه 
ج است، در دولت های نهم و دهم، مسئولیت راه اندازی  کر کسن و سرم سازی رازی  تحقیقات وا
کرمانشاه را بر عهده داشت و در دولت یازدهم نیز رئیس  کز رشد استان  پارک علم و فناوری و مرا

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بود.
سابقه فعالیت های اداری او به سال 66 و جهاد سازندگی بازمی گردد و مدیریت جهاد سازندگی 
استان کرمانشاه را در تجربه مدیریتی خود دارد. سرپرست دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان 

کرمانشاه، از دیگر مسئولیت های سابق رحیمی است.

در گفت وگو با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
کرمانشاه مطرح شد

 سرمایه و تکنولوژی
مهم ترین چالش های استان
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کرمانشــاه یکــی از قطب هــای   اســتان 
ولــی  اســت،  کشــور  پتروشــیمی  مهــم 
شــکل  اســتان  در  تکمیلــی  زنجیــره 
چــه کار  شــما  نظــر  بــه  اســت.  نگرفتــه 
در  تــا  SMEهــا  داد  انجــام  می تــوان 
اســتان توســعه یابنــد و شــکل گیری آن، 
چــه تاثیــری بــر اقتصــاد اســتان دارد؟
کرمانشــاه ســه واحــد پتروشــیمی  اســتان 
اوره  پتروشــیمی  واحــد  اولیــن  کــه  دارد 
ک در دولــت اصالحــات شــکل  و آمونیــا
گرفــت و در حــال حاضــر بــا نــام شــرکت 
دارد.  فعالیــت  کرمانشــاه  پتروشــیمی 
نفــت  از  اســتفاده  بــا  دوم  پتروشــیمی 
خــام اســتان و نفــت وارداتــی، Lab تولیــد 
نــام  بیســتون  پتروشــیمی  کــه  می کنــد 
دارد. پتروشــیمی پلیمــر نیــز پتروشــیمی 
پلیمرهــای  کــه  اســت  اســتان  ســوم 
ســنگین را تولیــد می کنــد و البتــه امــکان 

دارد. را  گریدهــا  انــواع  تولیــد 
یــک  اســتان  صنعتــی  پیشــینه  اوال 
دیــر  متاســفانه  دارد؛  تاریخــی  داســتان 
گرفتــن دانشــگاه فنــی در اســتان  شــکل 
دالیــل  از  یکــی  کرمانشــاه،  شــهر  و 
ســال های  طــی  صنعتــی  عقب ماندگــی 
بــا  امــروز  امــا  اســت،  بــوده  گذشــته 
و  فنــی  کــز  مرا فنــی،  دانشــگاه  تشــکیل 
کاربــردی  علمــی  دانشــگاه  حرفــه ای، 
بــه  وضعیــت  صنعتــی  لحــاظ  بــه  و... 
حاضــر  حــال  در  داریــم.  خوبــی  نســبت 
اســتان  صنعتــی  ســرمایه گذاری  رتبــه 
کشــور  رتبــه هجدهــم میــان اســتان های 
بیســت  رتبــه  زمانــی در  یــک  کــه  اســت 
دســتاورد  ایــن  داشــت.  قــرار  ششــم   و 
ســال ها،  ایــن  طــی  کــه  اســت  خوبــی 

اســت. یافتــه  دســت  آن  بــه  اســتان 
بــه  بخشــی  زمینــه،  همیــن  در  امــا 
کارآفرینــان بازمی گــردد  ســرمایه گذاران و 
کــه بایــد وارد ایــن عرصــه شــوند؛ البتــه تــا 
حــدودی هــم شــده اند. در حــال حاضــر، 
از مــواد اولیــه پتروشــیمی ها در  بخشــی 
حــال  در  یــا  می شــود  فــرآوری  اســتان 
ساخت وســاز واحدهایــی مثــل پوشــش 
و  هســتند  اســتان  اوره  کــود  گوگــردی 
بــزرگ در حــال شــکل گیری  واحــد  ایــن 
پلیمــری  واحدهــای  از  بعضــی  و  اســت 
می کننــد.  اســتفاده  مــواد  ایــن  از  هــم 
ــواد  ــتان در Lab )م ــه اس ک ــی  ــی ظرفیت ول

اولیــه پودرهــای شــوینده(، پلیمــر، اوره 
ک دارد، ظرفیــت بســیار باالیــی  و آمونیــا
کــه همایشــی هــم در ایــن زمینــه  اســت 

برگــزار شــد.
تکنولــوژی  مباحــث  بــه  هــم  بخشــی 
بایــد  ســرمایه  صاحبــان  و  بازمی گــردد 
را  جدیــد  تکنولوژی هــای  بتواننــد 
کننــد. بخــش دیگــر نیــز بــه اشــباع  وارد 
در  مثــال  دارد،  ارتبــاط  مــواد  ایــن  بــازار 
پودرهــای شــوینده تقریبــا بــازار مصــرف 
داخــل اشــباع اســت و بخشــی هــم صــادر 
ســرمایه دار  گــروه  چنــد  بــا  می شــود. 
واحدهــای  از  بســیاری  و  کســتان  پا از 
ولــی  کردیــم  کــره  مذا کشــور  صنعتــی 
مشــکل عمــده ایــن واحدهــا بــازار فــروش 
دنبــال  بــه  می تــوان  البتــه  کــه  بــود 

گشــت. جدیــد  بازارهــای 
کــه می خواهنــد واحدهــای  پتروشــیمی ها 
کنند فقــط مواد اولیه  کوچــک را راه انــدازی 
نمی خواهنــد، بلکــه آب یکــی از مهم تریــن 
مختلــف  نقــاط  در  کــه  مولفه هاســت 
اســتان تقریبــا هیــچ مشــکلی بــرای تامیــن 
مزیتــی  هــم  ایــن  نداریــم.  صنعتــی  آب 
ــد از  ــرمایه می توانن ــان س ــه صاحب ک ــت  اس
کنند. در ســال 97 تســهیالت  آن اســتفاده 
کــه  کردیــم  خوبــی در ایــن زمینــه دریافــت 
در  مناســبی  ســرمایه گذاری  می توانیــم 
انجــام  پتروشــیمی  حــوزه  زیرمجموعــه 

دهیــم.

اســتان ها  از  دیگــر  برخــی  در   
کــه ظرفیــت باالدســتی  همچــون فــارس 
کرمانشــاه  از  کمتــر  پتروشــیمی بســیار 
از  توانســتند  SME هایــی  اســت، 
کننــد و ارزش افــزوده  ظرفیــت اســتفاده 
کننــد؛ اما  خوبــی را نصیــب اســتان خود 
کرمانشــاه، متناســب بــا ظرفیتــش،  چــرا 
در ایــن بخــش توســعه  نیافتــه اســت؟
SME هــای زیرمجموعــه پتروشــیمی  در 
وضعیــت اســتان مــا از برخــی اســتان ها 
کــم اســت. عمــده  بهتــر اســت امــا خیلــی 
بیــش  یعنــی  کرمانشــاه  تولیــدی  پلیمــر 
صــادر  اســتان  از  درصــد،   98 و   97 از 
نیــز دنیــا  اوره  کــود  می شــود. در زمینــه 
بــرای روکــش دار  دنبــال روش جدیــدی 
بــه  آثــار منفــی اش  کــه  اســت  کــردن آن 
حداقــل برســد و اخیــرا تکنولوژی هایــش 

هم زمــان  و  گرفتــه  شــکل  دنیــا  در 
آن  دنبــال  کرمانشــاهی  ســرمایه گذاران 
کــرده ولــی  هســتند. اســتان تالشــش را 

دارد. وجــود  کار  جــای  خیلــی  قطعــا 

محدودیت هــای  میــان  ایــن  در   
چقــدر  حمل ونقــل  و  راه  بــه  مربــوط 
کرمانشــاه  گــر وضعیــت  اهمیــت دارد؟ ا
حمل ونقــل  زیرســاخت های  نظــر  از 
ارتقــا یابــد، ایــن بخــش توســعه بهتــری 

کــرد؟ خواهــد  تجربــه  را 
راه هــای  بهتریــن  از  یکــی  کرمانشــاه 
آزادراه هــا  بزرگراه هــا،  دارد.  را  دسترســی 
از  هیچ یــک  را  کرمانشــاه  فــرودگاه  و 
ندارنــد؛  کشــور  غربــی  اســتان های 
کــه آن هــم چنــد مــاه  مشــکل راه آهــن بــود 
پیــش راه افتــاده اســت. شــرکت راه آهــن 
گن هــای  وا کــه  اســت  ایــن  دنبــال  بــه 

کنــد. راه انــدازی  هــم  را  بــاری 

در  می توانــد  زمانــی  چــه  راه آهــن   
باشــد؟ کرمانشــاه  صنعــت  خدمــت 
در حــال حاضــر مشــغول آمارگیــری از صنایــع 
مختلــف  بخش هــای  در  کوچــک  و  بــزرگ 
صنعت، کشــاورزی، دامداری و... هســتیم. 
راه آهــن مســافری در حــال فعالیــت اســت و 
امیدواریــم در نیمــه اول ســال حمل ونقــل 

کامــال عملیاتــی شــود. بــاری 

دامــداری  حــوزه  در  ریلــی،  اتصــال   
باشــد.  تاثیرگــذار  بســیار  می توانــد 
زنــده  راه آهــن می توانــد صــادرات دام 
خلیج فــارس  جنــوب  حاشــیه  بــه  را 

کنــد. تســریع 
کشــورها  قطعــا این طــور اســت، زیــرا ایــن 
به ویــژه  ایــران،  زنــده  دام  خواســتار 
هســتند.  کرمانشــاه  اســتان  نژادهــای 
کــه  اســت  به گونــه ای  کرمانشــاه  اقلیــم 
بهتریــن  از  یکــی  اســتان،  ســبک  دام 
گوشــت  کیفیــت و مــزه  نژادهــا بــه لحــاظ 
کشــورهای  و  می شــود  محســوب 
را  دام هــا  ایــن  از  زیــادی  تعــداد  عربــی، 
ظرفیــت  محدودیــت  امــا  می خواهنــد؛ 
کشــاورزی  جهــاد  زیــرا  داریــم،  تولیــد 
ح  مطــر را  مرتــع  و  دام  تعــادل  بحــث 
برنامه هــا  کردیــم  ســعی  اســت.  کــرده 
و  نیمه صنعتــی  دام هــای  قالــب  در  را 

دیر شکل گرفتن 
دانشگاه فنی در 

استان و شهر 
کرمانشاه، یکی از 

دالیل عقب ماندگی 
صنعتی طی 

سال های گذشته 
بوده است، اما 

وز با تشکیل  امر
دانشگاه فنی، 

مراکز فنی و 
حرفه ای، دانشگاه 

بردی  علمی کار
و ... به لحاظ 

صنعتی وضعیت 
به نسبت خوبی 

یم دار

پرونده
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را  ظرفیت هــا  و  دهیــم  توســعه  مــدرن 
بــاال ببریــم. ایــن ظرفیــت خوبــی اســت 
ســبک  دام هــای  تولیدکننــدگان  بــرای 
کــه امیدواریــم بــا بارندگــی خــوب امســال 
کشــاورزی،  و رونــق مراتــع و زمین هــای 
بتوانیــم میــزان تولیــد و ظرفیــت صادرات 
کنیــم. حمل ونقــل  را در دام زنــده بیشــتر 
ــا صــادرات  کمــک می کنــد ت ریلــی خیلــی 

دهیــم. انجــام  طریــق  ایــن  از  را 

 نســبت تولیــد دام بــا روش ســنتی و 
از طریــق مراتــع، در مقایســه بــا تولیــد 
اســتان  در  نیمه صنعتــی،  و  صنعتــی 

اســت؟ چگونــه  کرمانشــاه 
درصــد   60 حــدود  حاضــر  حــال  در 
اســتان ســنتی و حــدود  دامداری هــای 
نیمه مــدرن  دامداری هــا  درصــد   40
ســنگین  دام  در  هســتند.  مــدرن  و 
وضعیــت خوبــی داریــم و حــدود شــش 
اســتان  در  دامــداری  واحــد  هفــت  یــا 
کــه از 500 راس تــا ســه هــزار  وجــود دارد 
ــا  ــر دنی ــای برت ــا نژاده ــا ب گاوه ــواع  راس ان
در اســتان نگهــداری می شــود و ظرفیــت 
مــدرن  دامــداری  حــوزه  در  خوبــی 

دارد. وجــود  ســنگین  دام هــای 

دام  حــوزه  در  واحــد  چنــد  اخیــرا   
فعالیــت  بــه  آغــاز  مــدرن  ســبک 

. نــد ه ا د کر
 100 ظرفیــت  بــا  پرورشــی  واحدهــای 
در  ســبک  دام  راس  هــزار  ســه  تــا  راس 
کــه بــاال رفتــن قیمــت  اســتان وجــود دارد 
کــه  کــرده  گوشــت، فرصــت خوبــی ایجــاد 
ــد فعــال  ــد بودن ک ــه را ک ایــن دامداری هــا 
کــه  کم بهــره ای  تســهیالت  بــا  شــوند. 
دولــت داده اســت )در شــهرهای مــرزی 
غیرمــرزی  و در شــهرهای  چهــار درصــد 
شــش درصــد(، تحــوالت خوبــی ایجــاد 
خواهــد شــد. دامداری هــا اخیــرا بــه ایــن 
رســته های مشــمول دریافــت ایــن وام هــا 
بتوانیــم  امیدواریــم  و  شــده اند  اضافــه 
همــه  در  تولیــد  روســتاها،  ســطح  در 
زمینه هــا به خصــوص دام را بــاال ببریــم.

 ســرمایه گذاران خــارج از اســتان، بــه 
ایــن بخــش عالقــه ای نشــان می دهنــد؟
که یکی از  کردند  گروه هایی مراجعه  اخیــرا 

آن هــا، دامــداری چهــار هــزار راســی مرتبــط 
کــه قصــد دارد  بــا نژادهــای وارداتــی اســت 
نژادهــا را بــا نژادهــای دامــی اســتان تلفیــق 
گوشــت را بــاال ببــرد و  کیفیــت  کنــد، تــا هــم 
کمیــت آن را؛ زیــرا دام هــای وارداتــی  هــم 
ــی هنــوز  ــد. ول چندقلوزایــی بیشــتری دارن
ظرفیــت اســتفاده نشــده اســتان در ایــن 
اســتان  اقلیــم  باالســت.  بســیار  زمینــه، 
گــرم و نــه خیلــی ســرد اســت  کــه نــه خیلــی 
چــه در صنعــت و چــه در دام پــروری ، ایــن 
کــرده  ایجــاد  نقــاط  تمــام  در  را  ظرفیــت 
اســت. اقلیــم قصرشــیرین و ســرپل ذهــاب 
ــتان  ــه اس ــت و بقی ــرم اس گ ــرب  ــالن غ گی و 
کــه در آن هــا آب وهــوای زمســتان به نــدرت 
کمتــر و تابســتان به نــدرت از  از 15 درجــه 
ــادل  ــم متع ــی رود، اقلی ــر م ــه باالت 42 درج

دارنــد.
اســتان در زمینــه آب هــای زیرزمینــی و 
روزمینــی ظرفیــت خوبــی دارد و حــدود 
بهره بــرداری  بــه  یــا  کــه  دارد  ســد   17
رســیده یــا در حــال بهره بــرداری اســت. 
بــا عنایــت مقــام معظــم رهبــری و همــت 
دولــت تدبیــر و امیــد، منابــع مالــی جــدی 
آب  مدیریــت  ســامانه های  ح  طــر بــه 
تزریــق  کرمانشــاه  گرمســیری  مناطــق 
کــه بــا اجــرای ایــن پــروژه، تــا چنــد  شــده 
مــاه آینــده، 500 میلیــارد مترمکعــب بــه 
کشــت ســه محصول  کــه امــکان  مناطقــی 

بازمی گــردد. دارد،  را  ســال  در 
کــه در منطقــه قصرشــیرین بــه  مرکباتــی 
مــزه  و  طعــم  لحــاظ  بــه  می آیــد،  عمــل 
و  ذهــاب  دشــت  در  هســتند.  بی نظیــر 
خوبــی  ظرفیــت  غــرب،  گیــالن  مناطــق 
کــه در اواخــر  وجــود دارد. انگــور یاقوتــی 
تهــران  در  خــرداد  اوایــل  و  اردیبهشــت 
منطقــه  بــه  متعلــق  می شــود،  عرضــه 
ظرفیــت  کــه  اســت  کرمانشــاه  ســومال 
بنیــاد  دارد.  باالیــی  بســیار  تولیــد 
ــاغ چهــار هــزار هکتــاری را  مســتضعفان ب
کــه در حــال  ــرداری دارد  در دســت بهره ب
یــک هــزار و 500 هکتــار  از  حاضــر بیــش 
کــرده اســت. بــاغ در یــک نقطــه ایجــاد 
بتواننــد  ســرمایه گذاران  کــه  صورتــی  در 
خوشــه  در  اقتصــادی  مناســب  ح  طــر
کشــاورزی ارائــه دهنــد، امــکان  صنعتــی و 
گــذاری آب و زمیــن در قطعــات بــزرگ و  وا

هــزار هکتــاری را داریــم.

ســدها  پشــت  مخــزن  ظرفیــت  از   
ماهــی  پــرورش  زمینــه  در  می تــوان 
کــرد. آیــا شــیالت در اســتان  اســتفاده 
موجــود  ظرفیت هــای  بــا  متناســب 

مــی رود؟ پیــش 
در  ســردآبی  ماهیــان  تولیــد  در 
رتبــه  کشــور  غیرســاحلی  اســتان های 
رتبــه  گرم آبــی  ماهیــان  در  و  چهــارم 
پیــش  از دو ســال  داریــم.  را  کشــور  اول 
بــر  کــه  شــد  آغــاز  برنامــه ای  کنــون  تا
اســتان  ســدهای  تمــام  در  آن  اســاس 
ــه غیرشــرب هســتند(، مجــوز  ک ــدام  )هرک
و  صیــد  یــا  قفــس  در  ماهــی  پــرورش 
ایــن  از  تــا  چهــار  کــه  دادیــم  صیــادی 
ســدها تولیــد و فــروش ماهــی داشــته و 
در هرکــدام حداقــل 40 تــا 50 نفــر اشــتغال 
اســتان های  جــزو  مــا  دارنــد.  مســتقیم 
کشــور در بحــث پــرورش ماهــی  پیشــتاز 
کانال هایــی  در قفــس در پشــت ســدها و 
یــا  زیرمجموعــه ســدها  در  کــه  هســتیم 
ایجــاد شــده اند.  اســتان  رودخانه هــای 
مجتمــع شــهدای شــیالت قصرشــیرین، 
مجتمع هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی 
منطقــه  ایــن  در  کــه  اســت  غیرســاحلی 

دارد. فعالیــت 

بــزرگ  زمیــن داران  از  برخــی   
کافــی در  کــه چــاه و اســتخر  غیردولتــی 
اختیــار دارنــد، از پــرورش ماهــی پرهیــز 
نمی خواهیــم  می گوینــد  و  می کننــد 
گنــدم و ســیب زمینی مــا، طعــم ماهــی 
بــا توجــه  گرفتــه و بی مشــتری بمانــد! 
بــه غیرعلمــی بــودن ایــن نگرانــی، آیــا 
کشــاورزی،  جهــاد  ترویــج  مدیریــت 
در  نیــز  جدی تــری  کارهــای  می توانــد 

دهــد؟ انجــام  زمینــه  ایــن 
کار بیشــتری وجــود دارد.  حتمــا جــای 
کارکنــان مدیریــت ترویــج در حــوزه جهــاد 
کشــاورزی و شــیالت در نقــاط مختلــف 
نیــز  تلویزیــون  و  دارنــد  وجــود  اســتان 
ایــن  در  خوبــی  ترویجــی  برنامه هــای 
شــبکه های  لطــف  بــه  دارد.  زمینــه 
پیــدا  خوبــی  گاهــی  آ مــردم  مجــازی، 
کرده انــد و روســتاییان امــکان دسترســی 
ســپیدبرگ،  در  دارنــد.  را  اطالعــات  بــه 
کــه  رســیده  تولیــد  بــه  بزرگــی  مجتمــع 
نیــز  ماهــی  فــروش  و  پخــت  همان جــا 

وشیمی ها  پتر
که می خواهند 

واحدهای کوچک 
را راه اندازی کنند 

فقط مواد اولیه 
نمی خواهند، 
بلکه آب یکی 
ین  از مهم تر

مولفه هاست که 
در نقاط مختلف 

یبا  استان تقر
هیچ مشکلی برای 
تامین آب صنعتی 

یم. این هم  ندار
یتی است که  مز

صاحبان سرمایه 
می توانند از آن 

استفاده کنند
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انجــام می شــود. اســتفاده بهینــه از آب 
چاه هــا،  کنــار  در  کــه  می کنــد  ایجــاب 

شــود. بهتــری  برنامه ریــزی 
در زیرمجموعــه  رودخانه هــای اســتان هــر 
کــه آب و فرصتــی بــوده اســتخرهای  جــا 
در  اســت.  شــده  ایجــاد  ماهــی  پــرورش 
اورامانــات و قصرشــیرین و ... بهره برداری 
از آب بــرای تولیــد ماهــی، بــه شــکل خیلی 

ــی وجــود دارد. خوب

 در حوزه هــای متنــوع ماننــد پــرورش 
کــرم ابریشــم، زنبورعســل و... اســتان 
از  میــزان  چــه  و  دارد  ظرفیــت  چقــدر 
ایــن ظرفیت هــا اســتفاده شــده اســت؟
نشــان  ســوابق  ابریشــم  کــرم  بحــث  در 
پرداختــه  آن  بــه  قبل تــر  می دهــد 
بــه  متاســفانه  ولــی  اســت،  می شــده 
بحــث  و  تــوت  درختــان  کاهــش  دلیــل 
فــرآوری، خیلــی عالقــه ای در ایــن زمینــه 
و تولیــد نــخ وجــود نداشــته اســت؛ امــا 
ظرفیت هــا  بهتریــن  از  یکــی  زنبورعســل 
ــدارد  ــود ن ــهیالت وج ــکل تس را دارد. مش
و خیلــی از زنبــورداران  هــم زنبورهایشــان 
اســتان های  بــه  ســال  طــول  در  را 
و  می برنــد  سردســیری  و  گرمســیری 
حــال  در  اســت.  خوبــی  ظرفیــت  ایــن 
حاضــر شهرســتان صحنــه، قطــب تولیــد 
عســل اســت و بقیــه شهرســتان ها هــم 

دارنــد. عســل  تولیــد  کم وبیــش 
و  مراتــع  گل،  ظرفیت هــای  از  تقریبــا 
اســتفاده  به خوبــی  اســتان  در  باغــات 
شــده اســت ولــی بازهــم یــک ظرفیــت 
امیدواریــم  کــه  دارد  وجــود  خالــی 
می تواننــد  کــه  ســرمایه گذارانی 
زمینــه  ایــن  در  مدرن تــر  به صــورت 
وارد  اســتان  بــه  کننــد  ســرمایه گذاری 
شــوند. اخیــرا چنــد واحــد پیشــرو، تولیــد 
کیفیــت بــاال را شــروع  عســل ارگانیــک و با

نــد. کرده ا
واحــد  چنــد  پرنــدگان  ســایر  زمینــه  در 
اســتان  در  اردک  و  بوقلمــون  تولیــد 
ظرفیــت  همچنــان  و  دارنــد  فعالیــت 
تولیــد  واحــد  دو  یکــی،  دارد.  وجــود 
موفــق  بســیار  اســتان  در  بوقلمــون 
هســتند و یکــی از دالیلــش هــم، بحــث 
کــه امــکان رشــد  اقلیــم ایــن اســتان اســت 

اســت. داده  آن هــا  بــه  را  کار  و 

بــرای  کوهپایــه  نیمــه  مناطــق  آیــا   
در  نوغانــداری  و  توتســتان  ایجــاد 

نیســت؟ مناســب  اســتان 
کرمانشاه،  کوهســتانی استان  در مناطق 
بــه لحــاظ تحلیل هــای اقتصــادی، عالقــه 
مــردم، بیشــتر بــه بــادام و انگــور اســت. 
پیشــنهاد  هــم  کشــاورزی  جهــاد  بــه 
در  نوغــان  ترویجــی،  به صــورت  دادیــم 
ضمــن  دهــد.  قــرار  کشــاورزان  اختیــار 
برداشــت  اورامانــات  منطقــه  در  این کــه 
تــوت انجــام می شــود، چــون رشــد تــوت 
گیــالن و مازنــدران،  ماننــد اســتان های 
یکــی  ایــن هــم  و  نیســت  خیلــی ســریع 
ــا را در ایــن زمینــه  ــه م ک ــی اســت  از دالیل

عقــب نگــه  مــی دارد. 

 بــا توجــه بــه این کــه صنایــع تبدیلــی 
بــا تولیــدات دامــی  اســتان، متناســب 
چــه  نکرده انــد،  رشــد  کشــاورزی  و 
بومــی  ســرمایه گذاران  بــه  توصیــه ای 
حــوزه  در  فعالیــت  بــرای  غیربومــی  و 

داریــد؟ تبدیلــی  صنایــع 
و  فــرآوری  صنایــع  بحــث  در  اســتان 
دارد؛  باالیــی  بســیار  ظرفیــت  تبدیلــی 
گذشــته  مثــال در بحــث چغندرقنــد ســال 
کارخانــه قنــد  بــر این کــه نیــاز دو  عــالوه 
ــوده را  ــن ب ــه حــدود 400 هــزار ت ک اســتان 
کــرده اســت، بیــش از 500 هــزار تن  تامیــن 
ــده اســت  ــادر ش ــتان ص ــام اس ــدر خ چغن
ایــن چغندرقنــد می توانــد دو  کــه خــود 
کنــد. در  کارخانــه قنــد را در اســتان ایجــاد 
گوجه فرنگــی نیــز در حــال حاضــر  تولیــد 
چنــد واحــد تولیــد فــرآوری و تولیــد رب 
اســت  شــکل گیری  حــال  در  اســتان  در 
بزرگ تریــن   از  یکــی  کــه  واحــد  اولیــن  و 
گرفتــه  کشــور اســت، شــکل  واحدهــای 
بــه  امســال  مردادمــاه  در  دومــی  و 
بهره بــرداری خواهــد رســید و واحــد ســوم 

هــم در حــال شــروع عملیــات اســت.
در ســایر حوزه هــا هــم اســتان در زمینــه 
کشــاورزی،  فــرآوری میــوه و محصــوالت 
فــرآوری  و  گوشــت  بســته بندی  دام، 
غ ظرفیت هــای خوبــی دارد؛  گوشــت مــر
از  کــه  کرمانشــاه  کبــاب  دنــده  مثــال 
اســت،  اســتان  ایــن  غذاهــای محبــوب 
ــورت   ــم به ص ــاه ه کرمانش ــود  ــی در خ حت
و  کشــور  در  نــدارد.  وجــود  بســته بندی 

صنایــع  در  نــوآوری  مــا  اســتان  به ویــژه 
کــم اســت. جدیــد 

کرمانشــاه  اقتصــاد  نمی کنیــد  فکــر   
اســت  افتــاده   دور  ملــی  اقتصــاد  از 
دیگــر  اســتان های  بــرای  حتــی  و 
شــده شــناخته  ظرفیت هایــش   نیــز 

نیست؟
مــرزی  اســتان های  تمــام  مشــکل  ایــن 
اســت. تــا چنــد ســال پیــش جنــگ بــود و 
کــه آثــار روحــی خــود  بعــد مســئله داعــش 
کــه مــا یکــی  گذاشــت، در حالــی  را برجــای 
از امن تریــن اســتان ها بودیــم. خیلــی از 
کرمانشــاه،  ســرمایه گذاران خــوب اســتان 
مختلــف  اســتان های  در  کنــون  ا
کرمــان، همــدان، اصفهــان  آذربایجــان، 
کار می کننــد. هنــوز هرچــه لطمــه  و ... 
کــه  می خوریــم از جنــگ اســت. لطماتــی 
کرمانشــاه زد بــه ایــن  جنــگ بــه اســتان 
همیــن  نیســت.  جبــران  قابــل  ســادگی 
مســئله ســبب شــد ســرمایه گذاران بومــی 
کردنــد. متاســفانه  تــرک  را  ایــن اســتان 
پیــش از انقــالب، ســرمایه  گذاری جــدی 
در ایــن اســتان انجــام نشــد. دهــه اول 
انقــالب جنــگ بــود، دهــه دوم بازســازی 
دهــه  در  و  عمرانــی  ســاختمان های 
و  پتروشــیمی  کــه  بــود  چهــارم  و  ســوم 
در  مــا  گرفــت.   شــکل  خودروســازی 
کمتــر از 18 مــاه در دولــت  اســتان طــی 
مدرن تریــن  از  یکــی  امیــد،  و  تدبیــر 
کردیــم  بنــا  را  خودروســازی  خطــوط 
اســت.  نزدیــک  صادراتــی  بــازار  بــه  کــه 
داخــل  در  نیــاز  حاضــر  حــال  در  منتهــا 
از  و  می شــود  احســاس  بیشــتر  کشــور 
خوبــی  خیلــی  تولیــدی  خــط  کــه  آنجــا 
داخــل  در  آن  محصــول  عمــده  اســت، 
تولیــد  خــط  می شــود.  فروختــه  کشــور 
کــه  ایران خــودرو  ماشــین  لوکس تریــن 
کرمانشــاه  پــژو پــارس اتومــات اســت بــه 
آورده شــده و جــزو افتخــارات ایــن اســتان 

اســت.
ایــن  کنیــم  توجــه  اســتان  نقطــه  هــر  بــه 
وجــود  بــا  امــا  دارد،  وجــود  ظرفیت هــا 
ظرفیت های طبیعی بســیار باال، متاســفانه 
نیــروی بیــکار در اســتان زیاد اســت. مشــکل 
کمبــود  کرمانشــاه  اســتان  در  مــا  اصلــی 

اســت. تکنولــوژی  و  ســرمایه 

عنوان می شود 
اقتصاد کرمانشاه 
از اقتصاد ملی دور 

افتاده  است؛ باید 
گفت این مشکل 
تمام استان های 

زی است. تا  مر
چند سال پیش 
جنگ بود و بعد 

مسئله داعش که 
وحی خود را  آثار ر

برجای گذاشت؛ در 
حالی که ما یکی از 

ین استان ها  امن تر
بودیم. خیلی از 
سرمایه گذاران 

خوب استان 
کرمانشاه، اکنون 

در استان های دیگر 
کار می کنند

پرونده
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گردشــگری و معــدن،  کشــاورزی،  کرمانشــاه در بخش هــای تجــاری، صنعتــی،  گی هــای منحصربه فــرد  کرمانشــاه قابلیــت ســرمایه گذاری در بخش هــای مختلــف را دارد. ویژ اســتان 
گــواه ظرفیت هــا و پتانســیل های ایــن اســتان بــرای ســرمایه گذاری اســت. خــود 

نگاهی به فرصت های سرمایه گذاری کرمانشاه در بخش های مختلف

گردشگری؛ از تجارت تا معدن کشاورزی تا  از 
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کشاورزی
بهره بــرداری  مــورد  خــود  مســیر  در  عمدتــا  کــه  دارد  پرآبــی  رودخانه هــای  کرمانشــاه 
ــر  ــر 537 میلی مت ــغ ب ــتان بال ــدت اس ــی درازم ــط بارندگ ــد. متوس ــرار می گیرن ــاورزان ق کش
کشــور )در حــدود 270 میلی متــر در ســال(، بســیار بیشــتر  کــه از میانگیــن بارندگــی  بــوده 
کرمانشــاه در حــدود 13/2 درجــه ســانتی گراد  اســت. میانگیــن دمــای ســاالنه اســتان 

ــرآورد شــده اســت. ب
مرغــوب،  زراعــی  خاك هــای  وجــود  و  اقلیمــی  خــاص  شــرایط  دلیــل  بــه  اســتان  ایــن 
آب فــراوان، دشــت های وســیع و دره هــای حاصلخیــز و طوالنــی، از نواحــی مســتعد 
کشــور محســوب می شــود و از امکانــات بالقــوه بســیار باالیــی بــرای توســعه  کشــاورزی 
محصــوالت  تولیــد  در  اساســی  نقــش  کرمانشــاه  اســتان  اســت.  برخــوردار  کشــاورزی 
ــت. ــته اس ــول داش ــن محص ــور از واردات ای کش ــی  ــدم و خودکفای گن ــد  ــتراتژیکی مانن اس

تجاری
کرمانشــاه در بخــش تجــاری دو منطقــه ویــژه اقتصــادی )کــه تبدیــل منطقــه ویژه  اســتان 
قصرشــیرین بــه منطقــه آزاد در حــال نهایــی شــدن اســت(، دو مــرز رســمی )پرویزخــان، 
گمــرک رســمی )کرمانشــاه، خســروی، پرویزخــان( و شــش بازارچــه مــرزی  خســروی(، ســه 
کــه بســیار حائــز  )شوشــمی، شــیخ صالــح، ســومار، خســروی، پرویزخــان و تیله کــو( را دارد 

اهمیــت هســتند.

• واگــذاری اراضــی منابــع ملــی بــه طرح هــای کشــاورزی 
و صنایع تبدیلی و  غیرکشــاورزی

• کاهــش زمــان صــدور مجــوز تغییــر کاربــری اراضــی 
ی ز کشــاور

از پرداخــت عــوارض گمرکــی محصــوالت  • معافیــت 
تولیــدی قابــل صــدور بخــش کشــاورزی بــه خــارج از 

کشــور

• معافیــت طرح هــای کشــاورزی و صنایــع مرتبــط بــا 
کشــاورزی از پرداخــت ســهم بیمــه کارفرمــا، عــوارض و 

مالیــات

و   ملزومــات  گمرکــی  معافیــت  از  برخــورداری   •
ماشــین آالت وارداتــی موردنیــاز طرح هــای کشــاورزی

دریافــت  بــرای  مجریــان  معرفــی  و  مالــی  حمایــت   •
تســهیات از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی و 

اعتبــاری منابــع  ســایر 

• ارائه مشاوره رایگان به سرمایه گذاران

• وجــود منابــع آبــی، خــاك حاصلخیــز، پوشــش گیاهی 
مناســب و تولیــدات زراعــی و باغــی قابل توجــه

• 22 شــهرك و نواحــی صنعتــی با دو هــزار و 500 هکتار 
طــرح  و 350  مســتقر  صنعتــی  واحــد  و 400  اراضــی 

صنعتــی در دســت اجــرا

مشوق ها و معافیت ها

پرونده
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 عملکرد در واحد
 سطح نخود: 

رتبه اول کشور

 عملکرد در واحد 
سطح ذرت دانه ای:
 رتبه دوم کشور

تولید گندم:
رتبه پنجم کشور

عملکرد در واحد سطح چغندرقند:
رتبه چهارم کشور

عملکرد در واحد سطح دانه روغنی کلزا:
رتبه اول

رتبه های استان در محصوالت کشاورزی
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صنعت
استان کرمانشاه یک هزار پروانه بهره برداری صنعتی با اشتغال حدودا 30 هزار نفر دارد. 50 واحد 
با حجم سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد ریال و اشتغال 11 هزار نفر، هزار طرح صنعتی در دست اجرا 
با سرمایه گذاری 300 هزار میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال 57 هزار نفر، 55 طرح صنعتی مهم و 

نیمه تمام با حجم سرمایه گذاری 220 هزار میلیارد ریال و اشتغال 8 هزار و 500 نفر.
کمتر از 50 نفر، چهار درصد صنایع متوسط  کوچک با اشتغال   92 درصد این واحدها صنایع 

با اشتغال بین 50 تا 100 نفر و چهار درصد نیز صنایع بزرگ با اشتغال بیش از 100 نفر هستند.
کیلومتری مرکز استان قرار دارد.  گرس هزار هکتار است و در 15  مساحت شهرك صنعتی زا
از  دارد،  وجود  سرمایه گذاری  برای  معنی داری  مشوق های  استان  صنعتی  شهرك های  در 
کمك  کاهش قیمت برای  که در برخی از شهرک ها بین 50 تا 85 درصد  جمله قیمت زمین 
به سرمایه گذاران اتفاق افتاده است. همچنین بسیاری از شهرک ها، معافیت مالیاتی از 13 تا 

15 سال دارند.
که یك مورد آن به تولید LAB مشغول  واحدهای مهم صنعتی استان؛ سه واحد پتروشیمی 
است و سرمایه گذاری در مواد شوینده مایع را بسیار اقتصادی می کند. دو واحد سیمانی، یك 
کاشی و سرامیک، یك واحد روغن نباتی، سه واحد  واحد خودروسازی )پژو پارس(، سه واحد 
میلگرد و تیرآهن، دو واحد تولید رب گوجه فرنگی، دو واحد لبنیات، دو واحد تولید قند و شکر، 
پنج واحد تولید انواع دارو و تجهیزات پزشکی، یك واحد خانه سازی )تولید قطعات بتنی( را 

شامل می شود. 

معدن
1. وجــود 260 معــدن فعــال بــا ذخیــره قطعــی یــک هــزار و 82 میلیــون تــن و اســتخراج 

ســاالنه 17.5 میلیــون تــن
2. وجــود 20 نــوع مــاده معدنــی در اســتان از جملــه: قیــر طبیعــی )بیتومیــن( ســنگ تزئینی، 
گرانیــت(، ســنگ های ســاختمانی )ســنگ  ــن،  ــم اســتون، تراورت ــوع مرمریــت، الی )چهــار ن

ک صنعتــی دولومیــت. گــچ، فلدســپات، خــا کوهــی( ســنگ  الشــه و مخلــوط 

پاالیشگاه آناهیتا با ظرفیت پاالیش 
150 هزار بشکه در روز

طرح تولید پلی پروپیلن و پلی اتیلن 
)برش های سنگین(

طرح توسعه پتروشیمی )اوره و 
آمونیاک(

طرح ذوب آهن

 طرح تولید قوطی آلومینیمی 
)CAN(

طرح بیواتانول

طرح روغن ذرت و سایر فرآورده ها

طرح بیوایمپلنت استخوانی

طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم

طرح های مهم صنعتی

در دست اجرا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

پرونده
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گردشگری
با وجود صدها جاذبه طبیعی، تاریخی، مذهبی 
گردشگری نیز استانی  کرمانشاه به لحاظ  و... 
شمار  به  سرمایه گذاری  برای  منحصربه فرد 
زیر  موارد  به  می توان  جمله  آن  از  که  می رود 

اشاره کرد:
1. ایجاد تاسیسات مختلف گردشگردی و... در 

محور گردشگری طاق بستان – بیستون
2. مرمت و بهره برداری از خانه های تاریخی

3. تاسیس شرکت هواپیمایی
4. شهرک صنایع دستی

5. مجتمع تفریحی و تله کابین قوری قلعه
6. مجتمع تفریحی پیران

7. مجتمع تفریحی سراب کرندغرب
8. مجتمع تفریحی دربند صحنه

9. مجتمع تفریحی فش کنگاور

توسعه  برای  امید  و  تدبیر  دولت  تالش 
کرمانشاه

کرمانشاه در منطقه  با توجه به جایگاه ممتاز 
اجرای  با  شد  تالش  امید  و  تدبیر  دولت  در 
طرح های مناسب، این استان به سمت وسوی 
گام بردارد. روند توسعه و آبادانی استان  توسعه 
بزرگ  پروژه   84 اجرای  با  کرمانشاه  مرزی 
بر اساس اعالم  زیربنایی در دست اجراست و 
مسئوالن، این پروژه ها می تواند به تسریع در 

روند توسعه استان شتاب ببخشد.
به  توجه  با  امید،  و  تدبیر  دولت  کار  آغاز  از 
که بیشتر در بخش  نیازهای استان  اولویت و 
به  اقدام  می شود،  مشاهده  زیرساخت ها 
طراحی و اجرای پروژه های عمرانی کرده است.

در  که  طرح ها  این  از  بهره برداری  و  افتتاح 
بخش های مختلف از جمله ساخت و توسعه 
سدسازی،  بیمارستان ها،  توسعه  راه ها، 

فاضالب،  و  آب  تصفیه خانه های  آب رسانی، 
آموزشی  دانشکده های  و  ورزشی  سالن های 
این  بیشتر  هرچه  توسعه  برای  را  راه  است، 

استان هموارتر خواهد کرد.
در  آن ها  از  زیادی  تعداد  که  پروژه   84 این  از 
جزو  مورد   60 رسید،  بهره برداری  به   96 سال 
به  رئیس جمهوری   95 سال  سفر  مصوبات 
که 12 هزار و 295 میلیارد  کرمانشاه بود  استان 

ریال اعتبار برای اجرای آن ها اختصاص یافت.
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
کرمانشاه، این پروژه ها از ابتدای دولت تدبیر و 
امید در استان شروع شده و تالش می شود در 

زمان در نظر گرفته شده به پایان برسد.
و  بیمارستان ها  راه ها،  بهسازی  و  توسعه  او 
کز بهداشتی و درمانی، آب رسانی به شهرها  مرا
و روستاها، ایجاد تاسیسات فاضالب و تصفیه 
آب و همچنین سدسازی را از جمله مهم ترین 
کرد:  پروژه های عمرانی استان برشمرد و اظهار 
زیادی  بخش  پروژه ها  این  از  بهره برداری  با 
بخش ها  این  در  استان  مردم  مشکالت  از 
و  کز آموزش عالی  برطرف می شود. توسعه مرا
گردشگری،  فنی و حرفه ای، اجرای طرح های 
ساماندهی ورودی شهرهای استان، پروژه های 
پروژه های  دیگر  از  گازرسانی  و  شهری  عمران 
که به ایجاد تحول  دولت تدبیر و امید هستند 

در بخش های مختلف استان کمک می کند.
بررسی  ایران،  آمار  مرکز  اطالعات  اساس  بر 
وضعیت کرمانشاه با توجه به ظرفیت های این 
استان بین سال های 72 تا 92 نشان می دهد 
که باید به جایگاهش در  کرمانشاه هنوز آن طور 
کشور دست نیافته است. با وجود این که آهنگ 
افزایش جمعیت در این استان تند نبوده است 
و افزایش جمعیت، جزو مشکالت آن به شمار 

نمی رود.

 مزیت ها و مشوق های سرمایه گذاری استان کرمانشاه
مزیت های عمومی:

جذب  برای  امن  و  مناسب  اقتصادی  و  اجتماعی  فضای  وجود   
سرمایه های داخلی و خارجی و توسعه فعالیت های اقتصادی، بازرگانی 

با کشور عراق و اقلیم کردستان
 استقرار در محور ارتباطی شمال غربی و جنوب در مسیر ترانزیتی با 

کشور عراق و کردستان و بندرهای جنوبی
 استقرار در محور زیارتی کربال و گردشگری شمال غربی و غرب کشور و 

عبور میلیون ها نفر زائر و مسافر
 کمک به ایجاد زیرساخت های موردنیاز از قبیل آب، برق گاز و ... برای 

طرح ها
کوتوریسم به علت داشتن تنوع اقلیمی، جنگل، تنوع   ظرفیت باالی ا

گیاهی و جانوری
 دسترسی مناسب به راه های زمینی و هوایی

با  فعال  سرمایه گذاری  ستاد  و  سرمایه گذاری  خدمات  مرکز  وجود   
جلسات هفتگی به منظور تسریع در روند صدور مجوزهای الزم و ارائه 

مشاوره تخصصی در استان
 متوسط بارش دو برابر میانگین بارش کشور )با میانگین 475 میلی متر(
 وجود دو منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین )با رویکرد منطقه آزاد( و 

اسالم آباد غرب
 قطب بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در غرب کشور

 وجود راه آهن غرب کشور و اتصال کرمانشاه به خط ریلی عراق و سوریه
 وجود 25 مرکز آموزش فنی و حرفه ای و 48 هزار و 156 دانشجو

میلیون   832 حجم  با  بهره برداری  دست  در  سد  هشت  وجود   
مترمکعب

کیلومتر راه اصلی و یک هزار و 928  کیلومتر بزرگراه، 914   وجود 393 
کیلومتر راه فرعی

مشوق های عمومی:
 اخذ مجوزهای الزم )محیط طبیعی، زیست محیطی و ...( پیگیری و 

کاهش زمان فرایند صدور مجوزهای موردنیاز
 معافیت گمرکی در ماشین آالت و تجهیزات طرح های توجیهی

 معافیت مالیاتی به میزان 100 درصد به مدت 13 سال برای درآمد 
مشمول مالیات همه واحدهای مستقر در مناطق محروم

 تخفیفات مالیاتی ویژه برای تمام تاسیسات ایران گردی و جهانگردی 
که پروانه بهره برداری دارند.

  معافیت مالیاتی به میزان 80 درصد درآمد ابرازی فعالیت های تولیدی 
و معدنی در سطح استان

 معافیت مالیاتی به میزان 50 درصد سود ابرازی برای شرکت های 
تعاونی خصوصی باهدف بازسازی و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی 

موجود در استان
کردن تمهیدات الزم برای استفاده از تسهیالت ارزی از محل   فراهم 
صندوق توسعه ملی با تخفیفات ویژه و سهم آورده کمتر نسبت به سایر 

استان های کشور
 تخفیفات و تعامالت ویژه مالیاتی، گمرکی و بانکی

گذاری زمین با حداقل قیمت در شهرک های صنعتی استان  وا
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کرمانشاهکل کشورسال
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138570,495,7821,879,385
138671,366,1891,891,795
138772,266,2191,904,580
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کرمانشاهکل کشورسال
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جمعیت

سرانه محصول ناخالص داخلی
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نسبت درصد جمعیت استان کرمانشاه به کل کشور
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کرمانشاهکل کشورسال

1379629,753,0058,745,661
1380731,130,38410,595,794
1381950,303,47313,632,109
13821,184,496,06417,372,897
13831,545,981,46222,706,430
13841,945,219,21327,848,465
13852,386,015,89233,690,385
13863,044,054,11242,112,620
13873,640,039,48353,298,085
13883,863,459,91362,622,188
13894,795,753,21580,534,166
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کرمانشاهکل کشورسال
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کرمانشاهکل کشورسال
1379512,340,2008,649,637
1380614,176,67610,445,085
1381778,856,45413,530,213
1382965,757,13117,207,733
13831,231,513,03722,510,061
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13928,761,571,565166,236,165
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کرمانشــاه  ابزارهــای اطالع رســانی در حــال حاضــر بســیار زیــاد اســت و مزیت هــای اســتان 
کــم در  از جملــه مســیر ترانزیــت، آب و هــوای مســاعد و دیگــر مزیــت هــای اســتان، دســت 
کــه  ســطح ملــی شــناخته شــده انــد. البتــه تعامــل بــا رســانه های بــه خصــوص رســانه هایی 
کار می کننــد، می توانــد در زمینــه معرفــی فرصت هــا و  به صــورت اختصاصــی در حوزه هــای اقتصــادی 
کرمانشــاه بســیار موثــر باشــد. امــا بــا ایــن حــال، ایــن اســتان نتوانســته از  مزیت هــای ســرمایه گذاری در 
موقعیــت جغرافیایــی خــود، اســتفاده بهینــه را بــه عمــل آورده و بــه یکــی از اســتان هــای ســرآمد ســرمایه 

کشــورمان تبدیــل شــود.  پذیــر در 

دستگاه های اجرایی و موانع جذب سرمایه به قلم دکتر شریف خسروی، مدیرکل جذب و 
حمایت سرمایه گذاری استانداری کرمانشاه

ک پشتی حرکت ال

پرونده



31

فصلنامه نامه اتاق بازرگاین کرمانشاه | شماره 54 | بهار 1397

گر  کرمانشاه مدیریتی است.  ا مسئله اصلی 
کرمانشاه بخواهد حرکتی انجام دهد  استان 
گزیر باید در حوزه مدیریتی اتفاقی بنیادی  نا

رخ دهد. 
رویه  به  کرمانشاه  در  رفاقت  و  کار  تداخل 
مدیری  به  گر  ا یعنی  است.  شده  تبدیل 
تاثیرگذار  هم  رفاقتش  روی  دهیم،  تذکر 
کاری اش  است، در حالی که ما فقط به ایراد 
و  که مدیران جسور  زمانی  تا  تذکر داده ایم. 
انتقادپذیر به استان وارد نشوند، کرمانشاه رو 

به جلو حرکت نخواهد کرد.
یکی از پیامدهای پایین بودن سرمایه انسانی 
پویایی  فقدان  استان،  مدیریت  حوزه  در 
در  استان  کم توانی  و  طبیعی  سرمایه های 

جذب سرمایه های مالی است.
برای  زیادی  متقاضی  بالقوه،  به صورت 
کرمانشاه وجود دارد ولی  گذاری در  سرمایه 
این تقاضاها عینیت پیدا نمی کند و کار جدی 
این  در  که  سالی  دو  طی  نمی شود.  انجام 
بخش فعالیت داشتم، بارها بر ضرورت توسعه 
اولیه  مواد  تولید  اتکای  به  تبدیلی  صنایع 
کید داشتم، ولی همچنان  کشاورزی و دامی تا
تقاضای صنایع تبدیلی، معدود است. البته 
استان  اجرایی  دستگاه های  به  که  ایرادی 
وارد است و بارها هم حضوری به آن ها اعالم 
هستند  متقاضی محور  که  است  این  کردم، 
را  متقاضی  استان،  پتانسیل  اساس  بر  و 
سرمایه گذارانی  چه بسا  نمی دهند.  جهت 
بتوانند  تحلیل،  و  با پشتیبانی اطالعات  که 
کرمانشاه  به شکوفایی ظرفیت های استان 
کنون کسی نیست که آن ها  کمک کنند ولی ا
مناسب  فرصت های  سمت  به  و  تشویق  را 

هدایت کند. 
بومی  سرمایه های  شکل نگرفتن  مورد  در 
که مانع  اثرگذار و بزرگ نیز نکاتی وجود دارد 
کار می شود. رساله دکترای من »فهم فرهنگی 
بر پس انداز« است؛  تکیه  با  اقتصادی  کنش 
کردم.  کرمانشاه انتخاب  جامعه هدفم را هم 
تمایل نداشتن به پس انداز و سرمایه گذاری، 
و  است  پژوهش  این  یافته های  از  بخشی 
مردم  ما  داده هاست.  تایید  برای  پژوهش 
و  هستیم  آخرت گرا  شدت  به  کرمانشاه، 
کسب و کار بیش از نیاز  این باور را به پرهیز از 
چه  اما  می کنیم.  تفسیر  روزمره  شخصی 
راه  از  ثروت اندوزی  مدح  در  دارد  اشکالی 

ارشد  روحانیون  گر  ا کنیم؟  اقدام  درست، 
استان به ویژه امامان جمعه با سرمایه گذاران 
جلسه بگذارند، برای آن هاپشتوانه و دلگرمی 
ایجاد می شود. این یک نگاه است. ما بارها با 
کرده و  برخی از روحانیون موثر استان دیدار 
از آن ها خواسته ایم مردم را به سرمایه گذاری 
و  راهنمایی  بزرگ تر   کسب و کارهای  ایجاد  و 
که ما  کنند. مسئله دوم این است  تشویق 
نشان  آمارها  هستیم.  مصرف گرا  به  شدت 
از  می دهد، میانگین مصرف در هر سطحی 
کرمانشاه، دو برابر میانگین  درآمد در استان 
نباشد،  پس انداز  تا  است.  کشوری  مصرف 
سرمایه گذاری شکل نمی گیرد. در حال حاضر 
افرادی که برای اشتغال وام دریافت می کنند، 
زندگی  های  هزینه  صرف  را  آن  از  بخشی 
روزمره می کنند نه تولید؛ یعنی ظواهر را بیشتر 

در نظر می گیرند.
استعالمات  به  پاسخ  میانگین  آمار،  طبق 
 180 از  بیش  کرمانشاه،  در  کار  شروع  یعنی 
روز است، یعنی در بهترین حالت 6ماه طول 
حوزه  کشورهای  در  حالی که  در  می کشد. 
یک  به  مجوز  صدور  زمان  اسکاندیناوی 
دقیقه هم نمی رسد. فضای کسب وکار استان 
نیروگاه  ندارد.  مناسبی  وضعیت  کرمانشاه 
گیالن غرب استان نزدیک به دو سال  حرارتی 
کلنگ خورده ولی هنوز وزارت نیرو  که  است 
قرارداد خرید برق آن را نبسته است. در حالی 
که  کرده اند  کسانی در آنجا سرمایه گذاری  که 
کاربلد هستند؛ خودشان زمانی از مسئوالن 
تکنولوژی  است  قرار  و  بوده اند  نیرو  وزارت 
ک پشتی  ال حرکت  کنند.  وارد  را  دنیا  روز 
سرمایه  جذب  مانع  اجرایی  دستگاه های 

است. 

ضعف همگرایی
قسمت  که  دارد  وجود  نیز  فرهنگی  موانع 
برمی گردد.  فرهنگی  موانع  به  هم  آن  اداری 
خصلت مهمان نوازی نسبت به سرمایه گذار 
کثر  حدا است  شده  سبب  استان  از  خارج 
همکاری را داشته باشند. در بحث احداث 
کار در مجموع دو  گلخانه 40 هکتاری، انجام 
با  بومی  حرکت های  ولی  نکشید،  طول  ماه 
کمتری پیش می رود. مثال در استان،  شتاب 
چندانی  غیرخانوادگی  موفق  تعاونی های 
که همگرایی در  وجود ندارد. به این مفهوم 

کارهای اقتصادی بسیار ضعیف است. 
در چنین فضایی، دستگاه های اجرایی نیز 
در  ظاهر  به  که  می کنند  اجرا  برنامه هایی 
از تولید است ولی در عمل،  جهت حمایت 

نتیجه عکس می دهد. 
به  راه  اقتصاد دولتی  که  است  این  واقعیت 
جایی نمی برد. تا اقتصاد آلوده به رانت باشد، 
مزیت های نسبی آشکار نمی شود. هر وقت 
رانت قطع شود، مردم سراغ مزیت ها می روند. 
استان های  با  کرمانشاه  نمونه،  به عنوان 
کمتر از دو  کردستان، ایالم، لرستان و همدان 
ساعت فاصله دارد و می تواند بازار سنگ های 
اما  کند،  تغذیه  را  مناطق  این  ساختمانی 
از  را  خود  نیاز  استان ها،  این  که  بینیم  می 
تامین  اصفهان  به ویژه  دیگر  استان های 
می کنند. آن هم بعضا از طریق فراوری سنگ 

خام کرمانشاه در دیگر استان ها!

