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 كیكی كه روزبه روز 
كوچک تر می شود

غایب بزرگ ویال

آمارها نشان می دهد سهم ایران از بازار سوریه تنها 3 درصد است. 
کشور می گوید می توان این رقم را تا 2.5  ظرفیت های اقتصادی دو 

میلیارد دالر در سال افزایش داد.

گر گذرتان به خیابان های نجات اللهی )ویال( و کریم خان تهران افتاده باشد،  ا
حتما فروشگاه های بزرگ فروش صنایع دستی را در این منطقه دیده اید. این 

محله از قدیم مرکز تجمع فروشگاه های صنایع دستی بوده و توریست های 
داخلی و خارجی، افرادی که قصد سوغاتی بردن به خارج از کشور را دارند هر جا 

که باشند برای خرید به این خیابان  می آیند تا هم از کیفیت آثاری که قرار است 
خریداری کنند مطمئن باشند و هم به واسطه تنوعی که در محصوالت این 

فروشگاه ها وجود دارد خریدی بهتر و دلخواه را تجربه کنند.

مروری بر ظرفیت های چشمگیر تولید 
محصوالت كشاورزی استان كرمانشاه

رویه ای جدید مبتنی بر ایده خلق ایده و 
كارآفرینی

گزارش تفصیلی از سهم محصوالت ایران 
در بازار سوریه

محور امنیت غذایی ایران اقتصاد استارت آپی

هرچند به دلیل کم برخورداری اقتصادی، استان کرمانشاه یکی از 
استان های پایین جدول امنیت غذایی به شمار می آید، اما همین استان 

یکی از قطب های مهم تولید محصوالت غذایی و فراهم کننده امنیت 
کنان دیگر استان های کشور است. نقش کرمانشاه در تولید  غذایی برای سا

مواد غذایی هم از نظر کیفی قابل توجه است و هم از نظر کمی.

بررسی استارت آپ ها و شیوه توسعه کسب وکارشان در دنیا نشان می دهد، 
ک به موتور محرک نوآوری شرکت های بزرگ  این شرکت های جوان و چاال
و باسابقه تبدیل شده اند. روش های علمی مختلفی در دنیا توسعه داده 
شده که به شرکت های بزرگ این امکان را می دهد با تسهیم گوشه ای از 

تجربیات، ظرفیت ها و شبکه خود با این شرکت ها با روشی...

فرار از تمرکز

ابــزار  بهتریــن  کامپیوترهــا  دور،  نه چنــدان  روزگاری  در 
شــرکت های  و  می شــدند  محســوب  اطالعــات  پــردازش 
نظامــی،  نهادهــای  و  علمــی  صنعتــی،  اقتصــادی،  بــزرگ 
کامپیوتــری،  می کوشــیدند بــا تجهیــز قوی تریــن ســامانه های 
ممکــن  کثــر  حدا بــه  را  خــود  اطالعــات  پــردازش  قــدرت 

برســانند.
کــرد تــا حــل مســئله ها، به جای  امــا اینترنــت، فرصتــی فراهــم 
کامپیوتــر  هــزاران  بــه  متمرکــز،  ســامانه  یــک  در  تحلیــل 
شــخصی و اداری در جغرافیــای دور و نزدیــک ســپرده شــود 
کــه امــکان حــل آن هــا متصــور نبــود، از  و ابرمســئله هایی 

طریــق قــدرت شــبکه حل وفصــل شــود.
ایــن درســت همــان ایــده ای اســت که حــدود 80 ســال پیش 
کامپیوتــر، ســبب شــکل گیری اتــاق بازرگانــی  و قبــل از اختــراع 
ایــران  اقتصــاد  کــه  زمــان  آن  در  شــد.  کرمانشــاه  اســتان 
گرفتــار شــرایط دشــوار جنــگ جهانــی و تغییــر  کرمانشــاه  و 
ــاهی  کرمانش ــار  ــی از تج ــود، جمع ــده ب ــور ش کش ــاه در  پادش
کــه می تــوان بــا همفکــری هــم، راهــی  بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــردن مخاطــرات تجــاری بیابنــد و درعین حــال،  کــم  بــرای 
مســئولیت های اجتماعــی خــود در قبــال مــردم آســیب دیده 

از ایــن شــرایط را نیــز جامــه عمــل بپوشــانند.
و  دشــوار  کــه  هرچقــدر  کشــور  اقتصــادی  مســائل  کنــون  ا
بغرنــج باشــد، قطعــا بــه  دشــواری اوایــل دهــه 1320 نیســت. 
کامــی  کــه دولت هــا یکــی پــس از دیگــری بــه دلیــل نا روزگاری 
در نظــم بخشــیدن بــه مســائل و بهبــود وضعیــت زیســت 
ــاره می گرفتنــد، بخــش خصوصــی توانســت  کن کار  مــردم، از 
کنــد و راه هایــی بــرای  فضــای جامعــه و منطقــه را تلطیــف 

ــد. ــی بیاب رشــد و بالندگ
پشــت  را   1397 ســال  پایانــی  فصــل  درحالی کــه  کنــون  ا
از  می تــوان  می رویــم،   1398 اســتقبال  بــه  و  سرگذاشــته 
گفــت؛  کــه اتفاقــا بایــد هــم  گفــت  کامی هــا و بی تدبیری هــا  نا
کــرد و ضــرورت دارد  امــا درعین حــال نبایــد بــه ایــن بســنده 
راه هایــی بــرای رشــد و تعالــی یافــت. بهــار بــه زودی می آیــد و 
امیــد اســت هم زمــان بــا رویــش شــکوفه ها و نــو شــدن لبــاس 
زمیــن، اندیشــه ها و تدبیرهــا نیــز شــکوفا شــوند و اقتصــاد 