کیفیت باالی سنگ هرسین
در بخش معدن در کرمانشاه، سنگ هرسین 
کشور  مختلف  بخش های  در  نام  همین  با 
اعتنایی  قابل  کیفیت  و  می رسد  فروش  به 
از  ارزش افزوده  با این تفاسیر، بخشی  دارد. 
سنگبری های  اما  می شود  ایجاد  استان  در 
که آن ها  معدودی در سطح استان هستند 
اغلب،  و  دارند  قدیمی  تکنولوژی های  هم 
جذب  دنبال  به  ندارند.  را  الزم  کیفیت 
سرمایه گذار هستیم و تسهیالت ارزان قیمت 
سنگ،  زمینه  در  تا  می دهیم  ارائه  هم 

سرمایه گذاری مدرن ایجاد شود. 
سنگ های  فروش  کز  مرا کرمانشاه  در 
سنگ های  لیبل های  ساختمانی،  نمای 
در  می رسانند  فروش  به  را  استان  از  خارج 
از بهترین نوع  که سنگ خود استان  حالی 
مشوق های  است  الزم  می شود.  محسوب 
که موجب  کنیم  دولتی را به گونه ای تنظیم 
استان  در  صنعتی  خوشه های  شکل گیری 
سنگ  معادن  باید  نمونه،  به عنوان  شوند. 
ساختمانی را به شرطی به صورت رایگان به 
که صنایع فرآوری و  کنیم  گذار  متقاضیان وا

بسته بندی را نیز مستقر کنند. 
فرهنگی  داشته های  به  توجه  ما،  کشور  در 
کسی  گر  ا مثال  است.  نمود  حال  در  گذشته 
ساختمانی  نمای  سنگ  این که  جای  به 
سنگی  سردیس  و  تندیس  کند،  ایجاد 

ایرادی که به 
دستگاه های 

اجرایی استان 
وارد است و بارها 

هم حضوری به 
آن ها اعالم کردم 

این است که 
متقاضی محور 

هستند و بر اساس 
پتانسیل استان، 
متقاضی را جهت 

نمی دهند
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کند،  تولید  را  ایران  تاریخی  شخصیت های 
قطب  می توان  داشت؟  نخواهد  بازار  آیا 
اما  کرد.  ایجاد  کرمانشاه  در  را  کشور  سنگ 
شکل گیری  الزاما  که  باشیم  داشته  توجه 
قطب، مبتنی بر قابلیت های طبیعی نیست. 
شاید  انسان هاست.  مغز  در  اصلی  مزیت 
از  بیش  کنون  ا که  است  دلیل  همین  به 
 90درصد سنگ های هر سین، خام از استان

صادر  می شود.
مرز  نیز  کردستان  اقلیم  و  عراق  با  کرمانشاه 
استان  در  را  سنگ  می توان  و  دارد  مشترک 
صادر  مناطق  این  به  و  فراوری  کرمانشاه 
راه آهن هم در استان وجود  که  آنجا  از  کرد. 
سایر  به  فرآوری شده  سنگ  فروش  دارد، 
پی در  زیادی  هزینه  کشورمان   شهرهای 

نخواهد  داشت. 

مزرعه برق خورشیدی
سیلیس  معادن  استان  غربی  مناطق  در 
از  بهره برداری  برای  که  دارد  وجود  زیادی 
کره با سرمایه گذاران داخلی  آن ها در حال مذا
با  سیلیس  که  آنجا  از  هستیم.  خارجی  و 

یافت  معادن  این  در  درصد   99/5 خلوص 
ساخت  کارخانه  داریم  قصد  می شود، 
کرمانشاه  استان  را در  پنل های خورشیدی 

ایجاد  کنیم. 
پنل  سایت های  ایجاد  و  سیلیس  زمینه  در 
خوب  چیز  همه  جلسات  در  خورشیدی، 
پیش می رود، اما وقتی این توافق وارد بدنه 
زیادی  زمان  اجرایی می شود،  دستگاه های 

طول می کشد. 
بیش از 75درصد ذخایر قیر طبیعی کشور نیز 
کرمانشاه قرار دارد. بیش از 70نوع  در استان 
که  می شود  یافت  استان  در  معدنی  ماده 

قابلیت تجاری سازی دارد.  

نخود و روغن حیوانی
در  نخود  تولید  یک  رتبه  کرمانشاه  استان 
کشور را دارد. در روستای ممقان در نزدیکی 
کاشته شده در استان های  آذرشهر، از نخود 
از  بیش  کرمانشاه،  جمله  از  کشور  مختلف 
60 محصول فرآوری می شود و حتی »سس 
این  از  و  می کنند  تولید  صادراتی  نخود« 
کرمانشاه  طریق ارز وارد کشور می شود، اما در 

در  و  است  کم  حا خام فروشی  متاسفانه 
است،  همین طور  وضعیت  بخش ها  عموم 
و  تنبل  کشاورزی،  بخش  ترویج  کز  مرا زیرا 
روغن  ایران  نقاط  همه  در  است.   کارمد  نا
کرمانشاهی  روغن  اما  دارد،  وجود  حیوانی 
می دهد  نشان  این  و  است  معروف  بسیار 
استان  این  برای  مزیت هایی  طبیعت،  که 
برند  از  نتوانستیم  حتی  ما  دارد.  به همراه 
استفاده  بازار  ایجاد  برای  کرمانشاهی  روغن 
اتاق  مثل  دستگاه هایی  وظیفه  این  کنیم. 
در  حتی  است.  کشاورزی  جهاد  و  بازرگانی 
جلساتی با محوریت شرکت پست، پیشنهاد 
روغن  برند  با  اینترنتی  فروشگاه  دادیم 
انتخاب  را   پست  کنیم.  ایجاد  کرمانشاهی 
اعتماد  می تواند  که  می دانستیم  زیرا  کردیم 

مردم را جلب کند. 

کناره گیری دولت از اقتصاد
معاونت  حوزه  در  که  عمرانی  پروژه های 
دولت  می شود،  تعریف  استانداری  عمرانی 
کرده است  زیرمجموعه های خود را موظف 
خصوصی  بخش  به  را  نیمه تمام  طرح های 

در کرمانشاه مرکز 
وش سنگ های  فر
نمای ساختمانی، 

لیبل های 
ج از  سنگ های خار
وش  استان را به فر
می رسانند در حالی 

که سنگ خود 
ین  استان از بهتر

نوع محسوب 
می شود. در حوزه 

قطب های صنعتی 
هم همین طور 

است

پرونده
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که به دلیل  کنند، اما در سایر واحدها  گذار  وا
درآمده اند،  بانک  تملک  به  موفقیت  عدم 
هم  تسهیالتی  که  واحدها  برخی  حتی  یا 
سرمایه  با  سرمایه گذار  و  نشده  پرداخت 
کار را راه انداخته  و شکست خورده  خودش 
این موارد  است، دفتر جذب سرمایه گذاری 
کرده و به استاندار تحویل داده و به  را احصا 
کد  دستور استاندار، ستاد احیای واحدهای را
راه اندازی شد تا به عنوان یک ظرفیت موجود 
اقتصاد   چرخه  به  و  شوند  احیا  ناقص،  اما 

بازگردند. 
بیـش از 150 واحـد در تملـک بانک هاسـت و 
طبـق قانـون، بانک ها باید همـه این واحدها 
کـه  هسـتند  بسـیاری  افـراد  کننـد.  گـذار  وا را 
آغـاز  اسـتان  ایـن  در  را  کارشـان  می خواهنـد 
بـا  ندارنـد.  ظرفیت هـا  از  اطالعـی  امـا  کننـد، 
بـرای  زمـان  اتـالف  و  دشـواری ها  بـه  توجـه 
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  مجـوز،  دریافـت 
بـرای  و  دارد  تعلـق  بانک هـا  بـه  کـه  موجـود 
را  مبلـغ  تـا 20 درصـد  فقـط 10  آن،  گـذاری  وا
به صـورت نقـدی دریافـت می کننـد و مابقـی 
می شـود،  پرداخـت  اقسـاط  به صـورت  آن 
بـه  سـرمایه گذار  اسـت.  مناسـبی  فرصـت 
گرفتن  جـای این کـه دو سـال وقتـش را صـرف 
کنـد، بـا بهره گیـری از ایـن ظرفیت هـا،  مجـوز 
کنـد. در  می توانـد ایـن زمـان را صـرف تولیـد 
تعییـن  کارشـناس  را  قیمت هـا  زمینـه،  ایـن 
می کنـد و بانک هـا خیلـی در قیمت گذاری هـا 
دخیـل نیسـتند و بـه همیـن دلیـل، قیمـت 
ایـن واحدهـا، نـه بـر اسـاس بهره هـای بانکـی 
مضاعـف، بلکه بر اسـاس واقعیت بازار تعیین 

می شـود.
در زمینه سرمایه گذاری صنعتی، با توجه به 
برتر  خودروهای  تولید  خط  و  سایت  این که 
است،  شده  ایجاد  استان  در  ایران خودرو 
گزینه  کارخانه  ساخت قطعه خودرو،  احداث 

خوبی برای سرمایه گذاری است. 

قطب سوم پتروشیمی
کرمانشاه پس از عسلویه و ماهشهر سومین 
استان  در  است.  کشور  پتروشیمی  قطب 
سه پتروشیمی فعال وجود دارد و چهارمین 
است.  راه اندازی  حال  در  هم  پتروشیمی 
صنایع  و  پتروشیمی  پایین دستی  صنایع 
که  کسانی  برای  به ویژه  مایع  شوینده 
باشند،  داشته  صادرات  عراق  به  بخواهند 

برای سرمایه گذاری مناسب هستند. در عین 
حال کرمانشاه در همه بخش های کشاورزی 
و صنایع تبدیلی و ابسته، قابلیت زیادی برای 

سرمایه گذاری دارد. 
از 100 میلیون تومان به باال امکان سرمایه گذاری 
دلیل  به  و  دارد  وجود  استان  این  در  خوب 
جانبی  های  هزینه  زمین،  مناسب  قیمت 

سرمایه گذاری در کرمانشاه خیلی باال نیست. 
تومان  میلیون  در حوزه مشاغل خانگی 20 
پروژه های  در  و  می پردازیم  درصد   4 وام 
تومان  میلیارد   15 تا  عشایری  و  روستایی 
می کنیم،  پرداخت  درصد  تا 6  تسهیالت 4 
اما تولیدکننده واقعی وجود ندارد و عده ای 
این که  بدون  می کنند  دریافت  را  وام ها  این 
که مقصر آن  کنند  کسب و کار مناسبی ایجاد 
و  طویل  و  عریض  اجرایی  دستگاه های  هم 
گر به مردم آموزش بدهند، با  کم  کار هستند. ا
کار ایجاد  10تا 15 میلیون تومان هم می توان 

کرد. 

زمین ارزان و وسیع
استان،  اقتصادی  حوزه  در  به طور کلی 
دسترسی به زمین مناسب برای انواع پروژه ها 
وجود دارد و محدودیت زمین وجود ندارد. 
در سامانه گرمسیری که پروژه بسیار عظیمی 
است به زودی حدود 11 هزار هکتار از اراضی 
این  در  می شود.  آبی  استان  غرب  ع  لم یزر
زمینه، الزم است جهاد کشاورزی نگاه پدافند 
غیرعامل و وضعیت مطلوب استقرار جمعیت 
را در نظر بگیرد. قصر شیرین قبل از انقالب 
در  اما  داشت،  جمعیت  نفر  هزار   100 حدود 
که  حال حاضر زیر 20 هزار نفر جمعیت دارد 
مرز،  در  جمعیت  استقرار  یابد.  افزایش  باید 
را  حاشیه نشینی  و  داشت  خواهد  مزایایی 
کم می کند. باید مسائل را  سیستمی تحلیل 
اجتماعی،  نگاه  با  آن،  تا صد  که صفر  کنیم 
به  نگاه  شود؛  بررسی  امنیتی  و  اقتصادی 
فرهنگی  تلفیق  حاشیه نشینی،  کم کردن 
استان،  به  بزرگ  هلدینگ های  آوردن  و 
در  صنعتی  توسعه  دستاوردهای  جمله  از 

شهرهای مرزی است.
همه این موارد باید در فضای عالمانه پایش 
که حوزه علم و دانشگاه و  کسانی هم  شود. 
کرده باشند، باید  هم در عمل تجربه اندوزی 
گر درست  در این سامانه تصمیم گیری کنند. ا
قرار داشتن در  تصمیم گیری شود، به جای 

جایگاه و رتبه اول بیکاری کشور، از میانه های 
شاید  یعنی  رفت،  خواهیم  پایین تر  جدول 
که بتوانیم مسئله  جزو 10 استان اولی باشیم 

بیکاری را حل کنیم.

اصالحات اداری
فضای  بودن  نامناسب  دالیل  از  یکی 
کسب وکار در استان، فقدان سیستم نظارتی 
که  آنالینی  سیستم  است.  آن  در  دقیق 
کارکنان  عملکرد  بتوانند  استان  مسئوالن 
کسب وکار را رصد  دولت در صدور مجوزهای 
کنند، وجود ندارد. وزارت اقتصاد سامانه ای 
کسب و کار«  مجوزهای  صدور  »مرکز  نام  به 
این  راه اندازی  با  است.  کرده  راه اندازی 
سامانه این نقیصه نیز برطرف شده و تمام 
اندازی  راه  مجوز  صدور  اداری  فرایندهای 
سامانه  این  در  جدید،  کسب و کارهای 
مشخص هستند. به این ترتیب استاندار و 
سایر مقام های نظارتی، می توانند به صورت 
کدام دستگاه اجرایی  کنند  آنالین مشاهده 
در مسیر سرمایه گذارها سنگ اندازی می کند 

و کار را معطل نگه می دارد! 
سـامانه دیگـری نیـز بـه نـام دادور ایجـاد شـده 
کاربر می تواند  که یک سـامانه نظارتی اسـت و 
در آن شـکایتش را از سیسـتم اداری مطـرح 
کنـد. بـر این سـامانه اسـتاندار نظـارت می کند 
و وزارتخانـه هـم در حـد وزیر دسترسـی دارند. 
آن ها موظف هسـتند به این متقاضی پاسـخ 
دهنـد.  بـا راه انـدازی ایـن سـامانه ها، فضـای 
کسـب وکار اسـتان جهـش قابل توجهـی پیـدا 
دسـتگاه های  بخـش  یـک  امـا  کـرد،  خواهـد 
دولتـی اسـت و بخـش دیگـر موانـع فرهنگـی 
کـه هم زمـان بـا راه انـدازی سـامانه،  هسـتند 
نیـز  موانـع  ایـن  کـردن  برطـرف  بـرای  بایـد 

تدبیـری اندیشـید. 
نگاه دستگاه های اداری به جای ارباب رجوع، 
و  کرمانشاه  در  هم  که  است  رعیتی  ارباب 
ساری  کشور  از  قابل توجهی  بخش  در  هم 
جای  به  اداری  دستگاه  است.  جاری  و 
ارباب بداند، خودش  را  این که طرف مقابل 
حتی  مراجعه کننده،  با  و  می بیند  ارباب  را 
برخورد  رعیت  مثل  باشد،  سرمایه گذار  گر  ا
چون  سیستم  این  راه اندازی  با  می کند. 
به  هم  گزارش گیری  و  مستندسازی  امکان 
از  بخشی  دارد،  وجود  وزرا  هم  و  استاندار 

مسائل حل می شود. 

در همه نقاط ایران 
وغن حیوانی  ر
وجود دارد، اما 

وغن کرمانشاهی  ر
وف  بسیار معر

است و این نشان 
می دهد طبیعت 

یت هایی برای  مز
این استان دارد. 

ما حتی نتوانستیم 
وغن  برند ر

کرمانشاهی را ثبت 
کنیم

کرمانشاه پس از 
عسلویه و ماهشهر 

سومین قطب 
وشیمی کشور  پتر

است. صنایع 
پایین دستی 
وشیمی و  پتر

صنایع شوینده 
مایع به ویژه 

برای کسانی که 
بخواهند به عراق 

صادرات داشته 
باشند، برای 

سرمایه گذاری 
مناسب هستند
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ســرمایه گذاری  نادرســت،  مدیریــت  دلیــل 
غیرمنطقــی و مصــرف نادرســت آب به وســیله 
کشــاورزی  بخــش  در  به ویــژه  بهره بــرداران، 
کشــور و همچنیــن بخــش صنعــت و  کل  در 

اســت. کشــور  مرکــزی  مناطــق  در  شــهری 

مدیریت نادرست
برنامه هــای  بــا  آب،  منابــع  بخــش  در 
سدســازی  حوزه هــای  در  کــه  غلطــی 
متاســفانه  داشــته ایم  مــوارد  دیگــر  یــا 
در  صحیحــی  مدیریــت  نتوانســته ایم 
ســدهای  باشــیم.  داشــته  آب  ذخیــره 
از  خیلــی  شــاید  کــه  ســاخته ایم  زیــادی 
یــا مــکان آن هــا  آن هــا اصــال الزم نبــوده 
مخــرب  آثــار  حتــی  و  بــوده  نامناســب 
زیســت محیطی ماننــد خشــکی دریاچــه 

کشــاورزی و صنعــت و شــرب مناســب اســت و  کــره زمیــن بــرای مصــارف انســانی ماننــد  کل آب هــای  تنهــا ٣ درصــد از 
کمبــود آب نه تنهــا بــر بهداشــت  از ایــن مقــدار نیــز ســه چهارم در یخ هــای قطبــی و خــارج از دســترس انســان اســت. 
و تغذیــه و کشــاورزی بلکــه بــر صنایــع مهــم و اســتراتژیک کشــورها نیــز اثرگــذار خواهــد بــود. ازایــن رو کمبــود منابع آب 
در آینــده یکــی از نگرانی هــای مهــم شــرکت های صنعتــی و تجــاری خواهــد بــود. بیــش از نیمــی از شــرکت ها، انتظــار دارنــد طــی یــک 

تــا پنــج ســال آینــده دچــار مشــکالت مرتبــط بــا آب شــوند.
کــه در ســال های اخیر با برخی تغییــرات اقلیمی در چند قدمی خشک ســالی  کــم بــارش در دنیاســت  کشــور مــا نیــز یکــی از مناطــق 
گــزارش شــده و از ایــن نظــر  کرمانشــاه صعــودی  کشــور امــا رونــد بــارش در اســتان  گرفتــه اســت. در میــان همــه اســتان های  قــرار 
کشــور دانســت.  می تــوان ایــن اســتان غربــی را مســتعد ســرمایه گذاری های صنعتــی و همچنیــن اســتقرار صنایــع اســتراتژیک 
کســب اطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه بــا ســهراب دل انگیــزان، دکتــرای علــوم اقتصــادی و عضــو هیئت علمــی دانشــگاه  بــرای 
گفت وگــو نشســتیم. محورهایــی از  کشــور را تهدیــد می کنــد بــه  کــه صنایــع اســتراتژیک  کم آبــی و خطــری  رازی پیرامــون بحــران 

ــو را در ادامــه می خوانیــد. گفت وگ ایــن 

 نگرانی سهراب دل انگیزان، دکترای علوم اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
 در مورد آینده منابع آبی کرمانشاه

گر مدیریت نکنیم  ا
آب اقیانوس هم خشک می شود

پاشنه آشیلی به نام آب
تمــام  اصلــی  آشــیل  پاشــنه  آب، 
در  اســتراتژیک  و  مهــم  تصمیم گیری هــای 
کرمانشــاه  کشــور، منطقه یا اســتانی مثل  یک 
جــدی  بســیار  مســئله  یــک  آب  اســت. 

اخیــر،  ســال  چنــد  در  مــا  کشــور  در  اســت. 
بارندگــی،  میــزان  کاهــش  و  آبــی  تنش هــای 
کاهــش میــزان ذخایــر اســتراتژیک آب  ســبب 
ــت  ــده اس ــی ش ــای زیرزمین ــی آب ه ــور یعن کش
کــه علــت اصلــی ایــن مشــکالت، بیشــتر بــه 

پرونده
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ارومیــه یــا مســئله ریزگردهــا را بــه وجــود 
در  دیگــری  زیــاد  مســائل  اســت.  آورده 
حــوزه مدیریــت آب و نحــوه توزیــع منابــع 
برنامــه  به هیچ وجــه  دارد.  وجــود  آن 
بیــن مصــارف متعــدد  دقیــق و درســتی 
و توزیــع آن هــا نداشــته ایم. در حقیقــت 
حــوزه  در  را  کارهــا  ایــن  کــه  کســانی 
داده انــد،  انجــام  آب  توزیــع  مدیریــت 
از  اســتفاده  بــا  و  حرفــه ای  به صــورت 
در  شــده  شــناخته  تخصصــی  دانــش 

نکرده انــد. را  کار  ایــن  جهانــی  ســطح 

توزیع آب بر اساس فشارهای سیاسی
نــه  آبــی  توزیــع منابــع  نحــوه  همچنیــن 
علمــی   مدل هــای  و  اصــول  اســاس  بــر 
درســت و آینده نگرانــه، بلکــه بــر اســاس 
اســتان ها  در  کــه  سیاســی  فشــارهای 
بــرای تاســیس منابــع آب بــه بخش هــای 
متعــدد اتفــاق می افتــد بــوده اســت. ایــن 
کنــار آن هــا بگذاریــم؛  کــه در  دو مــورد را 
موضــوع مصــرف آب بیــش از 90 درصــد 
بســیار  شــیوه  بــه  کشــاورزی  بخــش  در 
از  بعضــی  اســت.  افتــاده  اتفــاق  بــد 
می دهــد  نشــان  این طــور  مطالعــات 
زمین هــای  از  بزرگــی  بخــش  هنــوز  کــه 
آبیــاری  سیســتم  پوشــش  تحــت  کشــور 
غرقابــی و دســتی هســتند، هنــوز میــزان 
کشــور حتــی  آب  بهره دهــی  و  بهــره وری 
درصــد   20 از  کمتــر  آبــی،  زمین هــای  در 
که بــا همین  اســت؛ یعنــی حتــی آن هایــی 
تکنولوژی هــای  و  جدیــد  سیســتم های 
از  کمتــر  هــم  شــده اند  مکانیــزه  و  روز 
این کــه  بــا  دارنــد.  بهــره وری  درصــد   30
اقدام هــای زیــادی در حــوزه هشــدارها و 
ــت،  ــده اس ح ش ــر ــث مط ــا و مباح روش ه
تاریخ گذشــته مدیریــت،  امــا روش هــای 
اشــتباه  و  غلــط  ســرمایه گذاری های 
گذشــته در حــوزه آب حتــی اصــالح نشــده 
اســت و مصــرف آب همچنــان بــا مشــکل 

اســت. مواجــه 

کمترین تنش آبی کرمانشاه با 
حوزه هــای  از  یکــی  کرمانشــاه  اســتان   
کشــور در طــول ســال های  آبــی مناســب 
کمتــر بــا تنــش آبــی مواجه  گذشــته بــوده و 
بــوده اســت ولــی هنــوز هــم مناطقــی از 
هســتند؛  مواجــه  تنــش  ایــن  بــا  اســتان 

بارندگی هــا  کنــش  پرا و  توزیــع  یعنــی 
مصــرف،  غلــط  روش هــای  البتــه  و 
بــا  نیــز  اســتان  ایــن  حتــی  شــده  ســبب 
کشــور،  برابــر  از دو  بیــش  بارشــی  وجــود 
ماهیدشــت  ماننــد  دشــت هایی  در 
و  بدمصرفــی  به واســطه  بیســتون  و 
بیش ازحــد  پرمصــرف،  صنایــع  اســتقرار 
 تــوان جبــران منطقــه، دچــار تنــش آبــی

باشیم.

اقیانوس هم خشک می شود
مصــرف مــا از آب در ایــن مناطــق بســیار 
شــاخص های  بــه  توجــه  بــدون  و  بــاال 
ــوده اســت. به عنوان مثــال  ــه ب آینده نگران
کرمانشــاه در دشــت بیســتون یک نیروگاه 
بــزرگ،  خیلــی  پتروشــیمی  دو  حرارتــی، 
چیــزی حــدود چهــار شــهرک صنعتــی و 
تعــداد بســیار زیــادی واحدهــای صنعتی، 
کشــاورزی و دامــی دارد. در همیــن دشــت 
کــه شــبانه روز چیــزی  مــا نیروگاهــی داریــم 
از  آب  مصــرف  لیتــر  میلیــون  حــدود 36 
لیتــر  میلیــون   36 می شــود.  گــزارش  آن 
یــک  گــر  ا و  بــزرگ  بســیار  عــددی  یعنــی 
جابه جــا  را  آب  لیتــر  هــزار   20 کامیــون 
کنــد، مصــرف آب نیــروگاه، برابــر یــک هــزار 
کامیــون آب در شــبانه روز اســت.  و 800 
گــر زیــر ایــن دشــت یــک  کــه ا آن قــدر بــزرگ 
ــوس آب شــیرین هــم باشــد، بعــد از  اقیان
20 ســال، آب آن حتمــا خشــک می شــود.

صنایع بدون توجیه
وجــود صنعتــی بــه نــام نیــروگاه در دشــت 
داشــته  الزامــی  چــه  ابتــدا  در  بیســتون 
تخصصــی  اصــال  اقــدام  ایــن  اســت؟ 
کنــار  در  بایــد  نیروگاه هــا  ایــن  نیســت. 
از  کــه  شــوند  ســاخته  آزاد  دریاهــای 
ضمــن  کننــد؛  اســتفاده  آزاد  آب  منابــع 
این کــه تولیــد ایــن نیروگاه هــا روی شــبکه 
بــرق مــی رود و قاعدتــا در هــر  سراســری 
شــبکه  روی  بــه  بــرق  کــه  ایــران  جــای 
کشــور قابل مصــرف  بــرود، در همــه جــای 
اســت و محــل ســاخت نیــروگاه از دیــدگاه 
اهمیــت  حائــز  چنــدان  برق رســانی 
ایــن  در  کــه  تصمیماتــی  پــس  نیســت. 
نادرســت  ابتــدا  از  شــده،  گرفتــه  حــوزه 

اســت. بــوده 
خیلــی  پتروشــیمی  دو  دشــت  ایــن  در 

سال آینده، اغلب صنایع 
کشور با مشکات مرتبط 

با آب مواجه می شوند

1 تا 5

میلیون لیتر مصرف 
روزانه آب یک پتروشیمی

36

چشمه کور استان در 
فصل پربارش امسال به 
وضعیت عادی بازگشتند

850

مجوز صنایع کارخانه ای 
در استان کرمانشاه

1100
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پتروشــیمی  و   )LAB(ال ای بــی بــزرگ 
 )LAB( ــی ــر ال ای ب ــد براب ــه چن ک ــرس  گ زا
در  ال ای بــی  شــده اند.  احــداث  اســت 
طــول یــک شــبانه روز، حــدود 60 تریلــی 
گــرس  آب مصــرف می کنــد و پتروشــیمی زا
چیــزی حــدود پنــج تــا 10 برابــر ایــن میــزان 
داشــته  نظــر  در  می کنــد.  مصــرف  آب 
باشــید در دشــت بیســتون چنــد شــهرک 
بایــد  و  دارد  وجــود  نیــز  دیگــر  صنعتــی 
کرمانشــاه اســتان  بگویــم هرچنــد اســتان 
ایــن  در  آب  مســئله  ولــی  اســت  پرآبــی 
ــد  ــر مانن ــت های دیگ ــی دش ــت و برخ دش

اســت. جــدی  بســیار  ماهیدشــت 

کرمانشاه و تنش آبی
کرمانشــاه  آیــا در  کــه  اســت  ایــن  ســوال 
تنــش آبــی وجــود دارد؟ پاســخ ایــن اســت 
بارش هــای  کرمانشــاه  در  امســال  کــه 
گذشــته  خیلــی خوبــی داشــته ایم و ســال 
بــوده  ایــن اســتان خــوب  هــم بارش هــا 
کــه  اســت  ســال  ســه  درواقــع  اســت. 
وضعیــت خیلــی خــوب اســت و بــه نظــر 
اقلیــم  تغییــر  بــه  کرمانشــاه  در  می رســد 
گذشــته  نزدیــک شــده ایم. در ســال های 
بیــش از 850 چشــمه و تعــداد باالیــی از 
کــور و بــی آب شــده  آبشــارهای تاریخــی، 
کــه بــا تغییــرات بارش در ســه ســال  بودنــد 
بازگشــته اند؛  عــادی  حالــت  بــه  اخیــر، 

ناشــیانه  مصــرف  نکنیــم  فرامــوش  ولــی 
ــد  ــع را تهدی ــن مناب ــم ای ــط آب، بازه و غل
مصــرف،  متاســفانه  کــه  چرا می کنــد. 
مدیریــت و ســرمایه گذاری در مقولــه آب 
امیدوارکننــده  چنــدان  کشــورمان  در 

نیســت.

در نمی تــوان  را  اســتراتژیک   صنایــع 
مناطق بی آب نگه داشت

در  آب  مدیریــت  و  ســرمایه گذاری 
از  بدتــر  حتــی  به مراتــب  دیگــر  اســتان های 
کرمانشــاه اســت و متاســفانه صنایــع  اســتان 
کشــورمان در مناطقــی مســتقر  اســتراتژیک 
کــه نه تنهــا دچــار تنش آبی هســتند  شــده اند 
کم آبــی قــدم  کــه در مســیر بی آبــی و نــه حتــی 
دیگــر  و  اصفهــان  اســتان  در  گذاشــته اند. 
و  یــزد  ماننــد  کشــور  مرکــزی  اســتان های 
ــه رو  ــی روب ــا مشــکل جــدی بی آب کرمــان مــا ب
ــه نظــر می رســد امیــدی نیســت  هســتیم و ب
را در  کشــور  اســتراتژیک  بتــوان صنایــع  کــه 

نگهداشــت. مناطــق  ایــن 

کرمانشاه فرصت استراتژیک برای 
فرصــت  می توانــد  کرمانشــاه  اســتان 
تکنولوژی هــای  و  روش هــا  به کارگیــری 
اســتقرار  کنــار  در  را  کم آب بــر  جدیــد 
اســتراتژیک  زیرســاخت های  و  صنایــع 
داشــته  هــم  بــا  کشــور  صنعــت  و  تولیــد 

کشــور را از یــک تهدیــد جــدی در  باشــد و 
از دســت رفتــن قابلیت هــای زیرســاختی 
و  کمبــود  بحــران  نیــز  خــود  و  کــرده  دور 
ناچیــز بــودن زیرســاخت های منطقــه ای 
تــراز  مدیــران  ازایــن رو  کنــد.  جبــران   را 
کشــور  اســتراتژیک  تصمیم گیــران  و  اول 
به عنــوان  را  پیشــنهاد  ایــن  می تواننــد 
قــرار  توجــه  مــورد  قــوی  ســناریوی  یــک 
و  تکنولوژی هــا  یک ســو  از  کــه  دهنــد 
منابــع  تجهیــز  پیشــرفته  روش هــای 
اســتان  در  را  آن هــا  مصــرف  و  توزیــع  و 
خوبــی  بارش هــای  از  کــه  کرمانشــاه 
کننــد و از ســوی  برخــوردار اســت مســتقر 
کشــور  دیگــر صنایــع اســتراتژیک و پایــه ای 
کشــور را  ــه حکــم زیرســاخت اقتصــاد  ک را 
کننــد. ایــن منطقــه منتقــل  بــه  دارنــد، 

جانمایی صنایع کم مصرف و پرمصرف
صنایــع  آب،  پرمصــرف  صنایــع 
نفــت  پاالیــش  و  فــوالد  پتروشــیمی، 
کــه  پتروشــیمی  دو  به جــز  کــه  هســتند 
آن هــم در یــک دشــت ســاخته شــده اند 
ســایر  اســت،  بــوده  نادرســت  تصمیــم  و 
صنایــع در اســتان وجــود ندارنــد؛ یعنــی 
کشــور  کــه  آب  از  پرمصــرف  صنایــع 
در  اســت  وابســته  آن هــا  بــه  به شــدت 
مســئله  بــا  کــه  دارنــد  وجــود  مناطقــی 
خشک ســالی روبــه رو هســتند و همیــن، 

٪ 90

٪ 20٪ 30
٪ 50

آب کشور در بخش 
کشاورزی و به شیوه 

بسیار نادرست 
مصرف می شود

بهره وری آب در 
شیوه های سنتی 

کشاورزی

بهره وری آب در 
کشاورزی های مدرن 

کشور

کارخانه ها و صنایع 
اقتصادی استان 

تعطیل هستند

پرونده
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ایــن صنایــع را بــا تهدیــد جــدی مواجــه 
کــه مناطــق غربــی  کــرده اســت، درحالــی 
صحیــح  مدیریــت  صــورت  در  کــه  کشــور 
احــداث  مســتعد  آب،  توزیــع  و  منابــع 
ــی  ــع اســتراتژیک هســتند، خال ایــن صنای
مثــال  بــرای  هســتند.  استقرارشــان  از 
کشــورمان در اســتان های  صنایــع فــوالد 
صنایعــی  درحالی کــه  دارنــد  قــرار  مرکــزی 
و  هســتند  آب  در  پرمصــرف  بســیار 
را  یــزد  و  اصفهــان  بــی آب  منطقــه  آب 
ــی ممکــن  ــه حت ک ــی  ــان آب ــد، هم می بلعن
کــم باشــد. اســت بــرای مصــارف شــرب نیــز 

برنامه توسعه صنعتی بر اساس نقشه آب
توســعه  بــه  نیــاز  پرمصــرف  صنایــع 
صنایــع  ایــن  توســعه  بــرای  دارنــد. 
منطقــه  در  جدیــدی  مکان هــای  بایــد 
گرفتــه شــود؛ و رفته رفتــه  غــرب در نظــر 
کــه از ایــن صنایع مســتعمل  بخش هایــی 
شــده و غیرقابــل بهره بــرداری می شــوند 
گذاشــت و جایگزین هــای آن هــا را  کنــار  را 

ســاخت. کشــور  غــرب  منطقــه  در 
کشــور،  ایــن صنایــع در مرکــز  بــا حضــور 
مرکــز  در  آب دهــی  تــوان  کــه  همان طــور 
از  بخش هایــی  می شــود،  خامــوش 
بــه ســمت خاموشــی  هــم  ایــن صنایــع 
می شــوند.  بی کاربــرد  یعنــی  می رونــد، 
را  صنایــع  ایــن  از  بخش هایــی  ازایــن رو 
کال  این کــه  امــا  کــرد  منتقــل  می تــوان 
منتقــل شــوند عملــی و منطقــی نیســت. 
ضمــن این کــه صنایــع به شــدت از ســطح 
نظــر  از  هســتند؛  عقــب  تکنولــوژی  روز 
ــا مشــکل مواجــه هســتند و  زیرســاختی ب
عمــال امــکان اصــالح نیــز ندارنــد. پــس مــا 
تــا 30 ســال   20 بــا  را  می توانیــم صنایــع 
همین جــا  در  برتــر  و  جلوتــر  تکنولــوژی 
ســرمایه گذاری های  و  کنیــم  طراحــی 
جدیــد را در ایــن منطقــه توســعه دهیــم.

گامــی در مســیر  کــردن صنایــع،  فعــال 
بهبــود اشــتغال

در حــال حاضــر در اســتان بــرای صنایــع 
کارخانــه ای بیــش از یــک هــزار و 100جــواز 
اســت.  شــده  صــادر  بهره بــرداری 
صنایــع  و  کشــاورزی  واحدهــای  گــر  ا
کنیــم بــه بیــش  کوچک تــر را هــم اضافــه 
از یــک هــزار واحــد دیگــر مجــوز فعالیــت 

شــده  داده  بــزرگ  و  کوچــک  اقتصــادی 
حاضــر  حــال  در  این هــا  از  بخشــی  کــه 
فعــال اســت و بخشــی دیگــر غیرفعــال و 
خ بیــکاری  ــر ــده اســت ن ــبب ش همیــن س
داشــته  کرمانشــاه  اســتان  در  باالیــی 
میــزان  باالتریــن  متاســفانه  و  باشــیم 
کشــور،  بیــکاری را بیــن تمــام اســتان های 
خ  نــر هســتیم.  شــاهد  اســتان  ایــن  در 
کرمانشــاه بیــش از 22 درصــد  بیــکاری در 
خ  نــر کاهــش  مــا  اول  وظیفــه  و  اســت 
متاســفانه  اســت.  اســتان  در  بیــکاری 
کارخانه هــا و صنایــع  بیــش از 50 درصــد 
اقتصــادی اســتان تعطیــل هســتند. مــا 
و  مرغــداری  و  لبنــی  صنایــع  اســتان  در 
ــرداری  خ بهره ب ــر ــی ن ــم ول ــروری داری دام پ
کــه  ایــن صنایــع پاییــن اســت تــا حــدی 
بســیار  یادشــده،  صنایــع  در  خ  نــر ایــن 
ــر از 50 درصــد می رســد.  کمت ــه  پاییــن و ب
کــه آیــا مــا بایــد صنایــع  ســوال اینجاســت 
و واحدهــای جدیــد در اســتان راه انــدازی 
را  قبلــی  واحدهــای  همــان  یــا  کنیــم 
کنیــم؟  کــرده و راه انــدازی  آسیب شناســی 
ایــن  کارشــناس  یــک  به عنــوان  مــن 
حــوزه، توصیــه می کنــم بــرای راه انــدازی 
بــرای  و  شــود  اقــدام  کــد  را واحدهــای 
واحدهــای جدیــد خیلــی عجلــه نداشــته 

اســت. مــا محــدود  منابــع  باشــیم. 

ضرورت توسعه صنایع زیرساختی
و  رکــود  علت هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
بیــکاری، نداشــتن همــان صنایــع اصلــی 
بــا  کــه  اســت  اســتان  در  زیرســاختی 
حضــور آن هــا و ســرریز آثارشــان، می تــوان 
کل صنایــع و فعالیت هــای دیگــر اســتان 
ایــن  یعنــی  ســاخت؛  فعــال  و  مرتبــط  را 
زیرســاخت های  کــه  پیشــنهاد  نــوع 
می توانــد  می کنــد،  تقویــت  را  اســتان 
ــدازی و فعال ســازی ســایر  ــه راه ان منجــر ب
کاهــش  پروژه هــای اقتصــادی و درنتیجــه 

شــوند. اســتان  در  بیــکاری  خ  نــر موثــر 

با شرایط صادق باشیم
وضعیــت  بهبــود  و  رکــود  از  خــروج 
کــه  اســت  ایــن  نیازمنــد  اقتصــادی، 
را  مجوزهــا  ایــن  کــه  ســازمان هایی 
گزارشــی صادقانــه،  کرده انــد ابتــدا  صــادر 
کارشناســانه و خردمندانــه از واحدهــای 

واحدهــای  و  کشــاورزی  صنعتــی، 
کــه جــواز بهره بــرداری از آن هــا  اقتصــادی 
گذشــته صــادر شــده  در طــول 30 ســال 
کننــد  مشــخص  و  کــرده  ارائــه  اســت، 
هســتند؟  دســته  چنــد  این هــا  دقیقــا 
گــروه از ایــن صنایــع بــه چــه علتــی  هــر 
چــه  بــا  و  دارد؟  رکــود  انــدازه  چــه  و 
را  این هــا  می شــود  عالمانــه ای  شــیوه 
بــه احیــا و  کــرد؟ و ســپس اقــدام  فعــال 

کننــد. آن هــا  فعال ســازی 

معضــل بیــکاری فراتــر از فرصــت شــغلی 
اســت

مشــکل اســتان در بیــکاری فقــط تقاضــای 
کــه مثــال  نیــروی انســانی نیســت و ایــن  
نیــروی  و  بیاینــد  شــرکت ها  یــا  صنایــع 
کننــد، مشــکل را حــل  انســانی اســتخدام 
نیــروی  عرضــه  در  مــا  بلکــه  نمی کنــد. 
انســانی هــم خیلــی مشــکل داریــم. همین 
حــال  در  اســتان،  نیمه جــان  اقتصــاد 
نیــروی  بــرای  باالیــی  تقاضــای  حاضــر 
انســانی ماهــر دارد و مــا نیــروی انســانی 
ماهــر نداریــم. چــرا؟ چــون همیــن شــرایط 
ــاده و  ــاق افت ــتان اتف ــه در اس ک ــبی  نامناس
صنایــع اســتراتژیک و برنامــه اســتراتژیک 
آن  بــرای  صحیحــی  آینده نگــری  نــدارد، 
اتفــاق نیفتــاده اســت و زیرســاخت های 
و  نــدارد  وجــود  اســتان  در  مناســبی 
مــا  اســت  شــده  ســبب  این هــا  همــه 

شــویم. )فرســتنده(  سرمایه فرســت 

نیروی ماهر و سرمایه در استان نمی ماند
کـه در اسـتان شـکل  نیـروی متخصصـی 
و  مـی آورد  دسـت  بـه  مهـارت  می گیـرد، 
ایـن  کسـب  از  پـس  می شـود،  تجربـه  بـا 
یافته تـر  توسـعه  اسـتان های  مهارت هـا، 
کـرده  را بـرای محـل زندگـی خـود انتخـاب 
کـه  و مهاجـرت می کنـد. منابـع مالـی هـم 
در اسـتان شـکل بگیـرد بـا همیـن مشـکل 
مواجه می شـود پس از تجربه های اولیه، 
مـا  ازایـن رو  اسـتان مهاجـرت می کنـد.  از 
بـه سـهولت، هـم نیـروی انسـانی فرسـت 
سـرمایه  هـم  هسـتیم،  کشـور  مرکـز  بـه 
از  یکـی  ایـن موضـوع،  و  فرسـت هسـتیم 
پیامدهـای نداشـتن صنایـع اسـتراتژیک 
مناسـب  زیرسـاخت های  فقـدان  و 

اسـت. اسـتان  در  اقتصـادی 
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قــــــربــــــانــــــی رکـــــــود
کرمانشــاه ظرفیــت قابل توجهــی در ســرمایه گذاری بخش هــای مختلــف دارد. هــر آنچــه بــرای ســرمایه گذاری الزم اســت در ایــن اســتان یافــت می شــود،  اســتان 
کــه قابلیــت صــادرات محصــوالت تولیــدی  گرفتــه تــا وجــود دو مــرز رســمی پرویزخــان و خســروی  از منابــع آبــی، دشــت های حاصلخیــز و مردمــان ســخت کوش 

از طریــق آن بــه بازارهــای خارجــی فراهــم آمده اســت.
بــا وجــود تمــام ایــن ظرفیت هــا امــا ایــن اســتان از رونــد توســعه بــه دالیــل مختلــف عقــب مانــده اســت و تمــام تــالش دولــت و مســئوالن را بــر آن داشــته تــا ســرعت توســعه 

کنــد. در ایــن اســتان نیــز افزایــش پیــدا 
کرمانشــاه انجــام و برخــی از آن هــا نیــز محقــق شــد. بــر همیــن اســاس  پــس از پایــان جنــگ، تالش هــای بســیاری بــرای جــذب ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی در اســتان 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی مختلفــی در ایــن اســتان ایجــاد شــدند امــا بــه دلیــل مهاجرپذیــری و افزایــش روزافــزون جمعیــت و از ســوی دیگــر موانــع مختلــف زیاد، اســتان 
کار فــراوان روبــه رو اســت. احیــای واحدهــای صنعتــی و  کنــون بــا معضــالت متعــددی از جملــه تعــداد افــراد جویــای  کرمانشــاه نتوانســت بــه جایــگاه واقعــی خــود برســد و ا

کــه می توانــد بــه رشــد اقتصــادی رونــد هرچــه ســریع تر توســعه ایــن اســتان بینجامــد. کــد، نیمه فعــال و غیرفعــال از جملــه  اقدام هایــی اســت  تولیــدی را

ــت ــتفاده نیس ــه قابل اس ــی ک ــتان و ظرفیت های ــال اس ــای غیرفع ــه طرح ه ــی ب نگاه

فرصت 
شغلی

پرونده
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کد استان آخرین وضعیت صنایع را
بــر اســاس آمــار اعــالم شــده در ســتاد اقتصــاد 
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  اســتان  مقاومتــی 
که در تاریخ 1397/3/5  کد اســتان  صنایع را
توســط رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
کرمانشــاه، ارائــه شــد، ارزش  تجــارت اســتان 
ــغ  ــا بال ــن واحده ــد ای ک ــرمایه های را ــی س فعل
کــه در صــورت  بــر 700 میلیــارد تومــان اســت 
نفــر  هــزار و 341  پنــج  بــرای  احیــا می توانــد 

اشــتغال زایی داشــته باشــد.
ایــن  درصــد   27.5 شــد  اعــالم  همچنیــن 
کلــی بــازار بــه حالــت  واحدهــا بــه دلیــل رکــود 
کــد درآمده انــد و 12.5 درصــد از واحدهــای  را
کــد نیــز توســط بانک هــا تملــک شــده اند.  را
بــا  صنعتــی  واحــد   54 گذشــته  ســال  در 
کــد خارج شــده  اشــتغال 792 نفــر از حالــت را
و بــه چرخــه تولیــد بازگشــته اند. ظرفیــت 46 
واحــد نیمه فعــال هــم در ایــن مــدت افزایــش 
یافتــه و دو طــرح نیمه تمــام نیــز فعــال شــد.
گفتــه رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن  بــه 
از  مــورد   55 کرمانشــاه،  اســتان  تجــارت  و 
تملــک  بانک هــا  توســط  کــد  را واحدهــای 
بخــش  در  آن هــا  از  مــورد  کــه 31  شــده اند 
و  گردشــگری  حــوزه  در  مــورد  دو  صنعــت، 

قــرار دارنــد. کشــاورزی  مابقــی در بخــش 
گفتــه محمــدی دبیــر اتــاق تعــاون  امــا بــه 
کــد  را واحدهــای  آمــار  کرمانشــاه،  اســتان 
که توســط  اســتان بیش از این چیزی اســت 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
ــوان  ــرات می ت ــه ج ــی ب ــود و حت ــالم می ش اع
گفــت ارزش ســرمایه های ایــن واحدهــا بــه 
یــک هــزار میلیــارد تومــان هــم می رســد. بــه 
گفتــه او، شــاید در آینــده تعــداد واحدهــای 
کــد بیشــتر هــم بشــود و افزایــش نــرخ ارز،  را
کارخانه هــای  اولیــه  مــواد  واردات  قیمــت 
تولیــدی را افزایــش داده و آن هــا را بــا مشــکل 

ــت. ــرده اس ک ــه  مواج
الیاســی بختیــاری رئیــس ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی اســتان نیــز تعــداد پروژه هــای 
و  اعــالم  مــورد   600 را  اســتان  نیمه تمــام 
دســتگاه های  کــرد  پیشــنهاد  همچنیــن 
واحدهــا  وضعیــت  احصــاء  در  اجرایــی 
و  خــود  زیرمجموعــه  کــد  را پروژه هــای  و 
بخشــی  تــا  کننــد  تــالش  آن هــا  مشــکالت 
اعتبــارات  از  اســتفاده  بــا  پروژه هــا  ایــن  از 
عمرانــی ســال جــاری تکمیــل و بخشــی دیگر 
بــا مشــارکت بخــش  یــا  کنیــم  گــذار  یــا وا را 

برســانیم. ســرانجام  بــه  خصوصــی 

وضعیــت واحدهــای تعطیــل شــده اســتان 
کرمانشــاه در ســال 96

بــا بررســی جــدول واحدهــای غیرفعــال ایــن 
ــه  ک ــد  ــه دســت می آی اســتان، ایــن نتیجــه ب
بخش هــای  در  شــده  تعطیــل  واحدهــای 
غذایــی،  ســلولزی،  نســاجی،  شــیمیایی، 
کانی  واحــد فلــزی، بــرق و الکترونیــک، واحد 

غیرفلــزی و خدمــات فعالیــت داشــته اند.

همچنیــن بیشــترین تعطیلــی در واحدهای 
شــیمیایی رخ داده اســت و پــس از آن واحــد 
غذایــی و فلــزی در رتبه هــای دوم و ســوم 

قــرار دارنــد.
کمتریــن تعطیلــی  جــدول 2 نشــان می دهــد 
واحدهــا در میــان واحدهــای خدمــات بــوده 
اســت. بررســی آمــاری واحدهــای تعطیــل 
کرمانشــاه نشــان می دهــد  شــده در اســتان 
بســیاری  فعالیــت  عــدم  دلیــل  مهم تریــن 
کمبــود نقدینگــی اســت.  از ایــن واحدهــا، 
شــرکا،  اختــالف  بــازار،  فقــدان  آن  از  پــس 
تامیــن مــواد اولیــه و تامیــن ماشــین آالت، 
بــه  منجــر  کــه  هســتند  دالیلــی  دیگــر  از 
کــه البتــه ایــن  تعطیلــی واحدهــا شــده اند 
کوچکــی در غیرفعــال شــدن  دالیــل ســهم 

دارنــد. صنعتــی  واحدهــای 

بیشــترین پروژه هــای نیمه تمــام متعلــق 
کرمانشــاه اســت ــه  ب

و  فعــال  تولیــدی  واحدهــای  بــر  عــالوه 
وجــود  کرمانشــاه،  اســتان  در  نیمه فعــال 
مشــکالت  جملــه  از  نیمــه کاره  پروژه هــای 
کــه بســیاری از ایــن  کرمانشــاه اســت  اســتان 
پروژه هــا بــه دلیــل عــدم تخصیــص اعتبــار 
پیــش  به کنــدی  یــا  و  مانــده  زمیــن   روی 

می رونــد.
اجــرای پروژه  هــای نیمــه کاره در بخش هــای 
مهمــی  بســیار  نقــش  می توانــد  مختلــف 
از  بخشــی  و  داشــته  کرمانشــاه  توســعه  در 
جبــران  را  اســتان  ایــن  عقب ماندگی هــای 
کــه الزم اســت بــا تخصیــص به موقــع  کنــد 
زمینه ســازی  نیــز  و  اعتبــارات  مناســب  و 
بخــش  بــه  پروژه هــا  ایــن  گــذاری  وا بــرای 
خصوصــی، در راســتای تکمیــل آن هــا اقــدام 

شــود.
بیــکاری در  اول  رتبــه  نه تنهــا  اســتان  ایــن 
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اســت،  بــه خــود اختصــاص داده  را  کشــور 
بلکــه بیشــترین پروژه هــای نیمه تمــام نیــز 

کرمانشــاه اســت. متعلــق بــه 
تولیــدی  گــروه  رئیــس  عاطفــی،  کامبیــز 
زمینــه  در  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان 
اســتان  نیمه تمــام  پروژه هــای  وضعیــت 
اســتان  برنامه ریــزی  شــورای  جلســه  در 
 97 ســال  بودجــه  کــرد:  عنــوان  کرمانشــاه 
اقتصــاد  کلــی  سیاســت های  اجــرای  در 
بخــش  ظرفیــت  از  اســتفاده  مقاومتــی، 
خصوصــی و تعاونــی، تمرکــز در حوزه هــای 
اشــتغال  بــه  کمــک  اقتصــادی،  پیشــران 
هزینــه  اســتان  در  زنــان  و  بیــکار  جوانــان 

شــود.
گفتــه او، در بحــث پروژه هــای نیمه تمــام  بــه 
اســتانی 625 پــروژه بــرای اتمــام بــه مبلــغ 
قالــب  در  ریــال  میلیــارد   12 و  هــزار  نــه 
در  اســتان  ســطح  در  و  14شهرســتان 
گرفته شــده اســت و بیشــترین  23فصل قرار 
کرمانشــاه  بــه شــهر  نیمه تمــام  پروژه هــای 

دارد. تعلــق 
چهــار  اعتبــار  بــا  پــروژه   96 کرمانشــاه  در 
کــه  هــزار و 532 میلیــارد ریــال وجــود دارد 
کمتریــن پروژه هــای نیمــه کاره به شهرســتان 
قصرشــیرین با 10 پروژه و اعتبار 143 میلیارد 

ریالــی تعلــق دارد.

ح هــای نیمه تمــام اســتان در   بررســی طر
بخش هــای مختلــف

طرح هــای  شــده  اعــالم  آمــار  اســاس  بــر 
کرمانشــاه در بخش هــای  نیمه تمــام اســتان 
می دهــد  نشــان   ،96 ســال  در  مختلــف 
نشــده  تکمیــل  طرح هــای  بیشــترین 
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  ســازمان  بــه 

دارد. تعلــق  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
معــدن  صنعــت ،  طرح هــای  همچنیــن 
کمبــود منابــع مالــی،  بــه دلیــل  و تجــارت 
گــذاری محــل اجرای  مشــکالت مربــوط به وا
طــرح و مشــکل مربــوط بــه تامیــن معــدن و 
ــه تعویــق افتــاده اســت.  ــح موردنیــاز ب مصال
ــه  ــز ب ــاورزی نی کش ــاد  ــازمان جه ــرح س دو ط
دلیــل تغییــر مالکیــت و تخصیص تســهیالت 

ــت. ــده اس ــل نش تکمی

کارگاهی، راهگشــای  توســعه فعالیت های 
کرمانشاه مشکالت 

توســعه  کارشناســان  برخــی  دیــد  از 
کارگاهی، راهگشــای مشــکالت  فعالیت های 

اســت.  کرمانشــاه 
گذشــته عمده تریــن سیاســت  در چنــد دهــه 
کرمانشــاه  و برنامه هــای اشــتغال در اســتان 
توســعه  محــور  بــر  ســرمایه گذاری  تمرکــز 
صنعتــی بــوده و بــه همیــن دلیــل نیــز بخــش 
عمــده ای از منابــع اســتان بــه ایــن مســیر 
هدایــت شــده اســت. شــرایط فعلــی به ویــژه 
کوچــک  نــرخ بــاالی بیــکاری و تعــدد صنایــع 
ــت  ــز حکای ــی نی ــهرک های صنعت ــد در ش ک را
کــه ایــن سیاســت بــه هــر دلیــل  از آن دارد 
انتخــاب  کرمانشــاه  ماننــد  اســتانی  بــرای 
کم اثــر یــا بی اثــر  درســتی نبــوده و بــه دلیــل 
شــدن بخشــی از ســرمایه گذاری ها، امــکان 
اشــتغال  فرصت هــای  از  بســیاری  تحقــق 
پیش بینــی شــده نیــز میســر نشــده اســت.

کــه حتــی بســیاری از  ایــن در حالــی اســت 
در  نیــز  اســتان  فعــال  تولیــدی  واحدهــای 
گــر اقدام هــای  کــه ا آســتانه خطــر قــرار دارنــد 
دولــت نبــود )تزریــق نقدینگــی، اســتمهال 
معــوق،  بدهی هــای  مجــدد  تقســیط  و 

نام سازمان 
معرف
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500،000پاسخ ندادن وزارت بهداشتخدماتیکرمانشاهگردشگری سالمت

2،000پاسخ ندادن امور اراضیخدماتیروانسرپذیرایی بین راهی

7،000صادر نشدن پروانه ساخت توسط بخشداریخدماتیروانسرمجتمع گردشگری

3،000تاخیر در پاسخ استعالمات دستگاه های اجراییخدماتیسرپل ذهابپذیرایی بین راهی

20،000مشکل نقل وانتقال سند محل اجرای طرحخدماتیکرمانشاههتل غار

5،000صادر نشدن پروانه ساخت توسط بخشداریخدماتیروانسرمجتمع گردشگری

4،000صادر نشدن پروانه ساخت  توسط بخشداریخدماتیپاوهمجتمع گردشگری

گردشگری استان جدول 3: دالیل عدم اجرای پروژه های بزرگ 

٪ 27.5

٪ 12.5

واحدهای تولیدی به دلیل رکود 
بازار به حالت غیرفعال درآمده اند

واحدهای غیرفعال از سوی 
بانک ها تملک شده اند
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بخشــش ســود و جرائــم دیرکــرد تســهیالت 
و ...( چه بســا آن هــا نیــز پیش تــر از ایــن بــه 

می رســیدند. کامــل  رکــود 
مطالعــه و بررســی ســوابق و پیشــینه موجــود 
نشــان می دهــد تقریبــا از ســه دهــه پیــش در 
اســتان کرمانشــاه به صورتی بســیار ملموس و 
به طــور مشــخص با هــدف کمک به توســعه و 
رونــق شــهرک های صنعتــی، رفته رفتــه بــر ســر 
کارگاهــی موانع و  راه متقاضیــان فعالیت های 
مشــکالت زیــادی ایجــاد شــد و ایــن امــر ســبب 
شــد بســیاری از متقاضیــان ایــن بخش، عمال 
بــه مســیر حوزه هــای صنعتــی هدایت شــوند.

مانــع  نه تنهــا  کــه  صنعتــی  حوزه هــای 
خاصــی بــر ســر راه آن وجــود نداشــت بلکه به 
دلیــل تمرکــز منابــع، دســتیابی به تســهیالت 
نیــز بســیار آســان و در دســترس می نمــود؛ 
کــه وجــود داشــت عــدم تطابــق  تنهــا مانعــی 
الزامــات  بــا  کارگاهــی  متقاضیــان  شــرایط 
افزایــش  بــا  ایــن  کــه  بــود  صنعــت  بخــش 
تقویــت  آن  بــا  متناســب  و  تولیــد  ظرفیــت 
ماشــین آالت و تجهیــزات تولیــدی شــرایط 
ایــن تطبیــق فراهــم می شــد، مضافــا این کــه 
فعالیت هــای  برخــالف  بخــش،  ایــن  در 
و  دیوارکشــی  زمیــن،  خریــد  کارگاهــی، 
ساختمان ســازی و همچنیــن تامیــن بــرق و 
کــه بایــد  تاسیســات جانبــی نیــز الزاماتــی بــود 

می شــد. اضافــه  آن هــا  طرح هــای  بــه 
اول عمــال  فرآینــد در مرحلــه  ایــن  حاصــل 
کوچــک 100 تــا  تبدیــل ســرمایه گذاری های 
200 میلیونــی بــه یــک تــا دو میلیــارد تومانــی 
بــود. بــا دریافــت تســهیالت و اتمــام عملیات 
اجرایــی، مراحــل بهره بــرداری آغــاز می شــد و 
ــا حجــم  ــان ایــن طرح هــا ب ــاره مجری به یک ب
کــه بــدون  باالیــی از تولیــد مواجــه می شــدند 
کیفــی، به  گرفتــن ضعف هــای آشــکار  در نظــر 
هیــچ ترتیــب شــرایط و توانایــی بازاریابــی و 
کــه ایــن خــود آغــاز  بازارســازی آن را نداشــتند 
ماجــرا بــود. زیــرا اولیــن اقــدام آن هــا رویکــرد 
ــه در ایــن  ک ــود  ــد ب کاهــش ظرفیــت تولی ــه  ب
صــورت چنیــن تولیــدی نیــز نمی توانســت 
از توجیــه اقتصــادی الزم برخــوردار باشــد. 
ادامــه ایــن رونــد هــم بــه دلیــل عــدم تطبیــق 
و  تحلیــل  بــه  منجــر  درآمــد،  بــا  هزینه هــا 
کم شــدن نقدینگــی و شــروع مشــکالت مالــی 
بدهی هــا  افزایــش  بــه  درنهایــت  کــه  بــود 
اقســاط  بازپرداخــت  در  توانایــی  عــدم  و 
کــه  می شــد  منجــر  دریافتــی  تســهیالت 

مطلــق  رکــود  به جــز  نتیجــه ای  ســرانجام، 
نداشــت.

کــه بــرای حــل  بایــد توجــه داشــته باشــیم 
که در حوزه های تولیدی،  موانع و مشــکالتی 
بــا آن مواجهیــم دو راه  صنعتــی و اشــتغال 
بیشــتر نداریــم، یــا باید خــود راه حــل و تدبیری 
بــرای آن بیابیــم یا از تجربیات مفید و ســازنده 
کنیــم.  دیگــران در مســیر حــل آن بهره گیــری 
کرمانشــاه  کنــون در حــوزه اشــتغال اســتان  ا
کــه مشــخص  ــا بحــران مواجهیــم و آن گونــه  ب
اســت خــود نتوانســته ایم بــرای ایــن بحــران 
عاقالنــه  صــورت  ایــن  در  بیابیــم،  درمانــی 
نیســت از تجربیــات مفیــد دیگــران به ویــژه 
کارگاهــی بــا مــدل  اســتان همــدان در توســعه 
و  آثــار  کــه  صنعتــی  خوشــه های  و  نواحــی 
تبعــات مفیــد و ســازنده آن در پیش چشــم ما 
کنــار  قــرار دارد اســتفاده نکــرده و بی تفــاوت از 

کنیــم. آن عبــور 

نتایــج قابــل پیش بینــی در صــورت توجــه 
در  کارگاهــی  فعالیت هــای  توســعه  بــه 

کرمانشــاه اســتان 
1- ایجــاد امــکان توزیــع عادالنه فرصت های 
شــهرهای  در  اشــتغال  و  ســرمایه گذاری 

کوچــک، مناطــق محــروم و روســتایی
ــده  ــه تثبیــت جمعیــت باقی مان 2- کمــک ب
بــرای  مشــوق  ایجــاد  و  روســتاها  در 
از  معکــوس  مهاجــرت  فراینــد  شــکل گیری 

روســتایی مناطــق  بــه  شــهرها 
اشــتغال  و  اقتصــاد  در  مســتقیم  3- تاثیــر 
کوچــک و روســتاییان کنان شــهرهای  ســا
در  منابــع  از  بهینــه  اســتفاده  4- امــکان 
دســتیابی بــه فرصت هــای اشــتغال ســریع، 

پایــدار و  ارزان 
کارگاه هــای تولیــدی  5- امــکان راه انــدازی 
جایگزینــی  و  مــرزی  مناطــق  و  شــهرها  در 
از  برخــی  به جــای  کارگاه هــا  ایــن  تولیــدات 

قاچــاق اجنــاس 
ــتغال  ــای اش ــل درآوردن ظرفیت ه 6- بالفع
حــوزه صنایع دســتی از طریــق بازطراحــی و 
ســازمان دهی فعــاالن ایــن بخــش در قالــب 

کارگاهــی ابزارمنــد ســاختارهای 
7- کمک به پیشگیری و کاهش آسیب های 

موجود در صنایع کوچک
8- تناســب بــا شــرایط فعلــی اســتان )کثــرت 
منابــع،  محدودیــت  بیــکار،  جمعیــت 
فقر هــای آشــکار مهارتــی، فنــی و تخصصــی(

میلیارد تومان ارزش 
سرمایه های راکد 

واحدهای تولیدی 
غیرفعال استان

700

اشتغال زایی واحدهای 
تولیدی راکد در صورت 

فعال شدن

5.341

واحد صنعتی راکد در 
سال 96 از سوی بانک ها 

تملک شده است

31

پروژه  نیمه تمام در 
استان

600

واحد تولیدی تعطیل 
شده استان در سال 96

183

واحد تولیدی خارج شده 
از رکود در سال 96

55
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کـه بـه محـدوده یـک  گیـر اسـت  تالشـی فرا
بخـش خالصـه نمی شـود و همـه بخش هـا 
و زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی 
توسـعه  برمی گیـرد.  در  را  توسـعه   ... و 
همه جانبـه  و  پایـدار  پویـا،  بایـد  روسـتایی 
نیـز  دو  ایـن  بیـن  رابطـه  مـورد  در  باشـد. 
کشـور با توسـعه  گفت توسـعه ملی  می توان 
دارد  متقابـل  و  دوسـویه  ارتبـاط  روسـتایی 
بـدون  یکدیگرنـد.  ملـزوم  و  الزم  دو  ایـن  و 
توسـعه  بـه  نمی تـوان  روسـتایی  توسـعه 
ملـی دسـت یافت. توسـعه روسـتایی یکـی از 
اجزای توسـعه ملی اسـت و توسـعه نیافتگی 
روسـتاها سـبب عـدم توسـعه ملـی در ابعـاد 

می شـود. آن  مختلـف 

توسعه روستایی یا بازسازی روستا
توسعه روستایی را باید همان بازسازی روستا 
فکری،  دیدگاه  از  روستا  بازسازی  بدانیم؛ 
تولید.  و  تکنولوژی  آموزشی،  اندیشه ای، 
بخشی  امر  یک  نمی تواند  روستایی  توسعه 
شود.  انگاشته  کشاورزی  توسعه  تنها  و 
توسعه روستایی همه جنبه های اقتصادی، 
اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی زندگی 

روستایی را در برمی گیرد.

توســعه روســتاها نه تنهــا یــک بحــث حاشــیه ای و ســاده نیســت بلکــه بــا توجــه بــه این کــه بررســی های انجام شــده 
کشــوری  کشــور می داننــد، بــرای توســعه پایــدار ملــی، هــر  گــرو توســعه روســتایی آن  کشــوری را در  توســعه ملــی هــر 

گــذار بــه موضــوع دارد. گــزارش حاضــر نگاهــی  نیازمنــد توســعه روســتاها و توجــه بــه روســتا و روســتایی اســت. 

 تحقق توسعه ملی
از مسیر توسعه روستاها

چیستی مفاهیم
ابتدا الزم است مفهوم  برای بررسی موضوع 
و  مشخص  ملی  توسعه  و  روستایی  توسعه 
شود.  بحث  دو  این  ارتباط  مورد  در  سپس 
فرایند تحوالت  از  توسعه ملی؛ عبارت است 
اقتصادی،  کولوژیک،  ا همه جانبه  چشمگیر 
اجتماعی، فرهنگی، کالبدی فضایی و سیاسی 
کشور به نحوی که طی این فرایند از معضالت 
بارز  به طور  محرومیت  و  فقر  نارسایی های  و 
کاسته می شود. توسعه روستایی نیز، جزئی 
که برای  کشور است  از برنامه های توسعه هر 
اقتصادی  اجتماعی-  ساخت  دگرگون سازی 
این گونه  می رود.  به کار  روستایی  جامعه 
در  آن ها  عامالن  یا  دولت ها  که  را  برنامه ها 

دگرگونی  می کنند،  پیاده  روستایی  مناطق 
اجتماعی بر اساس طرح و نقشه نیز می گویند. 
می توان  را  روستایی  توسعه  دیگر  سوی  از 
عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به 
خودکفاسازی  و  روستا  کن  سا کم درآمد  قشر 

آن ها در روند توسعه کالن کشور دانست.

ج شدن روستا از انزوا خار
جامعـه  نوین سـازی  یـا  روسـتایی  توسـعه 
انـزوای  از  را  جامعـه  ایـن  بایـد  روسـتایی 
سـنتی بیـرون آورده و بـا اقتصاد ملی عجین 
روسـتایی  توسـعه  دلیـل  همیـن  بـه  سـازد. 

پرونده



43

فصلنامه نامه اتاق بازرگاین کرمانشاه | شماره 54 | بهار 1397

توسعه روستایی در ایران
در ایران گرچه از ابتدای قرن حاضر تالش های 
کنده ای برای توسعه روستایی آغاز شده  پرا
تا  کشور نیز  و در تدوین برنامه های عمرانی 
اما  است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  حدودی 
با  ایران  روستایی  جامعه  در  تحول  و  تغییر 
انقالب اسالمی ابعاد گسترده و عمیقی یافته 
علت  به  ایران  در  روستایی  توسعه   است. 
با  نامشخص  راهبردهای  و  برنامه ها  اتخاذ 
در  و  است  بوده  همراه  نشیب هایی  و  فراز 
کاربردی در  این راستا به هدف های جزئی و 
برنامه توسعه روستایی پرداخته نشده است. 
مشخص نبودن جایگاه توسعه روستایی در 
در  ملی  توسعه  و  کالن  سیاست گذاری های 
که  است  معضالتی  و  مسائل  از  یکی  کشور، 

وجود دارد.
مهم ترین چالش در این مسیر، تمرکز اقتصاد 
و  کشاورزی  حوزه  در  کشور  روستاهای 
کنون با موانع زیست محیطی  دامداری بود که ا
متعددی مواجه شده است. حال آنکه روستا 
هم می تواند بخشی از زنجیر تولید ارزش افزوده 

صنعتی باشد.

از شهرمحوری تا روستامحوری
توسعه ملی،  برای  کشور  برنامه های  راهبرد 
برنامه ریزی های  و  بوده  محور  شهر  همواره 
مورد  عشایری  و  روستایی  و  ناحیه ای 
بی مهری قرار گرفته اند. البته در زمینه توسعه 
کرد  روستایی می توان به این موضوع اشاره 
پس  روستایی  زیرساخت های  از  برخی  که 
از  برخی  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  انقالب  از 
گاز، جاده  از قبیل آب رسانی، برق،  اقدام ها 
شده  برده  روستاها  به  دولت  توسط  و... 
و  برنامه ها  این  می رسد  نظر  به  ولی  است. 
و  نبوده  متوازن  توسعه  برنامه  در  راهبردها 
روستاهای برخی از مناطق، توسعه یافته تر از 

مناطق دیگر است.
از  عمده ای  بخش  هنوز  روستاها  گفت  باید 
نقشی  داده اند،  جای  خود  در  را  جمعیت 
تولید  و  غذایی  امنیت  تامین  در  قابل توجه 
ایفا می کنند و آماده پذیرش وظایفی جدی تر 
مناطق  این  ولی  هستند.  کشور  اقتصاد  در 
مختلف اند  سطوح  در  مدیریتی  اسناد  فاقد 
و  تصمیم سازی  برنامه ریزی،  نظام  در  و 
تصمیم گیری کشور، جایگاهی قابل اعتنا ندارند 
بنیادین  اعتقادی  آن ها  توسعه  به  و نسبت 

وجود ندارد.

توسعه پایدار
نظام،  قاعده  به عنوان  روستایی  حوزه های 
از نظر سکونت و فعالیت ملی، نقش مهمی 
توسعه  که  چرا می کنند،  ایفا  ملی  توسعه  در 
گرو پایداری نظام روستایی  پایدار سرزمین در 
نظام  تشکیل دهنده  نظام  زیر  به عنوان 
سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی 
در  موثری  نقش  می تواند  مختلف  ابعاد  در 
گر  توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد. حال ا
به دالیلی در روند پیشرفت و توسعه فضاهای 
که  روستایی وقفه ای ایجاد شود، به گونه ای 
سازنده  نقش  ایفای  به  قادر  روستایی  نظام 
خویش در نظام ملی و سرزمینی نباشد، در 
آن صورت آثار و پیامدهای مسائل روستایی 
کلیت  در  درنهایت  و  شهری  حوزه های  در 

سرزمین گسترش می یابد.

موتور محرک ملی
که  ازاین رو باید به این موضوع اذعان داشت 
توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه 
پایدار در سطوح منطقه ای، شهری و روستایی 
به  است. شواهد و تجربیات نشان می دهد 
جوامع و فضاهای روستایی، به تناسب سهم، 
جایگاه و کارکرد آن در اقتصاد ملی، کم توجهی 
کامال  شده و حوزه های روستایی در شرایطی 
نابرابر از جهت دسترسی به فرصت ها و منافع 
گر  گرفته اند؛ اما ا حاصل از رشد و توسعه قرار 
بتوانیم توسعه ملی را طوری سامان دهیم که 
کشاورزی،  اهمیت ویژه ای به روستا و تولید 
دامی، صنعتی و حتی فعالیت های تجاری و 
مالی در روستاها داده شود، می توانیم سبب 
در  آن ها  کردن  بومی  و  فنی  دانش  ارتقای 
مایکل  شویم.  روستاها  و  تولید  کانون های 
کتاب توسعه اقتصادی در جهان  تودارو، در 
و  روستایی  توسعه  اهمیت  و  ابعاد  سوم، 
نقش آن در توسعه ملی را به این صورت بیان 
می کند: » توسعه روستایی محور اصلی توسعه 
ملی است. از نظر تودارو توسعه ملی، وابسته 
که ریشه تمام  به توسعه روستایی است چرا
مشکالت، مسائل و عقب ماندگی ها مثل فقر، 
نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و 
بیکاری فزاینده در مناطق روستایی قرار دارد.«

تاثیر برجسته بر اشتغال
بررسی های انجام شده نقش تولیدی روستا 
مساعدت  غذایی،  امنیت  به  حصول  برای 
صادرات  نقش  نیز  و  صنعت  بخش  به 

و  کشور  ناخالص  تولید  در  روستا  غیرنفتی 
ایجاد فرصت های شغلی در ابعاد مکانی را از 
ملی  توسعه  در  روستایی  مناطق  آثار  جمله 
نیز  اخیر  سال های  در  و  است  دانسته  کشور 
به ویژه  روستایی  گردشگری  صنعت  توسعه 
کشورهای توسعه یافته، عامل اساسی در  در 
فرایند توسعه روستایی و تحقق اهداف توسعه 

ملی بوده است.

توسعه ملی از مسیر توسعه روستایی
می تـوان  شـده  عنـوان  مطالـب  بـه  توجـه  بـا 
بحـث  یـک  نه تنهـا  روسـتاها  توسـعه  گفـت 
حاشـیه ای و سـاده نیسـت بلکـه بـا توجـه بـه 
این کـه بررسـی های انجام شـده توسـعه ملـی 
آن  روسـتایی  توسـعه  گـرو  در  را  کشـوری  هـر 
کشـور می داننـد، بـرای توسـعه پایـدار ملـی، هـر 
کشـوری نیازمنـد توسـعه روسـتاها و توجـه بـه 
روسـتا و روسـتایی اسـت؛ و به این منظور الزم 
اسـت جامعـه روسـتایی متناسـب بـا جامعـه 
شـهری از فرصت هـا برخـوردار شـود. ازایـن رو 
توسـعه روسـتایی و برنامه ریـزی بـرای تحقـق 
در  مهـم  ضرورت هـای  از  یکـی  کشـور،  در  آن 
فراینـد توسـعه ملـی اسـت تـا از مهاجرت هـای 
بی رویه روستاییان به شهرها جلوگیری شود. 
همچنیـن در ایـن راه می تـوان با متنـوع کردن 
کارآفرینـی  از  بـا اسـتفاده  اقتصـاد روسـتایی و 
متوسـط،  و  کوچـک  بنگاه هـای  ایجـاد  و 
بـرای  به ویـژه  شـغلی  جدیـد  فرصت هـای 
روسـتایی  زنـان  و  جوانـان  غ التحصیـالن،  فار

کـرد. ایجـاد 
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توسعه«، تهران، نشر کلمه
مصطفی؛  پالوج،  حسین؛  اسماعیل نیا،   -
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زندگــی انســان از عهــد حجــر تــا دوره هــای 
تمدنــی پیــش از تاریــخ و ســپس تــا تشــکیل 
حکومت هــای بــزرگ، ســیر تطــور خویــش را 

کــرده اســت. در ایــن محــدوده طــی 
کــه در آن  از جملــه مهم تریــن مکان هایــی 
آثــار مربــوط بــه عصــر ســنگ یافــت شــده، 
نیــز  و  بیســتون  کــوه  در  شــکارچیان  غــار 
اورامانــات  منطقــه  در  هجیــج  روســتای 
اســت. پــس از ســپری شــدن ایــن دوران 
و از حــدود 9هــزار ســال پیــش، بشــر غار هــا 
روی  یکجا نشــینی  بــه  و  کــرده  تــرک  را 
دوران  ایــن  از  مانــده  به جــای  آثــار  آورد. 
منشــای  و  مهــم  کرمانشــاه،  اســتان  در 
تاریخ شناســی  اســتنتاج های  از  بســیاری 
هســتند. از ایــن دســت می تــوان بــه تپــه 
کیلومتــری شــمال شــرق  ســراب در هفــت 
گنج تپــه در شهرســتان هرســین  کرمانشــاه، 
کرد. کرمانشــاه اشــاره  و تپه ســراب در شــهر 

در هــزاره چهــارم پیــش از میــالد، اســتان 
و  تجــاری  مهــم  کــز  مرا از  یکــی  کرمانشــاه 
ــان  ــا بازرگان ــان آن ب ــوده و بازرگان ــی ب بازرگان
و  داد و ســتد  بــه  بین النهرینــی  و  شوشــی 
کاال مبــادرت می ورزیدنــد. حضــور  ــه  مبادل

 فرهاد آهی
نایب رئیس کانون مهندسین ایرانی در اتریش

کــه  کانــون مهندســین ایرانــی در اتریــش،  کرمانشــاه،  گذشــته در بخش هایــی از اســتان  بــه دنبــال وقــوع زلزلــه ســال 
یکــی از اعضــای هیئت مدیــره آن نیــز کرمانشــاهی اســت، تالش هــای گســترده ای را به منظــور جمــع آوری کمک برای 
کــرد. در همیــن زمینــه، برگزاری مراســم معرفی کرمانشــاه به جامعــه متخصصان و  بازســازی مناطــق زلزلــه دیــده آغــاز 
گزیــده ای  گرفــت. آنچــه در ادامــه می خوانیــد،  کار قــرار  مهندســان کشــورهای مختلــف به ویــژه ایرانــی، در ویــن اتریــش در دســتور 

کانــون مهندســین ایرانی اتریش اســت. از ســخنرانی مفصــل و ســه و نیــم ســاعته مهنــدس فرهــاد آهــی، نایــب رئیــس 

گهواره تمدن کرمانشاه 

غربــی  نــوار  میانــه  بــر  کرمانشــاه  اســتان 
اســتان  بــا  شــمال  از  و  گرفتــه  قــرار  کشــور 
همــدان،  اســتان  بــا  شــرق  از  کردســتان، 
از جنــوب بــا اســتان های ایــالم و لرســتان 
کشــور عــراق هم مــرز اســت.  بــا  از غــرب  و 
اســتان،  مرکــز  به عنــوان  کرمانشــاه  شــهر 
کالن  از  یکــی  و  پرجمعیــت  شــهر  نهمیــن 
ــغ  کــه جمعیتــی بال ــران اســت  شــهرهای ای
بــر 947 هــزار نفردرســال1395 و مســاحت 
93میلیــون و 389 هــزار و 956 متــر مربــع 

ــن  ــاه بزرگ تری کرمانش ــهر  ــت. ش ــته اس داش
در  شــهر  مهم تریــن  و  کردنشــین  شــهر 

اســت. ایــران  غــرب  مرکــزی  منطقــه 
کرمانشــاه در ادوار مختلــف تاریــخ  اســتان 
گرفتــه اســت. شــواهد و  مــورد ســکونت قــرار 
مــدارک باستان شــناختی نشــان می دهــد 
ایــن منطقــه از اولیــن زیســتگاه های انســان 
کــز مهــم  از مرا یکــی  و  بــه شــمار می رفتــه 
محســوب  میانــی  گــرس  زا در  جمعیتــی 
ادوار  و  مراحــل  تمــام  اســت.  می شــده 

پرونده
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گاوانــه  کنــگاور و چغا گودیــن  بازارهایــی در 
ایــن  بــر  شــاهدی  دوره  آن  از  اســالم آباد 
در  ایــران  پیرامــون  آنچــه  اســت.  مدعــا 
شده اســت،  نوشــته  تاریخــی  کتاب  هــای 
ابتــدای  از  را  ایــران  تاریــخ  آغــاز  معمــوال 
کــرده  ــا هخامنشــی معرفــی  دوران مادهــا ی
کــه پیــش از مادهــا در ایــن  و بــه اقوامــی 
کمتــر  ســرزمین می زیســته اند به نــدرت یــا 
ــر از اســتقرار  اشــاره می شــود. خیلــی پیش ت
مادهــا، در منطقــه غــرب ایــران، اقوامــی بــه 
کاســی ها  و  لولوبی هــا  گوتی هــا،  نام هــای 
ــه جنــوب در نواحــی  ــه ترتیــب از شــمال ب ب
اقــوام  ایــن  می زیســته اند.  ایــران  غربــی 
کــه  ســومری ها  و  کدی هــا  ا و  هوریــان  بــا 
بودنــد  کن  ســا ســوریه  و  بین النهریــن  در 

داشــته اند. ارتبــاط 
بــا شــکل گیری حکومــت مادهــا، ایــن خطــه 
کــز مــادی محســوب می شــده  نیــز یکــی از مرا
کــه از ایــن دوره یادمان هایــی بــاارزش  اســت 
کنــگاور برجــای مانــده  گودیــن در  چــون دژ 
اســت. در دوره هخامنشــی بــا عبــور جــاده 
بــه  را  کباتــان  ا آن  رشــته  یــک  کــه  شــاهی 
بابــل وصــل می کــرد، بــر رونــق و آبادانــی ایــن 
کرمانشــاه در  منطقــه افــزوده شــد. اســتان 
دوره ساســانی بیــش از هــر دوره دیگــری از 
اعتبــار و رونــق برخــوردار بــوده اســت. ایــن 
شــهریاران  توجــه  مــورد  همــواره  منطقــه 
بــا  نزدیکــی  علــت  بــه  و  بــوده  ساســانی 
تیســفون پایتخــت آن هــا، ایــام تابســتان را 
این جــا می گذرانده انــد. ییالقــی  در قصــور 

تنها دژ مقاومت
کرمانشــاه در جنــگ جهانــی دوم  اســتان 
یکــی از مناطــق صحنــۀ درگیــری بــود. ایــن 
اســتان توســط نیروهــای متفقیــن و به طــور 
انگلســتان  نظامــی  نیروهــای  مشــخص 
آمریــکا اشــغال شــد. در جنــگ جهانــی  و 
دوم، ســپاه منطقــه غــرب )کــه شــامل لشــکر 
کرمانشــاه و لشــکر 5 بــود( تنهــا نیــروی   12
کــه 48 ســاعت در برابــر قــوای  ایرانــی بــود 

کــرد. انگلیســی مقاومــت 
کرمانشــاه زیســتگاه ایــالت و اقــوام مختلفــی 
آن هــا  مهم تریــن  جملــه  از  کــه  اســت 
کــه بزرگ تریــن ایــل  کلهــر  می تــوان بــه ایــل 
و  اســت  ایــران  بــزرگ  ایــل  و دومیــن  کــرد 
ــوران،  گ نیــز ایل هــای ســنجابی، قلخانــی، 

کــرد. زنگنــه و… اشــاره 

و  کــردی  کرمانشــاه  اســتان  مــردم  زبــان 
کــردی  فارســی اســت. در ایــن اســتان زبــان 
کــردی  از جملــه  گویش هــای مختلــف  بــا 
اورامــی،  ســنجابی،  کلهــر،  کرمانشــاهی، 
هورامــی، جافــی و لکــی صحبــت می شــود. 
کرمانشــاهی مختــص شــهر  فارســی  زبــان 
ســنقر  شهرســتان  در  اســت.  کرمانشــاه 
کــرد زبــان، از دیربــاز تــرک  عــالوه بــر اقــوام 
کــه بــه ترکــی  زبان هــا نیــز زیســت داشــته اند 

می گوینــد. ســخن  ســنقری 

کوه کن ها سرزمین  
گونــی طبیعــت،  گونا کرمانشــاه  در اســتان 
ایــن  پیشــینه  نیــز  و  جانــداران  تنــوع 
زیســتگاه  به عنــوان  تاریــخ  در  منطقــه 
بشــری جلوه هــای بی بدیلــی را بــه وجــود 
بــه  می تــوان  دســت  ایــن  از  آورده انــد. 
گــون  گونا گوردخمه هــای  مــواردی چــون 
کــوه تراشــیده  کــه هــر یــک بــر دل ســخت از 
مهم تریــن  از  کــرد.  اشــاره  اســت  شــده 
گوردخمــه  بــه  می تــوان  دخمه هــا  ایــن 
گوردخمــه صحنــه اشــاره  اســحاقوند و نیــز 
بــه  ملقــب  کوهکــن  حســین  شــاید  کــرد. 
گرفته  فرهــاد دوم نیــز از ایــن دخمه هــا الگــو 
اورامانــات  سرســخت  کوه هــای  دل  در  و 
گــور، بلکــه خانه هایــی بــرای  ایــن بــار نــه 

اســت. تراشــیده  را  زیســتن 
مناطــق  مهم تریــن  از  یکــی  بیســتون 
گردشــگری اســتان اســت. دیــواره بیســتون 
زمــره دیواره هــای مهــم صخره نــوردی  در 
در دنیــا بــوده و غــار پــرآو از غار هــای بســیار 
غار نــوردان  توجــه  مــورد  فنــی  و  ســخت 
مناطــق  از  کــه  منطقــه  ایــن  در  اســت. 
هســت،  نیــز  اســتان  شــده  حفاظــت 
بیســتون،  کتیبــه  دیــدن  بــه  می تــوان 
گــودرز،  نــگاره  ســنگ  هرکــول،  مجســمه 
کاروان ســرای  و  ساســانی  کاروان ســرای 

رفــت. عباســی 
کــردی ریــژاو از دیگــر مناطــق  ریجــاب یــا بــه 
کــه طبیعــت در آن بــه  زیبــای اســتان بــوده 
ــری پرداختــه اســت. آبشــار ریجــاب  جلوه گ
ــران و روســتای پیــران،  بلند تریــن آبشــار ای
یزدگــرد  قلعــه  بابایــادگار،  بقعــه  طاق گــرا، 
جملــه  از  عبداهلل ابن عمــر  مســجد  و 

اســت. منطقــه  ایــن  جاذبه هــای 
جاذبه هــای  نیــز  کرمانشــاه  شــهر  در 
گونــی همچــون عروس هایــی زیبــا خــود  گونا

را در معــرض چشــمان بازدیدکننــدگان قــرار 
داده انــد. از ایــن جمله می تــوان از مجموعه 
ساســانی،  دوره  بــه  مربــوط  طاق بســتان 
بیگلربیگــی،  تکیــه  معاون الملــک،  تکیــه 
مســجد عمادالدولــه، مســجد شــافعی ها، 
پارک هــای  نیــز  و  کرمانشــاه  ســنتی  بــازار 
بــاغ  کوهســتان،  پــارک  ماننــد  گــون  گونا

گل هــا و بــاغ پرنــدگان نــام بــرد.

شیرینی ها و غذاهای خوشمزه
تنــوع آب و هــوا، فرهنــگ و ســبک زندگــی 
گونــی  گونا در ایــن خطــه از ایــران، ســبب 
ــده  ــه ش ــتی منطق ک و صنایع دس ــورا در خ
غذا هــا  مشــهورترین  جملــه  از  اســت. 
از  می تــوان  کرمانشــاه  شــیرینی های  و 
کرمانشــاهی، خــورش خــالل،  دنده کبــاب 
عباســعلی  آش  حلوایــی،  کــدو  خــورش 
برنجــی  نــان  کرمانشــاهی،  ســیب پلو  و 
نــان  کرمانشــاهی،  ک  کا شــکری،  نــان  و 
کرمانشــاهی و بــژی نــام بــرد. رمــز  روغنــی 
خــوش طعمــی و خــوش عطــری بســیاری 
از ایــن غذا هــا و شــیرینی ها، همانــا روغــن 
ــهرت  ــه از ش ک ــت  ــاهی اس کرمانش ــی  حیوان
جهانــی برخــوردار اســت. صنایــع دســتی 
گیــوه و  ــواع  ــد از ان مشــهور اســتان عبارت ان
کرنــد و ســاز  گلیــم، مــوج، چاقــوی  کالش، 

هایــی چــون تنبــور، تــار و دف.
بــه موقعیــت  بــا توجــه  کرمانشــاه  اســتان 
 330 از  بیــش  داشــتن  و  قرارگیــری 
عــراق،  کشــور  بــا  مشــترک  مــرز  کیلومتــر 
فرهنگــی  جاذبه هــای  آب و هوایــی،  تنــوع 
تاریخــی،  گــون  گونا آثــار  قومیتــی،  و 
بــه  بــه روز، دسترســی  و  هتل هــای مجهــز 
کشــور  و  همجــوار  اســتان های  بازارهــای 
مــرزی،  بازارچه هــای  وجــود  و  همســایه 
کــز علمــی و دانشــگاهی معتبــر، وجــود  مرا
پایــه ای  و  اســتراتژیک  صنایــع  برخــی 
پاالیشــگاه  پتروشــیمی،  ســیمان،  ماننــد 
از  و  صنعتــی  شــهرک های  و  گاز  و  نفــت 
و  زیرســاخت ها  وجــود  مهم تــر،  همــه 
بــرای  زمینــی مناســب  و  راه  هــای هوایــی 
در  باالیــی  بســیار  قابلیــت  دسترســی، 
عالقه مندی هــای  بــا  توریســت  جــذب 
کــن تاریخــی،  گــون ماننــد بازدیــد از اما گونا
فرهنگ شناســی، ورزشــی، طبیعت گــردی 
توســعه  بــرای  ســرمایه  جــذب  نیــز  و  و… 

دارد. اشــتغال زایی  و  اســتان  صنایــع 
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بهبــود محیــط کســب وکار یکــی از مهم تریــن راهبردهــاى توســعه اقتصــادى هر کشــور به شــمار می رود و عــالوه بر آن 
کارآفرینــی بیشــتر  کشــور شــرایط بهتــرى داشــته باشــد، بهره بــردارى از فرصت هــاى  کســب وکار یــک  هرچــه محیــط 
کشــور و خلــق  ــد، عملکــرد اقتصــاد آن  کارآفرینــی در جامعــه ای افزایــش یاب ــرداری از فرصت هــاى  و هــر چــه بهره ب
کســب وکار و فرصت هــای ســرمایه گذاری و  گــو این کــه رابطــه مســتقیمی بیــن فضــای  ارزش و ثــروت در آن نیــز بیشــتر می شــود؛ 

خلــق ثــروت وجــود دارد.
کــه دســتیابی بــه ایــن مهــم،   کســب وکار، نیازمنــد برنامه ریــزی و سیاســت گذاری مطلــوب اســت  بــا ایــن حــال، بهبــود محیــط 

کشــور اســت. کســب وکار هــر  محتــاج وجــود فراینــدى مســتمر بــراى پایــش و ســنجش وضعیــت محیــط 
کــه می توانــد بــر فرصت هــای ســرمایه گذاری اســتان بگــذارد،  کســب وکار و تاثیــری  کرمانشــاه در شــاخص فضــای  رتبــه نامســاعد 

گــزارش تحلیلــی، تحقیقــی حاضر شــد. دســتاویزی بــرای تهیــه 

پایش محیط کسب وکار و فرصت های سرمایه گذاری در استان کرمانشاه

یک رابطه مستقیم

پرونده
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محیط 
کسب وکار 

مساعد

زمستان پاییز 95استان
تابستان بهار 9596

زمستان 96پاییز 9696
درصد تغییرات فصل زمستان نسبت به

فصل مشابه سال فصل گذشته
گذشته

8/55-7/05-5/405/635/405/525/535/14مازندران

0/28-2/81-6/085/475/655/545/615/45قزوین

3/42-6/48-6/305/665/475/705/855/47زنجان

محیط 
کسب وکار 
نامساعد

0/894/03-5/776/086/076/186/386/32کرمانشاه

6/335/996/106/336/276/310/615/22سیستان وبلوچستان

0/964/75-6/436/005/786/446/346/28خراسان شمالی

محیط اقتصادىمحیط نهادى

محیط مالیمحیط اقتصاد کالنمحیط آموزشی و علمیمحیط سیاسی

ىمحیط فرهنگی ى و نوآور محیط جغرافیایی )زیرساخت ها و خوشه ها(محیط فناور

ى(ساختار دولتمحیط حقوقی ساختار تولید )صنایع و کشاورز

کارآفرینی شین کسب وکار بر اساس نظریه عمومی  جدول 1: مدل مفهومی بسط یافته محیط 

فرایند کارآفرینی

ى از فرصت هاى کسب وکارکشف فرصت های کسب وکار ایجاد شرکت های منابع سازمان دهی استراتژیبهره بردار

عملکرد )خلق ثروت(

کرمانشاهکل کشورمولفهردیف

8/018/79بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها )مواد اولیه و محصوالت(1

7/418/44بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه هاى اجرایی ناظر به کسب وکار2

ى در دستگاه های حکومتی3 6/927/91مفاسد مالی و ادار

برداشت های سلیقه ای و غیرقابل پیش بینی ماموران از قوانین و مقررات )برق، گاز، محیط زیست، تامین 4
اجتماعی و...(

6/567/79

7/607/79دشواری تامین مالی از بانک ها5

کشور کل  کرمانشاه و  کسب وکار  جدول 2: مقایسه شاخص های محیط 

گذشته است. *منفی بودن درصد تغییرات به معناى بهبود نسبت به دوره 

کسب وکار محیط 
ــه مجموعــه عواملــی  کســب وکار ب محیــط 
اداره  یــا  عملکــرد  بــر  کــه  می شــود  گفتــه 
بنگاه هــاى اقتصــادى موثــر هســتند امــا 
کنتــرل مدیــران بنگاه هــا  ج از  تقریبــا خــار
و  قوانیــن  ماننــد  عواملــی  دارنــد؛  قــرار 
کارى  مقــررات، میــزان بارندگــی، فرهنــگ 
و  کشــورها  در  کــه   ... و  یــک منطقــه  در 

هــر  در  گــون،  گونا جغرافیایــی  مناطــق 
کارى و نیــز در طــول زمــان متفــاوت  رشــته 

هســتند.
کســب وکار در  درگذشــته بررســی فضــای 
کشــور توســط مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
کنــون  شــورای اســالمی انجــام می شــد و ا
ــون بهبــود مســتمر  کار، براســاس قان ایــن 
بازرگانــی  اتــاق  بــه  کســب وکار  محیــط 

ــر اســاس شــاخص هایی  ســپرده شــده و ب
کل  ــب وکار در  کس ــای  ــود دارد فض ــه وج ک

کشــور پایــش می شــود.

کسب وکار در ایران پایش فضای 
پایــش  از  حاصــل  نتایــج  اســاس  بــر 
توســط  ایــران  کســب وکار  ملــی محیــط 
کــه در زمســتان  ایــران  اتــاق  آمــار  مرکــز 

جدول 3: بهترین و بدترین استان ها به لحاظ شاخص فضای کسب و کار

منبع: مرکز آمار اتاق ایران

منبع: مرکز آمار اتاق ایران
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خراسان شمالیسیستان وبلوچستانکرمانشاهمیانگین کل کشورمولفه

4/354/444.205.50استقبال نکردن همکاران و مشتریان از نوآورى و ابتکار در ارائه خدمات و محصول

برداشت های سلیقه ای و غیرقابل پیش بینی ماموران از قوانین و مقررات )برق، گاز، 
6/567/795.906.29محیط زیست، تامین اجتماعی و...(

6/627/566.006.71بی تعهدی طرف های قرارداد )دولتی یا خصوصی( به ایفای تعهدات و وعده های شان

7/418/447.457.36بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه هاى اجرایی ناظر به کسب وکار

8/018/797.257.00بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها )مواد اولیه و محصوالت(

6/666/866.456.29رویه های سخت گیرانه در اداره های کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی

5/164/635.506.71تمایل شهروندان به خرید کاالهای خارجی و بی رغبتی به خرید محصوالت ایرانی

6/506/516.206.86تولید و عرضه نسبتا آزاد کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار

6/377/096.057.36رقابت غیرمنصفانه شرکت ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار

7/087/586.457.50رویه های غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات

7/607/797.406.79دشواری تامین مالی از بانک ها

6/016/476.606.50فقدان یا شفاف نبودن اطالعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی

5/295/566.256.07ضعف زیرساخت های حمل ونقل )جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری(

6/757/726.706.07ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران

6/467/166.156.21وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار

4/784/955.206.14ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار

5/915/915.906.14عرضه کاالهاى قاچاق و رقابت غیرمنصفانه محصوالت خارجی و داخلی در بازار ایران

4/876/074.605.43فقدان یا نقص ارتباطات پسینی و پیشینی و خوشه هاى تولید

5/786/706.256.43قیمت گذاری و دخالت های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در بازار

5/375/565.555.64کارگریزی عمومی و استقبال نیروى کار از تعطیلی روزهای کاری

5/745/585.456.50کمبود تقاضای موثر در بازار

5/486/475.406.07کمبود فناوری های مورد نیاز

4/936/075.705.21کمبود نیروی کار ماهر

3/403/914.555.64محدودیت های دسترسی به ارتباطات )تلفن همراه و اینترنت(

2/562/722.854.07محدودیت دسترسی به برق

2/822/985.405.21محدودیت دسترسی به سوخت )گاز، گازوئیل و...(

6/927/917.756.57مفاسد مالی و ادارى در دستگاه های حکومتی

7/137/867.306.86موانع اداری کسب وکار )اداره ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با کسب وکار(

جدول 4: بررسی شاخص ملی به تفکیک مولفه های پیمایشی )موانع کسب وکار( و مقایسه با دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی

کرمانشـاه در بخش هـای مختلـف نشـان می دهـد ایـن اسـتان به صـورت میانگیـن از شـرایط مطلوبـی بـه لحـاظ  کشـور بـا اسـتان  کل  مقایسـه شـاخص 
کشـوری دارد. کاالی خارجی وضعیتی بهتر از متوسـط  کسـب وکار برخـوردار نیسـت. بـا ایـن حـال در برخـی شـاخص ها مانند تمایل شـهروندان بـه خرید 

پرونده

منبع: مرکز آمار اتاق ایران
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اســت.  آن  نامســاعد  اوضــاع  و  افزایــش 
درصــد تغییــرات فصــل زمســتان نســبت 
فصــل  در  و   -0/89 گذشــته  فصــل  بــه 

اســت.  4/03 گذشــته  ســال  مشــابه 
ح ملــی پایــش محیــط  نتایــج ارزیابــی طــر
کســب وکار توســط مرکــز آمــار اتــاق ایــران در 
زمســتان 1396 نشــان می دهــد از منظــر 
کســب وکار،  وضعیــت مولفه هــای محیــط 
و  قزویــن  مازنــدران،  اســتان های 
مســاعدتر  کســب وکار  محیــط  زنجــان 
و  سیســتان  کرمانشــاه،  اســتان های  و 
محیــط  شــمالی  خراســان  و  بلوچســتان 
کســب وکار نامســاعدترى نســبت بــه ســایر 

دارنــد. اســتان ها 
اختــالف عــدد شــاخص وضعیــت محیــط 
کســب وکار در بهتریــن و بدتریــن اســتان 
کــه  اســت  واحــد   1/18 معــادل  کثــر  حدا
تفــاوت قابل توجــه  نشــانگر عــدم وجــود 
اســتان ها  شــاخص  عــدد  وضعیــت  در 

نســبت بــه یکدیگــر اســت.

پنــج دلیل برتــر تاثیرگذار در ســرمایه گذاری 
استان

بــر اســاس آمــار جــدول بررســی شــاخص 
بیشــترین  کــه  عاملــی  پنــج  ملــی، 
اســتان  ســرمایه گذاری  در  را  تاثیرگــذاری 
ــه ترتیــب در جــدول 2  ــد، ب کرمانشــاه دارن

اســت. شــده  بررســی 
کرمانشــاه  ــا  همیــن عوامــل ســبب شــده ت
کســب وکار جــزو  »بــدی« فضــای  نظــر  از 

کشــور باشــد. ســه اســتان اول 
کرمانشــاه،  رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان 
را  اســتان  کســب وکار  فضــای  بهبــود 
ــد  ــتانی می دان ــزرگ اس کار ب ــک  ــد ی نیازمن
کار  پــای  بایــد  دســتگاه ها  همــه  کــه 

. ینــد بیا
کــه اتــاق بازرگانــی بــرای بهبــود  در طرحــی 
داده،  ارائــه  اســتان  کســب وکار  فضــای 
مشــخص  وظایفــی  دســتگاه  هــر  بــرای 
صنعــت،  ماننــد  دســتگاه هایی  و  شــده 
کشــاورزی،  جهــاد  تجــارت،  و  معــدن 
کــه در ارتبــاط بیشــتری  گردشــگری و ... 
بــا فعالیت هــای اقتصــادی به ویــژه بــرای 
صــدور مجوزهــا هســتند، در اولویــت قــرار 
پیشــنهاد هایی  ح  طــر ایــن  در  دارنــد. 
کــه  نیــز بــرای بانک هــا ارائــه شــده اســت 
بــرای  و  تصویــب  مــوارد  ایــن  همــه  گــر  ا
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شــاخص  رقــم  شــده،  انجــام   ١396
ارزیابــی  بدتریــن  )نمــره   5/80 ملــی، 
حــدودا  کــه  شــده  محاســبه  اســت(   10
بهتــر از وضعیــت ایــن شــاخص نســبت 
ــا  ــز 96 ب ــته )پایی گذش ــل  ــی فص ــه ارزیاب ب

اســت.  )5/٨5 میانگیــن 
آن  بیانگــر  ارزیابــی  ایــن  همچنیــن 
اقتصــادى  فعــاالن  دیــد  از  کــه  اســت 
مشــارکت کننده در ایــن پایــش، وضعیــت 
بــر  موثــر  مولفه هــاى  از  نیمــی  از  بیــش 
زمســتان  در  ایــران  کســب وکار  محیــط 
١396 تــا حــدودى مســاعدتر شــده اســت.

کارآفرینــی  بــا نظریــه عمومــی  آشــنایی 
شــین

کارآفرینــی  عمومــی  نظریــه  اســاس  بــر 
عوامــل  مجموعــه  دو  می تــوان  شــین، 
محیطــی معیــن یعنــی محیــط اقتصــادى 
کــرد. عوامــل  و محیــط نهــادى را تفکیــک 
محیــط اقتصــادى شــامل محیــط اقتصــاد 
و  تولیــد  ســاختار  مالــی،  محیــط  کالن، 
محیــط  عوامــل  و  جغرافیایــی  محیــط 
سیاســی،  محیط هــای  شــامل  نهــادى 
علمــی  آموزشــی،  و  فرهنگــی  حقوقــی، 
دولــت  ســاختار  و  نــوآوری  و  فنــاوری  و 
عوامــل  مجموعــه  دو  ایــن  می شــود. 
فرآینــد  بــر  و  موجــود  کســب وکارهای  بــر 
آغازیــن  نقطــه  درواقــع  کــه  کارآفرینــی 
کســب وکار اســت، اثــر می گذارنــد. هــر چــه 
و  نهــادى  )محیــط  کســب وکار  محیــط 
اقتصــادى( شــرایط بهتــرى داشــته باشــد، 
کارآفرینــی  فرصت هــاى  از  بهره بــرداری 
از  بهره بــرداری  چــه  هــر  و  اســت  بیشــتر 
جامعــه ای  در  کارآفرینــی  فرصت هــاى 
کشــور  بیشــتر باشــد، عملکــرد اقتصــاد آن 
بیشــتر  آن  در  ثــروت  و  ارزش  خلــق  و 

. د می شــو

کسب وکار شاخص استانی محیط 
کرمانشــاه در میــان ســه اســتان  اســتان 

کســب وکار نامســاعد بــا محیــط  
ــر اســاس آمــار بــه دســت آمــده شــاخص  ب
کرمانشــاه  کســب وکار  محیــط  اســتانی 
زمســتان  در   6/08  ،95 پاییــز  در   5/77
در   6/18  ،96 بهــار  در   6/07  ،95
تابســتان 96، 6/38 در پاییــز 96، 6/32 
کــه نشــان دهنده  در زمســتان 96 اســت 

کرمانشاه

مازندران

سیستان و بلوچستان

قزوین

خراسان شمالی

زنجان

استان هایی که 
به ترتیب بدترین 

وضعیت محیط 
کسب وکار در 

زمستان 96 را 
داشتند.

استان هایی 
که به ترتیب 

بهترین وضعیت 
محیط کسب وکار 

در زمستان 96 
نسبت به سایر 

استان ها را 
داشتند.
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کوتــاه  بــرای  واحــد  پنجــره  از  اســتفاده 
ســرمایه گذار مســیر  شــدن 

عالــی  شــورای  جلســه  شــانزدهمین  در 
اول  معــاون  ریاســت  بــه  کشــور  اشــتغال 
 88 ســال  اســفندماه  در  رئیس جمهــور 
واحــد  پنجــره  تشــکیل  ح  طــر کلیــات 
اســتانداری ها  در  کســب وکار  از  حمایــت 
عضویــت  و  اســتاندار  ریاســت  بــه 
مدیــران و نماینــدگان تام االختیــار تمــام 
و  مجــوز  صادرکننــده  دســتگاه های 
رســید. تصویــب  بــه  مربــوط  تســهیالت 

امــکان  ســرمایه گذاری،  واحــد  پنجــره 
گــردش اســتعالم های همــه دســتگاه های 
مجــوز  صــدور  فرآینــد  بــا  مرتبــط 
به صــورت  را  خارجــی  ســرمایه گذاری 

می کنــد. فراهــم  الکترونیکــی 
بــا تســلیم  در پنجــره واحــد ســرمایه گذار 
امــکان  نقطــه  یــک  از  خــود  درخواســت 
پیگیــری درخواســت های خــود را داشــته 
ســرمایه گذاری  ســازمان  طرفــی  از  و 
وضعیــت  از  گزارش گیــری  امــکان  نیــز 
ــه را  ــتعالم های مربوط ــت ها و اس درخواس

داشــت. خواهــد 
در ایــن ســامانه امــکان ارتبــاط سیســتمی 
درخواســت ســرمایه گذاران بــا نقــاط ملــی 
و اســتانی دســتگاه های مختلــف فراهــم 
کســب وکار  کــه بــه ارتقــای فضــای  شــده 

کمــک شــایانی می کنــد.
و  ســرمایه گذاری  واحــد  پنجــره  در 
کمــک بــه توســعه  کــه بــا هــدف  کارآفرینــی 
اقتصــادی، ایجاد اشــتغال مولــد و پایدار و 
ــه ســرمایه گذاران  اطالع رســانی مناســب ب
موانــع  رفــع  و  بررســی  و  ج  خــار و  داخــل 
طراحــی  ســرمایه گذاری  امــر  تســهیل  و 
بــه  مربــوط  اجرایــی  امــور  اســت،  شــده 
ســرمایه گذاران به طــور مســتمر تــا حصــول 

می شــود. پیگیــری  نتیجــه 
نقــش  تــا  می کنــد  کمــک  واحــد  پنجــره 
و  رســیده  حداقــل  بــه  انســانی  نیــروی 
وقــت ســرمایه گذار هــدر نــرود و لــزوم ارائــه 
برمــی دارد. میــان  از  را  مکــرر  مســتندات 

ح پنجــره واحــد یــک دهــه  متاســفانه طــر
اجــرا  به خوبــی  هنــوز  تصویــب،  از  پــس 
اســتان  در  مســئله  ایــن  کــه  نمی شــود 
کرمانشــاه نیــز وجــود دارد. پنجــره واحــد 
ســرگردانی  از  را  ســرمایه گذاران  می توانــد 
در راهروهــای پــر پیچ وخــم اداری اســتان 

186
روز

یکی از معضات راه اندازی 
کسب وکار در استان، متوسط زمان 

صدور مجوزها با 186 روز است.

اختاف ریالی درآمد خانوار شهری 
کرمانشاهی با میانگین کشوری

از 557 هزار شاغل استان 
کرمانشاه، 91 هزار نفر اشتغال 

ناقص دارند

مرز مشترک استان با کشور عراق

76 
میلیون ریال

91 
هزار نفر

330 
کیلومتر

شــود،  احــکام  بــه  تبدیــل  دســتگاه ها 
کســب وکار  فضــای  بهبــود  بــه  می تــوان 
امیــدوار  آینــده  فصــل  دو  ظــرف  اســتان 

بــود.
ج  امــروز هــر ســرمایه گذاری حتــی از خــار
بــه جــدول  کشــور به راحتــی می توانــد  از 
دسترســی  کســب وکار  فضــای  شــاخص 
بــرای  را  منطقــه ای  قطعــا  و  کنــد  پیــدا 
کــه  می کنــد  انتخــاب  ســرمایه گذاری 
شــاخص بهتــری داشــته باشــد؛ بنابرایــن 
ســرمایه گذاری های  حفــظ  بــرای  هــم 
موجــود و هــم بــرای جذب ســرمایه گذاران 
فضــای  بهبــود  به جــز  راهــی  جدیــد، 

نــدارد. وجــود  اســتان  کســب وکار 
معضــل  حــل  بــه  رونــد  ایــن  ادامــه 
اســتان  مســئله  مهم تریــن  کــه  بیــکاری 
ایــن  می کنــد.  وارد  صدمــه  نیــز  اســت 
روی  به طورقطــع  نامناســب  وضعیــت 
ســرمایه گذاری اســتان تاثیرگــذار اســت و 
ــک  ــوان ی ــوع به عن ــن موض ــوان از ای نمی ت

گذشــت. به راحتــی  مهــم  زیرســاخت 
اســتان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  گفتــه  بــه 
فعالیت هــای  کــه  زمانــی  کرمانشــاه، 
خصوصــی  بخــش  بــه  دولتــی  بخــش 
راه  ســر  مشــکالت  و  موانــع  یــا  گــذار  وا
بخــش خصوصــی رفــع شــود، به طورقطــع 
بخــش خصوصــی نیــز رشــد پیــدا می کنــد.

فراینــد طوالنــی طــی مراحــل ســرمایه گذاری 
در اســتان

کســب وکار  راه انــدازی  معضــالت  از  یکــی 
متوســط  می تــوان  را  اســتان  ایــن  در 
کــه 186 روز اســت،  زمــان صــدور مجوزهــا 
دانســت. انشــعابات دیــر برقــرار می شــود، 
باوجــود این کــه ســرمایه گذار هزینــه آن را 
کــه ایــن  کــرده اســت. در حالــی  پرداخــت 
رونــد در اســتان های دیگــر ماننــد تهــران 
چنــد روز بیشــتر بــه طــول نمی انجامــد.

بهداشــت  مجوزهــای  دریافــت  حتــی 
طــول  مــاه  پنــج  چهــار،  اســت  ممکــن 
توســعه یافته  اســتان های  در  بکشــد. 
کوتاه تــر اســت. طوالنــی  ایــن زمــان بســیار 
ایــن  در  ســرمایه گذاری  مراحــل  شــدن 
اســتان را می تــوان یکــی از عوامــل عــدم 
وجــود  بــا  ســرمایه گذاران  اســتقبال 
و  اســتراتژیک  و  طبیعــی  ظرفیت هــای 
مشــوق های فــراوان مالــی در آن دانســت.

پرونده
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ــز  ــه آن هــا امــکان تمرک رهایــی ســاخته و ب
بدهــد. را  کسب و کارشــان  توســعه  بــر 

گفت وگو شورای 
ظرفیــت باالیــی در قانــون بــرای شــورای 
بخش خصوصــی  و  دولــت  گفت وگــوی 
گــر مشــارکت  کــه ا پیش بینــی شــده اســت 
خ بدهــد، بــه  جدی تــر دولتی هــا در آن ر
حل وفصــل  و  شناســایی  بــرای  محلــی 
طبــق  می شــود.  تبدیــل  مشــکالت 
جهــاد  وزارتخانه هــای  روســای  قانــون، 
کشــاورزی، صنعــت، معــدن و تجــارت و 
کار،  امــور اقتصــادی و دارایــی و همچنیــن 
رفــاه و تامیــن اجتماعــی موظــف هســتند 
گفت وگــو در ســطح  در جلســات شــورای 
اســتان ها  و در  کننــد  پیــدا  ملــی حضــور 
وزارتخانــه  ایــن  اســتانی  مدیرکل هــای 

شــوند. حاضــر  جلســات  در  مکلفنــد 
حضــور منظــم دولتی هــا در ایــن جلســات 
و تبــادل بــا بخــش خصوصــی بــرای رفــع 
بســیار  می توانــد  اســتان ها  مشــکالت 

مثمــر ثمــر باشــد.

در  اشــتغال  خ  نــر مــورد  در  بایــد  آنچــه 
بدانیــد: کرمانشــاه 

خ  نــر ایــران،  آمــار  مرکــز  اعــالم  طبــق 
کرمانشــاه طــی پاییــز ســال 96،  بیــکاری 
25.6 درصــد اعــالم شــده اســت. ایــن آمــار 
باالتریــن  اســتان  ایــن  می دهــد  نشــان 

دارد. را  کشــور  بیــکاری  خ  نــر
اســتان  یادشــده،  آمــار  اســاس  بــر 
آمــار  برابــر  دو  بیــکاری  نظــر  از  کرمانشــاه 
کشــوری را بــه خــود اختصــاص  متوســط 

اســت. داده 
ایــران میانگیــن  آمــار  اعــالم مرکــز  بــر  بنــا 
امســال  پاییــز  طــی  کشــور  بیــکاری 
 25.6 آمــار  و  شــده  اعــالم  11.9درصــد 
کرمانشــاه بیــش از دو برابــر ایــن  درصــدی 

اســت. میانگیــن 
خ  نــر درصــدی   7.6 رشــد  آمــار  ایــن 
بــه  نســبت  کرمانشــاه  اســتان  بیــکاری 
درصــد   18 کــه  امســال  تابســتان  فصــل 

می دهــد. نشــان  را  اســت  بــوده 
اســتان  اطالعــات،  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
کرمانشــاه بــا 4.5 درصــد اختــالف نســبت 
بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری طــی 
بیــکاری  خ  نــر باالتریــن  امســال،  پاییــز 
معضــل  ایــن  رکــوردار  و  داشــته  را  کشــور 

اســت.
بررسی هــــــــــــــــای آمــــــــــــاری نشان دهنده 
ضریــب همبســتگی )covarianse( بــاالی 
کســب وکار  بیــن شــاخص محیــط   +0/7
یعنــی  استان هاســت.  در  اشــتغال  و 
کســب و کار  فضــای  شــاخص  هرچقــدر 
کنــد، امــکان غلبــه بــر مشــکل  بهبــود پیــدا 
نیــز فراهــم می شــود. بیــکاری  و معضــل 

کرمانشاه مزیت های اقتصادی 
گریبان گیــر  حالــی  در  اشــتغال  معضــل 

کــه: اســت  شــده  اســتان  ایــن 
مجــازی  اســتان  پایلــوت  کرمانشــاه   -
در  بســیار  فرصت هــای  و  اســت  کشــور 
ــی و تجــارت الکترونیــک دارد. حــوزه آی ت

داخلــی  مصــرف  بــازار  اســتان  ایــن   -
بــه  دســتیابی  و  نفــری  میلیــون  دو 
و  داخلــی  نفــری  میلیــون   20 بازارهــای 

را  نزدیــک  خارجــی  بازارهــای  همچنیــن 
بــرای  مطلوبــی  بســیار  فرصــت  کــه  دارد 
تولیدکننــدگان و عرضه کننــدگان خدمــات 

مــی رود. شــمار  بــه 
کشــور  کار جــوان در  - بیشــترین نیــروی 
بــرای  را  مناســبی  فرصــت  و  دارد  را 
ــرو  ــن نی ــد تامی ــرمایه گذاری های نیازمن س

مــی آورد. فراهــم 
به منظــور  بی نظیــری  فرصــت  از   -
)توریســت  درمانــی  ویــژه  خدمــات  ارائــه 
درمانــی( بــرای بیمــاران خارجــی به ویــژه 
مناســب  ظرفیــت  بــا  عــراق  کشــور  از 
اســت. برخــوردار  گردشــگری  و  درمانــی 
اســت  ایــران  کشــاورزی  پایتخــت   -
توســعه  حــوزه  در  باالیــی  ظرفیــت  و 
آبزیــان  پــرورش  باغــداری،  کشــاورزی، 
ایــن  و  دارد  و...  زنــده  دام  کیــان،  ما و 
زیرســاختی،  امــور  انجــام  بــا  فرصــت 
صنایــع تبدیلــی و بســته بندی به شــدت 

اســت. توجــه  مــورد 
کرمانشــاه نیازمنــد ایجــاد فرصت هــای   -
ــگری  گردش ــی،  ــرگرمی، ورزش ــی، س تفریح
توســط  نویــن  و  مــدرن  خریــد  کــز  مرا و 
زیرســاخت های  و  اســت  ســرمایه گذاران 

ایــن امــر در اســتان مهیاســت.
بیشــترین  داشــتن  بــا  اســتان  ایــن   -
صنایــع  حــوزه  در  کشــور  ظرفیــت 
باالدســتی پتروشــیمی )بعــد از عســلویه و 
ماهشــهر( فرصــت بســیار مناســبی را بــرای 
پایین دســتی  صنایــع  در  ســرمایه گذاری 

اســت. کــرده  مهیــا  پتروشــیمی 
جمعیتــی،  مزیت هــای  بــر  عــالوه   -
و  کشــاورزی  گردشــگری،  تاریخــی، 

5000000

1380 13881384 13921382 13901386 13941381 13891385 13931383 13911387 1395
واحد به ریال

10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000

0

متوسط درآمد خانوار 
استان کرمانشاه

متوسط درآمد 
خانوار کشور

کشور کل  کرمانشاه و  جدول5: مقایسه درآمد خانوار در 

منبع: مرکز آمار ایران



52

تولیــدی، جایــگاه و موقعیــت تجــاری ایــن 
اســت. قابل توجــه  بســیار  نیــز  اســتان 

- ایــن اســتان از دیربــاز در مســیر جــاده 
ابریشــم و مســیر تجــاری خاورمیانــه قــرار 

داشــته اســت.
کیلومتــر مــرز مشــترک بــا  کرمانشــاه 330   -

کشــور عــراق دارد.
هــم  کــه  اســت  کشــور  اســتان  تنهــا   -
بخــش  بــا  هــم  و  کردســتان  اقلیــم  بــا 
دارد. مشــترک  مــرز  عــراق  عرب نشــین 

کرمانشــاه شــش بازارچــه مــرزی  - اســتان 
کشــور عــراق دارد. فعــال و مشــترک بــا 

و  بزرگ تریــن  خســروی  مــرز  در   -
قــرار  خاورمیانــه  مــرزی  پایــه  مجهزتریــن 

دارد.
کشــور بــه عــراق  کل  - 45 درصــد صــادرات 

از مرزهــای این اســتان اســت.
مــرز  از  کشــور  صــادرات  بیشــترین   -
رســمی پرویزخــان در قصرشــیرین اســتان 

می شــود. انجــام  کرمانشــاه 
کــه بــا تمــام  حــال ایــن ســوال پیــش می آیــد 
ایــن ظرفیت هــا، چــرا ایــن اســتان در میــان 
کسب وکار نامساعد  که محیط  سه استان 
کــه دو  گرفتــه اســت؟ درحالــی  دارنــد، قــرار 
اســتان دیگــر، از محدودیت هــای ارتباطــی 

یــا طبیعــی برخوردارند.
چــرا ایــن اســتان رتبــه اول بیــکاری را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت؟

ارتبــاط نزدیــک وضعیت توســعه نیافتگی 
کرمانشــاه بــا بیکاری صنعــت اســتان 

ــتان  ــت اس ــعه نیافتگی صنع ــت توس وضعی
گذشته است  کرمانشاه مربوط به سه دهه 

تنگاتنگــی  رابطــه  توســعه نیافتگی  ایــن  و 
بــا بیــکاری اســتان دارد. بهبــود وضعیــت 
نیازمنــد  کرمانشــاه  اســتان  در  صنعــت 
ــس  ــت و مجل ــوی دول ــژه از س ــگاه وی ــک ن ی
ــفانه  ــته، متاس گذش ــه  ــی دو ده ــت و ط اس
نــگاه خــاص و ویــژه ای بــه امــر اشــتغال ایــن 
اســتان و ایجــاد زیرســاخت های صنعتی در 

آن نشــده اســت.
گرچــه اســتان تعــداد  در بخــش صنعــت ا
در  امــا  دارد،  کمــی  صنعتــی  واحدهــای 
پتروشــیمی جایــگاه قابل توجهــی  بحــث 
کرمانشــاه در بخــش معــدن  دارد. اســتان 
دارد  خوبــی  بســیار  پتانســیل های  هــم 
شــود.  پرداختــه  آن  بــه  بیشــتر  بایــد  کــه 
قابل توجــه  پتانســیل های  ازجملــه 
بخــش معــدن اســتان، وجــود 75 درصــد 
ذخایــر قیــر طبیعــی در ایــن اســتان اســت.

کرمانشــاه بیــش از یــک هــزار پروانــه  اســتان 
بهره بــرداری صنعتــی بــا اشــتغال حــدودا 
30 هــزار نفــر دارد. 92 درصــد ایــن واحدهــا 
کمتــر از 50 نفر،  کوچــک با اشــتغال  صنایــع 
چهــار درصــد صنایــع متوســط بــا اشــتغال 
نیــز  درصــد  چهــار  و  نفــر   100 تــا   50 بیــن 
صنایــع بــزرگ بــا اشــتغال بیــش از 100نفــر 
همچنیــن  هســتند.  فعالیــت  مشــغول 
روغــن  خــودرو،  تولیدکننــده  واحدهــای 
ســرامیک،  و  کاشــی  ســیمان،  نباتــی، 
دارو،  انــواع  لبنیــات،  تیرآهــن،  و  میلگــرد 
مهم تریــن  از  گوجه فرنگــی  رب  و  قنــد 
شــمار  بــه  اســتان  صنعتــی  واحدهــای 
مزیــت ســرمایه گذاری  بهتریــن  می رونــد. 
و  صنعتــی  محصــوالت  تولیــد  بــرای 
کشورهاســت. صــادرات بــه عــراق و ســایر 

دوره معافیت )سال(مالیات بر درآمد با نرخ صفر درصد دوره معافیت )سال(
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صنعتی، معدنی و خدمات )بیمارستان ها و هتل ها( و مراکز اقامتی گردشگری مستقر در تمام مناطق ویژه اقتصادی و 
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صنعتی، معدنی و خدمات )بیمارستان ها و هتل ها( و مراکز اقامتی گردشگری مستقر در تمام مناطق ویژه اقتصادی و 
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بدون محدودیت زمانی 100درصد درآمد حاصل از همه فعالیت های کشاورزی

 100درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از 
بدون محدودیت زمانیصادرات مواد خام

کرمانشاه جدول6: معافیت های مالیاتی در 

حســرت  در  کرمانشــاه  مــردم  درآمــد 
کشــور میانگیــن  بــه  رســیدن 

گرچــه متوســط ســطح درآمــد خانوارهــا در 
کرمانشاه  کشــور و اســتان  دو دهه اخیر در 
ــد  ــه- درآم ــکاف هزین ــا ش ــه ام ــود یافت بهب
البتــه  اســت؛  منفــی  ســال ها  بیشــتر  در 
کرمانشــاه بیــش از متوســط  شــدت آن در 
دیگــر  ســوی  از  اســت.  بــوده  کشــوری 
خانــوار  هزینه هــای  و  درآمدهــا  ســطح 
میانگیــن  از  کمتــر  همــواره  کرمانشــاهی 
کشــوری بــوده و در وضعیــت وخیم  تــری 
کشــور قــرار داشــته اســت. کل  نســبت بــه 
طبــق آمــار بانــک مرکــزی، متوســط درآمــد 
ناخالــص ســاالنه )کل درآمدهــای پولــی 
اســتان  در  خانــوار  یــک  پولــی(  غیــر  و 
ســال  در  ریــال  میلیــون   22 از  کرمانشــاه 
در  ریــال  میلیــون   260 حــدود  بــه   1380
شــاخص  ایــن  امــا  رســیده   1395 ســال 
از  کشــور  ســطح  در  دوره  همیــن  طــی 
31میلیــون ریــال بــه بیــش از 390 میلیــون 
ریــال دســت یافته اســت، یعنــی اختــالف 
بــا  کرمانشــاه  مــردم  درآمــد  میانگیــن 
اســت. شــده  بیشــتر  کشــوری  میانگیــن 
و  درآمــد  می دهنــد  نشــان  آمارهــا  ایــن 
اســتان  در  خانــوار  یــک  ســاالنه  هزینــه 
درصــد   62 و   66 ترتیــب  بــه  کرمانشــاه 
در  همچنیــن  اســت.  کشــوری  متوســط 
ســال 95 متوســط درآمــد خالــص )پولــی( 
ســاالنه یــک خانــوار شــهری و روســتایی 
و   241 ترتیــب  بــه  کرمانشــاه  اســتان  در 
کــه  حالــی  در  بــوده  ریــال  میلیــون   152
کشــوری 317 و  ایــن رقم هــا در میانگیــن 

اســت. بــوده  176میلیــون 

پرونده

منبع: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه
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کرمانشــاه بــا  فاصلــه زیــاد شهرنشــینان 
کشــور میانگیــن 

روســتایی  خانــوار  وضعیــت  هرچنــد 
نزدیــک  کشــور  میانگیــن  بــه  کرمانشــاه 
بــا  اســتان  ایــن  شهرنشــینان  امــا  اســت 
ــد و  ــادی دارن ــه زی ــوری فاصل کش ــط  متوس
کســری درآمــد بیــن آن هــا چشــمگیر اســت.

بــرای درک بهتــر ایــن واقعیــت می تــوان 
در  شــهری  خانــوار  هزینه هــای  آمــار 
کــرد،  مقایســه  را  کشــور  و  کرمانشــاه 
چنانچــه آمارهــای بانــک مرکــزی در ســال 
ــی  ــون ریال ــالف 76 میلی ــی از اخت ک 95 حا
بــا میانگیــن  کرمانشــاهی  درآمــد خانــوار 

اســت. کشــوری 
رتبــه  در  کرمانشــاه  اســتان  نظــر  ایــن  از 
کم درآمــد  کشــور و بیــن اســتان های   24
کــه  گرفتــه اســت. شــاید تصــور شــود  قــرار 
کرمانشــاه  وضــع درآمــدی خانــوار شــهری 
کشــور  اســتان  هفــت  از  دســت کم 
امــا  اســت  بهتــر   )31 تــا   25 )رتبه هــای 
بــا توجــه بــه سربه ســر بــودن درآمدهــا و 
کرمانشــاهی، شــرایط  ــوار  هزینه هــای خان
کشــور  ایــن اســتان از همــه اســتان های 

بدتــر و از ایــن نظــر آخــر اســت.
بــرای  مهــم  شــاخص های  از  دیگــر  یکــی 
تعییــن  خانــوار،  رفــاه  ســطح  ســنجش 
بــه  کــی  غیرخورا هزینه هــای  نســبت 
کــی آن اســت؛ به طــور معمــول هرچــه  خورا
کــی نســبت بــه  ســهم هزینه هــای غیرخورا
ــر افزایــش  کــی افزایــش یابــد، دلیــل ب خورا
ســطح رفــاه خانــوار اســت؛ به عبارت دیگــر 
ســبد  در  مســکن  و  غــذا  ســهم  چــه  هــر 
بــه  و  شــود  کمتــر  خانوارهــا  مصرفــی 
و  بهداشــت  هزینه هــای  ســهم  آن  ازای 
درمــان، تفریحــات، ســرگرمی ها، تحصیــل 
رفــاه  ســطح  شــود،  بیشــتر  آمــوزش  و 

اســت. بیشــتر  هــم  خانوارهــا 
بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی، هزینه هــای 
و  شــهری  خانــوار  در  دخانــی  و  کــی  خورا
ترتیــب  بــه  کرمانشــاه  اســتان  روســتایی 
را  هزینه هــا  کل  درصــد   39 و   27.4
تشــکیل می دهــد. بیشــترین هزینه هــای 
کــی ســاالنه یــک خانــوار  خالــص غیرخورا
شــهری در اســتان بــا 41 درصــد مربــوط بــه 
بخــش مســکن اســت. ســپس حمل ونقــل 
ــا  کااله ــان،  ــت و درم ــات، بهداش و ارتباط
و خدمــات متفرقــه )خدمــات شــخصی، 

هزینــه مســافرت و هتــل و...(، تفریحــات، 
ســرگرمی ها و خدمــات فرهنگــی هســتند 
کل هزینه هــای  کــه درمجمــوع 43 درصــد 
کرمانشــاه  یــک خانــوار شــهری در اســتان 
میانگیــن  از  کــه  می شــود  شــامل  را 

کمتــر اســت. کشــوری ســه درصــد 
خانــوار،  هزینه هــای  از  درصورتی کــه 
کســر  کاالهــا  دســت دوم  فــروش  ارزش 
شــود، هزینــه خالــص خانــوار، در غیــر ایــن 
صــورت هزینــه ناخالــص خانــوار محســوب 

می شــود.

چرا درآمد کرمانشاهی ها پایین است؟
بــودن  پاییــن  علــت  در  کنــکاش 
کرمانشــاه  درآمدهــای خانوارهــای اســتان 
شــاید خیلــی ســخت نباشــد زیــرا وقتــی 
رتبــه  در  کســب وکار  نظــر  از  اســتان  ایــن 
خ بیــکاری آن در 19 ســال  آخــر اســت و نــر
ــن  ــوده، پایی ــور ب کش ــوردار  ــار رک ــر 15 ب اخی
بــودن درآمدهــا هــم غیرطبیعــی نیســت.
شــاغل  هــزار   557 از  نفــر  هــزار   91 حتــی 
ناقــص  اشــتغال  هــم  کرمانشــاه  اســتان 
کمتــر از 44 ســاعت در هفتــه( دارنــد  )کاِر 
از  بســیاری  کاری  ســاعت  بــودن  کــم  و 
یــک  هزینه هــای  تامیــن  کفــاف  آن هــا، 
تمرکــز  نمی دهــد.  را  معمولــی  زندگــی 
ح هــای  طر ســاخت  بــر  انــدازه  بیــش از 
غیراشــتغال زا، زمان   بــر و پرهزینــه صنعتــی 
و پاالیشــگاهی، موانــع متعــدد در مســیر 
کار  فرهنــگ  ضعــف  ســرمایه گذاری، 
از بیــش  بــودن  الزم  مهــارت  فاقــد   و 
از مهم تریــن دالیــل  بیــکاران  70 درصــد 
فضــای  رکــود  و  بــاال  بیــکاری  خ  نــر

اســت. اســتان  در  کســب وکار 
کرمانشــاه در ســال  خ بیــکاری اســتان  نــر
کــه ایــن رقــم بیــن  96، 21.6 درصــد بــوده 
جوانــان 15 تــا 29 ســاله 37.4 درصــد را 
اســت  حالــی  در  ایــن  می دهــد.  نشــان 
کرمانشــاه  کــه اســتان دو میلیــون نفــری 
مزیت هــای منحصربه فــردی بــرای ایجــاد 
به ویــژه  دارد؛  درآمدزایــی  و  اشــتغال 
ماشــینی،  )کشــت  کشــاورزی  بخــش  در 
دارویــی،  گیاهــان  تبدیلــی،  صنایــع 
و  و...(  دامــداری  و  شــیالت  توســعه 
طبیعــی،  و  تاریخــی  )آثــار  گردشــگری 
آداب ورســوم  و  فرهنــگ  صنایع دســتی، 

و...(. محلــی 

میانگین نرخ بیکاری کشور

٪ 11.9

سهم مرزهای استان از کل صادرات 
کشور به عراق

٪ 45

نرخ بیکاری کرمانشاه

٪ 25.6

مهارت کافی نداشتن ویژگی مشترک 
70 درصد از بیکاران استان است

٪ 70
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می دانـد.  دولتـی  چنیـن  اسـتقرار  حاصـل  را 
اسـتیگلیتز نیـز معتقد اسـت دولـت دو ویژگی 
گیـر  فرا قانونـی  حـق  یـک  از   -١ دارد:  خـاص 
تحمیل کننـده ای  قـدرت  و  اسـت  برخـوردار 
کـه هیچ سـازمان دیگـری از آن برخوردار  دارد 
برخـی  منـع  قـدرت  از  دولـت   -2 نیسـت. 
مـواد  قاچـاق  اسـلحه،  )تجـارت  فعالیت هـا 

اسـت. برخـوردار   )... و  مخـدر 
زیرسـاخت ها  توسـعه  در  دولـت  همچنیـن 
نقـش دارد کـه از جملـه آن بـه زیرسـاخت های 
فیزیکی و نهادی می توان اشاره کرد. در بخش 
زیرساخت های فیزیکی، اصالح زیرساخت ها، 
فضایی ایجاد می کند که توسعه در آن محقق 
جـذب  در  زیرسـاخت ها  توسـعه  می شـود. 
کاهـش قیمت هـای  سـرمایه گذاری خارجـی، 
افزایـش  بنایـی،  زیـر  خدمـات  بـرای  نسـبی 
رقابـت تولیـد و افزایـش فرصت هـای شـغلی، 
نقـش مهمـی دارد. بـا این کـه ایـن خدمـات در 
برخـی کشـورهای توسـعه یافته توسـط بخـش 
کثر کشورها  خصوصی انجام می شود، ولی در ا
دولـت  عهـده  بـر  سـنتی  به طـور  وظیفـه  ایـن 
شـامل  نیـز  نهـادی  زیرسـاخت های  اسـت. 
طراحـی و توسـعه نهادهـای مالـی اسـت. ایـن 
نهادها شامل بانک های تجاری، بیمه و سایر 
خدمات مالی و همچنین توسعه بازار سرمایه 

و وجـود تسـهیالت مالـی مناسـب اسـت.
البته در مقابل، نظریه پردازان لیبرال و معتقد 
که  بـه اقتصـاد بـازار آزاد بـر این اعتقاد هسـتند 
دولـت مانـع توسـعه بـوده و سیاسـت گذاری 
جهـت  در  صرفـا  بایـد  دولـت  اقتصـادی 

گــون اقتصــادی، اجتماعــی سیاســی، فرهنگــی، از جملــه مقوله هایــی اســت  گونا توســعه بــه دلیــل داشــتن ابعــاد 
کــه به وســیله نظریه پــردازان اقتصــادی، جامعه شناســی و علــوم سیاســی مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار می گیــرد. 
کــه از طریــق »دولــت« انجــام  کــه در ایــن تحقیــق مــورد بحــث قــرار می گیریــد، »توســعه از بــاال« اســت  مفهــوم توســعه 
کــه در آن  کــه ایــن نــوع توســعه بیانگــر وضعیتــی اســت  گفــت  می شــود. می تــوان در مــورد »توســعه از بــاال« یــا »دولت محــور« 
گرایــش منفعالنــه و خنثــی دارد، امــکان نوعــی  کــرده و چــون جامعــه مدنــی  گرایــش فعاالنــه در جهــت توســعه اتخــاذ  دولــت، 
کشــورهای  کــه از جانــب دولــت طراحــی و پیاده ســازی شــده و پیــش مــی رود. تجربــه  سیاســت توســعه گرایانه فراهــم می شــود 

آســیای جنــوب شــرقی را می تــوان منطبــق بــر ایــن الگــو دانســت.

تبیین کارکردهای دولت در توسعه

کلیدی نقش 

کشـورها بـه  گرچـه در تجربـه تاریخـی حرکـت 
از  متفاوتـی  الگوهـای  بـا  مـا  توسـعه،  سـمت 
روبـه رو  توسـعه  رونـد  در  دولـت  نقش آفرینـی 
کـرد  هسـتیم. ولـی به طورکلـی می تـوان اشـاره 
فراینـد  در  دولـت  نقـش  بیسـتم،  قـرن  طـی 
توسـعه بسـیار چشـمگیر و تعیین کننـده بوده 
کشـورهای  از  بخشـی  کـه  نحـوی  بـه   اسـت. 
دولـت  سیاسـت گذاری های  بـا  سـوم  جهـان 
و نهادهـای رسـمی  توانسـتند بـه رشـد، رفـاه 
و توسـعه دسـت یابنـد. بـه ایـن منظـور دوره 
پـس از جنـگ جهانـی دوم نیـز به عنـوان دوره 
تـالش بـرای دسـتیابی بـه نوسـازی و توسـعه 

کشـورهای توسـعه نیافته شـناخته شـده  در 
کشـورهای شـرق آسـیا. اسـت. بـرای مثـال 

در ایـن یادداشـت مفهـوم توسـعه در معنـای 
گذار از وضعیتی  سـاده و روان خود به معنای 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی نامطلوب به 
کـه در آن، انسـان  وضعیتـی مطلوب تـر اسـت 
کنترل  شادمان تر است و توانایی بیشتری در 

سرنوشـت و زندگـی خـود دارد.
بـه  کوهلـی  نـام  بـه  نظریه پـردازان  از  یکـی 
در  ابزارهـا  اصلی تریـن  به مثابـه  دولت هـا 
فقـر  از  رهایـی  و  توسـعه  بـه  رسـیدن  جهـت 
پیرامـون  در  شـدن  صنعتـی  و  دارد  کیـد  تا

پرونده
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بـه  شـود.  انجـام  آزاد  بـازار  عملکـرد  تسـهیل 
نیـز،  جهانـی  بانـک  دسـت اندرکاران  عقیـده 
بازارهـا و دولت هـا، به عنـوان مکمـل یکدیگـر 
کشـورهای  عمـل می کننـد. نقـش دولـت در 
گیرتـر  کمتـر توسـعه یافته نقشـی به مراتـب فرا
و  صنعتـی  کشـورهای  در  دولـت  نقـش  از 
زمینـه محمـود  ایـن  در  اسـت.  توسـعه یافته 
معتقـد  رئیس جمهـور  مشـاور  سـریع القلم 
که به توسعه عالقه مند است  کشوری  است؛ 
باید از یک دولت قوی بهره مند باشـد. تاریخ 
کشـورهای  توسـعه به وضـوح نشـان می دهـد 
توسـعه یافته چه در غرب و چه به طور نسـبی 
در جهـان سـوم، از یـک قـوه مجریـه قاطـع و 
کارا، سـازمان یافته و عالقه مند به منافع ملی 
کره جنوبی از  بهـره برده اسـت. آلمـان، ژاپن و 
کـه در ایـن قالـب  کشـورهایی هسـتند  جملـه 
توانایی هـای  مـورد  ایـن  در  می گیرنـد.  قـرار 
کمه و توجه  فکـری و سـازمان دهی هیئت حا
آن هـا بـه توسـعه و اسـتحکام داخلـی نقـش 
کشـورهای شـرق  اسـت. در  اساسـی داشـته 
اقتصـادی  رشـد  ارتقـای  در  دولت هـا  آسـیا، 
مثـال  به عنـوان  کرده انـد.  ایفـا  ابـزاری  نقـش 
آن هـا بـه ایجاد بازارها و نهادهای مالی کمک 
کردند. صادرات و جذب تکنولوژی پیشـرفته 
کردند  کردند. تحصیالت را تشـویق  را ترغیب 
آوردنـد  فراهـم  را  اساسـی  زیرسـاخت های  و 
و نقـش یـک مدیریـت خـالق را در وضعیـت 

کردنـد. اقتصـادی ایفـا 
کارگـزار اصلـی توسـعه قلمـداد  گـر دولت هـا را  ا
چـه  بـا  و  دولتـی  چـه  ببینیـم  بایـد  کنیـم، 

پیـش  را  توسـعه  امـر  می توانـد  ویژگی هایـی 
اسـت  داده  نشـان  نیـز  عملـی  تجـارب  ببـرد. 
بـه  منـوط  اجتماعـی  و  اقتصـادی  تحـوالت 
نقـش  کـه  اسـت  توسـعه خواه  دولـت  وجـود 
بـرای  زمینـه  ایجـاد  دولت هـا  ایـن  اساسـی 
اسـتقرار نهادهای دخیل در امر توسـعه است 
ویژگی هـای  بـا  دولـت،  ایـن  وجـود  بـدون  و 
خاص خود، تحول و پیشـرفت در کشـورهای 
بنابرایـن  اسـت؛  دشـوار  توسـعه  حـال  در 
در  سـوم  جهـان  کشـورهای  توسـعه  امـروزه 
سـایه اقدام هـای اصالحـی دولـت امکان پذیـر 
تـام و  بـه معنـای دخالـت  ایـن  البتـه  اسـت. 
تمـام در عرصـه اقتصادی نیسـت بلکه بیانگر 
بـرای  دولـت  فرصت سـاز  و  هدایتگـر  نقـش 
فعالیـت بـازار و بخـش خصوصـی اسـت. بایـد 
کـه نقـش دولـت بایـد متناسـب بـا  کـرد  اشـاره 
قابلیت هایـش باشـد. زمانـی دولـت می توانـد 
فعالیت هایـش را بـه نحـو احسـن انجـام دهـد 
کـه همـه ایـن زمینه هـای نهادسـازی را بـه کار 
کـه خـودش  گیـرد. آن حـوزه از فعالیت هایـی 
و  ظرفیت هـا  بـا  متناسـب  می شـود،  متقبـل 
گر بیشـتر از  پتانسـیل های اداری اش باشـد و ا
قابلیت هایش باشد باید به بخش خصوصی 
بایـد  همچنیـن  کنـد.  گـذار  وا غیردولتـی  و 
دولـت برخـی اصـول را در مـورد سیاسـت های 
کنـد: در مرحلـه اول دولـت  اقتصـادی رعایـت 
بایـد از اعمـال قـدرت انحصار یا تعیین حقوق 
انحصـار دسـت بـردارد. دولـت بایـد هـر زمانـی 
کـه امـکان آن فراهـم باشـد رقابـت در بخـش 
هـر   در  همچنیـن  کنـد.  تشـویق  را  عمومـی 

کـه امکان آن فراهم باشـد، وظایف  موقعیتـی 
شـود.  غیرمتمرکـز  بایـد  دولـت  اقتصـادی 
عملکردهـا  مقایسـه  امـکان  تمرکـز،  فقـدان 
رجحان هـای  و  نیازهـا  بـه  می کنـد؛  فراهـم  را 
انگیـزه ای  و  می دهـد  بهتـری  پاسـخ  محلـی 

می شـود. نـوآوری  بـرای 
اقتصـادی  و  سیاسـی  وضعیـت  بررسـی 
اقتصـاد  کـه  اسـت  آن  از  کـی  حا نیـز  ایـران 
و  اسـت  نفـت  بـه  وابسـته  همچنـان  کشـور 
نگرفتـن  شـکل  عوامـل  از  وابسـتگی  ایـن 
دولـت توسـعه گرا در ایـران اسـت. در شـرایط 
از  پـس  تحـوالت سـه دهـه  پرتـو  و در  کنونـی 
پیـروزی انقـالب اسـالمی، شـکل گیری دولـت 
توسـعه گرا، حداقـل انتظـار نخبـگان از نظـام 
بـا  کشـور  توسـعه  موتـور  تـا  اسـت  اسـالمی 
سـرعت و دقـت، اهـداف چشـم انداز را دنبـال 
کارآمد،  کنـد. تـالش در راسـتای تحقق دولـت 
اجتماعی شـدن قدرت دولت، اجماع نظری 
و عملـی نخبـگان حـول محور توسـعه ایـران و 
از همـه مهم تـر، بازسـازی سـاختارهای دولت 
تحقـق  بـرای  را  مناسـبی  شـرایط  می توانـد 

آورد. فراهـم  کشـور  در  توسـعه گرا  دولـت 
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گردشــگری را بزرگ تریــن صنایــع آینــده جهــان می داننــد، بــا یــک تفــاوت بــزرگ؛ در حــوزه آی تــی ماشــین ها  آی تــی و 
کننــد فراتــر از تصــور  کــه در آینــده  جــای انســان را بگیرنــد و تکنولوژی هایــی را عرضــه  و ربات هــا ایــن قابلیــت را دارنــد 
کــه ربات هــا امیــدی به پیشــرفت  انســانی، امــا صنعــت گردشــگری چنــان بــا عواطــف و رفتارهــای انســانی درآمیختــه 
کــه مــا  در آن ندارنــد؛ آری؛ صنعــت ســفر، بــازاری محفــوظ، رو بــه رشــد و به شــدت درآمــدزا بــرای نســل های بعــدی اســت. بــازاری 

کســب نکرده ایــم. هنــوز ســهم درخــوری از آن 
کــه در مجلــه علمــی آمریــکا منتشــر شــده و  کرمانشــاه اســت  گردشــگری  گــزارش حاضــر تحقیقــی علمــی بــا محوریــت توریســم 

کرمانشــاه پرداختــه اســت. ضمــن نگاهــی بــه جایــگاه جهانــی صنعــت ســفر، بــه وضعیــت توریســم شــهری در 

 توریسم شهری و مورد کاوی کرمانشاه به نقل از مجله علمی آمریکا  
Journal of American Science

که از آن محرومیم درآمدی 

گردشگری



57

فصلنامه نامه اتاق بازرگاین کرمانشاه | شماره 54 | بهار 1397



58

گردشگری جایگاه جهانی صنعت 
توریســم یکــی از بزرگ تریــن صنایــع جهــان 
دولت هــا  از  بســیاری  توســط  کــه  اســت 
نظــر  در  توســعه  بــرای  ابــزاری  به مثابــه 
به ســرعت  صنعــت  زیــرا  می شــود  گرفتــه 
امــروزه  اســت.  تغییــری  و  رشــد  در حــال 
شــهرها موتــور رشــد و توســعه اقتصــادی 
کــه روزبــه روز جمعیــت  هســتند، به ویــژه 
بیشــتری را بــه خــود جلــب می کننــد و نیــز 
اشــتغال بیشــتری را ســبب می شــوند. بــا 
توســعه وســایل حمل ونقــل در دهه هــای 
در  صنایــع  از  یکــی  بــه  توریســم  اخیــر، 
تبدیــل  جهــان  اقتصــاد  در  رشــد  حــال 
ســازمان  گــزارش  بــه  بنــا  اســت.  شــده 
کل خدمــات  جهانــی توریســم، 35 درصــد 
صادراتــی را ســفرها شــکل می دهنــد. در 
میلیــارد ســفر  یــک  بــر  بالــغ   ســال 2015، 
اتفــاق  جهــان  سراســر  در  بین المللــی 
افتــاده اســت و توریســم بین المللــی بالــغ 
بــر یــک  هــزار میلیــارد دالر درآمــد در همــان 

کــرده اســت. ســال تولیــد 
بــه  رو  صنعــت  یــک  به عنــوان  توریســم 
رشــد، در ســال 2004 بالــغ بــر 600 میلیــارد 
کــه در  کــرده در حالــی  دالر درآمــد تولیــد 
درآمــد  از  توریســم  ســهم   ،1950 ســال 
دالر  میلیــارد  دو  فقــط  جهــان،  اقتصــاد 
صنعــت  ایــن،  بــر  عــالوه  اســت.  بــوده 
کل اشــتغال در دنیــا  توریســم 8.2 درصــد 
ناخالــص  تولیــد  کل  درصــد   10.3 نیــز  و 
اســت.  داده  تشــکیل  را  جهــان  داخلــی 
ســازمان جهانــی توریســم بــرآورد می کنــد 
توریســت ها  تعــداد   ،2007 ســال  در 
890میلیــون نفــر بــوده اســت و پیش بینــی 
بــه  رقــم  ایــن   2020 ســال  در  می شــود 

برســد. نفــر  1.6میلیــارد 
اقتصاددانــان معتقدنــد توریســم ســومین 
صنعــت اقتصــادی و در حــال رشــد جهــان 
اســت.  خــودرو  و  نفــت  صنعــت  از  پــس 
و  متنــوع  بــزرگ،  ک،  پــا صنعــت  توریســم 
در  بخش هــای  از  یکــی  و  اســت  پویایــی 
کــه مدیــران  حــال رشــد اقتصــاد ملــی اســت 
شــهرها عالقــه زیــادی بــه اســتفاده از چنیــن 
را  رفــاه  این کــه  بــرای  دارنــد  فرصت هایــی 
بــرای شهروندان شــان بــه ارمغــان بیاورنــد.

گردشگری سهم ایران از صنعت 
جهــان  کهــن  تمدن هــای  از  یکــی  ایــران 

اســت و جذابیت هــای فرهنگــی و تاریخــی 
دوران  از  متنوعــی  و  منحصربه فــرد 
گرفته تا دوره ساســانی و دوره  هخامنشــی 
تاریخــی،  دوره هــای  ایــن  دارد.  اســالمی 
تنــوع آب و هوایــی،  به عــالوه طبیعــت و 
ــت ها  ــه توریس ــترده ای را ب گس ــم انداز  چش
گرفتــه  ارائــه می دهــد، از توریســم فرهنگــی 
ایــران  و معمولــی.  توریســم جهانگــرد  تــا 
بــا  بــادوام  تمدن هــای  از  یکــی  صاحــب 
بــوده  تاریخــی  و  اســتقرارگاه های شــهری 
کــه قدمــت آن بــه پنــج هــزار ســال  اســت 

قبــل از میــالد مســیح می رســد.
فقــط  ایــران  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
5صــدم درصــد درآمــد توریســم جهــان را 
ــرده اســت و از حیــث جــذب  ک از آن خــود 
قــرار  نوزدهــم  رتبــه  در  توریســم  درآمــد 
نشــان  و  نیســت  باالیــی  رتبــه  کــه  دارد 
دارد.  حــوزه  ایــن  بــه  مــا  بی توجهــی  از 
را  توریســم  مطالعــات  اهمیــت  امــر  ایــن 
مطالعاتــی  می دهــد،  نشــان  ایــران  در 
کــه توجــه خاصــی بــه موضــوع توریســم و 
آن  از  حاصــل  درآمــد  افزایــش  چگونگــی 
در  می خواهــد  حاضــر  پژوهــش  کننــد. 
نیــز چشــم انداز  و  توریســم شــهری  مــورد 
آن را در مــورد شــهرهای غربــی ایــران و در 

کنــد. بررســی  را  کرمانشــاه  مقالــه  ایــن 
توریســم  گفــت  بایــد  بحــث  ابتــدای  در 
از  یکــی  مجــدد،  خلــق  بــرای  ســفر،  و 
اســت  جهــان  صنعت هــای  بزرگ تریــن 
مبادلــه  بــرای  مهــم  منابــع  از  یکــی  و 
رو  همیــن  از  مشــاغل.  و  فرصت هــا 
بــرای  کشــورها  از  بســیاری  در  توریســم 
تحریــک و سامان بخشــی اقتصــاد مناطــق 
بــرای  می شــود،  اســتفاده  حاشــیه ای 
این کــه توســعه را از طریــق ایجــاد اشــتغال 

بزنــد. رقــم  مناطــق  ایــن  در  درآمــد  و 

گردشگری شهری
بــه  را  شــهر  یــک  شــهری،  توریســت های 
انتخــاب  ســفر  بــرای  مختلــف  دالیــل 
تفریــح  تجــارت،  خریــد،  مثــال  می کننــد، 
ــای  ــایر جذابیت ه ــتان و س ــدار دوس ــا دی ی
روز  یــک  بیــن  معمــوال  کــه  فرهنگــی 
می کشــد.  طــول  ســال  یــک  از  کمتــر  تــا 
را در  از وقــت خــود  توریســت ها بســیاری 
شــهر  از  و  می گذراننــد  شــهری  مناطــق 
بــرای بازدیــد مناطــق روســتایی اســتفاده 

اســت  دشــوار  بســیار  بنابرایــن  می کننــد؛ 
کــه مناطــق روســتایی را از مناطــق شــهری 

کــرد. جــدا 
بــا  ایــران  می دهــد  نشــان  شــواهد 
از  می توانــد  سیســتماتیک  ح هــای  طر
کنــد.  اســتفاده  توریســم  فرصت هــای 
تاثیــر  بایــد  شــهری  توســعه  ح هــای  طر
و  محیطــی  خصوصیــات  بــر  را  توریســم 
در  فیزیکــی  و  اقتصــادی   – اجتماعــی 
شــهری  توریســم  منابــع  بگیــرد.  نظــر 
ابتــدا،  برمی گیــرد:  در  را  زیــر  بخش هــای 
ــذب  ــی ج ــل اصل ــه عام ک ــی  ــر ابتدای عناص
ســایت های  ماننــد  هســتند  توریســت 
پارک هــا،  و  باغ هــا  تاریخــی و خیابان هــا، 
ــه  گالری هــا و ســینماها و ...، عناصــر ثانوی
کــز  مرا و  اقامتــگاه  خدمــات  توریســم، 
خریــد اســت و ســومین بخــش، راهنماهــا 
و مدیــران تورهــا هســتند. شــهرها مقصــد 
کثریــت  ا حــاال  و  هســتند  توریســت ها 
توریســت های  از  تاریخــی  شــهرهای 
از  تــا  هســتند  عالقه منــد  کــه  فرهنگــی 
کننــد، بهره منــد  بناهــای تاریخــی دیــدن 

. ند می شــو

کرمانشاه و ظرفیت های بزرگ
سیاســی  اداری  مرکــز  کرمانشــاه  شــهر 
کــه در غــرب ایران  کرمانشــاه اســت  اســتان 
گــرم و  کرمانشــاه آب و هوایــی  قــرار دارد. 
خشــک در تابســتان با زمســتان های ســرد 
قــرار  ثروتمنــد  منطقــه ای  در  شــهر  دارد. 
دارد و بــه لحــاظ تاریخــی از 10 تــا 12 هــزار 
ســال قبــل مســکونی بــوده اســت. ســایت 
بــه  تاریخــش  کــه  طاق بســتان  باســتانی 
ــون  کان ــردد، اولیــن  دوره ساســانی بازمی گ
تاورنیــه،  اســت.  بــوده  شــهر  شــکل گیری 
کــه از ایــران در دوره  جهانگــرد فرانســوی 
کرمانشــاه را  کــرده اســت،  صفویــه دیــدن 
توصیــف  یافتــه  توســعه  و  زنــده  شــهری 

می کنــد.
شــهر  ابــر  دو  از  یکــی  کرمانشــاه  امــروزه   
محســوب  ایــران  غــرب  شــمال  و  غــرب 
بزرگ تریــن  رتبه بنــدی  در  و  می شــود 
در  تبریــز  از  پــس  ایــران  شــهری  مناطــق 
اســاس  بــر  دارد.  قــرار  هشــتم  جایــگاه 
شــهر  ایــران،  آمــار  مرکــز  گــزارش  آخریــن 
یک میلیــون  از  بیــش  اندکــی  کرمانشــاه 
متمرکــزی  فیزیکــی  ســاختار  و  جمعیــت 

گردشگری
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دارد. ایــن شــهر به عنــوان مرکــز توریســم در 
ح  گــرس در طــر منطقــه3 یعنــی منطقــه زا
کرمانشــاه  ملــی توســعه توریســم قــرار دارد. 
ــز منطقــه  ــوان مرک ــر جایگاهــش به عن در اث
کــه نزدیــک بــه مــرز عــراق  گــرس  بــزرگ زا
برخــوردار  برتــری  موقعیــت  از  اســت، 
کــه بالــغ بــر 24  کرمانشــاه  اســت. اســتان 
وســعت  کیلومترمربــع   434.25 و  هــزار 
دارد، بــر اســاس آخریــن آمــار سرشــماری 
نفــوس ایــران در ســال 1390، حــدود دو 
میلیــون نفــر جمعیــت داشــته و شــهرهای 
زیــر را شــامل می شــود: اســالم آباد غــرب، 
غــرب،  گیــالن  روانســر،  جوانــرود،  پــاوه، 
ثــالث باباجانــی، ســرپل ذهــاب، صحنــه، 
و  کنــگاور، هرســین، ســنقر  قصرشــیرین، 

کرمانشــاه.

کرمانشاه  جاذبه های شهر 
دوران  بــه  متعلــق  کــه  طاق بســتان   .1
ساســانی اســت و شــامل دو سنگ نبشــته 
اردشــیر، شــاه ساســانی و دو ایــوان بــزرگ و 

اســت. کوچــک 
کــه مرکــز و  2. بــازار: شــاهکار معمــاری شــهر 

کانــون شــهر را شــکل داده اســت.
کــه  تکیــه معاون الملــک، ســاختمانی   .3
ســال 1941 در بخــش قدیمــی شــهر ســاخته 

اســت.
متعلــق  تکیــه  ایــن  بیگلربیگــی:  تکیــه   .4
معمــاری  کــه  اســت  قاجــار  دوره  بــه 
مــوزه  بــه  کنــون  ا و  دارد  منحصربه فــردی 

اســت. شــده  تبدیــل  خطاطــی 
دوره  آثــار  از  مــوزه  ایــن  جامــی:  مــوزه   .5

اســت. زندیــه 
مســجد  ایــن  عمادالدولــه:  مســجد   .6
از  یکــی  و  اســت  قاجــار  دوره  بــه  متعلــق 
بــه  نجــف  شــهر  از  ورودی اش  درهــای 

اســت. شــده  آورده  کرمانشــاه 
7. مــوزه دفــاع مقــدس: اولیــن مــوزه جنــگ 

تحمیلــی در ایران.
8. صنایع دســتی ایــن شــهر هــم عبارت انــد 
مختلــف  انــواع  گیــوه،  گلیــم،  فــرش،  از 

موســیقی ســازهای 
ایــن اســتان جاذبه هــای توریســتی دیگــری 
ماننــد بیســتون، هرســین، معبــد آناهیتا در 
کنــگاور، معبــد شــیان در اســالم آباد غــرب و 
مناطــق  در  فــراوان  طبیعــی  جاذبه هــای 

مختلــف اســتان دارد.

توســعه  راهبردهــای  و  کنونــی  شــرایط 
ی شــگر د گر

کرمانشــاه  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
ــت  ــب توریس ــداد مناس ــت تع ــته اس نتوانس
امکانــات  و  ظرفیت هــا  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
کــه  کنــد. یکــی از عوامــل اصلــی  را جــذب 
توســعه  اســت،  الزم  توریســم  رشــد  بــرای 
زیرســاخت ها و نیــز امحــای نابرابری هــای 
کشــور اســت امــا به رغــم  مناطــق مختلــف 
در  کــه  فراوانــی  توریســتی  جذابیت هــای 
فقــر زیرســاخت ها  کرمانشــاه وجــود دارد، 
نابرابــر  توزیــع  نیــز  و  الزم  تســهیالت  و 
امکانــات، تفــاوت  زیــادی را میــان مناطــق 
مختلــف در منطقــه رقــم زده اســت؛ مثــال 
مرکــز  این کــه  لحــاظ  بــه  کرمانشــاه  خــود 
نســبت  بهتــری  امکانــات  اســت،  اســتان 
و  دارد  اســتان  شهرســتان های  ســایر  بــه 
محروم تریــن  باباجانــی  ثــالث  شهرســتان 
منطقــه از حیــث امکانــات توریســتی اســت.

ضــروری  کــه  مســائلی  از  یکــی  بنابرایــن 
بــرای  طرحــی  هــر  در  می رســد  نظــر  بــه 
شــود،  گنجانــده  توریســم  تقویــت 
توزیــع  در  اجتماعــی  عدالــت  مســئله 
منطقــه  در  توریســتی  زیرســاخت های 
کــه می توانــد  اقدام هایــی  از  یکــی  اســت. 
امکانــات  حیــث  از  را  اجتماعــی  عدالــت 
ارزش هــا  پذیــرش  کنــد،  ایجــاد  توریســتی 
جامعــه  ســوی  از  منطقــه  قابلیت هــای  و 
بتوانــد  کــه  آموزشــی  نیــز  و  اســت  محلــی 
رفتــار مناســب بــا توریســت را در اجتمــاع 

کنــد. ایجــاد 
و  بین راهــی  رســتوران های  ســاختن 
بهداشــت  مــورد  در  مناســب  نظــارت  نیــز 
از  دیگــر  یکــی  بین راهــی  خدماتــی  کــز  مرا
کــه توریســم  مهم تریــن اقدام هایــی اســت 
کرمانشــاه بــه آن احتیــاج دارد.  در اســتان 
می شــود  ســبب  موضــوع  ایــن  درواقــع 
رفت وآمــد بــه مناطــق روســتایی توریســتی، 
در  مختلــف  مناطــق  و  شــهری  مناطــق 
کرمانشــاه به راحتــی انجــام شــود. اســتان 
خصوصــی  ســرمایه گذاری  تشــویق 
بهبــود  در  دولتــی  نیــز  و  منطقــه  در 
صنعــت  بــرای  توریســتی  زیرســاخت های 
ایــن  دارد.  ضــرورت  منطقــه  توریســم 
کــه در طرح هــای  موضــوع روشــنی اســت 
آمــده  هــم  توریســم  توســعه  بــرای  دولــت 
گام هــای عملــی احتیــاج دارد. اســت امــا بــه 

 سهم گردشگری
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کردســتان می افتنــد،  ــا برخــی روســتاهای  ــاد ماســوله و احیان ــه ی ــام روســتای پلکانــی ب ــا شــنیدن ن بیشــتر مــردم ب
کــه بــه دلیــل ســاختار پلکانــی، پــاوه  کرمانشــاه قــرار دارد. تــا جایــی  بیشــترین تعــداد روســتاهای پلــه ای، در اســتان 
کنــار  کــه پــاوه در آن واقــع اســت بســیار خــوش آب وهــوا اســت و در  ملقــب بــه شــهر هــزار ماســوله اســت. منطقــه ای 
گرفتــه  اســت. بــا ایــن حــال، ایــن ظرفیــت نــه به خوبــی در ســطح کشــور و جهــان معرفــی شــده اســت و نــه  کوهســتان شــاهو قــرار 

امکانــات و زیرســاخت های الزم بــرای بهره بــرداری جدی تــر از آن، تــدارک دیــده شــده اســت. 

روستاهای پلکانی کرمانشاه، مقصد جدید گردشگران خارجی

زیبای ناشناخته
ظرفیت ناشناخته

کرمانشـاه  پلکانـی  روسـتاهای  کـه  در حالـی 
شـده   خارجـی  گردشـگران  جدیـد  مقصـد 
ایـن  کنان  سـا معیشـت  و  زندگـی  شـیوه  و 
خارجـی،  گردشـگران  بـرای  روسـتاها، 
کثر روستاهای  جذابیت های بسیاری دارد؛ ا
کرمانشـاه، فاقد امکانات اقامتی اعم  پلکانی 
از هتـل مـدرن و بوم گـردی هسـتند. آن هـم 
گیالن، بلکه  کـه نه فقط در ماسـوله  در حالـی 
کردسـتان نیز امکانـات بوم گردی  در پالنـگان 

گردشگری
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نصیـب  را  خوبـی  درآمـد  و  یافتـه  توسـعه  
می کنـد.  پلکانـی  روسـتاهای  ایـن  کنان  سـا
کوتوریسـم، تاثیـر  اقامتگاه هـای بوم گـردی و ا
کـه  خوبـی بـر جوامـع محلـی دارد. پدیـده ای 
کرمانشـاه هنـوز به خوبـی شـناخته نشـده  در 

اسـت. 
اسـتان  در  گردشـگری  هـدف  روسـتاهای 
کرمانشـاه به ویـژه روسـتاهای پلکانـی، آن قدر 
دیدنـی هسـتند که بتوانند رقیبـی مهم برای 
کنـار آثـار چنـد هزارسـاله  جلـب مسـافران در 

تاریخـی ایـن اسـتان قلمـداد شـوند.
کشـور  اسـتان های  ازجملـه  کرمانشـاه 
مطلـوب،  آب وهـوای  داشـتن  بـا  کـه  اسـت 
قدمـت  کـه  تاریخـی  اثـر  هـزار  چهـار  وجـود 
برخـی از آن هـا بـه چنـد هـزار سـال می رسـد، 
جاذبه هـای طبیعـی فـراوان و صنایع دسـتی 
پذیـرای  هرسـاله  متنـوع،  سـوغاتی های  و 

اسـت. کشـور  سراسـر  از  گردشـگر  هـزاران 
طاق بسـتان،  همچـون  آثـاری  وجـود 
و  قوری قلعـه  غـار  آناهیتـا،  معبـد  بیسـتون، 
هـزاران اثـر تاریخـی دیگـر، مشـتاقان بسـیاری 
تعطیـالت  در  به ویـژه  را   کشـور  سراسـر  از 
کرمانشـاه می کشـاند. تابسـتانی و نـوروز، بـه 
کنـار ایـن آثـار تاریخـی، روسـتاهایی بـا آثـار  در 
طبیعی فراوان ازجمله آبشـارها و چشـمه ها، 
که  معماری های زیبا و استثنایی وجود دارد 
گر بهتر شناخته شوند، چه برای گردشگران  ا
و چـه بـرای سـرمایه گذاران و حتـی بـرای خود 
وجـود  امـکان  ایـن  روسـتاها،  ایـن  کنان  سـا
کرمانشاه، بخشی از سفر  گردشگران  که  دارد 

خـود را نیـز در روسـتاهای پلکانـی بگذرانند. 

راهبرد توسعه گردشگری
گردشـگری روسـتاهای پلکانـی  بـرای توسـعه 
از  اسـت  الزم  چیـز  هـر  از  پیـش  کرمانشـاه، 
زمینـه  ایـن  در  دولتـی  طرح هـای  اجـرای 
سـوی  از  صرفـا  اقدامـی،  هـر  و  شـود  پرهیـز 
گرفتـن از سـرمایه های  کمـک  اهالـی روسـتا و 

شـود.  انجـام  خصوصـی 
طرح هـای  اجـرای  بـا  دولـت  پیش ازایـن، 
توسـعه و عمران روسـتایی و با هدف امروزی 
و  معیارهـا  بـا  روسـتایی  بافت هـای  کـردن 
روسـتاهای  از  بسـیاری  طراحـی،  ضوابـط 
کشـور را از هویـت اصیـل خـود محـروم و بـه 

کـرد.  تبدیـل  کوچـک  شـهرهایی 
بـه موضـوع  بیـرون  از  نـگاه  و  دولت محـوری 
بافت باارزش روستاهای پلکانی، روستاییان 
نتایـج  صـرف  مصرف کننـده  یـك  مقـام  در  را 
نبایـد  بهسـازی  می سـازد.  محـدود  طـرح  
بـدون مـردم و صرفـا امـری تخصصـی تلقـی 
تصمیمـات  و  طراحـی  در  بایـد  بلکـه  شـود، 
نهادهـای محلـی مشـورت شـود  و  مـردم  بـا 
گاه شـوند؛ زیـرا آن هـا  و آن هـا از نتایـج طـرح آ

هسـتند. طرح هـا  اصلـی  بهره بـرداران 
رویکردهـای  و  روش هـا  تمـام  بـه   اشـاره 
بازسـازی،  مرمـت،  احیـا،  ماننـد  حفاظتـی 
کـه در شـرح خدمات  سـاماندهی و امثـال آن  
بـه  شـده  مطـرح  طـرح  اهـداف  به عنـوان 
گسـتردگی دامنـۀ مطالعـه، طـرح و اجرا منجر 
کـه بسـتر و زمینـه آن در شـرح  خواهـد شـد 

نیسـت. فراهـم  کامـال  خدمـات 

پنج نکته کلیدی در روستاهای پلکانی
پلکانـی  روسـتاهای  گردشـگری  توسـعه  در 
زیـر توجـه  نـکات  بـه  بایـد  کرمانشـاه  اسـتان 

کـرد: 
اهالـی  شـناخت  اصـل،  مهم تریـن   .1
و  خـود  ظرفیت هـای  از  پلکانـی  روسـتاهای 
تبلیغ موثر آن اسـت. توسـعه دفاتر آی.سـی.
کـردن اینترنـت ارزان  تـی روسـتایی و فراهـم 
و پرسـرعت بـرای روسـتاهای فاقـد پوشـش 
کیفیـت بـرای  و همچنیـن افزایـش سـرعت و 
کنان  روسـتاهای متصل، این امکان را به سا
که هم روسـتای  روسـتاهای پلکانی می دهد 
خود و هم محصوالت و خدمات خود مانند 

کننـد. اقامتـگاه بوم گـردی را تبلیـغ 
بـزرگان  بـرای شـناخت  2. ایجـاد تسـهیالتی 
روسـتاهای  وضعیـت  از  پلکانـی  روسـتاهای 
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ماسـوله  به ویـژه  داخلـی  پردرآمـد  پلکانـی 
توسـط  رایـگان  تورهـای  برگـزاری  طریـق  از 
دسـتگاه های دولتـی، موجـب ترویـج پدیـده 
فراهـم  و  اسـتان  در  روسـتایی  گردشـگری 
روسـتاها  اهالـی  توسـط  آن  الزام هـای  کـردن 

شـد.  خواهـد 
روسـتاهای  ظرفیت هـای  شناسـایی   .3
از  دعـوت  طریـق  از  پلکانـی  گردشـگری 
به منظـور  خارجـی  و  داخلـی  خبرنـگاران 
انعکاس ظرفیت های بزرگ اما شکوفا نشده 

اسـتان. 
4. بخش عمده ای از آلودگی های منابع آب، 
گسـترش  خـاك و هـوا در مناطـق روسـتایی و 
فقـدان  از  ناشـی  مختلـف،  بیماری هـای 
روسـتایی  پسـماند  مدیریـت  دسـتگاه های 
اسـت. باید سیسـتمی ثابت و سـازمان دهی 
تعبیـه  طبیعـی  منابـع  حفـظ  بـرای  شـده 
کنـار محدودیت  شـود. چنین سیسـتمی در 
بدبـو  محصـوالت  انباشـت  و  حمل ونقـل 
اصلـی  گذرگاه هـای  در  حیوانـی  کـود  ماننـد 
حضـور  رونـد  بهبـود  بـه  می توانـد  روسـتا، 
گردشگری پلکانی  گردشـگران در روستاهای 

کنـد.  کمـک 
و  ایجـاد  در  اصلـی  مشـکالت  از  یکـی   .5
حفـظ و نگهـداری از فضـای سـبز عمومـی در 
روسـتاها، حضـور احشـام و رفت وآمـد آن هـا 

اسـت  الزم  کـه  اسـت  روسـتایی  معابـر  در 
سـبز  فضاهـای  تخریـب  از  پیشـگیری  بـرای 
توسـط احشـام، تدابیر الزم اندیشـیده شود و 
مسیرهای ممنوعیت تردد احشام برای این 
که مسافران  روسـتاهای پلکانی تعیین شـود 

و خـود اهالـی لـذت ببرنـد.

 نقش دهیــــــــــــاران در توسعه روســـــــتاهای
پلکانی

ازجملـه  دهیـاران  بـه  مناسـب  آموزش هـای 
گردشگری در روستاهای  راهکارهای توسعه 
گردشـگری روستایی  پلکانی اسـت. مسـئول 
گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  عشـایری  و 
اسـت:  معتقـد  کرمانشـاه  صنایع دسـتی  و 
جـذب اعتبار برای سـاخت تابلـوی راهنمای 
راهنمـای  کتابچـه  تهیـه  گردشـگری، 
دهیـار  بـرای  الزم  آموزش هـای  و  گردشـگری 
گردشـگری در  و شـوراهای محلـی و فعـاالن 
از  بهره بـرداری  ضروریـات  از  روسـتاها،  تمـام 

اسـت. روسـتاها  گردشـگری  ظرفیـت 
پاشـایی با اشـاره به سـهم جدی روسـتاهای 
پلکانی در طرح روستاهای نمونه گردشگری 
بافـت  ازجملـه  شـاخص هایی  وجـود  گفـت: 
و  تاریخـی  اثـر  زیبـا،  چشـم انداز  قدیمـی، 
طبیعـت بکر را عمده تریـن دالیل انتخاب 14 
روستا به عنوان روستاهای هدف گردشگری 

کرمانشـاه اسـت.   اسـتان 
معرفـی  بـرای  را  ترویـج  خانـه  راه انـدازی   او 
روسـتاها  محلـی  لبنیـات  و  صنایع دسـتی 
حاضـر  حـال  در  افـزود:  و  دانسـت  ضـروری 
راه انـدازی خانه هـای بوم گـردی بـا به کارگیری 
ایـن  گذاشـتن  اختیـار  در  و  بومـی  امکانـات 
امکانات به گردشگران روستاها، از اولویت ها 

اسـت.
عشـایری  و  روسـتایی  گردشـگری  مسـئول 
این کـه  بیـان  بـا  کرمانشـاه  فرهنگـی  میـراث 
گردشـگران  راسـتای جـذب  از مسـئوالن در 
کرد:  مشارکت بیشـتری انتظار می رود عنوان 
چهـار  اسـتانی  به عنـوان  کرمانشـاه  اسـتان 
گردشگران در  فصل توانسـته است در جذب 
کند.  سطح روستاها موفقیت هایی را کسب 

نقش گردشگری در توسعه
می توانـد  گردشـگری  فرهنگـی،  ازنظـر 
شـیوه های  انتقال دهنـده  عامـل  به عنـوان 
کنـد.  زندگـی و رفتـار اجتماعـی جوامـع عمـل 
سـفر  مختلـف  مناطـق  بـه  کـه  گردشـگرانی 
رفتـار  و  آداب ورسـوم  تاثیـر  تحـت  می کننـد، 
قـرار  میزبـان  جامعـه  معمـاری  و  جامعـه 
پیـروی  جامعـه  آن  فرهنـگ  از  و  می گیرنـد 
گردشـگری روسـتایی، جلوه هـای  می کننـد. 
گردشـگران  بـه  را  زندگـی  از  بیشـتری  سـنتی 

گردشگری
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نشـان می دهـد و نسـبت بـه زندگـی شـهری، 
اسـت.  برخـوردار  متنوعـی  جاذبه هـای  از 
گردشـگران بـا حضـور در مناطـق  همچنیـن 
روسـتایی، این امکان را برای جوامع میزبان 
بـا فرهنگ هـای  بتواننـد  تـا  فراهـم می کننـد 

شـوند. آشـنا  مختلـف 
نقش گردشگری در ایجاد تغییرات اقتصادی 
مثبت و سـازنده ارزیابی می شـود. همچنین 
گردشـگری روسـتایی، موجـب تغییـر ترکیـب 
صنعـت  و  خدمـات  بـه  کشـاورزی  شـغلی 
وضعیـت  بهبـود  گردشـگری  اسـت.  شـده 
زیرسـاخت ها و توسـعه جاده هـا و همچنیـن 
سیسـتم حمل ونقلی در روسـتاهای هدف را 

بـه دنبـال داشـته اسـت. 
سـرمایه گذاری  بـرای  مـردم  بـاالی  تعامـل 
اتاق هـای  و  مهمانسـرا  احـداث  و  روسـتا  در 
اجـاره ای در روسـتاهای شمشـیر و هجیـج، 

اسـت. موضـوع  ایـن  بیانگـر 
افزایـش  در  چشـمگیری  نقـش  گردشـگری 
روسـتایی  جامعـه  در  زنـان  حضـور  و  گاهـی  آ
تولیـد  بـه  می تـوان  آن  نمونه هـای  از  دارد. 
صنایع دستی و پخت انواع غذاهای محلی در 
رسـتوران های محلـی کوچـک بـرای عرضه به 
کرد. گردشـگران، توسط زنان روستایی اشـاره 

اجتماعـی  انسـجام  و  گاهـی  آ در  گردشـگری 
اعتمـاد  و  و پیوسـتگی فرهنگـی و مشـارکت 
اجتماعـی و حضـور زنـان در جامعـه و امنیـت 
موثـر  بسـیار  زیربخش های شـان  همـراه  بـه 
کنار آثار مثبتی  گردشـگری در  بوده اند. البته 
کـه بـه لحـاظ اقتصـادی و اجتماعـی همـراه 
داشـته اسـت، در مقابـل آثـار منفـی را نیـز بـر 
قیمـت  افزایـش  مثـل  اسـت.  گـذارده  جـای 
کاربـری اراضـی  کشـاورزی و تغییـر  زمین هـای 
کشـاورزی و وارد شـدن پـای دالالن بـه ایـن 

اسـت. مناطـق 
و  اقتصـادی  رشـد  بیـن  مثبـت  ارتبـاط 
گردشـگری، می توانـد مشـوق سـرمایه گذاری 
گردشـگری باشـد. در حـال حاضـر  در بخـش 
شـیوه های  گردشـگری،  در  سـرمایه گذاری 
فرصت هـای  از  یکـی  کـه  دارد  مختلفـی 
گردشـگری  نمونـه  مناطـق  سـرمایه گذاری، 
اورامانـات  گردشـگری  قطـب  هسـتند. 
روسـتای  قابل توجهـی  تعـداد  داشـتن  بـا 
پلکانی، یکی از قطب های گردشگری استان 
کـه در عیـن حـال، باالتریـن  کرمانشـاه اسـت 
گردشگری را دارد. توان  تعداد مناطق نمونه 
بـاالی مناطـق نمونـه گردشـگری اورامانات و 
کنـار جاذبه های  واقـع شـدن ایـن مناطـق در 

بکـر، می توانـد به عنـوان یـک نیـروی محـرک 
باشـند.  منطقـه  در  اقتصـادی 

اسـتان  و  کشـور  گردشـگری  برنامه ریـزان 
کـه بـرای جـذب سـرمایه به  کننـد  بایـد توجـه 
مقاصد گردشگری، باید محصول گردشگری 
جـذاب و متنوع فراهم شـود. چون محصول 
گردشـگری، هـم  کنـار جاذبه هـای  جـذاب در 
گردشـگران در انتخـاب مقاصـد و هـم  بـرای 
خواهـد  ایجـاد  انگیـزه  سـرمایه گذاران،  بـرای 
کرد. رتبه بندی انجام شده در مناطق نمونه 
گردشـگری اورامانـات نشـان می دهد منطقه 
گردشـگری سـراب روانسـر نسـبت بـه  نمونـه 
بقیـه مناطق نمونـه، نزدیکی نسـبی باالتری 
بـه وضعیت ایـده آل برای سـرمایه گذاری دارد 
گردشـگری شمشـیر،  کـه روسـتاهای نمونـه 
قوری قلعـه، نودشـه، هجیـج، ویس القـرن بـه 
مرخیـل  بوزیـن  جذابیـت،  باالتریـن  ترتیـب 
در سـطح متوسـط، مناطـق نمونـه نوسـود، 
سـفید  سـراب  شـروینه،  مامیشـان،  سـراب 
بـرگ، ازگلـه بمـو، بیـد میـری، داالنی بـا میزان 
در سطح ضعیف برای سرمایه گذاری ارزیابی 
گردشـگری چشـمه  شـده اند و منطقه نمونه 
ریـزه در سـطح بسـیار ضعیـف ارزیابـی شـده 

اسـت.
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روستای فش؛ پایتخت تنبور ایران
شهرسـتان  مرکـزی  بخـش  توابـع  از  فـش  روسـتای 
گرفتـه و  کرمانشـاه قـرار  کیلومتـری غـرب  کنـگاور، در 100 
بـا داشـتن آب وهوایـی معتدل و مطبـوع در فصل بهار، 
مسـافران  و  گردشـگران  بازدیـد  بـرای  دیدنـی  مکانـی 
بنـای  و  قدیمـی  گورسـتان  قدمـت  اسـت.  نـوروزی 
روسـتا،  ایـن  در  سـیدجمال الدین  امامـزاده  زیارتـگاه 

اسـت. آن  تاریخـی  پیشـینه  نشـان دهنده 
یکـی از مهم تریـن جاذبه هـای طبیعـی روسـتا، سـراب 
که در نزدیکی روستا قرار دارد  زیبا و باشکوه فش است 
گیاهان  و اطـراف آن را درختـان بلنـد جنگلـی و گل ها و 
اطـراف  از  فـش،  روسـتای  اسـت.  گرفتـه  فـرا  خـودرو 
کوه هـای بلنـد و مرتفـع احاطـه شـده اسـت.  به وسـیله 

کوتاه  که از درختـان و درختچه های  کوه ها  سـطح ایـن 
پوشـیده شـده، در فصـول بهـار و تابسـتان از سرسـبزی 
دارویـی  گیاهـان  انـواع  می شـود.  سرشـار  طـراوت  و 
گل ختمـی، شـیرین بیان، آویشـن  گل گاوزبـان،  ماننـد 
گـون نیـز در دامنـه ایـن کوه هـا یافـت می شـود. قلمـرو  و 
گونه هـای جانوری  حیات وحش روسـتا زیسـتگاه انواع 
اسـت  کبـک  و  خرگـوش  روبـاه،  گـرگ،  شـغال،  ماننـد 
کـه از دیگـر جاذبه هـای طبیعـی ایـن روسـتا محسـوب 

می شـوند.
قدمـت  از  نیـز  فـش  روسـتای  در  تنبـور  سـاز  سـاختن 
نحـو  بـه  روسـتا  ایـن  در  اسـت.  برخـوردار  دیرینـه ای 
کارگاه هـای سـاخت انـواع مختلـف آالت  چشـمگیری 
موسـیقی از قبیل تنبور، تار و سـه تار دیده می شـود. در 

گوشـه ای از فضـای خانـه  کثـر خانه هـای روسـتایی در  ا
کوچکـی بـرای سـاخت تنبـور، سـه تار و تـار دیـده  کارگاه 
کارگاه تولیـدی سـاز سـنتی روسـتای  می شـود. در هـر 
کار و  فش بین چهار تا پنج نفر از اهالی روسـتا مشـغول 
فعالیـت هنـری هسـتند. تار، سـه تار، تنبـور و … ازجمله 
کـه غالبا  سـازهای سـنتی تولیـدی در ایـن روسـتا اسـت 

بـرای فـروش بـه تهـران فرسـتاده می شـوند.
گردشـگری و میـراث فرهنگـی، بـه  مسـئوالن سـازمان 
دنبـال ثبـت ملـی روسـتای تاریخـی »فـش« بـا عنـوان 

روسـتای سـاخت سـاز سـنتی هسـتند.
به عنـوان  روسـتا  ایـن  شـدن  ملـی  ثبـت  مقدمـات 
و  شـده  انجـام  ایـران  سـنتی  سـاز  سـاخت  روسـتای 
بـه زودی جشـن ثبـت ملـی شـدن آن برگـزار می شـود.

 بلندترین آبشار ایران در پیران 
هدف  روستاهای  از  یکی  پیران،  روستای 
شهرستان  مرکزی  بخش  توابع  از  گردشگری 
شمال  از  روستا  این  است.  ذهاب  سرپل 
کوه  به  جنوب  از  و  بان زرده  کوه  به  شرق  و 
پیران  روستای  می شود.  محدود  پلتوی کری 
از سطح دریا 920 متر ارتفاع دارد و آب وهوای 
آن معتدل و گرم است. رودخانه پر آب و زیبای 
الوند در جنوب این روستا جریان دارد. مردم 
کردی  کردی به لهجه  روستای پیران به زبان 
کوهپایه ای پیران بافت مسکونی متمرکز دارد. عبور نهر آب از میان  کلهری سخن می گویند. روستای 
که روستا را در برگرفته، جلوه ای زیبا  گردو  کوچه های قدیمی همراه با درختان قدیمی چنار، تبریزی و 
گردو و انجیر  کم  درختان بلند و زیبای چنار و تبریزی و  به آن بخشیده است. جنگل های  انبوه و مترا
کرده است. آبشار بلند پیران و  گذراندن اوقات فراغت فراهم  چشم اندازهای بسیار زیبا و مساعد برای 
گیاهان خودرو در اطراف آن ها، جز مناظر بدیع روستا  کنار درختان  کهن سال و  چشمه های جوشان در 
به شمار می رود.  از انواع موسیقی مقامی رایج روستای پیران می توان به هم نوازی ساز و دهل اشاره کرد. 
در جشن های عروسی نیز استفاده از انواع سازهای ضربی و اجرای ترانه ها و آوازهای محلی رواج دارد. 
کردی با طرح و رنگ های متنوع  کردنشین ازجمله روستای پیران از لباس های محلی  در بیشتر مناطق 
استفاده می شود. از عمده ترین غذاهای گردشگرپسند این روستا می توان به بامیه تماته و بامیه بادمجان 
کردی است و سوغاتی عمده  گلیم با طرح های  کرد. مهم ترین صنایع دستی این روستا نیز انواع  اشاره 
این روستا انجیر و گوجه سبز است. روستای پیران از طریق شهرهای قصرشیرین، سرپل ذهاب، داالهو و 

گیالن غرب از استان کرمانشاه قابل دسترسی است.

گردشگری
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ساتیاری و تالش ها برای توسعه گردشگری
ساتیاری یکی از روستاهای شهر پاوه است. این روستا یکی 

از بکرترین و دیدنی ترین منطقه اورامانات است. 
و  روستا  داخل  گشت  ارگانیک،  غذاهای  با  پذیرایی 
مواردی  ازجمله  بومی  محصوالت  نمایشگاه  برپایی 
می توانید  ساتیاری  روستای  به  سفر  قالب  در  که  است 
زیباترین روستاهای  از  یکی  کنید. ساتیاری  را تجربه  آن 
اورامانات با مردمانی فهیم و مهمان نواز است. این روستا 
دارد.  پاوه قرار  شهرستان  کیلومتری   25 حدفاصل  در 
باینگان  بخش  به  روستا  ساتیاری نزدیک ترین  روستای 
بسیار  آب وهوایی  جغرافیایی  لحاظ  از  روستا  این  است. 
زمستان  در فصل  روستا  دامنه های  زیبا دارد.  و  طبیعی 
از درختان متنوع است و  سفیدپوش و در فصل بهار پر 
سرسبزی چشم نوازی دارد. روستا باغ های فراوانی دراد و 

کثر کوچه های آن سنگ فرش است. ا
شغل اصلی مردم روستا دامداری و باغداری است. زبان 
اصلی روستا کردی )جافی/سورانی( است. گرده منطقه ای 
کوهستانی در روستای ساتیاری است که آب وهوایی بسیار 
خنک و طبیعی دارد. مردم دامدار روستا در فصل بهار و در 
خردادماه به این منطقه زیبا کوچ می کنند و به مدت دو تا 
سه ماه در این منطقه سکونت دارند. گرده چشمه ای زیبا 

با آب بسیار خنک دارد. 
ساتیاری که یکی از قدیمی ترین روستاهای اورامانات  است 
از آن  اما  بافتی قدیمی داشت  پنج سال پیش  تا حدود 
کنون، تقریبا تمام خانه های این روستا از نو ساخته  زمان تا
شده اند و در حدود این چهار سال 15 خانه جدید عالوه بر 
که از نو ساخته شده، به آن اضافه شده است.  خانه هایی 

در حال حاضر این روستا بیش از 200 ساختمان دارد. این 
مسئله، بخشی از زیبایی تاریخی آن را نابود کرد.

جاده این روستا تا 100 متری آن آسفالت شده و از اینجا 
و  پلکانی  سنگی،  معماری  است.  سنگ فرش  بعد  به 
هم نوا با طبیعت، فرهنگ مهمان نوازی و مهمان پذیری 
کم نظیر، الگوی سبک معیشت روستایی و طبیعت بکر 
است  برجسته ای  ویژگی های  ازجمله  منحصربه فرد  و 
مدیریت  و  ویژه  جذابیت های  سایر  کنار  در  می تواند  که 
گردشگری  هوشمند، روستای ساتیاری را به یک مقصد 

تبدیل کند. 
که به منظور شروع فعالیت های  از مهم ترین اقدام هایی 
است،  گرفته  شکل  ساتیاری  روستای  در  گردشگری 
که  کوکمپ« ساتیاری است  طرح اقامتگاه بوم گردی »ا
صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  سازمان  موافقت  مورد 

و  مهمان نوازی  است.  گرفته  قرار  استان  گردشگری  و 
بوی  و  رنگ  مسافرتی  تورهای  و  سیاه چادرها  برپایی 
زیبایی به این روستا داده است و ازجمله جذابیت هایی 
ساتیاری  روستای  مجذوب  را  گردشگران  که  است 
محصوالت  وجود  با  طبیعت  زیبای  مناظر  می کند. 
ارگانیک و صنایع دستی می تواند به عنوان برگ برنده ای 
تمام  برای  این شهرستان  اقتصادی  رونق  و  در توسعه 

شهروندان باشد.
سقز یکی از سوغاتی های مهم این روستاست. در گویش 
گلی آن »کو چه له«  محلی به سقز »بنیشت« و به قالب 
گروه های  می گویند. مردان روستا در تابستان به صورت 
در  شیارهایی  ایجاد  با  و  می روند  کوه ها  به  نفره  چند 
که در زبان محلی روستا به آن »له له«  تنه درخت ون 

می گویند ماده اولیه سقز را تهیه می کنند. 

حریر یادگار عهد نادرشاه
کرمانشاه، روستای حریر است. این روستا از  یکی دیگر از روستاهای زیبای استان 
کوزران، از شرق به دهستان حومه شمالی، از جنوب شرقی به  شمال به دهستان 

دهستان حومه و از غرب و جنوب غربی به شهرستان سرپل ذهاب محدود می شود.
است.  یافته  استقرار  کرمانشاه  استان  غرب  کوهستانی  محدوده  در  حریر  روستای 
آب وهوای این روستا در بهار و تابستان معتدل و در زمستان سرد است و رودخانه  حریر 
از وسط این روستا می گذرد. قدمت روستای حریر به دوران حکومت نادرشاه می رسد، 

بنای امام زاده سیدرضابیگ نشانگر قدمت طوالنی این روستا است.
کثرا پیرو  گورانی سخن می گویند و مسلمان و ا کردی و با لهجه  مردم حریر به زبان 

اهل حق هستند؛ بخشی نیز پیرو مذهب شیعه جعفری اند.
روستای کوهستانی حریر در شیبی مالیم استقرار یافته و بافتی متمرکز دارد. خانه های 
روستاییان غالبا دوطبقه است و حالت پلکانی آن چشم انداز زیبایی به روستا بخشیده 
مطلوب،  اقلیمی  و  طبیعی  موقعیت  از  برخورداری  دلیل  به  حریر  روستای  است. 
مناظر و جلوه های منحصربه فردی دارد. مراتع حاصلخیز و سرسبز روستا، به ویژه با 
کوهستانی در فصول بهار، تابستان و پاییز زیبایی های شگفت انگیز  چشم اندازهای 
و جلوه های جذابی پدید می آورد .یکی از چشم اندازهای بسیار زیبای روستا، مناظر 
پوشیده  وحشی  گل های  و  گیاهان  بلند،  درختان  از  که  است  حریر  سراب  اطراف 
گیاهان  که دامنه آن را  کوهستانی است  شده است. روستای زیبای حریر مشرف به 
به  را  زیبایی  مناظر  و  پوشانیده  مرتعی  و  زراعی  زمین های  و  کوتاه  و درختچه های 

وجود آورده است .در باالدست روستای حریر، چشمه ای با آب زالل می جوشد. در 
که برای روستاییان بسیار مقدس و  کهن سال و تنومندی وجود دارد  روستا درخت 
گفته افراد سالخورده روستا قدمت این درخت به 150 سال  قابل احترام است و به 
کیکم، بادام و چهار  پیش برمی گردد. در داخل و اطراف روستا انواع درختان بلوط، 

درخت به نام )چهار ملکه( در داخل محدوده سیدرضابیگ وجود دارد.
گرزان، چوتوپ، خومان شارکی، قاواتان، گردکان بازی، قل قالن و قمچان از بازی های 

محلی مردمان این روستای استان کرمانشاه است.
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گنونه در ورمقان لذت آش 
کــه در  کرمانشــاه اســت  ورمقــان یکــی از روســتاهای زیبــا و خــوش آب وهــوای 
کیلومتــری شــمال شــهر ســنقر  کوه هــای مرتفــع بــدر، در 35  دامنه هــای سلســله 
در دهســتان باولــه واقــع شــده و آب وهــوای آن در بهــار و تابســتان معتــدل و 

مطبــوع اســت.
خودرویــی  گیاهــان  و  ســبز  مراتــع  از  پــر  بهــار  در  بــدر  کوهســتان  دامنه هــای 
بــه  چشــمان تان  پیــش  را  شــگفت انگیزی  و  طبیعــی  تابلوهــای  کــه  می شــود 
نمایــش می گــذارد. عــالوه بــر دامنه هــای سرســبز و زیبــا، چشــمه های بســیار زالل 
کشــاورزی مــردم  کــه هــم آب آشــامیدنی و  گوارایــی در اطــراف روســتا وجــود دارد  و 

کــرده و هــم زیبایــی منطقــه را دوچنــدان می کنــد. روســتا را تامیــن 
یــک  جذابیت هــای  کنیــد،  انتخــاب  روســتا  ایــن  بــه  ســفر  بــرای  را  نــوروز  گــر  ا
آهنــگ  کوهســتانی،  چشــم اندازهای  و  سرســبز  دامنه هــای  کــه  افســونگر  بهــار 
آرامش بخــش چشــمه ها و جوی هــا و نغمــه پرنــدگان از مهم تریــن نشــانه های 

لــذت می بریــد. آن  از  و  تجربــه می کنیــد  را  اســت  آن 
گــر ســفرتان را عقــب بیندازیــد تــا تابســتان از راه برســد، آن وقــت مناظــر و  امــا ا
کم نظیــر دیگــری همچــون جنگل هــا و باغ هــای  چشــم اندازهای بســیار زیبــا و 
کــه  جنگل هایــی  و  باغ هــا  می گشــاید.  آغــوش  شــما  روی  بــه  سرســبز  و  انبــوه 
زیباتریــن و پرجاذبه تریــن مناطــق طبیعــی روســتا به شــمار می رود و بــا میوه هایی 
گــردو، زردآلــو، آلــو و آلبالــو و همچنیــن بلــوط و بادام کوهــی، دورتــادور  ماننــد انگــور، 

ــه وجــود آورده اســت. کــرده و منظــری رنگارنــگ را ب روســتا را احاطــه 
گرفتــه، بــا  کــوه قــرار  کــه در سراشــیبی مالیــم دامنــه  بافــت مســکونی روســتا نیــز 
گلــی هم رنــگ طبیعــت، منظــره  آن ســقف های مســطح و دیوارهــای خشــتی و 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــبی را ب ــایند و دل چس خوش
البتــه در ســال های اخیــر معمــاری ایــن روســتا نیــز هماننــد بســیاری از روســتاهای 
ــه از روی  ــزرگ و چندطبق ــری ب ــفید و آج ــاختمان های س ــه و س ــر یافت ــور تغیی کش

ــه دیگــر  ک ــرآورده اســت، به طــوری  کاهگلــی ســر ب ویرانه هــای خانه هــای قدیمــی 
را در روســتا  بافــت مســکونی  و  کمتــر می تــوان همســویی و هم رنگــی طبیعــت 
کــرد، امــا بــا ایــن حــال تماشــای روســتایی بــا منظــری تنیــده از نماهــای  مشــاهده 
کــه بــه دریایــی از بــاغ  کوهــی سرســبز  شــهری و بافتــی روســتایی، آن هــم در دامنــه 

ــی از لطــف نیســت. کشــیده می شــود، خال و جنــگل 
کــه  کوهســتان و دشــت های حاصلخیــز آن، ســبب شــده اهالــی ورمقــان   زندگــی در 
کلهــری ســخن می گوینــد، بیشــتر بــه زراعــت و دامــداری  کــردی و لهجــه  بــه زبــان 
را  اولیــه آن  مــواد  کــه  تولیــد صنایع دســتی  راه  از  نیــز  باشــند و برخــی  مشــغول 

خودشــان بــه دســت می آورنــد و بــه فــروش می رســانند، روزگار ســپری  کننــد.
مردمــان ایــن روســتا آداب ورســوم جالبــی هــم دارنــد؛ رســومی ماننــد شــال درکــی 
کــه فرامی رســد جوانــان  کــه ویــژه شــب عیــد اســت. شــب عیــد  یــا شــال اندازی 
کــرده و ســپس بــاالی پشــت بام  روســتا ابتــدا بــر بــام خانه های شــان آتــش روشــن 
کــه در ســقف  منــازل همســایه ها رفتــه و دســتمال یــا شــال خــود را از منافــذی 
ذکــر  بــا  و  می کننــد  آویــزان  اتــاق  داخــل  بــه  دارد،  وجــود  پنجره هــا  و  خانه هــا 
ــه نیــز در شــال آن هــا  ــه عیــدی می خواهنــد. صاحب خان اشــعاری، از صاحب خان

کشــمش و تنقــالت می ریــزد. گــردو، بــادام، شــیرینی، نخودچــی، 
در ایــن روســتا موســیقی جایــگاه ویــژه ای دارد و در مراســم عروســی و عــزاداری از 
انــواع آالت موســیقی همچــون ســرنا و دهــل اســتفاده می شــود. ضمــن این کــه 
ایــن  انــواع متــداول موســیقی در  از  یکــی  اجــرای موســیقی »گورانــی چــر« هــم 

روستاســت.
گلیــم، جاجیــم و ســجاده می شــود.  صنایع دســتی و هنــری روســتا شــامل قالــی، 
مــردم ایــن روســتا بــا غــذای رایــج و ویــژه خــود یعنــی »گنونــه« یــا آش ترخینــه 
گوجه فرنگــی تــازه، دوغ تــرش، ادویه هــا  گنــدم، آب  کــه ترکیبــی از بلغــور  ســفت 
و ... اســت، از شــما پذیرایــی می کننــد. ورود بــه ایــن روســتا از شــهرهای ســنقر 
کردســتان امکان پذیــر اســت. کرمانشــاه و قــروه در اســتان  کامیــاران در اســتان  و 

گردشگری
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گلین  یادگار بیژن و منیژه در روستای 
کوچــك شــامل »انجــاورود،  گلیــن، منطقــه ای وســیع متشــکل از چنــد روســتای 
کــه در مســیر  نجــار، چمــن و ســرباغ « بــا حــدود دو هــزار و 800 نفــر جمعیــت اســت 
گیــالن غــرب - ســرپل ذهــاب، هم جــوار دشــت زیبــا بــا شــالیزارهای پهنــاور  جــاده 

دیــره واقــع شــده اســت.
گــون  گونا ح انگیــز، دره ای پوشــیده از درختــان  گردشــگاهی اســت بکــر و فر گلیــن 
کیلومترهــا زیبایــی و لطافــت را  کــه  ــا انــاری معــروف و رودی همیشــه خروشــان  ب
گلیــن از توابــع شهرســتان  گردشــگران و مهمانــان خــود هدیــه می کنــد. منطقــه  بــه 
گیــالن غــرب و در بخــش دشــت دیــره قــرار دارد و یکــی از مناطــق زیبــای ایــن 
گردشــگری به ویــژه در فصل هــای بهــار و  کــه از نظــر جاذبه هــای  شهرســتان اســت 
گردشــگران  تابســتان به واســطه طبیعــت سرســبزش، همــواره پذیــرای مســافران و 

کشــور اســت. کرمانشــاه و ســایر اســتان های  زیــادی از مناطــق مختلــف اســتان 
طبیعــی  و  گیاهــی  پوشــش  کوهســتانی،  جاذبه هــای  گردشــگری،  محورهــای 
ــارز  گی هــای ب کوهنــوردی ازجملــه ویژ مصنــوع )باغــات(، ارتفاعــات زیبــا و مســیر 

گلیــن اســت. گردشــگری ســراب  و منحصربه فــرد منطقــه نمونــه 
گردشــگرپذیر ایــن منطقــه از توابــع  گلیــن روســتایی بســیار زیبــا، دیدنــی و  انجــاورود 
کیلومتری  که در فاصلــه 33  کرمانشــاه اســت  گیــالن غــرب در اســتان  بخــش مرکــزی 
گرفتــه اســت، مــردم روســتاهای  ــرار  کرمانشــاه ق کیلومتــری  گیــالن غــرب و در 215 
کلهر وابســته هســتند، برنج،  کلهــری حــرف می زننــد و بــه ایــل  کــردی  گلیــن بــه زبــان 

گلیــن اســت. کشــاورزی منطقــه  گنــدم از مهم تریــن محصــوالت  گــردو و  انــار، 
کشــاورزی  کــوه می گــذرد و تمــام باغ هــا و زمین هــای  گلیــن از بیــن دو  رودخانــه 

توســعه  نیــز  ماهــی  پــرورش  منطقــه  ایــن  در  می کنــد.  آبیــاری  را  ناحیــه  ایــن 
گل و چــوب بــه  کــرده اســت، خانه هــا در ایــن منطقــه بــا ســنگ،  زیــادی پیــدا 
شــکل پلکانــی ســاخته شــده اند؛ به طوری کــه پشــت بام خانــه ای، حیــاط خانــه 

همســایه اســت.
کوهســتان اطــراف ایــن روســتا  گوردخمــه  دیــره، باغ هــا، طبیعــت و  گلیــن،  ســراب 
گلیــن دره ای  ــه شــمار می آینــد. منطقــه  گلیــن ب از دیگــر جذابیت هــای روســتای 
کیلومتــر و عمــق 400 متــر دارد. طبــق روایــات تاریخــی  زیبــا بــه طــول حــدود 40 
زندگــی در ایــن بخــش قدمتــی برابــر بــا آثــار تاریخــی و اســاطیری بیــژن و منیــژه در 
شهرســتان ســرپل ذهــاب دارد. بــر اســاس ایــن روایــات در زمــان حکومــت بیــژن 
کــم شــکایت  در ایــن منطقــه، مــردم اطــراف دره از هجــوم جانــوران درنــده بــه حا
ک ســازی ایــن دره اعــزام و موفــق شــد امنیــت منطقــه  گرگیــن بــرای پا می بردنــد. 
گرچــه ایــن  کنــد و از آن زمــان زندگــی در ایــن منطقــه جریــان یافــت. ا را تامیــن 
منطقــه زیبــا و تاریخــی بــه ســبب ناآشــنایی و بی توجهــی همچنــان مهجــور و 
محــروم مانــده امــا زیبایی هایــش چشــم هــر بیننــده ای را بــه حیــرت وامــی دارد و 

ــتثنایی دارد. ــرایط اس ش
جــدای از شــگفتی های طبیعــی در ایــن منطقــه آثــار تاریخــی متعــددی نیــز وجــود 
کــن( در 150 متــری پــل  کتیبــه فرهــاد )یــا فرهــاد  کــه از آن جملــه می تــوان بــه  دارد 
ــد  ــوض و چن ــك ح ــه، ی ــد پل ــامل چن ــه ش ک ــار  ــتای نج ــه روی روس ــاق روب ــاه، ط ش
گرگیــن بــا دیوارهــای قدیمــی، یــك  گــودال بــرای ذخیــره مــواد غذایــی اســت، قلعــه 
گلیــن و قلعــه انجــاورود )عظیــم( شــامل  کتیبــه در نزدیکــی ســر بــاغ  حــوض و یــك 

کــرد. کــه هیــچ راه ورودی نــدارد؛ اشــاره  دیوارهــای متعــدد 
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آب درمانی در آبشار بل روستای هجیج
استان  نقاط  پرجاذبه ترین  ازجمله  هجیج  روستای 
در  و  است  اورامانات  دیدنی  مناطق  از  و  کرمانشاه 
روستای  دارد.  قرار  پاوه  شهرستان  کیلومتری   25
کوه های  با  است  پلکانی  روستاهای  از  یکی  هجیج 
سنگی، مناظر سرسبز، چشمه های خروشان و مسیر 
که چشم هر بیننده ای را به خود معطوف  پرپیچ وخم 
همواره  گردشگران،  بر  عالوه  که  به طوری  می کند، 

هنرمندان خوش ذوق را به سمت خود می کشاند.
حیاط  منزلی  هر  پشت بام  زمین،  کمبود  علت  به 
بازی  محل  طبعا  می شود،  محسوب  پشتی  منزل 
روستای  مجموعه  است.  والدین  تفرجگاه  و  بچه ها 
جهان  روستاهای  شگفت انگیزترین  از  یکی  هجیج 
است با مجموعه ای از خیابان های نیم دایره و ردیف 
ساختمان های یک رو به دره عمیق و رودخانه زیبای 

سیروان.
به صورت  اغلب  و  سنگ  از  همگی  هجیج  خانه های 
به گونه ای  شده اند،  ساخته  پلکانی  و  خشکه چین 
پشت بام هر خانه، حیاط خانه دیگری است. بارش 
نزوالت جوی مناسب به ویژه برف در فصل سرد سال 
و باران در بهار و پاییز موجب سرسبزی و طراوت روستا 

و مناظر اطراف آن شده است.
روستا  این  مردمان  منحصربه فرد  ویژگی های  از  یکی 
به گونه ای  است  روزانه  مایحتاج  تمام  در  خودکفایی 
کردنشین  گیوه بافی )که پاپوش مردمان مناطق  که از 
از پشم  تا لباس هایی سنتی بافته شده  گرفته  است( 
ک و مایحتاج خوردنی و  و رنگ طبیعت تا تهیه خورا
که این همه تالش،  هر آنچه نیاز زیستن در رفاه باشد 
کوشش، ذوق و هنر ریشه در فرهنگ، باور و توانمندی 

آن ها دارد.
یکی از جاذبه های قابل توجه این روستا وجود امامزاده 
سیدعبیداهلل فرزند امام موسی است که اهالی منطقه 
یاد می کنند و بسیار مورد  کوسه هجیج  نام  به  از آن 
احترام آن هاست. در نزدیکی روستا چشمه خروشانی 
وجود دارد که آب آن به رودخانه سیروان می ریزد. این 

کوه بیرون  که به مانند آبشاری از دل  چشمه عجیب 
آن  خروشانی  است.  معروف  بل  چشمه  به  می آید، 
کم  که در هیچ فصلی از سال، آب آن  به گونه ای است 
نمی شود و متخصصان و محققان، آب آن را به عنوان 

یکی از بهترین آب معدنی های دنیا شناخته اند.
روستای هجیج با اقلیمی معتدل و کوهستانی، در بهار 
و تابستان آب وهوای مطبوعی دارد و در پاییز و زمستان 
و  کردی  زبان  به  هجیج  روستای  مردم  است.  سرد 
لهجه هورامی سخن می گویند، مسلمان و پیرو مذهب 

اهل تسنن هستند.
به ویژه در اطراف رودخانه  مراتع سرسبز و حاصلخیز 
سیروان، سبب رونق دامداری در این روستا شده است. 
مهم ترین  از  کره  و  حیوانی  روغن  دوغ،  شیر،  کشک، 
فرآورده های لبنی این روستا است. نگهداری و پرورش 
حواشی  دارد.  رواج  بسیار  روستا  این  در  طیور  انواع 
که از نزدیکی روستا  رودخانه پرآب و تماشایی سیروان  
سرسبزی،  با  تابستان  و  بهار  در  به ویژه  می کند  عبور 
از تفرجگاه های  کم نظیر، یکی  زیبایی های  و  طراوت 

زیبای روستای هجیج محسوب می شود.
گیاهان خودرو  درختان بلند پیرامون روستا همراه با 
و گل های رنگارنگ دامنه ها، به ویژه در بهار و تابستان 
چشم اندازهای طبیعی بسیار زیبایی را پدید می آورند.

گرس  زا رشته کوه های  از  بخشی  که  شاهو  ارتفاعات 
که همراه  به شمار می رود، طبیعت زیبا و بکری دارد 
گاه های سرسبز ازجمله پیاز دول میشا  با مراتع و چرا
گیاهان  به ویژه  گیاهی  گونه های  انواع  نیز  و  گاول  و 
گون و شنگ، در  گل گاوزبان، ختمی،  دارویی همانند 

زمره زیباترین نواحی استان کرمانشاه به شمار می آید. 
تنوع جانوری این ارتفاعات نیز ازجمله خرس، شغال، 

گرگ و روباه جالب توجه است.
وجود  فراوانی  چشمه های  شاهو  ارتفاعات  دامنه  در 
شهرها  آشامیدنی  و  زراعی  آب  اعظم  بخش  که  دارد 
آبشار  می کنند.  تامین  را  خود  پیرامون  روستاهای  و 
دارد،  قرار  هجیج  روستای  نزدیکی  در  که  بل  زیبای 
درمانی  خواص  آن  آب  که  است  آبشارهایی  ازجمله 
بناهای  هجیج  روستای  جاذبه های  دیگر  از  دارد. 
کوسه است. این بناها  خانقاه، چله خانه و عبادتگاه 
است.  شده  اندود  گل   با  آن  داخل  و  است  سنگ  از 
نیز  چوبی  ستون های  عبادتگاه ها،  این  داخل  در 
بناهای  دیگر  از  قادریه  دراویش  خانقاه  دارد.  وجود 
که در آن به ذکر و سماع  دیدنی روستای هجیج است 
می پردازند. موسیقی مورد عالقه مردم روستای هجیج 
ک شمشال است. این ساز یکی از  شنیدن نوای سوزنا
که همراه  انواع سازهای بادی است و شبیه نی است 
گیرا نواخته می شود. در مراسم  ک و  با آوازهای سوزنا
مختلف به ویژه در سوگواری ها و مراسم حماسی نیز از 

این ساز استفاده می شود.
مسجد مرکزی روستای هجیج نمونه کاملی از معماری 
کهن ایرانی است با ستون های چوبی و تزئینات زیبای 
کنده کاری و در و پنجره های استادانه که توسط نجارانی 
هنرمندی  همان  نسل  از  را  خود  که  شده  ساخته 
می دانند که همراه کوسه هجیج به این مکان آمده اند.

زبان اورامی نزدیکی چشمگیری با زبان با فارسی دارد 
اما در وهله اول سخت بیگانه و غیر قابل لمس به نظر 
کلمات اصیل فارسی آنچنان با زیروزبر  می آید؛ چون 
لهجه کردی آمیخته است که تا گوش به آن آشنا نشود 

نمی توان این نزدیکی را دریافت. 
کوفته هجیجانه که ترکیبی از برنج و گوشت چرخ کرده 
که خورشتی مانند خورشت  است، خورشت قسقوان  
کوهی است و ترخینه مخلوطی  قیمه همراه با پسته 
گندم و دوغ ترش، ازجمله مهم ترین غذاهای  از بلغور 

محلی هجیج به شمار می آیند. 

گردشگری
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گرز نترسید در شاالن از 
کرندغــرب شهرســتان اســالم  آباد غــرب  کرمانشــاه از توابــع بخــش  روســتای شــاالن 
کیلومتــری شــهر  ــه 23  ــد ب ــه ایــن روســتا بای ــرای رســیدن ب ــد. ب ــه حســاب می آی ب
کرمانشــاه ســری  کیلومتــری  یــا 140  کرندغــرب  کیلومتــری  ســرپل ذهــاب، 33 
کــه از شــمال و شــمال  شــرقی بــه  کوهســتانی برســید  تــا بــه منطقــه ای  بزنیــد 
ارتفاعــات داالهــو، از جنــوب شــرقی بــه ارتفاعــات بانه ریــز و از جنــوب بــه ارتفاعــات 

زنــگ علیــان محــدود می شــود.
ایــن روســتا بــا جریــان رودخانــه پــرآب الونــد در جنــوب آن، سرســبزتر از روســتاهای 
اطــراف بــه نظــر می رســد. بــا ایــن حــال طبیعــت بخشــی از جاذبه هــای ایــن روســتا 
کــرد. در دو طــرف بســتر رودخانــه  کــه در نــگاه اول شــما را جــذب خواهــد  اســت 
گیاهــان  انــواع  می توانیــد  آن هــا  در  کــه  آمــده  وجــود  بــه  تفرجگاه هایــی  الونــد، 
گل هــای وحشــی رنگارنــگ را ببینیــد و البتــه ســری هــم بــه  دارویــی، مرتعــی و 
گــردو، انــار  گســترده  زیســتگاه پرنــدگان و جانــوران آبــزی بزنیــد. جنگل  هــای انبــوه و 
کنیــد. کــه حتمــا بایــد از آن دیــدن  کوهــی اطــراف روســتا هــم جایــی اســت  و انجیــر 

ارتفاعــات  در  گشــت وگذاری  می توانیــد  باشــید،  هــم  کوهنــوردی  اهــل  گــر  ا
کــه بلندتریــن قلــه آن 2.250 متــر ارتفــاع دارد.  صخــره ای داالهــو داشــته باشــید 
سراســر ایــن ارتفاعــات را جنگل  هــای انبــوه و مراتــع سرســبز پوشــانده و البتــه ایــن 

ــت. ــرف اس ــیده از ب ــال پوش ــع س ــر مواق کث ــات در ا ارتفاع
کــم از جاذبه هــای طبیعــی اش نــدارد. وجــود آثــاری  پیشــینه تاریخــی ایــن روســتا 
ابودجانــه،  مقبره هــای  یــادگار،  بابــا  عبداهلل بن عمــر،  مســجد  زیارتــگاه  مثــل 
باباشــیخ، شــیخ بایــزی و بابافقــی شــاهدانی قدمــت و ســابقه تاریخــی ایــن روســتا 

را بــه شــما نشــان می دهنــد.
کــه بــه  عمــر خیلــی از بناهــای آرامگاهــی ایــن روســتا بــه دوره صفویــه می رســد 

دســتور شــاه عباس ســاخته شــده  و البتــه خیلــی از آن هــا در دوره قاجاریــه مرمــت 
کــه تماشــای آن را نبایــد از دســت بدهیــد، بافــت مســکونی  شــده  اند. چیــزی 
ســقف  اســت.  شــده  بنــا  کوه پایه هــا  بــر  کــم  مترا شــکلی  بــه  کــه  اســت  روســتا 
کاه گل پوشــیده شــده اند. ایــوان  خانه هــا مســطح اســت و بــا تیرهــای چوبــی و 
گــچ، چــوب، خشــت و  کــه بــا ســنگ، آجــر،  ک تمــام ایــن خانه هاســت  وجــه اشــترا

گل ســاخته شــده اند.
کیلومتــری روســتای شــاالن، آبشــار پیــران و ویرانه هــای قصــر یزدگــرد  در چهــار 
کــه قدمــت آن بــه دوران ساســانی می رســد. ایــن ویرانــه را بایــد در یکــی  قــرار دارد 
ج هــای  بــا بر را حصــاری  اطــراف آن  کــه  ببینیــد  ارتفاعــات روســتا  بلندتریــن  از 
ــا 16 متــری هــم ســاخته  ــه 6 ت ــه در فاصل ک ــره ای شــکل پوشــانده اســت  نیــم دای

شــده اند.
کیلومتــری  امــا جاذبه هــای تاریخــی روســتا بــه همین جــا ختــم نمی شــود. در 9 
کــه بــه طاق گــرا معــروف اســت.  روســتا بنــای ســنگی مســتطیل شــکلی قــرار دارد 
کــه دیوارهــای خارجــی آن از  ایــن بنــای ســنگی فضــای ایــوان ماننــدی اســت 
گــچ ســاخته شــده و دیوارهــای داخلــی اش بــا اشــکال  الشــه های ســنگ و مــالط 

هندســی پوشــانده شــده اســت.
گــرز هســتند،  کــه مشــغول بــازی بــا  کنــار روســتا مردمــی را دیدیــد  گوشــه و  گــر در  ا
ایــن منطقــه  رایــج  و  بازی هــای معــروف  از  یکــی  گــرزان  بــازی  نکنیــد.  تعجــب 
کــه مــردم در اوقــات فراغت شــان بــه آن می پردازنــد. ایــن بــازی هشــت نفــر  اســت 
کــه روی زمیــن ترســیم شــده جــا می  گیرنــد. در وســط  کــه در مربعــی  بازیکــن دارد 
گذاشــته می شــود. چهــار نفــر  ــرز در آن  گ ــه چهــار  ک ــرار دارد  ــه ای ق ــع چال ایــن مرب
ج  ــه در خــار ک گرزهــا حفاظــت می کننــد و چهــار نفــر  از بازیکنــان در خــط دفــاع از 

ــه افــراد داخــل مربــع حملــه ور می شــوند. گرزهــا ب ــرای تصــرف  از مربــع هســتند ب
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فرصت ها تهدیدها

قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری 
اشتغال زایی و ایجاد درآمد 

کوتاه کردن مسیر توسعه استان و شهرستان 
معرفی هرچه بیشتر شهرستان 

ثبت آثار تاریخی و ارزشمند 
بهسازی زیرساخت های عمرانی )جاده( شهرستان 

نبودن چنین نقش های برجسته و تاریخی در مناطق مجاور
سرمایه گذاری در تاسیسات روبنایی و زیربنایی

توسعه تاسیسات گردشگری شهرستان

برداشت بی رویه از منابع جنگلی 
تخریب عمدی نقوش برجسته 

کمبود نیروی متخصص
چرای مفرط 

شکار بی رویه
کمبود امکانات بهداشتی 

محرومیت شدید منطقه 
یادگاری و خط کشیدن روی نقوش برجسته 

پراکنش نامناسب فصلی گردشگران

نقاط قوت نقاط ضعف

روستاهای کوهستانی با آثار تاریخی فراوان در شهرستان 
چشم اندازهای طبیعی زیبا ازجمله آبشارهای طبیعی 

وجود درختان نادر چون »به«
داشتن پوشش گیاهی متنوع 

داشتن سنگ نوشته و نقوش برجسته
آثار تاریخی

اقلیم مناسب در طول فصول سال
لودگی صوتی و  ... محیطی آرام و پاك و بدون آ

دره ها و چشمه های حائز اهمیت

کمبود امکانات رفاهی و اقامتی 
ضعف امکانات زیرساختی و عمرانی )جاده(

ضعف تبلیغاتی 
تخریب توسط عوامل طبیعی 

کمبود امکانات ورزشی و تفریحی
کمبود امکانات بهداشتی و خدماتی 

کمبود امکانات رفاهی در سایت های گردشگری 

کرمانشاه گردشگری روستاهای  تجزیه وتحلیل SWOT از تهدید ها و فرصت های پیش روی 

گردشگری



71

فصلنامه نامه اتاق بازرگاین کرمانشاه | شماره 54 | بهار 1397

کن  کن در نزدیکــی مــرز عــراق بــه وقــوع زلزلــه عــادت دارنــد. آن هــا در منطقــه ای ســا ایرانی هــای ســا
گرفتــه اســت و تخریــب و نابــودی ناشــی از لرزش هــای زمیــن مســئله تــازه ای  کــه روی گســل قــرار  هســتند 
کرمانشــاه روی داد، هیچ کــس در  محســوب نمی شــود. باوجودایــن، هنگامی کــه یک شنبه شــب زلزلــه 

ایــن منطقــه در برابــر آن، آمادگــی نداشــت.

روایت توماس اردبرینک، خبرنگار نیویورک تایمز از زلزله کرمانشاه

آزمونی برای دولت
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کنــون جان باخته انــد  تا نفــر  از 600  بیــش 
قابل توجهــی  شــمار  خــود  نــوع  در  کــه 
بــا  آمــدن  کنــار  ولــی  محســوب می شــود، 
– و خســارت های شــدید  چنیــن تلفاتــی 
روســتاها  در  ســاختمان ها  از  انبوهــی  بــه 
کاری بــس دشــوار  کوچــک –  و شــهرهای 
غــرب  شــمال  در  روی داده  زلزلــه  اســت. 
در  ســپتامبر  مــاه  زلزلــه  از  مرگبارتــر  ایــران 
مناطــق  در  و  بــود  مکزیکوســیتی  شــهر 
دوردســتی ماننــد ترکیــه، اســرائیل، لبنــان 

نیــز احســاس شــد. کســتان  پا و 
یــک روحانــی شــیعه بــا پوشــش ســنتی و 
روســتای  در  سه شــنبه  روز  کوله پشــتی، 
Kuik-e Hasan کوئیکه حسن  ویران شده 

نــام  بــه  روحانــی  ایــن  بــود.  ســرگردان 
اصغــر زارعــی همــراه بــا دیگــر داوطلبــان از 

شــهر مقــدس قــم آمــده بــود تــا بــه مــردم 
کنــد ولــی میــان ویرانه هــا  کمــک  زلزلــه زده 
ــالش  ــن ت ــت: م گف ــود. او  ــده ب ــردرگم ش س
می کنــم بــا مــردم در مــورد خداونــد ســخن 
بگویــم و بــه آن هــا آرامــش خاطــر بدهــم؛ 
دعــا  کنــار  در  کــه  اســت  کاری  تنهــا  ایــن 

انســان  برمی آیــد.  مــن  عهــده  از  کــردن 
کنــد. دعــا  می توانــد  همیشــه 

کــه در تــالش  بــرای دولــت ایــران 
نشــان  تــا  اســت  همیشــگی 
دهــد می توانــد و می خواهــد 
در  خــود  شــهروندان  از 
مراقبــت  بحرانــی  مواقــع 
آزمونــی  زلزلــه  ایــن  کنــد، 

و  منابــع  زدن  محــک  بــرای 
محســوب  آن  توانمندی هــای 

ایــران  سراســر  در  شــهروندان  می شــد. 
ک زلزلــه را از طریــق تلویزیــون  اخبــار هولنــا
و رســانه های اجتماعــی دنبــال می کننــد و 
ــتفاده  ــا اس ــدگان ب ــال، بازمان ــن ح در همی
حــال  در  خــود  خالــی  دســتان  و  لــودر  از 
بازمانــدگان  جســت  وجوی  و  آواربــرداری 
ــی از نظــر مــردم ایــن منطقــه،  هســتند. ول
تالش هــای انجــام شــده بســیار ابتدایــی 
بــوده اســت؛ بســیاری از مــردم در چادرهــا 
گزنــده  زندگــی می کننــد و در برابــر ســرمای 

شــده اند. مچالــه  یکدیگــر  کنــار 
قــرار  رصــد  مــورد  کــه  می دانســت  دولــت 
]حضــرت[  کشــور،  معظــم  رهبــر  دارد. 
آیــت اهلل ســیدعلی خامنــه ای، ایــن زلزلــه را 
آزمونــی الهــی بــرای مقامــات و مــردم ایــران 
ــا  ــا آن ه ــرد: آی ک ــد  ــن خواه ــه تعیی ک ــد  نامی
کننــد  می تواننــد بــه وظایــف خــود عمــل 
روحانــی  حســن  رئیس جمهــور  خیــر؟  یــا 
فاجعه زده تریــن  در  و  بازدیــد  منطقــه  از 
کــرد  توقــف  ذهــاب  ســرپل  یعنــی  شــهر 
اعطــای  و  بیشــتر  کمک هــای  وعــده  و 
کم بهــره بــه پیمان کارانــی را داد  وام هــای 
کــه مجتمع هــای مســکونی تخریب شــده 
وقــوع  رئیس جمهــور  کننــد.  بازســازی  را 
ک  ایــن زلزلــه را بــرای مــردم ایــران دردنــا

خوانــد.
بــرای  دولتــی  مجــوز  کســب  از  پــس  مــن 
ــدار از ایــن منطقــه، حــدود 265 مایــل  دی
فــرودگاه  و  غــرب  به ســوی  تهــران  از  را 
ــرواز  ــاه پ کرمانش ــهر  ــع در ش ــه ای واق منطق
ــا آرش خاموشــی،  ــردم و ســپس همــراه ب ک
عــکاس ایرانــی، مــدت دو ســاعت و نیــم 
صعب العبــور  کوهســتان های  میــان  از  را 
به ســوی شــهر ســرپل ذهــاب و روســتاهای 

کــردم. اطــراف آن رانندگــی 
کــه  بازرســی  جایــگاه  دو  از  عبــور  از  پــس 
شــورش،  ضــد  پلیــس  آن هــا  از  یکــی  در 
ــر  ــرای محافظــت در براب ــت ب گفتــه دول ــه  ب
راهزنــان، مســتقر شــده بــود، بــه جــاده 
جــاده  تنهــا  رســیدیم. ایــن  اصلــی 
کــه  بــود  شــهری  به ســوی  ســالم 
شــده  تبدیــل  ویرانــه  بــه  تقریبــا 

بــود.
کــه  کامیونــی  در ســمت چــپ مــا 
کــرده  در برابــر یــک فروشــگاه توقــف 
غ  تخم مــر پوســته  هماننــد  بــود، 
شــکاف برداشــته و در ســمت راســت 

مرگبار

زلزله روی داده در شمال 
غرب ایران مرگبارتر از 

زلزله ماه سپتامبر در شهر 
مکزیکوسیتی بود.

زلزله
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ــه  ک ــت  ــرار داش ــان ق ــته آپارتم ــک رش ــز ی نی
شــماری  بــود.  ریختــه  فــرو  آن هــا  بالکــن 
خودروهایــی  بــر  ســوار  محلــی  مــردم  از 

شکســته  آن هــا  از  برخــی  شیشــه  کــه 
آن ســو  و  این ســو  بــه  بــود،  شــده 

ســپاه  ســربازان  می رفتنــد. 
پاســداران انقــالب اســالمی ســوار 
آب  کــه  مــردم  و  کامیــون  بــر 
کیک هایــی  و  پتــو  آشــامیدنی، 

بــا طعــم پرتغــال را از دیگــر شــهرها 
آورده بودنــد، نیــز بــه داخــل شــهر 

می شــدند. وارد 

کن شــهر قصرشــیرین  کامــران مــرادی، ســا
کــه آخریــن شــهر پیــش از  در آن نزدیکــی 
گفــت: مــن بــرای مراســم  مــرز عــراق اســت، 
تشــییع جنازه آمــدم. هرگــز چیــزی ماننــد 

ایــن ندیــده ام.
عــادت  غم بــار  حــوادث  بــه  منطقــه  ایــن 
دارد. مــردم آن بدتریــن نــوع زندگــی را تجربــه 
بازمانــدگان  آن هــا  از  بســیاری  و  کرده انــد 
در  عــراق  کشــور  بــا  هشت ســاله  جنــگ 
آن هــا  ولــی  هســتند.  خــود،  همســایگی 
کــه می تواننــد  کردنــد و پنداشــتند  اعتمــاد 
کننــد. زندگــی  منطقــه  ایــن  در   همــواره 
جنــگ  دوران  رزمنــده  نظــری،  محمــد 
مــن  می گویــد:  ســال های  ١9٨0تــا ١9٨٨، 
خانــه  در  می گفــت  او  دیــده ام.  همه چیــز 
اهمیــت  جــوب  زریــن  روســتای  در  خــود 
را یک شنبه شـــــــــــــب   لرزش هـــــــــــای 

دست کم گرفته بود.
اندکــی  کــرد:  تعریــف  محمــد 
پــس از ســاعت 9 شــب مشــغول 
مشــاهده برنامــه مــورد عالقــه 
شــدم.  تلویزیــون  در  خــود 
احســاس  را  لــرزه  نخســتین 
چنــدان  آن  شــدت  ولــی  کــردم 
نبــود. جکــی، ســگ ســیاه نگهبــان، 

کــه پــارس می کــرد.  نیــز یــک ســاعت بــود 
احســاس  ســگم  کــه  لرزشــی  کــردم  فکــر 
کوچکــی  کــرده، یکــی از همــان لرزش هــای 
زلزله خیزمــان  کشــور  مــردم در  کــه  اســت 

می کننــد. احســاس  همــواره 
لــرزش  بــه  شــروع  دیوارهــا  بعــد،  اندکــی 
دیوارهــا  بــه  کــه  حالــی  در  مــن  کردنــد. 
راهــرو  طــرف  بــه  می کــردم،  برخــورد 
پشــت  نیــز  ســکینه  همســرم  می دویــدم. 
انســان  لحظــات،  آن  در  می دویــد.  ســرم 
فقــط بــه فکــر خــود و نجــات جانــش اســت.

در دقایــق بحرانــی پــس از زلزلــه، نخســت 
شــدم.  لــذت  و  آرامــش  حــس  از  سرشــار 
ــا خــود  کــه بارهــا و بارهــا ب ــاد مــی آورم  ــه ی ب

گفتــم: مــن زنــده ام. مــن زنــده ام.
کشــور مــردم دســت به کار شــدند  در اطــراف 
گــردآوری اقــالم مــورد نیــاز بــرای  و شــروع بــه 
ــی  ــد. در حال کردن ــدان  ــان نیازمن ــع می توزی
ج  خــار کمــک  بــه  کــرد  اعــالم  دولــت  کــه 
یکدیگــر  بــه  ایــران  مــردم  نــدارد،  نیــازی 
پیوســتند. در تهران، داوطلبــان به برگزاری 
ــردآوری پتــو و مــواد  گ ــرای  کمپیــن آنالیــن ب
کردنــد.  غذایــی بــرای قربانیــان زلزلــه اقــدام 
کارخانــه را  کــه مدیریــت یــک  گرجــی،  پوریــا 
گفــت: مــا می خواهیــم  بــر عهــده داشــت، 

درباره توماس اردبرینک
خبرنــگار  اردبرینــک،  تومــاس 
او  اســت.  ایــران  در  نیویورک تایمــز 
 2002 ســال  از  امــا  اســت  هلنــدی 
کــه بــا یــک عــکاس ایرانــی  میــالدی 
زندگــی  تهــران  در  کــرد،  ازدواج 
غربــی  اروپــای  خبرنــگاران  می کنــد. 
کــه  کســی  به عنــوان  او  از  آمریــکا  و 
یــاد  دارد  ایــران  بــه  مثبتــی  نــگاه 
خــودش  حــال  ایــن  بــا  می کننــد؛ 
می گویــد ترجیــح می دهــد مســائل را 
کنــد؛  کــه هســت روایــت  همان طــور 
کمتــر نــه بیشــتر. او در مجموعــه  نــه 
ســاخته،  ایــران  از  کــه  فیلم هایــی 
کــه نمایانگــر  تصویــری ارائــه می کنــد 
کشــور، فرهنــگ  طبیعــت زیبــای ایــن 
و  مهمان نــوازی  آن،  باســتانی 
باشــد.  ایرانــی  خوشــمزه  غذاهــای 
و  کرمانشــاه  زلزلــه  از  او  روایــت 
تلــخ  امــدادی، اندکــی  فعالیت هــای 
بــه  پاســخ  در  بعدهــا  او  می شــود. 
کرمانشــاه و رونــد  این کــه چــرا زلزلــه 
روایــت  این گونــه  را  امدادرســانی 
نمی توانســتم  بــود:  گفتــه  کــرده 
خــودم  چشــم  بــه  کــه  را  چیزهایــی 

نکنــم. روایــت  و  ننویســم  دیــدم، 

بازمانده

بازماندگان با استفاده 
از لودر و دستان خالی 

خود در حال آواربرداری و 
جست وجوی بازماندگان 

هستند.
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کمک هــای  مطمئــن شــویم ایــن مــردم بــه 
مــا  یافــت. گــروه  خواهنــد  دسترســی  الزم 
تعــداد یــک هــزار و 500 تختــه چــادر و ســه 
هــزار تختــه پتــو آورده اســت. دولت در فشــار 

قــرار دارد.
هالل احمــر  جمعیــت  مقامــات  از  یکــی 
جمهــوری اســالمی ایــران در ســرپل ذهــاب، 
گفــت 10 هــزار تختــه چــادر خانوادگــی تهیــه 
شــده، ولــی رونــد توزیــع بــا برخــی آشــفتگی ها 

اســت.  همــراه 
برخــی بــرای شــب آمــاده می شــدند. آن هــا 
خودروهــای خــود را در فضــای بــاز متوقــف 
کنان روســتا  کــرده بودنــد. نظــری یکی از ســا
گفــت: مــا در خودروهــای خــود می خوابیــم. 
ک هســتند  بقایــای منــازل مــا بســیار خطرنا

و در برابــر پس لــرزه تحمــل ندارنــد.
حالــی  در  و  حســن  کوئیکــه  روســتای  در 
بــر  را  خــود  عزیــزان  نــام  یــاری  آقــای  کــه 
همــراه  تهــران  از  اقوامــش  مــی آورد؛  زبــان 
موادغذایــی  و  پتــو  از  مملــو  خودرویــی  بــا 
در  فرشــی  روی  او  مادربــزرگ  شــدند.  وارد 
برابــر آنچــه زمانــی خانــه اش بــود، نشســته و 
کنســرو و بطری های  اطرافش را قوطی های 

بــود. کــرده  احاطــه  آب  پالســتیکی 
ســاله،   35 کفــاش  مــرادی،  شــهرام 
گفــت: توزیــع ســریع تر چــادر می توانــد بــه 

کنــد. کمــک  زلزلــه زدگان 
گروهی از زنان روی فرشــی  در پایین جاده، 
کــه  نشســته و بطری هــای آب آشــامیدنی را 

مــردم آورده بودنــد، بــه شــکل منظــم روی 
ــب  ــدن ش ــا از آم ــد. آن ه ــته بودن ــم انباش ه
نگــران بودنــد. یکــی از زنــان مســن، بــا رنــج 
گفــت: فرزنــد 10  ســاله مــا، آرمــان،  و انــدوه 
ــار او  کن ــب در  ــا امش ــت. م ــر آوار اس ــوز زی هن

می خوابیــم.
در روســتای زریــن جــوب، عــزاداران روی 
پالســتیکی  صندلی هــای  از  ردیف هایــی 
زرد و ســبز چیــده شــده در محــل خرمنــگاه 
آن هــا  از  برخــی  بودنــد.  نشســته  روســتا 
کــه جانــش را از دســت  نه فقــط بــرای مــردی 
داده بــود، بلکــه بــرای خانه هــا و روســتای 

گریــه می کردنــد. ویــران شــده خــود 
از  کــردن  یــاد  بــا  اســکندری  زهــرا 
کــه  پســرعمه اش بــه نــام ســیروس پیــری 
کشــف جســدش از زیــر  بالفاصلــه پــس از 
مــردی  او  گفــت:  بــود،  شــده  دفــن  آوار 
کــه  بــزرگ و ازخودگذشــته بــود و تــا آنجــا 
می کــرد. کمــک  مــردم  بــه  می توانســت 
زلزلــه،  ایــن  وقــوع  از  پیــش  پیــری  آقــای 
کمــک بــه دفــن امــوات  کــه بــرای  فــردی بــود 
روســتا، او را صــدا می کردنــد. او در مراســم 
و  عــزاداری همســایگانش شــرکت می کــرد 
بــه نوحه ســرایی می پرداخــت  رایــگان  بــه 
بــرای  بــا صــدای رســا و آهنگیــن خــود،  و 
خوانــدن مرثیه هایــی در وصــف چهره هــای 
می کــرد.  اســتفاده  شــیعیان  مورداحتــرام 
ــم  ــرای مراس ــه ب ک ــود  ــی نب کس ــون  کن ــی ا ول

کنــد. دفــن او نوحه خوانــی 

زلزله

هوشنگ بازوند استاندار 
کرمانشاه: پول وسایلی مثل 
یخچال و کولر در اختیار خود 
متقاضیان قرار  می گیرد و 

تاکنون 64 میلیارد تومان بابت 
خرید این وسایل به حساب 

مردم واریز شده است.

64 میلیارد

رضا خواجه ای رئیس ستاد 
هماهنگی بازسازی مناطق 
زلزله زده استان کرمانشاه: 

در مجموع باید 59 هزار 
واحد مسکونی در شهرها و 
روستاهای مناطق زلزله زده 

استان کرمانشاه ساخته شود 
که تا کنون ساخت 45 هزار 

واحد آغاز شده است. 

59 هزار

کیوان کاشفی در تشریح 
اقدامات اتاق های بازرگانی در 
زلزله کرمانشاه گفت: اتاق های 
سراسر کشور در کنار جمع آوری 
و ارسال ده ها تن اقام مورد 

نیاز زلزله زدگان، به ساخت 
51 مدرسه در مناطق زلزله زده 

متعهد شده اند.

51

سید جواد حسینی کیا نماینده 
مردم کرمانشاه در جلسه 

کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس، نیاز مالی بازسازی 

صنایع استان کرمانشاه که در 
زلزله آسیب دیده اند را 25 
میلیارد تومان ارزیابی کرد. 

25 میلیارد
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واکاوی بازتاب یک رویداد تلخ؛ از الجزیره و سی  ان ان تا رویترز

کرمانشاه در رسانه های جهان زلزله 
بــه بزرگــی آبــان مــاه، زلزلــه ای   شــامگاه یک شــنبه، 21 

کرمانشــاه را در غــرب ایــران لرزانــد.  7.3 ریشــتر، اســتان 
کــه در مــرز ایــران و عــراق رخ داده بــود،  ایــن زمین لــرزه 
ــرای آن اعــالم شــد، حلبچــه در عــراق و ازگلــه  ــز ب دو مرک
از  نفــر   620 زلزلــه  ایــن  اثــر  در  کرمانشــاه.  اســتان  در 
نــه هــزار و  هم وطنــان جــان خــود را از دســت دادنــد، 
388 نفــر زخمــی شــدند و حــدود 70 هــزار نفــر خانــه و 
کاشــانه خــود را از دســت دادنــد. ایــن زلزلــه بــه دلیــل 
را  خارجــی  رســانه های  توجــه  زیــاد،  تلفــات  و  بزرگــی 
و  توصیــف  از  وســیعی  طیــف  گزارش هــا  کــرد.  جلــب 
کمبودهــا و  کمک هــا،  ارائــه آمــار در مــورد تلفــات زلزلــه، 
کمک هــای مالــی خارجــی  همچنیــن مشــکالت ارســال 

در اثــر تحریم هــا را شــکل مــی داد.
زلزلــه  خبــری  پوشــش  بــه  بعــد،  صفحــات  گــزارش  در 
کرمانشــاه در رســانه های خارجــی و نیــز نحــوه پوشــش 

می پــردازد. موضوعــات  و 
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الجزیره:
اهدای مدال ورزشکاران برای زلزله زده  ها

شبکه الجزیره، گزارش مفصلی در مورد زلزله سرپل ذهاب منتشر کرد. این گزارش با وصف بزرگی زلزله 
آغاز شده است. به نوشته الجزیره زلزله ای به بزرگی 7.3 ریشتر، منطقه  وسیعی میان ایران و عراق را 
روز یک شنبه دوازدهم نوامبر لرزاند. الجزیره زلزله کرمانشاه را مرگبارترین زلزله در جهان در سال 2017 
توصیف کرد. به گزارش الجزیره، این زلزله که در مرز ایران و عراق رخ  داده، همچنین در کویت، قطر، 
ترکیه، لبنان، امارات متحده عربی و فلسطین اشغالی نیز احساس شده است؛ اما بیشترین ضربه و 
کرمانشاه ایران  شدت را در حلبچه، خانقین در طرف عراق و سرپل ذهاب، قصرشیرین در استان 
که این زمین لرزه  گزارش به نقل از تحقیقات زمین شناسی آمریکا آمده است  داشته است. در این 

بیش از 1400 پس لرزه داشته است.
ایرانیـان  از  را  کـه بیشـترین تعـداد  زلزلـه اختصـاص دارد  بـه تعـداد قربانیـان  گـزارش  بخـش دیگـر 
می دانـد. همچنیـن تعـداد قربانیـان را بـه نقـل از بنگاه هـای خبـری ایـران 530 نفـر در روز سه شـنبه 
گـزارش می افزایـد منطقـه بـرای زندگـی هنـوز امـن نیسـت زیـرا  دو روز پـس از زلزلـه ذکـر می کنـد. ایـن 
گـزارش یادشـده بـه دیـدار حسـن روحانـی، رئیس جمهـوری ایـران  پس لرزه هـا همچنـان ادامـه دارد. 
کیانـوش رسـتمی،  از مناطـق زلزلـه زده اشـاره می کنـد و خبـر می دهـد ورزشـکاران ایرانـی ازجملـه 
کمک به زلزله زده ها  کرمانشـاهی اسـت و سـارا جوانمرد، برای  که اصالتا  قهرمان وزنه برداری جهان 

کرده انـد. مدال هـای خـود را اهـدا 
که  کشور خارجی بوده است  کمک های خارجی اشاره شده است و این که ترکیه اولین  در ادامه به 
کرده است  کشور همچنین اعالم  کرده است. این  کرمانشاه  کمک به زلزله زده های  اقدام به ارسال 
92 امدادگر نیز در حالت آماده باش قرار دارند تا در صورت لزوم و موافقت دولت ایران به منطقه اعزام 
شوند. این گزارش همچنین از پیام تسلیت و همدردی خانم فدریکا موگرینی، رئیس اتحادیه اروپا، 
گوتیرز، دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه خبر داده  آنتونیو 

است.

رویترز:
پیام تسلیت ترامپ، با وجود سیاست تهاجمی علیه ایران

گزارش  گزارشـی از وضعیت دشـوار راه ها و مناطق زلزله زده دارد. در این  خبرگزاری رویتر نیز 
کلـی  کل منطقـه و دو روسـتا بـه  آمـده اسـت در نتیجـه زلزلـه، 30 هـزار منـزل مسـکونی در 
تخریب  شـده اند. رویترز از قول خانمی در سـرپل ذهاب نوشـته اسـت، من 10 نفر از اعضای 
ک یکسـان شـده  فامیلـم را از دسـت داده ام و شـب ها در پـارک می خوابـم زیـرا خانـه ام بـا خـا
گفتـه اسـت شـب  اسـت. یکـی دیگـر از مصیبت دیـدگان زلزلـه در مصاحبـه تلفنـی بـا رویتـرز 
زلزلـه تولـد پسـرعمویم بـود و همـه فامیـل تقریبـا منـزل مـا بودنـد و حـاال بیشـتر آن هـا از دنیـا 

رفته انـد.
گزارش رویترز همچنین به پیام تسلیت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا اشاره شده است  در 
که این پیام با وجود سیاست تهاجمی رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران است. رویترز  و نوشته 
کمک به مناطق زلزله زده  همچنین به پیام ]حضرت[ آیت اهلل خامنه ای در مورد فوریت و اضطرار 

اشاره کرده است.

سی ان ان:
عملیات نجات ، ماه ها طول می کشد

گــزارش مفصــل تصویــری از زلزلــه کرمانشــاه، بــه شــرح مشــکالت زلزله زده هــا پس از  ســی ان ان در 
گزارش یادشــده به  وقــوع زلزلــه و نیــز طــرح برخــی گالیه های مردم مصیبــت زده پرداخته اســت. 
کــرده اســت و در ادامــه از قــول منصــوره باقــری مدیــر  دیــدار حســن روحانــی از منطقــه نیــز اشــاره 
کــه جســت وجو و عملیــات نجــات ممکــن  عملیــات بین المللــی هالل احمــر ایــران نوشــته اســت 
اســت ماه هــا طــول بکشــد. بــه گفتــه او روســتاهای زیــادی در منطقــه ویــران شــده اند و بســیاری 
کمک رســانی بــه  کــه دسترســی و  از روســتاهای تخریب شــده در مناطــق دورافتــاده قــرار دارنــد 

آن هــا دشــوار اســت.

زلزله
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یو اس ای تودی:
کمک به ایران تحریم های آمریکا علیه ارسال 

کمک به  گزارش ها را یو اس تودی با تیتر، »تحریم های آمریکا علیه ایران،   اما یکی از مهم ترین 
کمک به زلزله زده های ایران پرداخت.  کرد و به مشکل  کرده است«، منتشر  قربانیان زلزله را دشوار 
کرده است با  گزارش به تالش توحید نجفی یک پزشک ایرانی مقیم آمریکا اشاره دارد که سعی  این 
راه اندازی یک کمپین فیس بوکی، برای زلزله زده ها کمک جمع آوری کند و می نویسد توحید نجفی 
می گوید، من نمی دانم پولی که جمع می شود را چگونه به ایران بفرستم؟ توحید نجفی توانسته بود 
کند اما وزارت خزانه داری آمریکا با درخواست مجوز او  کمپین جمع آوری  200 هزار دالر از طریق این 
گزارش در ادامه به تشریح مشکالت انتقال پول از قول فعاالن  برای این انتقال موافقت نکرد. این 
ایرانی در آمریکا می پردازد. یکی از این ایرانیان فعال می گوید، تحریم ها علیه ایران، تعامالت بانکی با 
این کشور را بسیار سخت کرده است؛ به ویژه برای سازمان های غیردولتی. زیرا بر اساس قانون وزارت 
خزانه داری آمریکایی ها اجازه ندارند مستقیما به ایران یا هرگونه سازمان های غیردولتی در ایران پول 
بفرستند. البته وزارت خزانه داری می گوید افراد می توانند برای مبادالت بانکی یا ارسال پول مجوز 
بگیرند، اما این مجوز نیز همواره صادر نمی شود، همان طور که توحید نجفی نتوانست آن را دریافت 
کند.  در این گزارش همچنین آمده است که یو اس تودی به وزارت خزانه داری مراجعه کرده است تا 

دلیل مجوز ندادن آن ها را به توحید نجفی بداند اما کسی پاسخگو نبوده است.
در گزارش یادشده به توییت برنی ساندرز، سناتور دموکرات  آمریکا اشاره شده که در حساب توییتری 
خود نوشته بود، »من امیدوارم و نیز انتظار دارم ایاالت متحده به تالش هایی که می خواهند تا رنج 

زلزله را برای مردم تخفیف دهند، کمک کند«.

ای بی سی  نیوز:
کمک های مردمی جلوگیری فیس بوک از جمع آوری 

کرده بود و محدودیت قوانین برای ارسال آن به ایران،  که توحید نجفی جمع آوری  ماجرای پولی 
گزارش ای بی سی نیوز آمده است توحید نجفی نه فقط  موضوع مقاله ای از ای بی سی نیوز بود. در 
مشکل انتقال پول را به ایران داشت بلکه با شبکه اجتماعی فیس بوک که از طریق آن کمپین کمک 
برای زلزله ایران را راه اندازی کرده بود، نیز مشکل پیدا کرد. مدیران فیس بوک کمپین را بسته و پول 
کردند زیرا عقیده داشتند هرگونه جمع آوری پول از طریق فیس بوک نیاز به مجوز وزارت  را مسدود 
کره با مقامات فیس بوک راهی برای انتقال آن پول  خزانه داری آمریکا دارد. نجفی سرانجام پس از مذا

از طریق یک ایرانی به یک سازمان غیردولتی معتبر و فعال در ایران پیدا کرد.

ان سی بی آی:
کرمانشاه درس های زلزله 

گزارشی با عنوان درس های زلزله خواسته است پاسخ ایران به زلزله،  شبکه خبری ان سی بی آی در 
گزارش به تاثیر مثبت شبکه های اجتماعی ازجمله تلگرام  کند. در این  میزان آمادگی و ... را بررسی 
گزارش همچنین می نویسد  کمک اشاره شده است. این  هم در خبررسانی و هم در جمع آوری 
کامپیوتر محدود است و نمی تواند جان انسان ها را  که فواید تکنولوژی های مبتنی بر  مسلم است 
نجات دهد، به همین دلیل به نظر باید نهادهای مرتبط با حوادث و بالیای طبیعی تجربه گذشته 
کمتر و نیز  کار می گرفتند تا میزان تلفات  کرمانشاه به  مثل زلزله بم را در مورد ساخت وساز برای 
کمک رسانی آسان تر و سریع تر انجام می شد. در این مورد می توان حتی به ساخت وسازهای دولتی 
اشاره کرد. صرف نظر از خانه های مسکن مهر، بیمارستان سرپل ذهاب که باید جا و پناهگاهی برای 
کامال فروریخت و ویران شد. همچنین در کشور  که  مردم آسیب دیده باشد، از ساختمان هایی بود 
زلزله خیزی مانند ایران، آموزش این که هنگام وقوع زلزله کجا پناه بگیرند، چگونه به سایرین کمک 
کنند و ساخت وساز منازل شان باید چگونه باشد، از مهم ترین اصولی است که ضروری است انجام 
شود. در این گزارش آمده است بالیای طبیعی مثل زلزله های بزرگ، بسیار غم انگیز است. با این همه 
پس از زلزله، فرصت هایی برای ابتکار و پیشرفت به وجود می آید. ایده ها و پیشنهاد ها، شجاعانه و 
کنیم و در طول بحران  کوتاهی ها غلبه  که بر  کرمانشاه فرصتی به ما داده است  جدید است. زلزله 

اطالعات را با هدف جلوگیری از تلفات در اتفاق های  این چنینی آینده جمع آوری کنیم.
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کرمانشــاه بــا دو مــرز رســمی و پنــج  اســتان 
بازارچــه مــرزی یکــی از اســتان های فعــال 
کشــور به ویــژه بــا عــراق  در حــوزه تجــارت 
اســت و تقویــت ایــن مرزهــا می توانــد بــه 
کمــک فراوانــی  توســعه پایــدار ایــن اســتان 
کیلومتر مرز مشــترک  کند. این اســتان 371 
بــا عــراق دارد. دو مــرز رســمی پرویزخــان و 
خســروی در شهرســتان قصرشــیرین فعال 
کشــور  هســتند و ارتبــاط ایــران را بــا ایــن 
مقــدور می ســازند. شــش بازارچــه مــرزی 
کرمانشــاه در ایجــاد اشــتغال و درآمدزایــی 
واردات  و  صــادرات  محــل  از  مرزنشــینان 

کاال نقــش بســزایی دارنــد. قانونــی 
کاال در ایــن اســتان از  دادوســتد و تجــارت 
کنــون نیــز از طریــق  گذشــته پررونــق بــوده و ا
جریــان  در  رســمی  بازارچه هــای  و  مرزهــا 
گــزارش حاضــر بــه بررســی و معرفــی  اســت. 
پرداختــه  مــرزی  بازارچه هــای  و  گمــرکات 

ــت. اس

 کرمانشاه، گمرکات و بازارچه های مرزی 
فرصتی برای توسعه تجارت

نقطه صفر مرزی
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مرز پرویزخان
کیلومتــری  مــرز تجــاری پرویزخــان شهرســتان قصرشــیرین در فاصلــه پنــج 
شــمال غربــی شهرســتان قصرشــیرین و در نقطــه صفــر مــرزی ایــران و عــراق 
واقــع شــده اســت و بــه دلیــل هم جــواری بــا روســتای مــرزی پرویزخــان 
کشــور عــراق، بــه ایــن نــام شــناخته می شــود. ایــن مــرز تجــاری یکــی از  در 
کــه در ســال 76 تاســیس و راه انــدازی  کشــور اســت  قطب هــای اقتصــادی 

شــد.
کیلومتــر  ــا شــهر ســلیمانیه عــراق حــدود 150  ــه بازارچــه پرویزخــان ت فاصل
ــیرین  ــان قصرش ــمی پرویزخ ــرز رس ــی از م ــای صادرات کااله ــده  ــت و عم اس
ــل،  کالر، ســلیمانیه، موص ــهرهای  ــژه ش ــین عــراق به وی کردنش ــا مناطــق  ب

کشــور انجــام می شــود. کرکــوک در بخــش مرکــزی ایــن  خانقیــن و 
مــرز  از  کاال  کامیــون  دســتگاه   60 و  هــزار  یــک  روزانــه  متوســط  به طــور 
ــه عــراق صــادر می شــود. نزدیکــی فرهنــگ دو منطقــه مــرزی  پرویزخــان ب
کرمانشــاه و ســلیمانیه عــراق بــه دلیــل هم زبــان بــودن، از مهم ترین  اســتان 

ــت. ــرزی اس ــه م ــن بازارچ ــاری ای ــادی و تج ــق اقتص ــل رون عوام
کــه بیــش از 50  کشــور اســت  پرویزخــان یکــی از مرزهــای راهبــردی و مهــم 
درصــد صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه عــراق را بــه خــود اختصــاص داده و 

ــایه دارد. ــور همس کش ــن  ــازار ای ــذب ب ــی در ج ــدی و حیات کلی ــش  نق
کــه در مســیر راه ابریشــم قــرار دارد، نزدیک تریــن راه ارتباطی  مــرز پرویزخــان 
کشــورهای اروپایی اســت  کیلومتــر به  از طریــق عــراق و ســوریه بــه طــول 900 
کــه عــراق در زمینــه زیرســاخت ها و اقتصــاد وضعیــت  کنونــی  و در زمــان 
کشــور و اقلیــم  خوبــی نــدارد، بهتریــن مســیر بــرای ســرمایه گذاری در ایــن 

کردســتان عــراق اســت.
فعالیت هــای  بــه  بخشــیدن  رونــق  هــدف  بــا  پرویزخــان  تجــاری  مــرز 
ــه الزم  ــاد زمین ــرز، ایج ــوی م ــردم در دو س ــبات م ــم مناس ــی و تحکی بازرگان
ســرمایه های  جمــع آوری  غیرنفتــی،   صــادرات  توســعه  صــادرات،  بــرای 
کاالی  کاهــش ورود و خــروج  ســرگردان و هدایــت آن بــه ســمت تجــارت،  
ــاج  ــت تامیــن مایحت ــرزی و درنهای ــق م ــادی مناط ــعه اقتص ــاق و توس قاچ
کاالهــای صــادره  مرزنشــینان ایجــاد شــد. طبــق آمــار، میــزان ارزش دالری 
کشــور بیشــتر  گمــرکات  از مــرز پرویزخــان از دیگــر بازارچه هــا و حتــی برخــی از 

ــوده اســت. ب
در ســال 1394، ســالن تجــاری پایانــه مــرزی پرویزخــان افتتــاح و مــورد 
گمرکــی مــرز در ایــن ســالن  گرفتــه و تمــام امــور اداری و  بهره بــرداری قــرار 

می شــود. انجــام 

امکانات گمرک مرزی پرویزخان برای بارهای تجاری
کاالهــای تجــاری  بازارچــه مــرزی پرویزخــان بــه دلیــل ارائــه حجــم زیــادی از 

نفتــی و غیرنفتــی تجــار ایرانــی و عراقــی، امکانــات زیــر را در اختیــار دارد:
بازرگانــی،  گمــرک،  جملــه  از  مرتبــط  اداره هــای  حضــور  و  اســتقرار   -1
کشــاورزی(، نمایندگــی اتــاق بازرگانــی  اســتاندارد، قرنطینــه نباتــی )اداره 
گواهــی مبــدأ(، نیروی انتظامــی، پایانــه راه و ترابری  کرمانشــاه )بــرای صــدور 
خدمــات  درمانــی  واحــد  و  آتش نشــانی  ســنگین،  ماشــین های  بــرای 

پزشــکی
2- اســتقرار شــعب هشــت بانــک دولتــی و عمومــی از جملــه بانک هــای 
کشــاورزی، قوامیــن و پســت بانک  ملــی، صــادرات، ملــت، ســپه، تجــارت و 

در محوطــه بازارچــه
3- استقرار هفت باب صرافی رسمی، با مجوز بانک مرکزی ایران

گمرک
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4- اســتقرار بیــش از 12 شــرکت حمل ونقــل بین المللــی فعــال و غیرفعــال 
کار ترانزیــت ســوخت و مشــتقات نفتــی در آن در 

که سوله است. 5- یک انبار سرپوشیده 
کنار انبار سرپوشیده بازارچه 6- یک انبار روباز در 

و  تخلیــه  بــرای  بازارچــه  محوطــه  در  بــزرگ  جرثقیــل  دســتگاه  7- پنــج 
کاال بارگیــری 

کاال ک در محوطه بازارچه برای تخلیه و بارگیری  8-44  دستگاه لیفترا
کامیون تریلر 9- پنج دستگاه باسکول بزرگ برای توزین 

کــه تحــت پوشــش یــک شــرکت  کارگــر بیمــه شــده  10- یــک هــزار و 300 نفــر 
اختیــار  در  بابــت  یادشــده  شــرکت  و  هســتند  فعــال  کارگــری  خدمــات 
کامیــون، مبلغــی را از  کارگــر بــه تعــداد الزم بــرای هــر دســتگاه  گذاشــتن 

می کنــد. دریافــت  کاال  صاحبــان 
کامیون هــای حامــل بارهــای  11- یــک پارکینــگ بســیار بــزرگ بــرای پــارک 

تجــاری غیرنفتــی بــه ظرفیــت حــدودا 700 دســتگاه در طــول شــبانه روز .
حــق  بابــت  و  اســت  قصرشــیرین  شــهرداری  بــه  متعلــق  پارکینــگ  ایــن 
ــغ  ــن مبل ــد و ای ــت می کن ــی را دریاف ــا مبلغ کامیون ه ــدگان  ــگ از رانن پارکین
کامیــون پــس از تخلیــه بــار، بــه راننــده پرداخــت می کننــد. را صاحبــان بــار 
ســوخت  حمل کننــده  تریلرهــای  پــارک  بــرای  بــزرگ  پارکینــگ  دو   -12
کــه در محوطــه بازارچــه پــارک می شــوند. ُپــر و خالــی  ترانزیتــی، اعــم از 

کرمانشــاه امــا ظرفیــت  بــا وجــود تمــام ظرفیت هــای منحصربه فــرد اســتان 
تجــاری، نیازهــای بازارچه هــا و مرزهــای اســتان بســیار بیشــتر از آن چیــزی 

کــه تــا بــه حــال انجــام شــده اســت. اســت 
کرمانشــاه بــا نــرخ حــدود 22 درصــدی بیــکاری  کــه اســتان  در شــرایطی 
روبــه رو اســت و ایجــاد اشــتغال یکــی از دغدغه هــای مهــم مردم و مســئوالن 
برنامه هــای  تحقــق  در  می تواننــد  اقتصــادی  مرزهــای  اســت،  اســتان 

اشــتغال زایی دولــت نقــش بســزایی داشــته باشــند.

مرز خسروی
قــرار دارد و در  مــرز تجــاری خســروی در حــوزه شهرســتان قصرشــیرین 
گمــرک آن واقــع شــده اســت. بهســازی  جنــوِب پایانــه خســروی و در جــوار 
کنــون ادامــه دارد. فضــای  و تجهیــز ایــن مــرز تجــاری از ســال 80 آغــاز و تا
ــزون  ــار اســت و در حــال حاضــر، اف ــر پنــج هکت ــغ ب فنس کشــی شــده آن بال
محلــی  به عنــوان  عمدتــًا  عــزاداری،  ایــام  در  به ویــژه  مســافری  تــردد  بــر 
کامیون هــای حامــل ســوخت بــه عــراق اســتفاده می شــود.  بــرای تــردد 
کیلومتــر اســت.  فاصلــه مرزهــای تجــاری خســروی از پرویزخــان حــدود 22 
کشــور بــرای صــادرات  گمــرک تخصصــی  مــرز تجــاری خســروی جــزو 14 
کیلومتــری قصرشــیرین و در  فرآورده هــای نفتــی اســت. خســروی در 18 
کرمانشــاه 180  گرفتــه و فاصلــه آن از  نقطــه صفــر مــرزی ایــران و عــراق قــرار 

ــت. ــر اس کیلومت
کشــور در مــرز تجــاری خســروی، در  از محموله هــای صادراتــی  بخشــی 
می شــود.  بارگیــری  و  تخلیــه  عــراق(  ک  خــا )داخــل  مــرز  عربــی  بخــش 
کاال بــه عــراق صــادر  کامیــون از مــرز خســروی  روزانــه به طــور متوســط 350 

می شــود.
کاشــی، آهــن آالت، میــوه و  مهم تریــن اقــالم صادراتــی ایــن مــرز، ســیمان، 
ــه مقصــد بخش هــای مرکــزی و جنــوب عــراق حمــل  ــه ب ک ــار هســتند  تره ب
کاالهــای نفتــی نیــز در ایــن مــرز انجام می شــود. می شــوند. اخیــرا مبــادالت 

درصدمیزان )تن(نام مرزردیفدرصدمیزان )تن(نام مرزردیف

3655333.9لطف آباد3248234357شهید رجایی1

3038843.3بیله سوار145027215.68پرویزخان2

2031203.2جلفا95822710.39بازرگان3

1373671.5بندرانزلی93623010.110باشماق4

6892257.4سایر مرزها5858226.311شهید باهنر5

9281652100جمع کل4037384.3سرخس6

جدول1: مقایسه عملکرد ترانزیت ورودی

منبع: گزارش سازمان حمل و نقل و راه های کل کشور
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بــا توجــه بــه رســمی بــودن مــرز خســروی و مســیر و جــاده مناســب آن و 
ــل  ــازمان حمل ونق ــه، س گذرنام ــه  ــط از جمل ــتگاه های ذی رب ــتقرار دس اس
گمــرک و امکانــات بســیار مناســب اداری، می تــوان در صــورت  و پایانه هــا، 
برخــی تغییــرات فیزیکــی، ظرفیــت اســتفاده از این مــرز تجاری را بــرای تردد 

کاال بســیار افزایــش داد. مســافر و همچنیــن 
کاظمیــن  کربــال،  کشــورمان بــه بغــداد،  مــرز خســروی نزدیک تریــن نقطــه از 
و سامراســت و عملیــات ســاخت پایانــه بین المللــی ایــن مــرز از ســال 77 
ــار  ــال اعتب ــارد ری ــا 75 میلی ــال 81 ب ــد و در س ــاز ش ــرزی آغ ــر م ــه صف در نقط
کشــور ظرفیــت  بــه بهره بــرداری رســید. مــرز خســروی به عنــوان مــرز رســمی 
ــه  ک ــق اقتصــادی منطقــه دارد  ــران و رون ــردد زائ ــرای ت بســیاری مناســبی ب
در حــال حاضــر از ایــن ظرفیــت بــه علــت برخــی مســائل امنیتــی اســتفاده 

گذشــته بســته شــده اســت. نمی شــود و از ســال 

وضعیت واردات در مرزهای پرویزخان و خسروی
ورود  زمینــه  در  کشــور  فعــال  مــرز  دومیــن  ســال 96  در  پرویزخــان  مــرز 
کاالهــای ترانزیتــی بــوده اســت. )جــدول 1( ایــن مــرز بــا ترانزیــت یک میلیــون 
کاالهــای ترانزیتــی بــه داخــل  کل  کاال، 15 درصــد از حجــم  و 450 هــزار تــن 

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــور را ب کش
کشــور  در حــال حاضــر 32 مــرز فعــال شــامل 22 مــرز زمینــی و 10 مــرز آبــی در 
کشــور  کاال از  گذشــته هفــت هــزار و 816 هــزار تــن  وجــود دارد و طــی ســال 

ترانزیــت شــده اســت.
پــس از بنــدر شــهید رجایــی، مرزهــای پرویزخــان بــا 15 درصــد، بــازرگان بــا 
کشــور قــرار دارنــد. کاال بــه  10 درصــد در جایگاه هــای بعــدی ترانزیــت ورود 

کشــور طــی ســال 96  کاال از مرزهــای  بیشــترین حجــم مســیرهای پرتــردد 
ــه یک میلیــون و  ــا جابه جایــی نزدیــک ب ــه مــرز پرویزخــان ب از بنــدر امــام ب

کاال بــوده اســت. 200هــزار و تــن 
کشــور  کاالهــای عبــوری از مرزهــای  مــازوت، نفتــا و انــواع پنبــه عمده تریــن 
کــه در ایــن، بیــن مــازوت بیشــترین حجــم جابه جایــی و ترانزیــت  بوده انــد 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
 ،96 ســال  در  اســتان  گمــرکات  طریــق  از  وارداتــی  کاالهــای  مجمــوع 
تــن   138 و  هــزار   22 وزن  بــه  کاال  دالر   745 و  هــزار   789 و  40میلیــون 
گذشــته از نظــر ارزش  کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  اســت 

اســت. افزایــش داشــته  از حیــث وزن 30 درصــد  و  35درصــد 
کاال بــه وزن 22 هــزار و  از مجمــوع 40 میلیــون و 789 هــزار و 745 دالر 
کاالی  گمــرک پرویزخــان بــا 20 میلیــون و 538 هــزار و 774 دالر  138 تــن، 
کاالهــای وارداتــی  وارداتــی بــه وزن 15 هــزار و 167 تــن، بیشــترین حجــم 

گذشــته بــه خــود اختصــاص داده اســت. اســتان را در ســال 
در   96 ســال  در  پرویزخــان  گمــرک  از  کاال  واردات   ،2 جــدول  براســاس 
مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال 95 از لحــاظ وزنــی 63 درصــد و از حیــث 

ارزش 45 درصــد افزایــش داشــته اســت.
بــه وزن 52  کاال  گمــرک خســروی هشــت هــزار و 640 دالر  آمــار واردات 
کــه ایــن مقــدار نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 95 از لحــاظ وزن  تــن بــوده 

79درصــد و از حیــث ارزش نیــز 153 درصــد رشــد داشــته اســت.
کرمانشــاه 20 میلیــون و 242 هــزار و 331 دالر  گمــرک  گذشــته از  در ســال 
ــه  ک ــت  ــده اس ــور وارد ش کش ــل  ــه داخ ــن ب ــزار و 917 ت ــش ه ــه وزن ش کاال ب
ــه مــدت مشــابه ســال 95 از حیــث ارزش 25 درصــد  ایــن مقــدار نســبت ب

رشــد داشــته اســت.

از دو  بیــش  کــرد در ســال 96  اعــالم  کرمانشــاه  گمــرکات  حیــدری، مدیــرکل  خلیــل 
میلیــارد و 23 میلیــون دالر کاال از اســتان بــه کشــورهای مختلــف جهــان صــادر شــد کــه 
ایــن مقــدار صــادرات نســبت بــه ســال 95 کــه بیــش از یــک میلیــارد و 862 میلیــون دالر 
بــود، حــدود 9 درصــد رشــد را نشــان می دهــد. عمــده صــادرات کرمانشــاه بــه کشــور 

عــراق بــه ارزش بیــش از یــک میلیــارد و 980 میلیــون دالر بــوده اســت.
بــه گفتــه او، طبــق هدف گــذاری انجام شــده، قــرار اســت امســال صــادرات بــا 10 درصــد 

افزایــش نســبت بــه ســال گذشــته بــه بیــش از دو میلیــارد و 226 میلیون دالر برســد.
ــز حاکــی از آن اســت کــه میــزان صــادرات از مرزهــای  در عیــن حــال، آمارهــای گمــرک نی
مقایســه  کــه  به طــوری  اســت،  کــرده  پیــدا  افزایــش  کرمانشــاه  اســتان  اقتصــادی 

صــادرات 10 مــاه نخســت ســال 95 بــا 96 رشــد 5+ درصــد را نشــان می دهــد.
کرمانشاه گمرکی  جدول2: بررسی روند عملیات 

فعالیت های 
صادراتی استان 

)اظهاری و 
عبوری(

سال 95سال 96
درصد 

تغییرات 
ارزشی

دالریارزش )دالر( )kg( وزنارزش )دالر( )kg( وزن

در شش ماهه 
2-٪2,245,512,596944,799,8262,345,208,772968,593,160نخست سال

در ده ماهه 
5+٪3,475,058,0161,565,342,3314,184,286,7391,488,655,974نخست سال

گمرک

منبع: گمرک ایران
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کشــور  کشــور وارد می شــود،  کاالهــای وارداتــی بــه اســتان از 17  درمجمــوع 
کاال بــه وزن 15 هــزار و 275  عــراق بــا 20 میلیــون و 535 هــزار و 561 دالر 
گمــرکات  کشــورهای طــرف معاملــه واردات قطعــی  تــن جایــگاه اول را بیــن 

گذشــته بــه خــود اختصــاص داده اســت. کرمانشــاه در ســال  اســتان 
کشــور چیــن بــا شــش میلیــون و 590 هــزار و 640 دالر  طــی مــدت یادشــده 
ــگاه دوم و ســوم  ــا چهــار میلیــون و 422 هــزار و 486 دالر در جای و آلمــان ب

قــرار دارنــد.
گمــرکات اســتان، آلیاژهــای آلومینیــوم  کاالهــای وارد شــده از طریــق  بیشــتر 
منبــع،  و  مخــزن  بلنــد،  دانــه  برنــج  پرایــد،  خــام  ســیبک  کارنشــده، 
ــه  کســیدان، دســتگاه های ســیلو، ماشــین آالت تولیــد فیلــم ســه الی آنتی ا

کلســیم اســتئارات بــوده اســت. و 
کاالی  در یک ماهــه نخســت ســال 97، 36 میلیــون و 785 هــزار و 819 دالر 
گمــرک پرویزخــان وارد  ترانزیــت خارجــی بــه وزن 112 هــزار و 347 تــن بــه 
کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از نظــر وزنــی 19  شــده 

درصــد رشــد و از حیــث ارزش 56 افزایــش یافتــه اســت.
کیلوگــرم  گمــرک، درمجمــوع یک میلیــون و 180 هــزار و 314  بــر اســاس اعــالم 
کشــور عــراق و مــرز پرویزخــان و 224  ــه ارزش دالری 436 هــزار و 343 از  ب
گمــرک  کیلوگــرم بــه ارزش 422 هــزار و 975 دالر در ســال 97 از  هــزار و 483 

کشــور وارد شــده اســت. کرمانشــاه بــه 
جدول3: آمار واردات سال 1397 )گمرک - کشور - تعرفه(

ارزش )دالر(نام کشورنام گمرکسالردیف

436/343عراقپرویزخان11397

 

مجموع
ارزش دالری: 436,343

kg 1,180,314 :وزن

جدول 4: آمار واردات سال 1397 )گمرک - کشور - تعرفه(

ارزش )دالر(نام کشورنام گمرکسالردیف

لمانکرمانشاه11397 149,286آ

140,000پاکستانکرمانشاه21397

133,689ترکیهکرمانشاه31397

مجموع

ارزش دالری: 
422,975

وزن: 
kg 224,483

وضعیت صادرات در مرزهای پرویزخان و خسروی
گمــرک بندرعبــاس در جایــگاه دوم صــادرات  از  بعــد  گمــرک پرویزخــان 
گمــرکات ایــران و اقلیــم  کــه از ســوی  کاالهایــی  کشــور قــرار دارد. صــادرات 
کردســتان مجــاز اعــالم شــده اند هــر روز در حــال انجــام اســت و به طــور 
کاالی  کامیــون و تریلــر حامــل  میانگیــن، روزانــه 800 تــا یــک  هــزار دســتگاه 
کاال از  کامیــون  غیرنفتــی از طریــق مــرز پرویزخــان و همچنیــن 500 دســتگاه 

ــه عــراق صــادر می شــود. طریــق مــرز رســمی خســروی ب

و  هــزار   558 و  میلیــون   118 درمجمــوع  فقــط  گمــرک  اعــالم  اســاس  بــر  همچنیــن 
و  میلیــون  دو  و   208 و  هــزار   570 و  میلیــون   32 دالری   ارزش  بــه  210کیلوگــرم 
از  ارزش دالری 439 هــزار و 881 در ســال 97 فقــط  بــه  174هــزار و 690 کیلوگــرم 

اســت. شــده  صــادر  عــراق  کشــور  بــه  خســروی  و  پرویزخــان  مرزهــای 
جدول 5: آمار صادرات سال 1397 )گمرک - کشور - تعرفه(

ارزش )دالر(نام کشورنام گمرکسالردیف

32,570,208عراقپرویزخان11397

مجموع
ارزش دالری: 32,570,208

kg 118,558,210 :وزن

جدول6: آمار صادرات سال 1397 )گمرک - کشور - تعرفه(

ارزش )دالر(نام کشورنام گمرکسالردیف

439,881عراقخسروی11397

مجموع
ارزش دالری: 439,881

kg 2,174,690 :وزن

منبع: گمرک ایران

منبع: گمرک ایران

منبع: گمرک ایران

منبع: گمرک ایران
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ــدا  ــی از مب ــی و ایران ــان عراق ــر سوخت رس ــتگاه تانک ــن،500 دس ــر ای ــالوه ب ع
کردســتان عــراق و از طریــق مــرز رســمی پرویزخــان بــه مقصــد بندرهــای 

ک ایــران می شــوند. جنوبــی، وارد خــا
که  می روند  شمار  به  کرمانشاه  استان  صادراتی  مقصد  دنیا  کشور   30
کستان، امارات، ویتنام و تانزانیا هفت کشوری  عراق، افغانستان، ترکیه، پا

که این استان بیشترین صادرات به آن ها را داشته است. هستند 
گروه هــای دیگــر صــادرات بیشــتری  کاالیــی نســبت بــه  گروه هــای  بعضــی از 
ــی،  کاش ــیمان،  ــد س ــاختمانی مانن ــای س کااله ــا،  ــان آن ه ــه از می ک ــد  دارن
آهــن آالت و ســایر اقــالم ســاختمانی بیشــترین میــزان صــادرات را بــه خــود 

اختصــاص داده انــد.
کاالهــا، مــواد لبنــی، میــوه و تره بــار، صنایــع غذایــی،  گــروه  پــس از ایــن 
کــه از  کاالهایــی هســتند  مــواد پتروشــیمی، دام و طیــور و آبزیــان از جملــه 

کرمانشــاه صــادر شــده اســت. گمــرکات اســتان 

بازارچه های مرزی
کیلومتــر مــرز مشــترك  کشــور بــه دلیــل هــزاران  بازارچه هــای مــرزی در غــرب 
پیــدا  ویــژه ای  جایــگاه  اخیــر  ســال های  در  ترکیــه  و  عــراق  کشــور  دو  بــا 

کرده انــد.
کشــاورزی و دامــداری به عنــوان دو شــاخصه  وضعیــت نه چنــدان مطلــوب 
از یک طــرف و ســودآوری مبــادالت  مــرزی  اقتصــادی در مناطــق  مهــم 
مــرزی، قاچــاق و همچنیــن تحــوالت اخیــر در عــراق از طــرف دیگــر، اهمیت 
کرده اســت. توجــه بــه وضعیــت ایــن بازارچه هــا و توســعه آن هــا را چنــد برابر 

نقــش  کشــور،  غــرب  در  مــرزی  بازارچه هــای  کارشناســان،  اعتقــاد  بــه 
بســیار مهمــی در اقتصــاد خانواده هــای ایــن شهرســتان ها داشــته اســت 
کــه چنــد ســالی در ایــن مناطــق ســکونت دارنــد، بــه بهبــود  و افــرادی 

کــرد. وضعیــت اقتصــادی مــردم منطقــه اذعــان خواهــد 
بــه  بایــد  دولــت  هیئــت  آیین نامــه  برابــر  مــرزی  بازارچه هــای  درآمــد 
حســاب خزانــه واریــز تــا در جهــت هزینه هــای جــاری و امــور زیــر بنایــی، 
گیــرد. قــرار  اســتفاده  مــورد  بازارچه هــا  باســکول  و  انبــار  محوطه ســازی 

بازارچه های مرزی استان کرمانشاه
ــاوه، تیلــه  ــح ثــالث باباجانــی، شوشــمی پ شــش بازارچــه مــرزی شــیخ صال
کرمانشــاه  کــوه ســرپل ذهــاب، ســومار، خســروی و پرویزخــان در اســتان 
نزدیکــی  در  خســروی  و  پروزخــان  مــرزی  بازارچه هــای  هســتند.  فعــال 
کــه پیــش از ایــن وضعیــت آنهــا تشــریح شــد قــرار دارنــد  گمــرک مــرزی 

عملکــرد چهــار بازارچــه مــرزی دیگــر بــه شــرح زیــر اســت:
بازارچه مرزی شیخ صالح در سال 1375  بازارچه مرزی شیخ صالح:   -
کشور است. بازارچه شیخ  کرد و از بازارچه های رسمی  فعالیت خود را آغاز 
صالح بیشتر پذیرای کامیون های کاالهای ترانزیتی همچون سیمان است.

کامیــون ایرانــی در بازارچــه تــردد می کنند  روزانــه به طــور متوســط 50 الــی60 
کاالهایــی همچــون ســیمان، چیپــس، ظــروف آلومینیومــی، انــواع لــوازم  و 

ک آهــن و... بــه عــراق صــادر می شــود. پالســتیکی، خا
کامــال فنس کشــی شــده و دو ســاختمان بــرای اســکان  فضــای بازارچــه 

نیروهــای اداری ســاخته شــده اســت.
 35 فاصلــه  در  شوشــمی  مــرزی  بازارچــه  پــاوه:  شوشــمی  بازارچــه   -
کیلومتــری شهرســتان پــاوه قــرار دارد. ایــن بازارچــه از ســمت عــراق بــه حوزه 
حلبچــه اســتان ســلیمانیه در شــمال عــراق متصــل و در مجــاورت شــهر 

ــزار و  ــون و 152 ه ــا 148 میلی ــاه ب ــف از کرمانش ــورهای مختل ــه کش ــادرات ب ــوع ص مجم
975 کیلوگــرم بــه ارزش دالری 44 میلیــون و 274 هــزار و 649 در ســال 97 رســیده 

اســت.
آمارهــا نشــان می دهــد عــراق بــا 39 میلیــون و 773 هــزار و 342 دالر رتبــه اول و 
آذربایجــان بــا ســه هــزار و 80 دالر رتبــه آخــر صــادرات کاال را از کرمانشــاه بــه خــود 
و  دوم  رتبه هــای  در  نیــز  پاکســتان  و  افغانســتان  کشــورهای  داده انــد.  اختصــاص 

گرفته انــد. جــای  ســوم 
جدول7: آمار صادرات سال 1397

ارزش )دالر(نام کشورنام گمرک

39,773,342عراقکرمانشاه

1,719,448افغانستانکرمانشاه

1,148,265پاکستانکرمانشاه

397,272امارات متحده عربیکرمانشاه

339,500عمانکرمانشاه

215,970فدراسیون روسیهکرمانشاه

201,600ازبکستانکرمانشاه

200,900ارمنستانکرمانشاه

110,490جمهوری متحده تانزانیاکرمانشاه

56,845قطرکرمانشاه

45,495ترکیهکرمانشاه

39,780جیبوتیکرمانشاه

11,455فیلیپینکرمانشاه

11,207ویتنامکرمانشاه

3,080آذربایجانکرمانشاه

مجموع
ارزش دالری: 44,274,649

kg 148,152,975 :وزن

گمرک

منبع: گمرک ایران
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طویلــه عــراق قــرار دارد. 
کاالهایــی  کامیــون بــه ایــن بازارچــه تــردد می کننــد و  روزانــه بیــن 40 الــی50 
گیــوه، نــان برنجــی، صیفی هــا و... از طریــق  همچــون میــوه، ســیمان، 
ــه عــراق صــادر می شــود. ایــن بازارچــه مــرزی موجــب  بازارچــه شوشــمی ب
کســب وکار  ارتقــای وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی مــردم و رونــق تجــارت و 

در شهرســتان پــاوه شــده اســت.
از  کــوه  تیلــه  مــرزی  بازارچــه  ذهــاب:  ســرپل  کــوه  تیلــه  بازارچــه   -
کیلومتــری شهرســتان  کــه در فاصلــه 45  کشــور اســت  بازارچه هــای رســمی 
ســرپل ذهــاب قــرار دارد. ایــن بازارچــه فعالیت هــای تجــاری را در قالــب 
انجــام  تعاونــی مرزنشــینی  و توســط شــرکت های  کوله بــری  و  پیلــه وری 

می دهــد.
کــوه بــه دلیــل فقــدان زیرســاخت های الزم، در ســال های  بازارچــه تیلــه 
اخیــر فعالیــت موثــری در مبــادالت تجاری نداشــته اســت. هرچند در ســال 
1393 مقادیــری واردات توســط شــرکت های تعاونــی مرزنشــینی و در قالــب 

کوله بــری انجــام شــد.
در صــورت افزایــش فعالیــت و رونــق ایــن بازارچــه و ایجــاد زیرســاخت های 
رونــق  ذی ربــط،  اجرایــی  دســتگاه های  اســتقرار  همچنیــن  و  موردنیــاز 
اقتصــادی قابل توجهــی در شهرســتان ســرپل ذهــاب ایجــاد خواهــد شــد.

کیلومتری  بازارچه مرزی سومار در فاصله پنج  - بازارچه مرزی سومار: 
زمانی  و  نقطه نظر فاصله مکانی  از  بازارچه سومار  قرار دارد.  شهر سومار 
کشور به پایتخت عراق محسوب  نزدیک ترین بازارچه استان و حتی غرب 

می شود.
از ابتــدای شــهریورماه 1394 تجــار و پیلــه وران ایرانــی از طریــق مــرز ســومار 
کاالهــای صادراتــی از بازارچــه  کردنــد.  کاالهــای خــود را بــه عــراق صــادر 
ــی، واســط و اســتان های شــرقی عــراق  ــه اســتان های دیال مــرزی ســومار ب
کاال بــه عــراق  کامیــون از مــرز ســومار  و بغــداد صــادر می شــود. روزانــه 450 

صــادر می شــود.
ایجــاد زیرســاخت های مختلــف از قبیــل تاســیس شــعب بانــک، اســتقرار 
گذرنامــه و نیــز برپایــی پایــگاه بهداشــتی بــرای قرنطینــه  گمــرک و مرزبانــی، 
کاالهــا از دیگــر برنامه هــای تدویــن شــده و در دســت اجــرا در  بهداشــتی 

ایــن منطقــه اســت.
بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و وضعیــت فیزیکــی بســیار مناســب ایــن 
کشــور  مــرز ظرفیــت بالقــوه ای بــرای توســعه مبــادالت تجــاری و صادراتــی 
نامناســب  وضعیــت  اصــالح  حاضــر  حــال  در  می کنــد.  فراهــم  اســتان  و 
جــاده ای دسترســی بــه ایــن مــرز تجــاری، مهم تریــن اولویــت بــرای توســعه 

ایــن مــرز تجــاری اســت.

لزوم توجه به اقتصاد مرزنشینان
عده ای  دارد.  وجود  نظریه  دو  کرمانشاه  استان  مرزی  بازارچه های  درباره 
گمرکی و منفذی برای دور زدن تعرفه ها  معتقدند این بازارچه ها به راه فرار 
تبدیل شده است و عده ای می گویند این بازارچه ها برای جمعیت بومی و 

محلی اشتغال ایجاد کرده و می توانند از درآمد آن سهم ببرند.
گمرکات  که رقیب  بازارچه های مرزی به حدی نرسد  گر حجم مبادله در  ا
برای  موثر  گام های  از  یکی  مرزی  بازارچه های  ایجاد  شوند،  کشور  اصلی 
نگهداشت جمعیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی است. مبادله تجاری 
کشورهای همسایه  مرزی یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین 
کن در نواحی  و نیز امرارمعاش مردم مرزنشین است و از این طریق مردم سا

رونق اقتصادی استان با حضور شرکت های تجاری
به طــور کلــی کاالهایــی کــه از ایــن مرزهــا صــادر می شــوند را می تــوان بــه چنــد دســته 

تقســیم کــرد:
- گروه کاالیی که در کرمانشاه تولید و از مرز این استان صادر می شود.

- کاالهایــی کــه ســاخت اســتان  های دیگــر اســت و از کرمانشــاه عبــور می کنــد، بــدون 
این کــه ارزش افــزوده زیــادی در خــود اســتان ایجــاد کنــد.

این کــه  دلیــل  بــه  امــا  می شــوند،  ســاخته  دیگــر  اســتان های  در  کــه  کاالهایــی   -
شــرکت های تجاری شــان در اســتان فعــال هســتند، خریــد، تجمیــع، بســته بندی و ... 

ــت. ــتان اس ــع اس ــه نف ــه ب ــود ک ــام می ش ــاه انج ــا در کرمانش ــن کااله ای
- گــروه کاالیــی دیگــری نیــز از کاالهــای خــود اســتان وجــود دارد کــه بــه مرزهــای آن 
مرتبــط نیســت و از ســایر مرزهــا ماننــد بندرعبــاس بــه ســمت کشــورهای دیگــر مــی رود.
ــا ایجــاد اشــتغال بــرای  اســتقرار هرچــه بیشــتر دفاتــر شــرکت های تجــاری در اســتان، ب
مــردم کرمانشــاه بــه توســعه و رونــق اقتصــادی ایــن اســتان می انجامــد. تقویــت 

بخــش ســوم می توانــد منجــر بــه بهتــر شــدن وضعیــت اســتان شــود.
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کشورهای همسایه می توانند از فرصت ها و منابع مشترک  استفاده  مرزی 
کنند.

این امر می تواند منجر به استمرار و پایداری رونق اقتصادی و توسعه و ایجاد 
فرصت های  شغلی در مناطق مرزی شود. درمجموع، مبادله تجاری و اقتصاد 
پویای مناطق مرزی می تواند نقشی اساسی در ترقی و پیشرفت توسعه پایدار 
به ویژه اقتصاد نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، 
توزیع مناسب و برابر درآمد، ایجاد روابط دوستی  و آشنایی بیشتر، تسریع 
در  موجود  شرایط  باشد.  داشته  مرزی  نواحی  بین  بیشتر  همکاری های 
کشورهای همسایه، در قالب بازارچه های  بخش های مرزی سبب شده تا 
اقتصادی  توسعه  روش های  شناخته شده ترین  از  که  مرزی،  مشترك 
روستاهای مرزنشین به شمار می رود و می تواند تحولی مناسب در تولید، 
ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین، افزایش درآمد و نهایتا توسعه پایدار 

ایجاد کند، به سمت همکاری های متقابل منطقه ای هدایت شوند.
مردم  نیاز  از  قابل توجهی  سطح  تامین  ضمن  مرزی  بازارچه های  امروزه 
مرزنشین از طریق مبادالت مرزی، به قانونمند کردن ترددها و تهاترها، تثبیت 
کاال،  کردن مبادله قاچاق  کردن امنیت در مناطق مرزی، فروکش  و پایدار 

تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه اقتصادی این مناطق کمك کرده اند.

متضرر شدن اقتصاد منطقه با تعطیلی مرزها
غیرمستقیم  و  مستقیم  بیکاری  سبب  بازارچه ها  رکود  و  مرزها  تعطیلی 
جمعیت بومی و محلی می شود. تبعات منفی رکود و تعطیلی، تنها به انسداد 
منابع مالی و کسر درآمدی مردم ختم نمی شود، بلکه می تواند به عاملی برای 

مهاجرت، آسیب های مختلف اجتماعی و ... تبدیل شود.
به گفته استاندار کرمانشاه، سه بازارچه مرزی شیخ صله، شوشمی و تیله کوه 
گذشته به دنبال برگزاری انتخابات در عراق در اقدامی یک طرفه از  نیز سال 

سوی این کشور بسته شدند.
این  مقامات  با  عراق  در  ایران  سفارتخانه  طریق  از  که  کراتی  مذا اساس  بر 
گرفت و قرار است  کشور انجام شد، بازارچه شیخ صله فعالیت خود را از سر 
کثر تا دو  که انجام شده حدا کراتی  دو  بازارچه دیگر استان نیز بر اساس مذا
کنند. رئیس سازمان صنعت، معدن و  ماه آینده فعالیت مجدد خود را آغاز 
کرمانشاه نیز تعطیلی موقت مرزی مانند پرویزخان را به ضرر  تجارت استان 
صادرات کرمانشاه می داند. به گفته او، با تعطیلی پرویزخان به عنوان یک مرز 
منحصربه فرد، این استان درگیر مشکالت اقتصادی می شود و با وجود بازارچه 
کامیون در روز رسیده، تعطیلی پرویزخان به  که به تردد بیش از 400  سومار 
که اشتغال بسیاری به این حوزه  گهانی مرز  ضرر است. هزینه بسته شدن نا

گره خورده است تنها نصیب تاجر و صادرکننده می شود.
کرمانشاه معتقد است باید  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
سیاست کالن کشور در این بازار مشخص شود و ایجاد تعرفه های خلق الساعه 
کیفی بر  کنترل  کمک نمی کند. باید در این سیستم یک نظام  به این فرایند 
کمیت در این زمینه را باید  کاالهای بازرگانی وجود داشته باشد و بخشی از حا

گذار کرد. برون سپاری و به بخش خصوصی وا

منطقه آزاد شدن قصرشیرین در نوبت بررسی مجلس
کرمانشاه و در جمع مردم این استان  رئیس جمهور در سفر تابستان 94 به 
کرد. از آن زمان، تاسیس  وعده تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد را مطرح 
فعاالن  و  مردم  خواسته های  مهم ترین  از  یکی  به  قصرشیرین  آزاد  منطقه 
کرمانشاه  که جاده   کرمانشاه تبدیل شده است. به ویژه آن  اقتصادی استان 

گمرک
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شناخته  ابریشم  جاده  از  بخشی  به عنوان  قدیم  از  قصرشیرین،  سمت  به 
می شود. هرچند دولت، الیحه تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد را به مجلس 
نهایی  به تصویب  این الیحه  اما هنوز  کرده است،  تقدیم  شورای اسالمی 
نرسیده است و  منطقه قصرشیرین، در فهرست بررسی مجلس برای تبدیل 
شدن به مناطق آزاد تجاری قرار دارد، با وجود ظرفیت های باال همچنان در 
انتظار تصویب مجلس است. تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری قصرشیرین، 
گامی بزرگ در بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال زایی  بدون تردید می تواند 

منطقه راهبردی غرب کشور باشد. 
ترانزیت سوخت، صادرات کاال و تردد مسافر و داشتن بزرگ ترین پایانه زمینی 
صادرات  میزان  باالترین  کسب  خسروی،  مرز  در  خاورمیانه  بین المللی  و 
از مرزهای رسمی پرویزخان  گذشته  غیرنفتی به عراق در طول چند سال 
که تبدیل شهرستان قصرشیرین را  همواره از مهم ترین شاخصه هایی است 

به منطقه آزاد تجاری ضرورت می بخشد. 
تشریفات  نبود  گمرکی،  عوارض  و  سود  بخشودگی  مالیاتی،  معافیت های 
گیر و همچنین سهولت و تسریع در  زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پا
فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری 
به توسعه، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایه های 
داخلی و خارجی از مزایای ایجاد منطقه آزاد تجاری در غرب استان کرمانشاه 

است.
پیوستن به اقتصاد جهانی و منطقه ای، انتقال دانش، فناوری، ایجاد اشتغال 
برای صنایع  اولیه  امکان ورود ماشین آالت، قطعات و مواد  سالم و مولد، 
گمرکی و بهره گیری از قانون مزیت ارزش افزوده برای  منطقه بدون عوارض 
کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل  واحدهای تولیدی منطقه، آزادی 

از فعالیت های اقتصادی نیز از دیگر مزایای ایجاد منطقه آزاد تجاری است. 
کشور عراق  شهرستان قصرشیرین می تواند پل ارتباطی از مرکز ایران با مرکز 
چسبیده  قصرشیرین  آزاد  منطقه  به  پرویزخان  مرز  ازیک طرف  گیرد.  قرار 
کردستان از سلیمانیه تا اربیل و بعد تا شلمچه ارتباط  است و با بخش اقلیم 
را نزدیک می کند و مرز خسروی ارتباط با استان های دیاله، بغداد را تسهیل 
کوتاه ترین مسیر به مرکز عراق است. این منطقه می تواند  می کند. این مرز 

منطقه تجاری-صنعتی مهمی برای ایران و عراق باشد.
کرمانشاه توان تاریخی و بالقوه در امر تجارت و صادرات دارد و اتاق  استان 
با  و  دارد  قدمت  سال  کرمانشاه 95  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
صادرات  سال،  در  اقتصادی،  مختلف  شاخص های  بودن  پایین  وجود 
سه میلیاردی از این استان انجام می شود. تقویت چنین پتانسیلی موجب 

تاثیرگذاری مستقیم بر سایر حوزه ها است. 
که می توان از  کشور عراق بوده  خسروی اولین مرز رسمی و ارتباطی ایران با 
کرمانشاه هاب  کرمانشاه )فرودگاه  کرد. قصرشیرین با  آن استفاده بیشتری 
کمی دارد و این مزیت بزرگی برای این منطقه  منطقه است(، فاصله خیلی 
است. البته این منطقه می تواند به دلیل مشخصه آب و هوایی به عنوان بندر 
گیرد و در همکاری با بندرهای جنوبی به یک  خشک هم مورد استفاده قرار 

هدف بزرگی برسند و آن انجام کارهای تولیدی و تجاری است. 
که قصرشیرین یک منطقه صادراتی است و درحالی که  نکته جالب توجه آن 
شده اند،  تبدیل  کشور  واردات  کریدور  به  کشور  کنونی  آزاد  مناطق  اغلب 
کشور  منطقه آزاد قصرشیرین درصورت تصویب می تواند اولین منطقه آزاد 
کرد. البته به شرط آن که  که تراز صادرات در آن به صادرات غلبه خواهد  باشد 
زودتر این امکان فراهم شود تا  توسعه قصرشیرین، قربانی وقت کشی در نظام 

تصمیم گیری کشور نشود.
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ــا  کردهــا و ایزدی هــا به شــدت آســیب دیــد، ولــی وجــود مــرز مناســب ب ــا  هرچنــد اقتصــاد دهــوک از نبــرد داعــش ب
کــه  کردســتان   ترکیــه، ســرعت بازســازی اقتصــاد ایــن شــهر را افزایــش داده اســت. شــهری اســتراتژیک در اقلیــم 
فرصت هــای بســیاری را بــرای ســرمایه گذاری و توســعه روابــط تجــاری دارد بــا امتیازهــای فراوانــی ازجملــه یکســان 
گــزارش حاضــر شــما را می بــرد بــه  کامــل بــرای بازگردانــدن ســود؛  بــودن شــرایط بــرای ســرمایه گذاران خارجــی و داخلــی و آزادی 

دهــوک تــا بیشــتر بدانیــد از ایــن چهــارراه تجــاری شــرق و غــرب.

همه آنچه باید بازرگانان از دهوک در اقلیم کردستان بدانند

دروازه اتصال به اروپا
دهوک کجاست؟

ُدهوک )َدهوک هم تلفظ می شود( مرکز استان 
با  عراق  شمال  در  کردنشین  شهری  دهوک، 
جمعیتی حدود 284 هزار نفر است. این شهر 
کردستان است.  مرکز استان دهوک در اقلیم 
کرمانجی  زبان  از  گویشی  به  شهر  این  مردم 
کردی  به  گرچه  که  گویشی  می کنند؛  تکلم 
نزدیک است ولی تفاوت های جدی با آن دارد 
و در بخش هایی از آذربایجان غربی، خراسان 
گرجستان  شمالی، استان خودمختار آجارا در 

بینالملل
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و جنوب مرکزی ترکیه، رایج است. شهر دهوک 
با کوهستان های مرتفع احاطه شده است.

روایات  شهر،  این  نام  انتخاب  علت  مورد  در 
مشهورترین  از  اما  دارد؛  وجود  گونی  گونا
معنای  به   »دهوک«  واژه  که  است  این  آن ها 
شهر  آسوری  نام  است.  کوچک«  »روستای 
اسالم،  دین  پیروان  آن  مردم  است.  ناهودرا 
شهر،  این  در  هستند.  یزیدی  و  مسیحیت 
اقلیت آسوری و همچنین بخشی از ایزدی ها 
کردهای  با  غلبه  هرچند  دارند؛  سکونت 

شیعی است. منطقه دهوک تحت نفوذ حزب 
است.  )پ.د.ک(  عراق  کردستان  دموکرات 
بارزانی  مسعود  دیدگاه های  پیرو  حزب،  این 

است.
کز تجاری آشوریان بود  این شهر در قدیم از مرا
و در قلمرو آشور قرار داشت. بعدها به تدریج 
منطقه  این  در  سکونت  به  ایرانی تبار  مردم 
سامی  از  آن  جمعیتِی  ترکیب  و  پرداختند 
کانون  امروزه  دهوک  یافت.  تغییر  ایرانی  به 

فرهنگی گویش کردی بادینی است.

برای سفر هوایی به دهوک، می توان از فرودگاه 
سلیمانیه یا اربیل استفاده کرد. با این حال در 
این شهر نیز فرودگاه جدید بین المللی در حال 
که مبنای سرمایه گذاری در آن،  ساخت است 
ژوئیه  مصوب  لیبرال،  سرمایه گذاری  قانون 

2006 است.

جاذبه های سرمایه گذاری
همکاری اقتصادی با دهوک از جذابیت های 
آن ها  ازجمله  که  است  برخوردار  خاصی 
برای  شرایط  بودن  یکسان  به  می توان 
کرد.  اشاره  داخلی  و  خارجی  سرمایه گذاران 
دسترسی  سود،  بازگرداندن  برای  آزادی 
مالی،  امور  و  بانکداری  خدمات  به  مناسب 
فضای فرهنگی شهر و وجود یازده دانشگاه ها 
خصوصی  دانشگاه های  از  برخی  و  دولتی 
انگلیسی تدریس  زبان  به  که عمدتا در آن ها 
کسب وکار  مناسب  شرایط  ازجمله  می شود، 
در این منطقه است. هرچند اقتصاد دهوک 
به شدت  ایزدی ها  و  کردها  با  داعش  نبرد  از 
مناسب  مرز  وجود  ولی  است،  آسیب دیده 
شهر  این  اقتصاد  بازسازی  سرعت  ترکیه،  با 
فرصت های  وجود  است.  داده  افزایش  را 
سرمایه گذاری جذاب در کشاورزی، بانکداری، 
آموزش وپرورش  ساخت وساز،  ارتباطات، 
درمان،  و  بهداشت  انرژی،  عالی،  آموزش  و 
گردشگری  و  گاز  و  نفت  حرفه ای،  خدمات 
کید هیئت جذب سرمایه خارجی  نیز مورد تا

استان دهوک اقلیم کردستان است.

گذرگاه تجاری
سر  بر  دور  خیلی  گذشته  از  »دهوک «  شهر   
چهارراه تجارت بوده و از غرب به شامات، از 
ترکیه  و  عثمانی  به  شمال  از  ایران،  به  شرق 
وصل  خلیج فارس  و  موصل  به  جنوب  از  و 

می شود.
بزرگ ترین  به عنوان  خلیل  ابراهیم  گمرک 
مرز زمینی عراق و ترکیه، در شهر زاخو استان 
روزانه  عادی،  شرایط  در  دارد.  قرار  دهوک 
کامیون و 10 هزار مسافر از این مرز  بیش از هزار 

گمرکی جابه جا می شود.
از  کامیون   500 از  بیش  روزانه  گذرگاه  این  از 
کامیون از عراق به  طرف ترکیه به عراق و 750 

ترکیه، کاال حمل می کنند.
صادرات ترکیه به عراق، در سال 95 و پس از 
کاهش یافت.  حمله داعش حدود 30 درصد 
عراق، قطع  به  ترکیه  کاهش صادرات  دالیل 
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موصل  از  ترکیه  کامیون های  حمل  مسیر 
توجه  با  حمل  هزینه  رفتن  باال  و  بغداد  به 
عراق  مردم  منفی  نگرش  افزایش  جنگ،  به 
نتیجه  در  و  داعش  حامی  به عنوان  ترکیه  به 
مهاجرت  طرف،  دو  تجار  ارتباط  کاهش  آن 
کاهش تقاضا  از عراق و  مردم عراق به خارج 
خارج  و  عراق  واردات  درصدی   30 کاهش  و 
شدن بخشی از بازار موصل و االنبار از دسترس 
بازرگانان ترکیه بود. به رغم این که برخی از این 
هنوز  ولی  است،  شده  اصالح  کنون  ا عوامل 
صادرات ترکیه از طریق این مرز، به وضعیت 

قبل از ظهور داعش بازنگشته است.
فعالیت  از  حاصل  ناآرامی های  جریان  در 
ترکیه  نظامی  نیروهای  ورود  شاهد  داعش، 
و  عراق  مرکزی  دولت  رضایت  بدون  عراق  به 
برای  تبع آن، تصمیم دولت مرکزی عراق  به 
کاهش روابط اقتصادی با ترکیه بودیم. درواقع 
عراق،  و  ترکیه  سیاسی  روابط  شدن  سرد 
که  داشت  دنبال  به  را  تجاری  روابط  سردی 
ابراهیم  مرز  فعالیت های  کاهش  آن،  نتیجه 

خلیل بود.
افزون بر مسائل سیاسی، نوسان هایی نیز در 
گمرکی این مرز به چشم می خورد.  تعرفه های 
اجرای  بار  چند  کنون  تا عراق  مرکزی  دولت 
که سال 2010 تصویب شده بود  قانون تعرفه را 
کرد؛ اما هر بار به دلیلی این قانون متوقف  آغاز 
شده است. اجرا نشدن قانون تعرفه در اقلیم 
مرکزی  بخش  تجار  اعتراض  عراق،  کردستان 
مرکزی،  بخش  و  کردستان  میان  تبعیض  به 
گمرکی،  ارزیابی  برای  کافی  نیروی  نداشتن 
گمرکی،  مرزهای  تمام  بر  تسلط  نداشتن 
اعتراض های مردمی به دلیل باال رفتن قیمت 
برای  خارجی  رایزنی های  و  وارداتی  کاالهای 
که  توقف اجرای قانون ازجمله عواملی است 
گمرکی در استان  موجب فرازوفرود تعرفه های 
مرزی دهوک شده است. به این ترتیب، هرگاه 
گمرکی 2010 به صورت دقیق اجرا  این قانون، 
شده است، رکود نسبی در مرز ابراهیم خلیل را 
به دنبال داشته و با تبعیض های گمرکی، البته 
در شرایط امنیت راه ها و باز بودن مرز، شاهد 

اوج گیری فعالیت های این مرز گمرکی بودیم.
سال 2010  مصوب  عراق  گمرکی  تعرفه  قانون 
به  این،  وجود  با  است؛  کشور  این  مجلس 
دلیل فقدان انعطاف کافی در جدول تعرفه ها، 
باید  جدول  این  در  تغییر  هر  برای  عراقی ها 

مجوز مجلس را اخذ کنند.
عراق  دهوك  استان  با  ترکیه  حکاری  استان 

حمل ونقل  و  تجارت  مسیر  اما  است  هم مرز 
ایران و دهوک، از سلیمانیه و اربیل می گذرد. 
موفق  ایرانی  شرکت های  برخی  حال  این  با 
شده اند ارتباط تجاری خوبی با دهوک برقرار 
که عمده آن ها، شرکت هایی با مدیریت  کنند 

ایرانیان کردزبان هستند.

همکاری  به  دهوک  استاندار  ویژه  توجه 
اقتصادی با ایران

با  دیدار  در  ایران  سابق  سفیر  پیش،  سال 
ایران  حمایت  بر  کید  تا با  دهوك،  استاندار 
برابر  در  دهوك  ازجمله  و  عراق  کردستان  از 
داعش،  تکفیری  گروه  تروریستی  حمالت 
این  تجاری  روابط  توسعه  راه های  پیرامون 
استان با ایران و همچنین استفاده از دهوك 
تبادل نظر  و  بحث  ترانزیتی،  مسیر  به عنوان 
دیدار،  این  در  شده  ارائه  دیدگاه های  کردند. 
روابط  توسعه  راهنمای  به عنوان  می تواند 

اقتصادی، مورد توجه قرار گیرد.
از  جمعی  شامل  ایران،  دیپلماتیك  هیئت 
کارشناسان فرهنگی و اقتصادی، به سرپرستی 
سفیر وقت ایران در بغداد، در بخشی از سفر 
سال  خرداد   11 در  عراق،  کردستان  به  خود 
گذشته، عازم استان دهوك شد و با استاندار 

کرد. این استان دیدار و گفت وگو 
فرهاد  با  همراه،  هیئت  و  دانایی فر  حسن 
راه های  پیرامون  دهوك  استاندار  اتروشی 
ایران  با  استان  این  همکاری های  گسترش 
بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار پیرامون 
خودروهای  و  کامیون ها  ترانزیتی  استفاده 
ایران و عراق از طریق استان دهوك، تبادل نظر 

کید شد. و نسبت به آن تا
کرد  کید  تا دیدار  این  در  نیز  دهوك  استاندار 
او،  از  آمده  عمل  به  دعوت  به  توجه  با  که 
برای هماهنگی های بیشتر در مورد روابط دو 
گفتنی  طرف، سفری به ایران خواهد داشت. 

کنون محقق نشده است. است این سفر تا

رقابت ایران و ترکیه
که اخیرا به دهوک  یک فعال اقتصادی ایرانی 
گفت: در دهوک چند  کرده به خبرنگار ما  سفر 
که شرکت های ترکیه ای آمده اند و  سال است 
کار می کنند و دولت ترکیه، قانون های حمایتی 
و  گذاشته  پیمانکارانش  همه  برای  خاصی 
به طوری که  دارند.  دهوک  با  خوبی  رابطه 
را تحت سلطه  استان  این  شهرهای شمالی 
گرفته اند و فعالیت های موثری در آنجا  خود 

 284
هزار نفر جمعیت دهوک

 10
هزار نفر روزانه از گمرک ابراهیم خلیل 
به عنوان بزرگ ترین مرز زمینی عراق و 

ترکیه تردد می کنند

 1250
کامیون روزانه بین دهوک و ترکیه تردد 

می کنند

2 یورو 
 قیمت بنزین در دهوک

بینالملل
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در  شهرها  آن  درنتیجه،  می دهند؛  انجام 
گرفته اند  قرار  شرکت ها  این  تسلط  و  حیطه 
ولی فعالیت های شرکت های ایرانی در دهوک 
ضعیف است و این مسأله، به روابط بازرگانی 
کشور  درواقع  دارد.  ربط  عراق  و  ایران  بین 
کمتری داشته و به  ایران به این حوزه توجه 
نظر می رسد برنامه ریزی خاصی انجام نداده 
نظر  از  دهوک  که  است  حالی  در  این  است. 
دارد  خاصی  اهمیت  تجاری،  و  جغرافیایی 
اروپا به  با  ارتباط آسیا  را دروازه  و می توان آن 

شمار آورد.

امنیت در استان مرزی
به رغم آن که دهوک یک استان مرزی است، 
امنیت بسیار باالیی در شهر مرکزی آن یعنی 
دهوک وجود دارد. یک گردشگر ایرانی در مورد 
است:  نوشته  دهوک  شهر  امنیت  وضعیت 
نکته ای که دوباره توجهم را جلب کرد این بود 
که تعداد زیادی از مغازه داران، جنس هایشان 
را شب به داخل مغازه نبرده و فقط به کشیدن 

کرده بودند!  کتفا  پارچه ای روی اجناس ا

شکل گیری شهر جدید در 25 سال
که از مرز ایران  دهوک به دلیل فاصله طوالنی 
ندید.  آسیبی  مقدس،  دفاع  طول  در  دارد، 
با هجوم خارجی  البته دهوک در سال 1981 
آن  در  اسرائیلی  بمب افکن های  شد.  مواجه 
شهر  حوالی  در  که  هسته ای  نیروگاه  سال، 
که تبعاتی برای  کردند  قرار داشت را بمباران 
در  داشت.  همراه  به  شهر  کنان  سا سالمت 
حمالت  پی  در  نیز   1991 آوریل  ماه  اوایل 
تمام  تقریبا  منطقه،  به  عراقی  نیروهای 
جمعیت شهر دهوک از این شهر گریخت. پس 
از ایجاد منطقه پروازممنوع از سوی نیروهای 
که  دلیل  این  به  عراق،  شمال  در  آمریکایی 
دهوک در این منطقه قرار نمی گرفت، بازگشت 

مدت  در  شد.  انجام  کندی  با  پناهندگان 
می گذرد،  دهوک  بازسازی  از  که  سالی   25
ناآرامی های  دستخوش  بار  چند  استان  این 
زیرساخت های  به  آسیبی  ولی  شده  خارجی 

آن وارد نشده است.
از سال 2007 با یکپارچه سازی نظام اداری در 
کردستان و تبدیل رقابت های سیاسی  اقلیم 
برنامه های  انتخاباتی،  به  نظامی  فاز  از 
اقلیم  این  عمرانی  و  اقتصادی  بازسازی 
از  سال ها  آن  در  گرفت.  بیشتری  شتاب 
دهوک به عنوان یکی از مناطق محروم اقلیم 
از  بودجه  دریافت  نیازمند  که  می شد  یاد 
حال  این  با  است.  اقلیم  استان های  دیگر 
فعالیت های بازرگانی موجب شد این استان 
کند و به استانی در حال  رشد خوبی را تجربه 

توسعه تبدیل شود.

وضعیت انرژی
اقلیم  بنزین در دهوک مانند دیگر شهرهای 
کیفیت های متنوعی عرضه می شود  عراق، با 
که بهترین آن ها، بنزین یورو 2 است. قیمت 
بنزین برای هر لیتر به طور میانگین 500 دینار 
انتقال  برای  محدودیت هایی  است.  عراق 
بنزین از دهوک به ترکیه وجود دارد و داشتن 
گالن های اضافه، ممنوع است و  ک بزرگ یا  با

قاچاق به شمار می آید.
اقلیم  از  بهتر  اندکی  دهوک  در  برق  وضعیت 
و  اربیل  به خوبی  ولی  است  عراق  مرکزی 
در  درالوک  برق آبی  سد  نیست.  سلیمانیه 
کیلومتری اربیل واقع  استان دهوک و در 230 
شده و ساخت و تکمیل آن به دو شرکت ایرانی 
این سد  گذار شده است.  بلندپایه وا و  فراب 
به منظور  و  بزرگ  ذاب  رودخانه  سرشاخه  در 
تامین بخشی از برق مورد نیاز استان دهوک 
احداث می شود و با تکمیل آن، نوسان برق در 

دهوک پایان خواهد یافت.

منطقه ویژه برای شرکت های ایرانی
صنعت  وزارت  مقام  یک  پیش  چندی 
دهوک،  استان  مسئوالن  آمادگی  از  ایران، 
برای ایجاد منطقه اقتصادی ویژه شرکت ها 
خبر  دهوک  در  ایرانی  اقتصادی  فعاالن  و 
دفتر  مدیرکل  جاللی پور،  مهرداد  بود.  داده 
کرد:  اظهار  مورد  این  در  تجارت  ترویج  امور 
تالش های عراق در جهت ایجاد منطقه آزاد 
و  سرمایه گذاری  گسترش  به منظور  تجاری 
ارائه  همچنین  و  بازرگانی  و  تجاری  فعالیت 
معافیت ها و مشوق های گمرکی و اقتصادی، 
شده  ارائه  حمایتی  بسته های  مهم ترین  از 
سفر  با  هم زمان  که  است  دهوک  استان  در 
این  به  ایران  تجاری  هیئت  گذشته  سال 
بنگاه های  راه اندازی  با  شد.  ح  مطر استان 
صنعتی و واحدهای مهم تولیدی و خدماتی 
در چنین منطقه ای، دور نمای خوبی برای 
رقم  کشور  دو  اقتصادی  رشد  و  توسعه 

خواهد خورد.
مشترک  شرکت های  تشکیل  او،  دید  از 
تشکیل  تجاری،  روابط  توسعه  به منظور 
و عالیق  توافقات  برای  کاری مشترک  کمیته 
برای  دهوک  استان  آمادگی  اعالم  مشترک، 
صنعتی،  شرکت های  و  زیرساخت ها  ایجاد 
ارائه خدمات کشاورزی در منطقه آزاد دهوک، 
ایرانی  طرف  کرات  مذا نتایج  مهم ترین  از 
شمار  به  دهوک  استان  محلی  مسئوالن  با 

می آید.
تسهیل  برای  دهوک  استاندار  او،  گفته  به 
بازرگانی  سرمایه گذاری و فعالیت شرکت های 
تفاهم نامه  انعقاد  استان،  در  ایران  تجاری  و 
شرکت های تولیدی استان با تجار و بازرگانان 
و  فروش  بر  مبنی  قرارداد  عقد  و  دهوک 
در  تفاهم  کردستان،  اقلیم  در  نمایندگی 
کشاورزی ایران به  مورد صادرات محصوالت 

کرد. دهوک، اعالم آمادگی 

2006 2007 2008 2009 2010

ساخت فرودگاه 
بین المللی دهوک 

مصوب شد و در حال 
ساخت است

دهوک از مناطق 
محروم اقلیم کردستان 

بود و امروز از مناطق 
پررونق اقتصادی

قانون تعرفه گمرکی 
در دولت عراق تصویب 

شد ولی در اقلیم 
کردستان اجرا نمی شود
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از کجا شروع کنیم؟
برای شروع یک کسب وکار در دهوک می توانید 
درخواست خود را به صورت آنالین ارائه دهید. 
درخواست مجوز سرمایه گذاری در استان های 
دهوک و سلیمانیه هم هست، شباهت های 
همین  به  نیست.  یکسان  ولی  دارد  زیادی 
به طور  است  بهتر  منظور،  این  برای  دلیل، 
کل سرمایه گذاری مربوط در  مستقیم با اداره 
کنید. ابزارهای  استان دهوک تماس حاصل 
دهوک  سرمایه گذاری  کل  اداره  با  تماس 

)شعبه اداری( عبارت است از:
نشانی: خیابان 1 شوبات، دهوک

تلفن:  7627175-96462 و
 96462 - 7627013 

رایانامه:
duhok@kurdistaninvestment.org 

با  اقتصادی  ارتباط  در  فرهنگی  نکته ای 
دهوک

دهوک،  در  مذهبی  و  فرهنگی  تنوع  به رغم 
کثریت جمعیت این استان مسلمان هستند  ا
و احترام خاصی برای پیامبر اسالم قائل اند. به 
همین دلیل در همکاری های اقتصادی، الزم 
توجه  جدی  به صورت  مسئله  این  به  است 
نیاید. به عنوان نمونه  تا مشکلی پیش  شود 
که یکی از  می توان به ماجرای چند ماه پیش 
کاشی ایران با آن مواجه شد اشاره  برندهای 

کرد.
کمیته فتوای روحانیون دین اسالم در استان 
کردستان عراق با صدور بیانیه ای،  دهوک در 
کاشی  یک  از  استفاده  عدم  بر  مبنی  فتوایی 
بیانیه  اساس  بر  کرد.  صادر  ایران  ساخت 
گروه  شرکت  به  متعلق  کاشی  شده،  صادر 
دلیل  به  میبد،  آریا  احسان  به  کارخانه های 
حک نام حضرت محمد )ص( روی آن ممنوع 
کسبه و بازاریان و مردم حق استفاده از  شده و 

کاشی را ندارند. این نوع 
نوع  این  از  این که  به  استناد  با  فتوا  کمیته 
استفاده  زمین  کف  برای  سرامیک  و  کاشی 
نوع  این  از  استفاده  شرعا  ازاین رو  می شود، 
کاشی ایرانی حرام است. این کمیته همچنین 
کنسولگری ایران در  فتوای صادر شده را برای 
اربیل نیز فرستاد تا سریعا جلوی فعالیت های 
گرفته  کردستان  اقلیم  تمام  در  شرکت  این 
که  می شود  صادر  حالی  در  فتوا  این  شود. 
نام  به  منقش  کاشی های  یادشده،  شرکت 
استفاده  هدف  با  را  کرم)ص(  ا پیامبر  مبارک 

تزئینی در بخشی از دیوار به دهوک فرستاده 
کاشی، برای این  کم توجهی نصابان  بود ولی 

شرکت دردسرساز شد.

کز خرید و اقامت مرا
بازارهای  و  فروشگاه ها  بر  عالوه  دهوک  در 
کاالهای  سنتی، چند فروشگاه بزرگ به ارائه 
کز اصلی  عمدتا ساخت ترکیه اهتمام دارند. مرا
استانبول  از  عبارت اند  دهوک  استان  خرید 
مال، هلند مال، بازار قدیمی زاخو، بهار ستی 
اقامتی  کز  مرا دهوک  در  مال.  کسی  ما مال، 
ارزان قیمت  مسافرخانه های  کنار  در  مدرن 
وجود دارد. البته در شهرهای توریستی اطراف 
دهوک نیز مجتمع های تفریحی اقامتی خوبی 
گر قصد اقامت شبانه در  ساخته شده است. ا
به  زیر  هتل های  از  استفاده  دارید،  را  دهوک 

شما توصیه می شود:
متوسط قیمت  با  ستاره  سه  سوالف:   هتل 

40 دالر
متوسط قیمت  با  ستاره  چهار  په رور:   هتل 

60 دالر
قیمت  با  ستاره  پنج  پاالس:  دلشاد  هتل 

متوسط 165 دالر
متوسط قیمت  با  ستاره  یک  مازى:   هتل 

15 دالر
متوسط قیمت  با  ستاره  دو  برسین:   هتل 

30 هزار دینار عراق
متوسط قیمت  با  ستاره  دو  ایتوت:   هتل 

60 هزار دینار عراق
هتل تاج: یک ستاره با قیمت متوسط 15 دالر

شهرها و دیدنی های استان دهوک
شهر دهوک مرکز استان دهوك، بر زمینی پهن 
کوه های شندوخ از  که بین سلسله  واقع شده 
کوه  کوه های پی از شمال و  سمت جنوب و 
مام سین از شرق احاطه شده و از غرب شاهد 
دشتی بسیار سیاحتی هستیم. این شهر در 
است.  شده  واقع  سوریه  و  ترکیه  مرز  نزدیکی 
شهر  این  در  هم  با  ارمن  آشور،  کلدان،  ُکرد، 
زندگی می کنند، هرچند ادیان مختلف نیز در 
کنار آن ها قرار دارند. دهوک آثار تاریخی از قبیل 
کنده کاری  روى صخره ها و غارها دارد. هتل، 
رستوران، متل، موزه های تاریخی و فولکلورى 
کز  مرا شهربازی،  و  ایزدیان  فرهنگی  موزه  و 
منحصربه فرد،  سیاحتی  مکان های  و  خرید 
مانند قله کوه زاوا و دهوك دره، نیز در این شهر 

قرار دارند.

شهر  در  مهم  گردشگری  کن  اما از  برخی 
دهوك عبارت اند از:

کنار دانشگاه دهوك  • کلیساى مارت آالها؛ در 
کلیساهاى موجود در  کهن ترین  گرفته و  قرار 

دهوك است.
• مجتمع مازى؛ مرکز خرید، شهربازی، دریم 
سیتی، هتل، متل، رستوران و استخر سرباز و 

پوشیده دارد.
تفرجگاه آزادى؛ در مرکز شهر و در نزدیکی   •
باغچه،  و  شده  واقع  دهوك  ورزشی  انجمن 

کافه تریا دارد. رستوران و 
کنـار مجتمـع مسـکونی  • تفرجـگاه زرى؛ در 
کـه باغچـه، محـل  زرى َلنـد واقـع شـده اسـت 
کافه تریـا  و  رسـتوران  کـودکان،  بـراى  بـازى 

دارد.
در  بنا،  این  بدرخانیان؛  عمومی  کتابخانه   •
راه  شهر  مرکز  به  که  رئیسی  خیابان  ابتدای 
با  کتاب  هزار   120 شامل  و  گرفته  قرار  دارد، 
براى  خاص  سالن های  و  مختلف  عناوین 

مطالعه و استراحتگاه است.
وسایل  از  شده  تشکیل  دهوك؛  شهربازی   •
و  رستوران ها  و  باغچه ها  کودکان،  بازی 

کافه تریاست.
دهوک،  کیلومتری  پنج  در  زعفرانیه  قلعه   •
ِبِخر(،  کوه  )بر  ادمیشن  قلعه  ساباتی،  قلعه 
کلیسای ایث  مسجد بزرگ دهوک )در بازار(، 
الهای مقدس، هتل ژیان و دانشگاه دهوک 
که در سال 1992 تاسیس شده، از دیگر امکان 

دیدنی دهوک به شمار می آیند.
کیلومتری شمال دهوک  • سد دهوک در دو 
قرار دارد و از طبیعت زیبا و دلربایی برخوردار 
است. در ارتفاع سمت راست، یک غار معبد 
چهار ستونی با نام گلی قرار دارد. یک آبشار نیز 

بر زیبایی این منطقه می افزاید.

بینالملل



93

فصلنامه نامه اتاق بازرگاین کرمانشاه | شماره 54 | بهار 1397

شهر سرسنگ
گردشگری است بر بلنداى  سرسنگ شهرکی 
کیلومتری از شهر دهوك  گاره به فاصله 50  کوه 
قبیل  از  گردشگری  مناطق  سلسله  بین  و 
است.  شده  واقع  سوالف  و  آنیشکی  آشاوا، 
رستوران  متل  هتل،  تعدادى  شهرک،  این 
کوه های بلند و  و بازار بزرگ را در برگرفته و با 
پادشاه قدیم  پر درخت، احاطه شده است. 
عراق )ملك فیصل( براى تفریح و استراحت، 
کنون پابرجاست. کاخی در آن بنا کرده بود که ا

آمیدی
به  که  است  کهن  و  کوچك  شهرى  آمیدی 
کوهی بلند  شکل قلعه ای دایره مانند و بر قله 
کیلومتر  ساخته شده است. آمیدی حدود 90 
در شمال شرق شهر دهوك واقع شده است. 
کز تاریخی آن می توان به دروازه آمیدی  از مرا
زرادشتی  دروازه  و  گنبد  بزرگ،  مناره  قدیم، 
کرد. مدرسه قوبهان و ییالق تابستانی  اشاره 

سوالف، در نزدیکی آمیدی واقع شده اند.

کرى آ
به  که قدمت آن  تاریخی  کرى شهرى است  آ
ُکرد  سرداری  بازمی گردد.  میالد  از  قبل   580
داشته  نام  زند  امیر  که  کرده  بنا  را  شهر  این 
کوه با نام های  است. این شهر بر بلندى چند 
گرى  کرى و  آ گل  که قن،  که ال  کوه اسپیلك، 
و  اربیل  میانه  در  کرى  آ است.  شده  بنا  توپا 
آثار بسیاری در  گرفته است.  شهر دهوك قرار 
این شهر موجود است از قبیل معابد، غارها و 
چشمه های معدنی که گردشگران زیادى را به 

خود جذب می کند.
تعصب  قربانی  کری،  آ تاریخی  بناهای  برخی 

داعش شد و از بین  رفت.
کنون آثارى از آن باقی  که تا کن تاریخی   از اما
که کرد:  اشاره  اسامی  این  به   مانده می توان 
معبد  شوش،  کال  کرى،  آ کال  که قن،  ال 

زردشتیان، مجسمه بوکا جوا و رزى میرى.

زاخو
دهوک  استان  در  شهرستان  دومین  زاخو 
غربی  شمال  کیلومتری  هشت  در  و  است 
دهوک قرار دارد. این شهرستان از طریق مرز 
کنان  ابراهیم خلیل با ترکیه همسایه است. سا
قرن ها  برای  زاخو  در  مختلف  اقوام  و  ادیان 
به صورت مسالمت آمیز با هم زندگی می کنند. 
از مکان های تاریخی این شهر می توان به پیرا 

که پل سنگی قدیمی است  کرد  دالل اشاره 
بر  بسیاری  می کند.  عبور  خابور  رودخانه  از  و 
اصل  در  باستانی  شهرستان  که  باورند  این 
روی یک جزیره در وسط خابور تاسیس شده 
است. زاخو همچنین با چشمه های معدنی 
این  بر  و مردم محلی  خود شناخته می شود 
باورند این چشمه ها، خواص دارویی شناخته 

شده دارند.

 سمیل
زیبای  شهر  غرب  کیلومتری   16 در  سمیل 
دهوک و در جاده اصلی دهوک به زاخو واقع 
زمین های  سمیل،  اطراف  در  است.  شده 
دیده  پیوسته  هم  به  و  بزرگ  کشاورزی 
می شود. در این شهر، پارکی زیبا درست شده 
گردشگران، برای تفریح به  که مردم محلی و 

آن می روند.

شیخان
کیلومتری جنوب شرقی استان دهوک،  در 60 
از قدیمی ترین  یکی  که  دارد  قرار  شهر شیخان 
از  شیخان  نام  است.  دهوک  استان  شهرهای 
که در  که اشاره به شیخ هایی دارد  شیوخ آمده 
همچون  افرادی  کرده اند.  زندگی  منطقه  این 
شیخ  و  دوم  ادی  شیخ  )عدی(،  ادی  شیخ 
حسن. شیخان تاریخی باستانی دارد و 160 هزار 
جمعیت آن متشکل از کردها، عرب ها، ایزدی ها 
و مسیحی ها با هم زندگی می کنند. شیخان را 
گندم و جو  کشاورزی آن به ویژه  با محصوالت 
می شناسند. در سال 331 قبل از میالد مسیح، 
کبیر و داریوش سوم در این  نبردی بین اسکندر 
کبیر بر  که طی آن، اسکندر  منطقه رخ می دهد 

داریوش سوم غلبه می کند.

منابع و ماخذ
Booking.com 1. سامانه رزرو هتل

کردستان،  اقلیم  کتاب راهنمای تجارت؛   .2
موسسه پژوهش های بازرگانی

3. سایت سازمان گردشگردی اقلیم کردستان
4. سایت هیئت جذب سرمایه خارجی اقلیم 

کردستان
5. سایت کنسول گری ایران در اربیل

6. سایت گمرک کل کشور ایران
trade.com 7. آمار

کوردی. 28 دی 94 8. نشریه جام 
duhoktp.com .9

کرد پرس. خبر شماره 11970  .10

صادرات ترکیه به عراق 
پس از حمله داعش 

کاهش یافت

30 درصد

تجارت
ایرانیان کردزبان ارتباط 

تجاری خوبی با مردم 
دهوک دارند

برق
وضعیت برق در دهوک 

اندکی بهتر از اقلیم 
مرکزی عراق است 

ولی به خوبی اربیل و 
سلیمانیه نیست

آناین
برای شروع یک 

کسب وکار در دهوک 
باید درخواست خود را 

به صورت آناین به اداره 
کل سرمایه گذاری ارائه 

دهید.

متوسط قیمت هتل در 
دهوک

15 تا 165 دالر
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کرمانشــاه برگــزار شــد و طــی آن چالش هــای ارجــاع حجــم  گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان  ســی و یکمیــن نشســت شــورای 
گرفــت. کمیســیون مــاده 100 و همچنیــن واردات نخــود مــورد بحــث و تبادل نظــر قــرار  باالیــی از پرونده هــای ساخت  وســاز بــه 

سی و یکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه برگزار شد

چالش های ساخت وساز و واردات نخود

گزارش
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معاون عمرانی استانداری کرمانشاه:
کم باشد ضوابط منطقی در ساخت وسازها حا

استانداری  عمرانی  معاون  ساالری  مهرداد 
در  که  مطلب  این  عنوان  با  کرمانشاه 
شهری  زندگی  کیفیت  به  ساخت وسازها 
در  منطقی  ضوابط  باید  گفت:  شود،  توجه 
کم باشد و در مراحل ابتدایی  ساخت و سازها حا
نه  شود،  گرفته  تخلفات  جلوی  ساخت وساز 
کار پرونده تخلف به جریان  این که پس از اتمام 

بیفتد.

شهردار کرمانشاه:
شهرداری متولی کمیسیون ماده 100 نیست

این که  بیان  با  کرمانشاه  شهردار  رضایی،  آرش 
کمیسیون  به  که  پرونده هایی  از  زیادی  بخش 
ماده 100 ارجاع شده مربوط به سال های گذشته 
کمیسیون ماده  گفت: شهرداری متولی  است، 
این  به  را  تخلفات  پرونده  ما  بلکه  نیست،   100
کمیسیون ارجاع می دهیم و در آنجا تصمیم گیری 

می شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه:
حمایت از تولیدات داخلی، رونق را به تولید 

بازمی گرداند
ساخت وساز  مشکالت  نشست  این  ادامه  در 
کاشفی رئیس  کیوان  گرفت و  مورد بررسی قرار 
در  شورا  این  دبیر  و  کرمانشاه  بازرگانی  اتاق 
مشکالت  به  توجه  با  گفت:  جلسه  ابتدای 
گرفته  تصمیم  ساخت و ساز  حوزه  فعاالن 
نقش  و  بخش  این  اهمیت  به  توجه  با  شد 
مشکالت  نشست  این  در  اشتغال،  در  آن 
شود. بررسی  مربوطه  مدیران  حضور   با 
بخش  سه  به  را  سازندگان  مشکالت  کاشفی 
و  اجتماعی  تامین  بیمه  مالیاتی،  مشکالت 
کرد. در این  کمیسیون ماده 100 تقسیم بندی 

نشست مقرر شد کمیته ای تشکیل و پیشنهادها 
 برای رفع مشکالت حوزه ساخت و ساز ارائه شود.

کرمانشاه در ادامه در مورد  رئیس اتاق بازرگانی 
با  که  وارداتی  نخود  کرد:  اذعان  نخود  واردات 
کمتری عرضه می شود و سبب متضرر  قیمت 
کشاورزان داخلی می شود. این محصول  شدن 
کشور تولید می شود  کاالی ایرانی در  به عنوان 
کرده و با اجرای  و باید از واردات آن جلوگیری 
کاهش  را  آن  میزان  نخود  واردات  برای  تعرفه 
معظم  مقام  سخنان  به  توجه  با  امسال  داد. 
را  ایرانی  کاالی  از  حمایت  شعار  که  رهبری 
برگزیدند باید با حمایت از تولیدات داخلی رونق 

و شکوفایی را به اقتصاد جامعه بازگردانیم.

ح کرد: رئیس شورای ملی نخود مطر
واردات بی رویه نخود و مشکالت حاصل از آن
نشست  این  در  شده  مطرح  موضوع  دومین 
مرادی  ناصر  که  بود  کشور  به  نخود  واردات 
عنوان  باره  این  در  نخود  ملی  شورای  رئیس 
را  کشور  نخود  بازار  نخود  بی رویه  واردات  کرد: 
ادامه  این که  بر  کید  تا با  او  است.  کرده  مختل 
کشت این محصول  از  را  کشاورزان  این شرایط 
منصرف می کند، پیشنهاد داد: یا جلوی واردات 
نخود گرفته شود یا تعرفه واردات آن افزایش یابد. 
کشاورزی  که به عنوان محصولی در  کشت نخود 
استان کرمانشاه اهمیت دارد نیاز به آبیاری ندارد 
و با توجه به کاهش بارندگی ها در کشور می تواند 
کشت مناسبی برای این اراضی کشاورزی در نظر 
گرفته شود. 150 هزار بهره بردار نخود داریم که باید 
 بتوانیم با ایجاد تعرفه از واردات جلوگیری شود.

مرادی گفت: از نمایندگان مردم استان کرمانشاه 
این  داریم  تقاضا  اسالمی  شورای  مجلس  در 
شورای  مجلس  در  ملی  سطح  در  را  مسئله 
کرمانشاهی  کشاورزان  کنند تا  اسالمی پیگیری 

ورشکسته نشوند.

استاندار کرمانشاه:
ارجاع 95 درصد پرونده های ساخت وساز به 

کمیسیون ماده 100 پذیرفتنی نیست
درصد   95 این که  گفت:  کرمانشاه  استاندار 
به  کرمانشاه  در  ساخت وساز  پرونده های 
کمیسیون ماده 100 ارجاع شود پذیرفتنی نیست 
بازوند  هوشنگ  شود.  اصالح  باید  روند  این  و 
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  نشست  در 
برگزار  کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  در  که  خصوصی 
انتقاد از وضعیت ساخت و سازها در شهر  با  شد 
کرد: این هنر شهرداری است که  کرمانشاه، اظهار 
اجازه ندهد تخلف در ساخت و سازها انجام شود.

پرونده های  درصد  ارجاع 95  این که  بیان  با  او 
بسیار   100 ماده  کمیسیون  به  ساخت وساز 
کرد: این امر نشان می دهد  گوار است، اظهار  نا
انجام  ساخت وسازها  روی  کنترلی  هیچ 
آمدن  پایین  شرایط  این  نتیجه  و  نمی شود 
کیفیت زندگی مردم است. بازوند با بیان این که 
برای  درآمدی  محل  به   100 ماده  جرائم  نباید 
گفت: این اتفاق یعنی  شهرداری تبدیل شود، 
آیندگان  صورت  این  در  و  شهر  جسم  فروختن 
داشت. نخواهند  خوبی  قضاوت  ما   درباره 

که  این موضوع  بر  کید  تا با  کرمانشاه  استاندار 
است،  شهرداری  دست  در   100 ماده  کنترل 
روند  این  باید  ممکن  شکل  هر  به  افزود: 
طرح  یا  ضوابط  است  نیاز  گر  ا و  شود  اصالح 
که  کمکی  هر  نیز  ما  کند،  تغییر  شهر  تفضیلی 
الزم باشد را انجام خواهیم داد. برای رفع این 
کنیم  کمک  شهرداری  به  باید  همه  مشکل 
شود. داده  الزم  اختیارات  نیز  شهردار  به   و 

کنیم  کمک  باید  این که  بیان  با  بازوند 
صنعت  گفت:  بگیرد،  رونق  ساخت و ساز 
می کند.  کمک  اشتغال  ایجاد  به  ساخت وساز 
به واسطه  اشتغال  ایجاد  موضوع  نیز  امسال 

احیای بافت های فرسوده مد نظر است.
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کســب وکار مناســب  نیســت و ســخت گیری  بانک هــا در اعطــای تســهیالت بــه واحدهــای تولیــدی و اقتصــادی، شــرایط بهبــود را  فضــای 
گفت وگــوی دولــت و بخــش  کــرده اســت. این هــا را می تــوان برجســته ترین محورهــای مــورد بحــث در ســی و دومیــن نشســت شــورای  کنــد 

ح شــده در ایــن نشســت از نظرتــان می گــذرد. گزیــده ای از مباحــث مطــر کــرد.  کرمانشــاه عنــوان  خصوصــی اســتان 

در سی و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه مطرح شد

کسب وکار و سخت گیری های بانکی فضای نامناسب 

گزارش
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کیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه:
بانک ها به کمک اقتصاد کرمانشاه بیایند

• اقتصاد استان کوچک است و بانک ها باید به کمک آن بیایند.
• در بررسی هایی که از فضای کسب وکار استان داشتیم، مهم ترین مشکل واحدهای 
کشاورزی و خدماتی استان، روند دشوار اخذ تسهیالت از بانک ها  تولیدی، صنعتی، 

عنوان شده است.
گذشته روند نامناسب پرداخت تسهیالت همواره اولین مانع فضای  • در سه فصل 
فضای  جایگاه  آمدن  پایین  در  بسزایی  تاثیر  که  شده  عنوان  استان  در  کسب وکار 

کسب وکار استان دارد.
کمک به اشتغال و تولید در  • امسال تسهیالت خوبی در بخش های مختلف برای 
استان در نظر گرفته شده است که با این روند جذب آن ها کند خواهد شد و بخشی از 

این تسهیالت از دست می رود.
• موانع پیش روی پرداخت تسهیالت بانکی به بخش خصوصی شامل مشکالت 

وثیقه، موانع عمومی و بروکراسی اداری است.
شورای  در  خصوصی  بخش  تشکل های  یک ساله  عضویت  پایان  به  توجه  با   •
که تعامل و  کنیم  گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، باید تشکل هایی را وارد شورا 

پویایی داشته باشند، از بخش های مختلف بوده و به شورا  ایده بدهند.

هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه:
فضای کسب وکار استان نامناسب است

کسب وکار در استان بسیار نامناسب است و مهم ترین دلیل این  • وضعیت فضای 
فضای نامناسب ساختارهای دولتی و بانک ها هستند.

کشور ازجمله رکود، توقف های  که بار برخی مسائل  گناهی ندارد  • بخش خصوصی 
مقطعی صادرات و تحریم ها را به دوش بکشد.

• بخش خصوصی ما در بسیاری از موارد منابع چندانی ندارد و در این شرایط بانک ها 
کمک این بخش بیایند. از سوی دیگر بخش خصوصی هم باید بانک ها را  باید به 

به عنوان شریک خود بپذیرند.
• بانک ها موظف اند ایراداتی که بانک مرکزی یا بازرسی به آن ها می گیرد را احصا کنند 

تا از طریق بازرسی یا شورای گفت وگو حل وفصل شود.
• بانک ها و بخش خصوصی باید به ادبیات مشترک برسند.

• بازار مصالح ساختمانی ایجادشده در مناطق زلزله زده به ویژه در بخش کاشی، در اختیار 

استان های دیگر ازجمله یزد قرار گرفته و حیف است این بازار از دست کرمانشاه برود.

جهانبخش شکری، رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه:
ادامه اعتراض کامیون داران، مشکل جدید واحدهای تولیدی

• بسیاری از واحدهای تولیدی برای جابه جایی مواد اولیه و محصوالت تولیدی خود 
گر اعتصاب کامیون داران ادامه پیدا کند بسیاری از  به شدت به کامیون ها نیاز دارند. ا

واحدهای تولیدی استان با مشکل یا خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.
• نیاز به حمل ونقل شاید برای محصوالت ساختمانی، فوالد، سیمان و ... چندان 
غ خود را تا مرغداری  حیاتی نباشد، اما برای واحدهای مرغداری که با کامیون دان مر

حمل می کنند بسیار ضروری است.
• یکی دیگر از مشکالت پیش روی بخش خصوصی باال رفتن یک شبه نرخ ارز است. 
تولیدکننده باید در شرایطی تسهیالت ارزی دریافتی را تا سه برابر بیشتر پس بدهد که 
که سالی 10 درصد هم از ارزش آن به  کرده  این تسهیالت را هزینه خرید ماشین آالتی 

ک کم می شود. دلیل استهال

علی اصغر جانجانی، رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل استان کرمانشاه:
هزینه های کامیون داران افزایش چشمگیر داشته است

• از اوایل خرداد چند عامل به صورت هم زمان سبب افزایش قابل توجه هزینه های 
کامیون داران شد. عوارض داخل جاده ای، افزایش قیمت سه برابری نرخ حق بیمه 

که یک روزه اتفاق افتاد و کاهش تناژ حمل کامیون ها ازجمله این مشکالت است.
• در کرمانشاه مشکالت دیگری هم پیش روی کامیون داران است. در کرمانشاه توازن 
مناسبی بین تعداد کامیون و میزان بار وجود ندارد و به دلیل بیکاری باالیی که داریم 

تعدادی زیادی از افراد به سمت کامیون داری روی آورده اند.
• در فصلی که رونق کشاورزی را داریم با کمبود کامیون مواجهیم و در سایر فصول مازاد 
کامیون داریم که البته طی سال های اخیر با راه اندازی صنایع سیمان، پتروشیمی و ... 

وضعیت کمی بهتر شده است.
برای  تهدید  یک  می تواند  گاهی  که  است  دیگری  عامل  استان  بودن  مرزی   •
که بار خود را  کرمانشاه می شوند  کامیون از مرز وارد  کامیون داران باشد. روزانه صدها 
خالی کرده  و آماده برگشت به نقاط مختلف کشور هستند. این کامیون ها می توانند بار 
واحدهای تولیدی یا کشاورزی استان را با هزینه کمتر جابه جا کنند و به لحاظ این که 
بار موجود برای رانندگان کرمانشاه را حمل می کنند، گاهی تهدید محسوب می شوند.
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حاضران در کنفرانس
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و نخست وزیر اقلیم 
این  در  حاضر  چهره های  برجسته ترین  از  کردستان 
کنفرانس بودند. به دیگر حاضران کنفرانس در ادامه اشاره 

شده است:
از بازرگانان و اعضای اتاق های بازرگانی  کثیری  1. جمع 

کشورمان
2. رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه و عضو هیئت رئیسه اتاق 

ایران
3. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران

4. سفیر ایران در عراق
و  اربیل  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسول های   .5

سلیمانیه
6. رئیس ستاد ویژه عراق

7. استانداران استان های تهران و ارومیه
8. معاون بانک مرکزی ایران

9. روسای اتاق های کردستان، آذربایجان شرقی، کاشان، 
اصفهان و همدان

10. وزرای صنعت و معدن عراق و اقلیم کردستان
11. استانداران استان های اقلیم کردستان عراق

12. روسای اتاق های اقلیم و جمع پرتعدادی از بازرگانان 
و فعاالن اقتصادی کشور عراق

آنچه در کنفرانس گذشت
خیاط  جلیل  دارا  خیرمقدم  با  کنفرانس  روز  نخستین 
و  شد  شروع  اقلیم  بازرگانی  اتاق های  اتحادیه  ریاست 
مقاماتی همچون نخست وزیر اقلیم، وزیر صنعت، معدن 
و  اقلیم  صنایع  وزیر  ایران،  اسالمی  جمهوری  تجارت  و 
کرمانشاه و عضو هیئت رئیسه  سپس رئیس اتاق بازرگانی 
اتاق ایران، دکتر مقیمی استاندار تهران، وزیر شهرداری 
گردشگری اقلیم و خسرو تاج ریاست سازمان توسعه  و 

تجارت سخنرانی کردند.

اقتصادی  فعالیت های  توسعۀ  بر  سخنرانی ها  این  در 
ضرورت  موجود،  موانع  حل وفصل  کشور،  دو  تجاری  و 
تجارت آزاد، تسهیل در امور گمرکی، ایجاد شهرک صنعتی 
مشترک، توسعۀ خدمات فنی و مهندسی و نیز تشکیل 
کمیته ای با رویکرد توسعه تجاری و بررسی و حل وفصل 

موانع موجود اشاره شد.
کرمانشاه و عضو  اتاق  رئیس  کاشفی،  کیوان  ادامه  در 
ضرورت  همچون  مسائلی  به  ایران  اتاق  هیئت رئیسه 
و  پولی  و  بانکی  موانع  حل وفصل  مبادالت،  توسعه 
عملکرد صرافی ها، تاسیس شرکت حمل و نقل مشترک 
کاال، راه اندازی مرکز داوری برای  و فرآیند حمل یکسره 
سرمایه گذاری  ضرورت  و  تجار  مالی  اختالفات  حل 
آن ها  به  خود  سخنرانی  در  و  داشته  کید  تا مشترک 

کرد. اشاره 
کنفرانس جلسات سه گانه هم زمان  در بعدازظهر روز اول 
صنعت،  حوزه های  در  تخصصی  پنل های  به صورت 
خدمات  تجاری،  مرزهای  و  بازارچه ها  و  سرمایه گذاری 
فنی و مهندسی و حمل ونقل تشکیل شد. در روز دوم، 
پنل های تخصصی در حوزه های صنعت، سرمایه گذاری و 

بازرگانی با حضور مدعوین کنفرانس برگزار شد.

کردستان عراق در شهر اربیل عراق برگزار شد کنفرانس توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و اقلیم 

بستر توسعه تجارت
کنفرانــس توســعه روابــط اقتصــادی جمهــوری  کــردن زمینه هــای توســعه روابــط اقتصــادی و یافتــن افق هــای جدیــد از تبــادالت، بهانــه ای بــود بــرای برگــزاری  مهیــا 
کنفرانــس در روزهــای دوازدهــم و ســیزدهم اردیبهشــت ماه در شــهر اربیــل برگــزار شــد و شــماری از مقامــات  کردســتان عــراق؛ ایــن  اســالمی ایــران و اقلیــم 

کشــور در آن حضــور داشــتند. عالی رتبــه اقتصــادی و فعــاالن اقتصــادی دو 

اخبار
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کرد: کردستان عراق عنوان  کنفرانس توسعه روابط اقتصادی ایران و اقلیم  عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در 

به دنبال افق های جدید در روابط اقتصادی هستیم
کنفرانــس توســعه روابط  کــه در  کردســتان عــراق از مهم تریــن محورهایــی بــود  گرفتــن افق هــا و اســتراتژی های جدیــد در روابــط اقتصــادی بــا اقلیــم  کار  یافتــن و بــه 
کنفرانــس هم زمــان بــا ســفر دوروزه هیئــت اعزامــی اســتان های هم مــرز عــراق بــه  ح شــد. ایــن  کردســتان عــراق مطــر اقتصــادی جمهــوری اســالمی ایــران و اقلیــم 
کرمانشــاه به عنــوان سرپرســت، ایــن  کاشــفی، عضــو هیئت رئیســه اتــاق ایــران و رئیــس اتــاق بازرگانــی  کیــوان  اربیــل و جمعــی از فعــاالن اقتصــادی انجــام شــد. 

کرمانشــاه در پــی آمــده اســت. کــرد. برجســته ترین محورهــای مطــروح از ســوی رئیــس اتــاق بازرگانــی  هیئــت اعزامــی را همراهــی 

1. ضرورت دارد مبانی جدید اقتصادی خود را بر اساس 
تحوالت موجود و آینده پیش  رو تدوین کنیم.

کشور ایران و عراق  2. سوابق طوالنی تجارت بین دو 
کنار پتانسیل های  و به ویژه منطقه اقلیم کردستان در 
موجود در دو کشور و همچنین عالقه مندی مسئوالن 
بر  چنانچه  مبادالت،  افزایش  به  اقتصادی  فعاالن  و 
پایه برنامه ریزی اصولی متمرکز شود موجب شکوفایی 

بیشتر اقتصاد دو کشور خواهد بود.
که در یک منطقه و اقلیم زندگی می کنند  3. مردمی 
و مشترکات فراوان و مشکالت واحد دارند سزاوارترین 
افراد برای بهره مندی از منابع و ثروت های اقتصادی 

موجود در آن منطقه اند.
ک سازی عراق  4. شرایط فعلی در منطقه به ویژه پس از پا
کشور  این  اقتصاد  در  جدیدی  افق های  داعش  شر  از 
کرده است. تدوین این افق ها و استراتژی های  ایجاد 

جدید از مهم ترین اهداف ما در این اجالس است.
گام برداشتن به سوی تجارت استاندارد و اصولی،   .5
انجام سرمایه گذاری های مشترک در حوزه های متنوع 

کشاورزی، صنایع غذایی و  مانند نفت و پتروشیمی، 
کردن پایه های  گردشگری می تواند ضمن مستحکم 
ایجاد  سبب  اقتصادی  فعاالن  و  مردم  بین  دوستی 

اشتغال، ثروت و رفاه مردم این منطقه باشد.
6. تجار و تولیدکنندگان ایرانی سوابق روشن و خوبی 
از دو دهه دادوستد تجاری با همپایان شان در اقلیم 

که این امر پیش زمینه مناسبی برای  کردستان دارند 
افزایش مراودات اقتصادی و افزایش حجم مبادالت 
سال  پایان  تا  دالر  میلیارد  چهار  مبلغ  به  رسیدن  و 

میالدی آینده خواهد بود.
7. اتاق های بازرگانی اقلیم کردستان ارتباط گسترده ای 
با اتاق های ایران دارند، مناسبات دوستانه و نزدیک 
اتاق های ایران و اقلیم می تواند پایه گذار تنوع بخشی به 

مبادالت اقتصادی دو طرف شود.
ایجاد تسهیالت  ایران خواهان  بازرگانی  اتاق های   .8
بخش  اقتصادی  همکاری های  توسعه  برای  الزم 
خصوصی دو کشور هستند و این نشست مهم را گامی 

در جهت نیل به این امر مهم می دانند.
تشکیل  برای  را  نمایندگانی  تا  داریم  آمادگی   .9
کمیته های تخصصی و دائمی برای پیگیری و توافقات 
این نشست و هماهنگی الزم برای اهداف ترسیم شده 

معرفی کنیم.
10. پیشنهاد دارم این نشست ها به صورت ساالنه و با 

تنظیم دستور جلسه مشخص، برگزار شود.
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کاالی ایرانی برداشتن موانع تولید، مصداق حمایت از 

رئیس اتاق کرمانشاه:
حمایـت از کاالی ایرانـی، بخش مهمـی از پازل اقتصاد 

مقاومتی است

تکریـم  آییـن  در  کرمانشـاه  اتـاق  رئیـس  کاشـفی،  کیـوان 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس  معارفـه  و 
کرمانشـاه و  کاهـش سـه درصدی نـرخ بیـکاری  کرمانشـاه 
پاییـن آمـدن یـک رتبـه در کشـور را نقطـه امیدی دانسـت 
که  کاهش نرخ بیکاری آن هم در فصل زمسـتان  گفت:  و 
آمـار بیـکاری معمـوال بـاال مـی رود، رویـداد مثبتـی اسـت.
گر تالش  کرمانشـاه، ا گفته رئیس اتاق بازرگانی اسـتان  به 
کوشـش مضاعـف داشـته باشـیم و فضـای اقتصـادی  و 
نـرخ  بیشـتر  کاهـش  امـکان  دهیـم،  بهبـود  را  کرمانشـاه 

بیـکاری را داریـم.
نام گـذاری  بـه  ادامـه  در  ایـران  اتـاق  هیئت رئیسـه  عضـو 
کاالی ایرانی« از سوی  امسـال به عنوان سـال »حمایت از 
کاالی  گفت: حمایت از  کرد و  مقام معظم رهبری، اشاره 

تولیـد داخـل قسـمت مهمـی از پـازل اقتصـاد مقاومتـی 
را  مقاومتـی  اقتصـاد  اهـداف  از  زیـادی  بخـش  و  اسـت 

کـرد. محقـق خواهـد 
بـه  اشـاره  بـا  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  هیئت رئیسـه  عضـو 
تامیـن  ازجملـه  تولیـدی  واحدهـای  متعـدد  مشـکالت 
نقدینگی، مسـائل مالیات و تامین اجتماعی، تسـهیالت 
برداشـت  کـرد:  تصریـح   ،... و  اداری  بروکراسـی  بانکـی، 
کاهـش هزینـه آن هـا اولیـن  موانـع پیـش روی واحدهـا و 

اسـت. ایرانـی  کاالی  از  بـرای حمایـت  گام 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  پیشـین  رئیـس 

کرمانشـاه:
کد رونق تولید برای بنگاه های صد درصد را

صنعـت،  سـازمان  پیشـین  رئیـس  حقیقـی  نعمـت اهلل 
کرمانشـاه در این مراسـم از نقش  معدن و تجارت اسـتان 
مهـم صنعـت، معـدن و تجـارت در اقتصـاد کشـور و سـهم 
او  کـرد.  یـاد  40 درصـدی آن در تولیـد ناخالـص داخلـی 

و  معـدن  صنعـت،  مختلـف  حوزه هـای  این کـه  بیـان  بـا 
کرد: به ویژه  گیـرد، بیان  تجـارت بایـد مورد توجه ویژه قرار 
کـه نـرخ بیـکاری باالیـی دارد  کرمانشـاه  در اسـتانی ماننـد 
و زلزلـه اخیـر هـم مزیـد علت شـده، باید بیشـتر به مسـائل 

صنعـت، معـدن و تجـارت رسـیدگی شـود.
حـوزه  در  خـود  دوسـاله  عملکـرد  بـه  سـپس  حقیقـی 
کرد و افزود: در سـال های  صنعت، معدن و تجارت اشـاره 
93 و 94 تعـداد صـدور پروانه های بهره برداری صنعتی در 
که در سال 95 به 116 مورد و در سال  استان 49 مورد بود 
کاغـذی نیسـت  96 بـه 117 مـورد رسـید. ایـن رشـد مجـوز 
کـه واقعـا ایجـاد شـده و بـه بهره بـرداری  و اشـتغالی اسـت 

رسـیده اسـت.
رئیس پیشـین سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان 
گفـت: به عـالوه طـی دو سـال اخیـر 170 واحـد  کرمانشـاه 
کردیـم. در مـدت ایـن  کـد را فعـال  صنعتـی صـد درصـد را
که بسـیاری  کردیم  دو سـال نیـز 800 مجـوز صنعتـی صادر 
امـا  دارد،  فیزیکـی  پیشـرفت  از 20 درصـد  کمتـر  آن هـا  از 
سرمایه گذاری شـان حـدود 24 هـزار میلیـارد تومان اسـت 

کـه امیدواریـم بـه بهره  بـرداری برسـند.
او معتقـد اسـت، بـا مجموعـه ایـن اقدام هـا و تسـهیالتی 
گرفتـه شـده اسـت، امسـال  کرمانشـاه در نظـر  بـرای  کـه 
یـک سـال طالیـی بـرای اسـتان خواهـد بـود. حقیقـی از 
کـه در حـوزه معـادن انجـام شـده  گسـترده ای  اقدام هـای 
کیلومتـر از شـرق  اسـت هـم نـام بـرد و ادامـه داد: سـه هـزار 
کتشـافات خوبی  که ا کردیـم  گـذار  اسـتان را بـه ایمیـدرو وا

کرمانشــاه تقدیــر شــد و محســن رســتمی به عنــوان سرپرســت  طــی مراســمی از زحمــات نعمت الــه حقیقــی، رئیــس پیشــین ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
کیــد و رفــع موانــع تولیــد  کاالی ایرانــی تا کــه بــا حضــور جمعــی از فعــاالن اقتصــادی برگــزار شــد، بــر حمایــت از  جدیــد ایــن ســازمان معرفــی شــد. در ایــن مراســم 

ح شــده در ایــن نشســت را در پــی می خوانیــد. گزیــده ای از مــوارد مطــر به عنــوان یکــی از راهکارهــای ایــن مهــم عنــوان شــد. 

اخبار
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حـوزه  در  همچنیـن  داشـته ایم.  سـنقر  در  فلـز  حـوزه  در 
کـه سـهم بسـزایی در اشـتغال اسـتان دارد  نیـز  صنـوف 
بـه سـمت مشـاغل خـرد و خانگـی روی آوردیـم و سـال 
گذشـته نسـبت بـه سـال های 93 و 94 حـدود 16 برابـر در 

پروانه هـای اشـتغال خانگـی و خـرد رشـد داشـتیم.
در  صادرشـده  صنفـی  پروانه هـای  تعـداد  حقیقـی 
کـه  کـرد  اعـالم  مـورد  هـزار   10 نیـز  را  و 94  سـال های 93 
از  او  اسـت.  رسـیده  مـورد  هـزار  بـه 16  اخیـر  در دو سـال 
دانش بنیـان شـدن واحدهـای تولیـدی اسـتان هـم یـاد 
که در سـال های 93  گواهی هایـی  کـرد و ادامـه داد: تعـداد 
و 94 بـرای طرح هـای تحقیـق و توسـعه دادیـم سـه مـورد 

کـه در دو سـال اخیـر بـه 80 مـورد رسـیده اسـت. بـود 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  سرپرسـت 

: ه نشـا ما کر
تسهیالت یک هزار و 600 میلیارد تومانی برای توسعه 

اشتغال

محسـن رسـتمی سرپرسـت سـازمان صنعـت، معـدن و 
و 600  هـزار  یـک  از تسـهیالت  کرمانشـاه  اسـتان  تجـارت 
که امسـال برای ایجاد تولید و اشـتغال در  میلیارد تومانی 
گرفته شـده یاد  کرمانشـاه در بخش هـای مختلـف در نظـر 
کـرد و گفـت: ایـن رقم تسـهیالت به غیر از کمک های فنی 

گرفتـه شـده اسـت. و اعتبـاری در نظـر 
کمک این تسـهیالت ابتدا  رسـتمی معتقد اسـت، باید با 
تولیـد  بـه چرخـه  را  کـد  را و سـرمایه گذاری های  واحدهـا 
برگردانیـم، سـپس بـه افزایش ظرفیت واحدهـای موجود 
واحدهـای  ایجـاد  سـراغ  بعـدی  درجـه  در  و  بپردازیـم 
صنعتـی و سـرمایه گذاری های جدیـد برویـم. سرپرسـت 
کرمانشاه خاطر  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمانشـاه در زمینه صنعت، معدن و تجارت  کرد:  نشـان 
پتانسـیل های زیـادی دارد و بـا توجـه بـه این کـه نیمـی از 
کشـور در ایـن بخـش اسـت بایـد بـه توسـعه ایـن  اشـتغال 
حوزه ها بپردازیم و بتوانیم از ِقِبل آن ایجاد شـغل داشـته 

باشـیم.
مشاور معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت صنعت، 

معدن و تجارت:
با خرید کاالی غیر ایرانی خودزنی نکنیم

مشـاور معـاون مدیریـت و توسـعه منابـع وزارت صنعـت، 
کاالهای غیر ایرانی  معـدن و تجـارت گفت: نباید با خریـد 

زمیـن  را  کشـور  داخـل  تولیدکننـدگان  و  کنیـم  خودزنـی 
بزنیم.

کاالی ایرانی بر اساس شعار مدنظر  او از اهمیت توجه به 
کمـک بـه  کـرد و افـزود: تنهـا راه  مقـام معظـم رهبـری یـاد 
کاالهای تولید داخل  کشـور حمایت از  اقتصاد و اشـتغال 
و خریـد کاالی ایرانـی اسـت. نبایـد زمینـه ای فراهـم کنیم 
به نوعـی  و  بخـورد  زمیـن  کشـور  داخلـی  تولیدکننـده  کـه 
کنیـم. عدم حمایـت از تولیـد داخلـی حتـی بـه  خودزنـی 

شـوخی در فضـای مجـازی هـم نبایـد مطـرح شـود.
غالمرضا مودب شعار در ادامه از ویژگی ها و پتانسیل های 
کرمانشـاه به دلیل  کرد و ادامه داد:  کرمانشـاه یاد  اسـتان 
کشـور عراق  کـه با  موقعیـت جغرافیایـی، پتانسـیل مـرزی 
کشـور اسـت و باید  دارد و ... پایگاه بزرگ توسـعه در غرب 
کرمانشـاه با این  جایـگاه فعلـی آن ارتقـا یابد. حیف اسـت 
همـه توانمنـدی، در زمینـه صنعـت و معدن هـم جلوتر از 

بقیه اسـتان ها نباشد.
 معـاون هماهنگـی امــــــــــــــور اقتصــــــــــادی اسـتانداری

 کرمانشاه:
از بازار 80 میلیونی خرید کاالی ایرانی غافل نشویم

کرمانشاه با  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
بیـان این کـه نبایـد از بـازار 80 میلیونی خریـد کاالی ایرانی 
کار دل اسـت، نه  کاالی ایرانی  گفت: خرید  غافل شـویم، 

کار بخشنامه و دستورالعمل.
دهیـم  اجـازه  نبایـد  این کـه  بیـان  بـا  رحیمـی  رضـا 

گفـت:  کاالی ایرانـی در حـد شـعار بمانـد،  حمایـت از 
کاالی  کشـور راهـی جـز خریـد  کمـک بـه اقتصـاد  بـرای 
گذشـته  سـال های  در  متاسـفانه  نداریـم.  ایرانـی 
کردنـد و  دشـمنان بـا بهانه هـای واهـی ایـران را تحریـم 
مانـع از ورود تکنولـوژی و درآمدهـای ارزی بـه داخـل 
کـه بـه تولیـد صدمـه زد، امـا بـا حمایـت  کشـور شـدند 
مقـام معظـم رهبـری و تدابیـر ایـن دولـت وضـع بهتـر 
کاالی ایرانـی در  شـده و مـا هـم وظیفـه داریـم بـا خریـد 

باشـیم. تولیدکننـدگان  کنـار 
کشـور  داخـل  در  کرمانشـاه،  اسـتاندار  معـاون  گفتـه  بـه 
بـازار خـوب 80 میلیـون نفـری بـرای خرید کاالهـای ایرانی 
گفت: بسیاری  که نباید از آن غافل شویم. رحیمی  داریم 
کـه از مـا عقـب بودنـد و ظـرف چنـد سـال بـه  کشـورها  از 
کاالی  پیشـرفت و توسـعه رسـیدند نیـز در درجـه اول از 

کردنـد. تولیـد داخلـی خـود حمایـت 
رحیمــی در ادامــه از افــق روشــن پیــش روی تولیــد در 
کــرد و افــزود: حــدود ســه هــزار میلیــارد  کرمانشــاه یــاد 
ــاری  ــی و اعتب ــک فن کم ــره و  کم به ــهیالت  ــان تس توم
گرفتــه  کرمانشــاه در نظــر  کمــک بــه اشــتغال  بــرای 

شــده اســت.



102

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه:
خ ارز، منابع ارزی کشور به »تاراج« می رود با این روند نر
گر وضعیت نرخ ارز به همین شکل ادامه پیدا کند، منابع  ا
گری  کشور به تاراج خواهد رفت و عده ای به سودا ارزی 
اتاق  رئیس  کاشفی،  کیوان  پرداخت.  خواهند  واردات 
از  استان  نمایندگان  با  نشست  در  کرمانشاه  بازرگانی 
که تاثیر زیادی بر فعالیت  کرد  کشور یاد  مشکالت ارزی 

بخش خصوصی داشته است.
او با اشاره به سیستم تک نرخی چهار هزار و 200 تومانی 
کرد: این  کید  کنون برای ارز پیش بینی شده است، تا که ا
گر زودتر تدبیری برای آن  روش قطعا موفق نخواهد بود و ا
کشور  اندیشیده نشود شاهد به تاراج رفتن منابع ارزی 
بازرگانی  اتاق  هیئت رئیسه  عضو  گفته  به  بود.  خواهیم 
اول  ماه  دو  در  تنها  که  است  آن  امر  این  نتیجه  ایران، 

که  امسال 20 میلیارد دالر ثبت سفارش واردات داشتیم 
روی دست ما مانده است و قطعا به آن ها این میزان ارز 

داده نخواهد شد.
کاشفی با بیان این که معموال کل واردات در کشور در سال 
حدود 35 تا 40 میلیارد دالر است، افزود: با این روند تا 
به  واردات  برای  دالر  میلیارد   120 حدود  امسال  پایان 
که نرخ دالر  کشور نیاز ارزی خواهیم داشت. در شرایطی 
برای واردات چهار هزار و 200 تومان باشد هر آنچه با این 
کشور شود سود خالص خواهد بود و همه برای  نرخ وارد 
واردات هجوم می آورند. اتاق بازرگانی ایران چند پیشنهاد 
گرچه مورد تایید  برای وضعیت نرخ ارز ارائه کرده است که ا
گرفته، اما هنوز  کارشناسی و برخی وزرای دولت قرار  بدنه 

اجرایی نشده است.
کرد:  یادآوری  کرمانشاه  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 

که از ذخایر ارزی محافظت  پیشنهاد اصلی ما این است 
کاالهای اساسی، دارو و  شود تا بتوانیم آن را برای واردات 
بخشی از خط تولید استفاده کنیم. به عالوه باید بازارهای 
ثانویه و صرافی های مجاز را به رسمیت بشناسیم، زیرا بازار 
که در بازار آزاد وجود دارد خود  هم معموال با این نرخ روز 

را وفق می دهد.
اجازه  باید  اقتصادی،  مسائل  کارشناس  این  گفته  به 
اساس  بر  سال  هر  یعنی  شود،  داده  نیز  ارز  نرخ  تعدیل 
کشور رقمی به نرخ ارز اضافه  نرخ تورم داخل و خارج از 
شود، اما در قیمت ها ثبات داشته باشیم. او با بیان این که 
مهم تر از نرخ ارز ثبات آن است، گفت: عدم ثبات بسیاری 

از بازارها را به رکود و بی ثباتی کشانده است.
کرمانشاه به نامناسب بودن  رئیس اتاق بازرگانی استان 
کسب وکار استان و سیر نزولی آن طی چهار فصل  فضای 

کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی برگزار شد نشست فعاالن اقتصادی با نمایندگان مردم 

هم نوا برای پویایی اقتصاد
کشــور می داننــد، اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن نیــز پارلمــان بخــش  کــه مجلــس شــورای اســالمی را پارلمــان تصمیم گیــر در تمــام شــئون و ارکان  همان گونــه 
گاهــی ایــن پارلمــان بخــش خصوصــی بــرای  کــه هــر چــه توانمندتــر شــدنش، آب بــه آســیاب توســعه و اشــتغال می ریــزد؛ حــال  خصوصــی در حــوزه اقتصــاد اســت 
ــه  ک ــود  ــه همیــن رو ب ــا همــان مجلــس شــورای اســالمی دارد. ب ــذار ی ــر و قانون گ ــه همراهــی و هم صدایــی نهــاد تصمیم گی ــاز ب پیشــبرد برنامه هــا و راهبردهــا نی
کرمانشــاه بــا نماینــدگان مــردم ایــن اســتان در مجلــس شــورای اســالمی برگــزار شــد تــا فرصتــی بــرای توســعه شــود و بســتری  نشســت فعــاالن اقتصــادی اســتان 

همــوار بــرای پویایــی اقتصــاد.
گذشت. گذرا دارد به آنچه در این نشست  گزارش حاضر نگاهی 

اخبار
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کسب وکار  کنون از نظر فضای  گفت: ا کرد و  گذشته اشاره 
ورود  اصلی  مانع  امر  این  هستیم.  کشور  آخر  استان  دو 
سرمایه گذار به داخل استان است و هیچ سرمایه گذاری 
و  شود  کرمانشاه  وارد  شرایطی  چنین  در  نیست  حاضر 

سرمایه گذاری کند.
ایران معتقد است، در  بازرگانی  اتاق  عضو هیئت رئیسه 
ویژه  مناطق  و  تجاری  آزاد  مناطق  کارکرد  شرایط  این 
اقتصادی از دست خواهد رفت. کاشفی اظهار کرد: بعد از 
کنون  این که چند منطقه ویژه اقتصادی و آزاد تجاری که ا
ماراتنی  کشور  در  شود،  تعیین تکلیف  است  مجلس  در 
باید  هم  ما  و  داشت  خواهیم  سرمایه گذار  جذب  برای 
بتوانیم در این مورد حتی با استان های هم جوار رقابت 
کسب و کار استان  کنیم. باید تا قبل از این شرایط فضای 

را بهبود ببخشیم.
از دستگاه های دولتی در  برخی  این که  بیان  با  کاشفی 
نشان  مقاومت  خود  از  استان  کسب و کار  فضای  برابر 
برخی  که  است  حالی  در  این  کرد:  عنوان  می دهند، 
را  کسب و کار  فضای  معنای  هنوز  دولتی  بخش های  از 
که در ید بخش خصوصی  نمی دانند و آن چیزی است 
کمیت و دولت است.  نیست و عمده آن در اختیار حا
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه همچنین از تشکیل 
کید استاندار  کمیته ای برای بهبود فضای کسب وکار با تا
کمی بهتر  که امید است با فعالیت آن وضعیت  خبر داد 

شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه:
کرمانشاه پیش قراول تجارت با عراق باشد

کید کرد: این  رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تا
استان باید پیش قراول ارتباطات تجاری با عراق باشد. 
اقتصادی  شرایط  به  اشاره  با  فالحت پیشه  حشمت اهلل 
شده  آغاز  تحریم ها  از  تازه ای  دوران  کرد:  عنوان  کشور، 
بخش  فعاالن  و  باشیم  آماده  آن  به  ورود  برای  باید  که 

خصوصی سربازان این دوران جدید هستند.
لزوم فعال شدن بیش ازپیش بخش خصوصی  در  بر  او 
کشور  که بودجه  کرد و ادامه داد: در شرایطی  کید  کشور تا
کمک  عمدتا صرف هزینه های جاری می شود باید برای 

به اقتصاد کشور، بخش خصوصی را تقویت کنیم.
شورای  مجلس  در  داالهو  و  غرب  اسالم آباد  نماینده 
اسالمی  از مزیت های استان کرمانشاه هم یاد کرد و افزود: 
که از بعد اقتصادی، سیاسی و استراتژیک  تنها مرزهایی 
کرمانشاه  می تواند تا دریای مدیترانه امتداد یابد مرزهای 
است که هم برای استان یک فرصت است و هم می تواند 

کشور را از تهدید نجات دهد.
پیش قراول  باید  کرمانشاه  این که  بیان  با  فالحت پیشه 
تجارت با عراق باشد، یادآور شد: میزان مبادالت تجاری 
کشور اروپایی  ایران با عراق در شرایط خوب دو برابر 2٨ 
است، آن هم در شرایطی که این مبادالت 90 به ١0 به سود 
کرمانشاه  ما است. او از آمادگی مجمع نمایندگان استان 
با مسئوالن و نمایندگان عراق برای  برای تعامل بیشتر 
باید جلسات  گفت:  افزایش مراودات تجاری خبر داد و 
مشترکی در اربیل عراق و همچنین داخل استان برای رفع 
مشکالت دو طرف برگزار کنیم تا هم پیشنهادهای خود را 
به دولت مرکزی عراق برسانیم و هم ببینیم رقبای ما در 

این کشور چه کاری می کنند.
بخش  بیشتر  تعامل  خواستار  مجلس  نماینده  این 
ما  کرد:  کید  تا و  شد  نیز  استان  نمایندگان  با  خصوصی 
تدوین  آینده  سال  بودجه  پیش نویس  که  تابستان  از 
پیشنهادهای  برای  خصوصی  بخش  پذیرای  می شود 
آن ها هستیم و درهای دفتر ما همیشه به روی بخش 
گر مانع و  کرد: ا خصوصی باز است. فالحت پیشه اظهار 
مشکل خاصی نیز در استان پیش روی فعالیت بخش 

خصوصی است، در مجلس پیگیر آن خواهیم بود.
با بیان این که جلسات مشترک مجمع نمایندگان با  او 
بخش خصوصی باید به صورت مستمر و بین 35 روز تا سه 
کرد: در جلسه بعدی  ماه یک بار برگزار شود، خاطرنشان 
در حضور استاندار و سایر مسئوالن مربوط خواهیم بود تا 

پیگیر رفع موانع کسب وکار در فضای استان باشیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه به انتقاد برخی 
کشاورزی درباره عدم پرداخت مطالبات  از فعاالن بخش 
کشاورزان هم اشاره کرد و گفت: هیچ تذکری درباره قیمت 
چغندرکاران  بدهی  پرداخت  یا  گندم  تضمینی  خرید 
نباشند.  آن  در  کرمانشاه  نمایندگان  که   نیست 

نمایندگان  تصرف  دخل  و  موضوع  درباره  فالحت پیشه 
مجمع  کرد:  بیان  نیز  استان  مدیران  نصب  و  عزل   در 
کمترین دخالت را در عزل  و نصب ها  نمایندگان استان 
تذکر  هستند  کارآمد  نا که  افرادی  مورد  در  فقط  و  دارند 

می دهند.

سیدقاسم جامی، نماینده کرمانشاه:
و  خصوصی  بخش  جلسات  مستمر  برگزاری  لزوم 

مجمع نمایندگان
کرمانشاه در مجلس شورای  سیدقاسم جامی نماینده 
مجمع  بیشتر  همکاری  و  انسجام  خواستار  نیز  اسالمی 
افزود:  و  شد  استان  مباحث  پیگیری  برای  نمایندگان 
این که مجمع نمایندگان با هم پیگیر یک موضوع واحد 
برای کرمانشاه باشند کم اتفاق می افتد. او بر لزوم برگزاری 
نمایندگان  مجمع  و  خصوصی  بخش  جلسات  مستمر 
کید کرد و ادامه داد: این جلسات باید خروجی مناسبی  تا

داشته باشد.

شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اسالمی:

مشکل اصلی بخش خصوصی »رقابت با دولت« است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
رقابت  کشور  خصوصی  بخش  مشکل  مهم ترین  گفت: 
اصلی ترین  حسینی کیا  سیدجواد  است.  آن  با  دولت 
مشکل بخش خصوصی در کشور را رقابت با دولت دانست 
گر دولت از رقابت با بخش خصوصی دست  کرد: ا و اظهار 
به عالوه  کرد.  خواهد  باز  را  خود  راه  بخش  این  بردارد، 
کمیت باید سهم خود را در ضررهای بخش خصوصی  حا
پرداخت کند، زیرا در بسیاری از موارد بخش خصوصی در 
جریان یک مسئله سیاسی و ... ضررهایی می کند که هیچ 

نقشی در آن نداشته است.
کلیایی در مجلس شورای اسالمی مبارزه  نماینده سنقر و 
با قاچاق کاال را از دیگر مواردی دانست که به تقویت بخش 
گردش  کنون  ا کرد:  یادآوری  و  می کند  کمک  خصوصی 
تومان و  کشور ١5 هزار میلیارد  ک قاچاق در  مالی پوشا
با  تا ١2 هزار میلیارد تومان است. حسینی کیا  سیگار ١0 
گردش مالی سیگار قاچاق  تا 70 درصد  این که 60  بیان 
کشور در اختیار دو شرکت خارجی است، خاطرنشان کرد: 
چطور این شرکت ها می توانند پول سیگار را به ارز تبدیل 
برای  خصوصی  بخش  اما  کنند،  خارج  کشور  از  و  کرده 

واردات ارز ندارد.
از موانع پیش  را نیز یکی دیگر  بر ارزش افزوده  او مالیات 
که به درستی اجرا نشد و  روی بخش خصوصی برشمرد 
مشکالتی را برای این بخش ایجاد کرده است و ادامه داد: 
بیمه گردش، مسائل  باالی تسهیالت، سرمایه در   نرخ 

و ... نیز از دیگر مشکالت بخش خصوصی است.
این نماینده مجلس با بیان این که نمی توان تمام موانع 
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برداشت،  کامل  به طور  را  خصوصی  بخش  روی  پیش 
کید کرد: بخشی از این موانع مربوط به محدودیت های  تا
کوششی  هیچ  از  نمایندگان  است.  کشور  در  قانونی 
کمک به استان و فعاالن بخش خصوصی فروگذار  برای 

نمی کنند.

ح کرد: احمد صفری نماینده کرمانشاه مطر
موانع اصلی بهبود فضای کسب وکار

با اشاره به چند مانع  کرمانشاه  احمد صفری نماینده 
سیاسی  درگیری های  گفت:  کسب وکار،  فضای  اصلی 
کرمانشاه  که نمی گذارد در  یکی از مهم ترین عوامل است 
منازعات  از  سال هاست  برود.  پیش  به خوبی  کارها 
کرمانشاه وقتی که یک  سیاسی هیچ سودی نبردیم. در 
او  کار  مانع  اصالح طلبان  است،  راس  در  اصولگرا  فرد 

می شوند و برعکس.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه عوامل اقتصادی 
به ویژه بی ثباتی در نرخ ارز را از دیگر مشکالت پیش روی 
که امکان تصمیم گیری درست  بخش خصوصی دانست 
را می گیرد. وقتی که در مدت یک سال 30 میلیارد دالر از 
کشور خارج می شود پیامدی جز باال رفتن  ذخایر ارزی 
نرخ ارز نخواهد داشت. همچنین عوامل اجتماعی، عقب 
بودن از تکنولوژی روز و ... نیز از دیگر موانع پیش  روی 

بخش خصوصی است.

و  ذهاب  سرپل  قصرشیرین،  نماینده  تجری  فرهاد 
گیالن غرب:

درباره رفع مشکالت، واقع بین باشیم
گیالن  فرهاد تجری نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و 
گفت: باید درباره رفع مشکالت پیش روی بخش  غرب 
خصوصی واقع بین باشیم و بدانیم که امکان تغییر قوانین 
کرمانشاه وجود ندارد. قطعا  و مقررات صرفا برای استان 
نمی توانیم مصوبه ای در مجلس بگیریم که همه مشکالت 
کرمانشاه را یک باره حل کند؛ اما نمایندگان مجلس آن قدر 
گر در حوزه مدیریتی مقررات سخت گیرانه  که ا نفوذ دارند 
وجود دارد بتوان با رایزنی و گفت وگو بخشی از این مقررات 

را تعدیل کرد یا یک نسخه منطقه ای برای آن پیچید.

شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانات:
کار بخش خصوصی با کاغذبازی پیش  نمی رود

شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانات نیز با بیان این که 
این  با  افزود:  هستیم،  خصوصی  بخش  حامی  همواره 
بروکراسی شدید و کاغذبازی که داریم کار بخش خصوصی 
در  را  سرمایه گذاران  حضور  شرایط  بارها  نمی رود.  پیش 
کردیم اما این بروکراسی، سرمایه گذاران را  استان فراهم 

فراری داده است.
نماینده پاوه و اورامانات خواستار حمایت بیشتر از جوانان 
بیکار مناطق مرزنشین شد و افزود: مرز برای این جوانان 

در حال تبدیل شدن به تهدیدهای امنیتی است.
نادری با انتقاد از ریخت وپاش هایی که در برخی از بخش ها 
انجام می شود، عنوان کرد: در شرایطی که جوانان مناطق 
مرزی برای وام دو میلیون تومانی لنگ هستند، در برخی 

سازمان ها ریخت وپاش های چندمیلیونی می شود.

حسن سلیمانی نماینده کنگاور، صحنه و هرسین:
رفع موانع کسب وکار باید به صورت قانونی انجام شود

و  صحنه  کنگاور،  نماینده  سلیمانی  حسن  ادامه  در 
هرسین گفت: رفع موانع کسب و کار باید به صورت قانونی 
چارچوب  از  خارج  در  کاری  این که  امکان  و  شود  انجام 
ما  که  کرد  فراموش  نباید  نداریم.  دهیم  انجام  قانون 
امکان نوشتن یک قانون منطقه ای برای حل مشکالت 
کمک های  کرمانشاه را نداریم، اما می توانیم حمایت ها و 

منطقه ای برای کرمانشاه جذب کنیم.
این نماینده مجلس با بیان این که بخش خصوصی هم 
باید خود پای کار بیاید، عنوان کرد: متاسفانه در کرمانشاه 
ندارد.  وجود  آوردن  دست  به  پول  و  بودن  بازاری  تفکر 
سلیمانی با بیان این که مجمع نمایندگان استان همواره 
کرد: بخش  آماده پذیرش بخش خصوصی است، اظهار 
خصوصی هم باید برای رفع مشکالت خود سراغ ما بیاید.

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه:
یکسان  را  اصفهان  و  کرمانشاه  بازاریان  مالیات 

می گیرند

کرمانشاه از وضعیت مالیات اصناف  رئیس اتاق اصناف 
کرمانشاه گالیه کرد و گفت: مالیات بازار کرمانشاه و اصفهان 
را یکی می گیرند. رضا سلیم ساسانی در نشست فعاالن 
کرمانشاه  استان  نمایندگان  مجمع  و  خصوصی  بخش 
کرد:  کرمانشاه، اظهار  با اشاره به معضل بیکاری استان 
کنیم  باید تالش  ایجاد شغل جدید نمی خواهیم، فعال 

همین مشاغل موجودی که داریم حفظ کنیم.
کرد و ادامه  او از اشتغال زایی قابل توجه حوزه اصناف یاد 
که  کرمانشاه با مشکالت متعددی مواجه است  داد: بازار 
گر فکری به حال آن نشود همین اشتغال موجود را هم از  ا

دست می دهیم.
رئیس اتاق اصناف کرمانشاه به موضوع باال بودن مالیات 

برای بازاریان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: مالیات برای بازار 
کرمانشاه و اصفهان را یکسان حساب می کنند.

اصناف  اتاق  بازرسان  حقوق  درباره  ساسانی  سلیم 
اتاق  بازرسان  حقوق  موضوع  کرد:  کید  تا نیز  کرمانشاه 
که مطرح می شود و محلی برای  اصناف چند سال است 
که بر  پرداخت حقوق آن ها نداریم. این در حالی است 
که  اساس قانون باید 33 درصد از درآمد حاصل از جرائم 
به خزانه دولت می رود به اتاق های اصناف برای حقوق 
نشده  پرداخت  چیزی  کنون  تا که  شود  داده  بازرسان 

است.

رئیس خانه معدن کرمانشاه:
بخش خصوصی، حامی ندارد

از  نیز  کرمانشاه  معدن  خانه  رئیس  ابراهیمی  عارف 
افزود:  کرد و  انتقاد  کشور  بی توجهی به حوزه معدن در 
وزارت  تفکیک  پیگیر  داریم  توقع  مجلس  نمایندگان  از 
صنعت، معدن و تجارت باشند تا توجه به حوزه معدن 
بیشتر شود. او بخش خصوصی را بی کس ترین بخش در 
که هیچ کس حامی آن نیست و در شرایط  کشور دانست 

بسیار بد فضای کسب وکار به سختی فعالیت می کند.

کشاورزی  مدیرعامل تشکل های حمایتی و هدایتی 
ایران:

کشاورزان قشری مظلوم هستند
همچنین سجاد سنجابی مدیرعامل تشکل های حمایتی 
و هدایتی کشاورزی ایران گفت: کشاورزان قشری مظلوم 
کسی سراغ آن ها نمی آید تا به مشکالت شان  که  هستند 
مشکالت  با  کرمانشاه  کشاورزان  کنون  ا کند.  رسیدگی 
زیادی مواجه اند؛ برای مثال هنوز پول چغندرهای خود 

را دریافت نکرده اند.
کرمانشاه هم  ع  کارگران افغانی سر مزار سنجابی از حضور 
کشاورزی  کرد و یادآور شد: اصفهانی ها زمین های  انتقاد 
کرمانشاه را می گیرند و از کارگران افغانی استفاده می کنند، 
کرمانشاه  جوانان  از  بسیاری  که  است  شرایطی  در  این 

بیکارند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و 
گردشگری:

بخش  بر  گردشگری  حوزه  در  دولتی  بخش  نباید 
کم شود خصوصی حا

خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن  رئیس  امیری  فردین 
مشکالت  به  اشاره  با  نیز  گردشگری  و  هوایی  مسافرت 
گفت: نباید بخش دولتی را در  گردشگری استان،  حوزه 

کم کنیم. حوزه گردشگری بر بخش خصوصی حا
او همچنین خواستار راه اندازی پروازهای بین المللی در 
گردشگری استان  که می تواند به  کرمانشاه شد  فرودگاه 

کمک کند.

اخبار