ایــران از ســرمای رکــود و تــورم و نوســان خــارج شــود.
امــا بهــار اقتصــاد برخــالف بهــار طبیعــت، خــودش نمی آیــد. 
گذاشت و برای دعوت از او، راه هایی  باید فکرها را روی هم 
جســت. راه هســت و فــراوان هــم هســت؛ امــا یادمــان باشــد 

کــه جســت وجوگر باشــد. کــه فقــط کســی آن را می یابــد 
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كلید توسعه

ها
اه

دگ
دی

دیدگاه

کیوان کاشفی
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و 

کرمانشاه کشاورزی 

کلیــد توســعه اســتان را نــه در حــوزه ســخت افزاری، بلکــه 
کــرد و ایــن ثروتــی  بایــد در حــوزه مغزافــزاری جســت وجو 

کــرد کــه جوانــان ایــن دیــار، آن را خلــق خواهنــد  اســت 

مهدی علیزاده برمی
کارتن کارخانه غرب  مدیرعامل 

بــدون  ارزی،  پیمان ســپاری  بــرای  مرکــزی  بانــک  دســتور 
بررســی صحیــح در صنایــع مختلــف صــادر شــده و مشــکالت 

کــرده اســت کســب وکار صادرکننــدگان را مضاعــف 

خلیل تنها
مدیرعامل شرکت تنها راه تجارت

کنونــی ایــران ربــط چندانــی بــه تحریم هــا  مشــکالت اقتصــادی 
داخلــی  غلــط  تصمیم هــای  بــه  مشــکالت  عمــده  نــدارد. 
بر می گــردد. این کــه می گوینــد تحریم هــا ســبب ایــن مشــکالت 

شــده، حــرف بی ربطــی اســت
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سید علی اصغر حسینی طباطبائی
مدیرعامل بازرگانی طباطبائی

کشــور در  کــه دولــت بــرای جلوگیــری از خــروج پــول از  راهکارهایــی 
کشــورهای دیگــر  قالــب فــرش و پســته و بــا هــدف خریــد خانــه در 
صادرکننــدگان  و  دارد  جانبــی  تبعــات  عمــل  در  کــرده،  تدویــن 

کــرده اســت با ســابقه را دچــار مشــکل 

سیداحمد اسماعیلی
کاژه کاشی  مدیرعامل 

فراینــد  در  دولــت  مداخــالت  ســایر  و  ارزی  پیمان ســپاری 
بســته  طوالنــی  مــدت  بــرای  مرزهــا  شــد  ســبب  صــادرات، 
کــردن  کــه معنــی دیگــر ایــن اتفــاق، بــاز  نگه داشــته شــوند 

کشــورهای رقیــب همچــون  بازارهــای صادراتــی روی 
ترکیــه، چیــن، امــارات و هنــد بــود
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هـم  امـروز  کـه  رفتنـد  دیگـری  مناطـق  بـه  و 
بسـیاری  همچنیـن  برنمی گردنـد.  به سـادگی 
جبـران  هرگـز  و  رفـت  بیـن  از  زیرسـاخت ها  از 
سـوی  از  رخ داده،  خسـارت های  بـا  متناسـب 

نشـد. انجـام  دولت هـا 
خوبـی  اقدام هـای  اخیـر  سـال های  در  البتـه 
کرمانشـاه را تا حدودی  که می تواند  انجام شـده 
زیرسـاخت های  کنـد.  دور  توسـعه نیافتگی  از 
حمل ونقل، شهرک های صنعتی، سامانه های 
گلخانه ای، پتروشـیمی ها  مدیریـت آب، کشـت 
و ... در اسـتان رونـد رو بـه رشـد دارنـد؛ اما مهم تر 
کرمانشـاهی هسـتند  این هـا، جوانـان  از همـه 
کشـور،  یـا دیگـر اسـتان های  کـه داخـل اسـتان 
بحـث در مـورد توسـعه استان شـان را به صـورت 
کرده اند و بی شـک، راه حل هایی  جـدی مطرح 
کشـف آن نیسـتند را ارائـه  کـه دولتی هـا قـادر بـه 
کلید توسـعه اسـتان را نه در حوزه  کرد.  خواهند 
بایـد در حـوزه مغزافـزاری  بلکـه  سـخت افزاری، 
کـه جوانـان  کـرد و ایـن ثروتـی اسـت  جسـت وجو 

کـرد. ایـن دیـار، آن را خلـق خواهنـد 
کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق 
به عنـوان نماینـده و اتـاق فکر  بخش خصوصی 
اسـتان، می کوشـد از طریـق مشـورت دهی موثـر 
کمیتی استان، راه های رونق و  به نهادهای حا
رشـد اقتصـادی را پیـش روی مسـئوالن بگذارد 
و در این مسیر، از ایده های خالقانه و دلسوزانه 

گرمـی اسـتقبال می کند. جوانـان، بـه 

به پشتوانه اندیشه جوان

 کیوان کاشفی
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی كرمانشاه

توسعه در هر جامعه ای باید متناسب با شرایط 
جغرافیایـی،  شـرایط  زیرسـاخت ها،  اقلیمـی، 
انسـانی و ... بررسـی شـود. متاسـفانه  نیـروی 
کرمانشـاه باوجود داشـتن مزیت های مختلف، 
کـم توسـعه رنـج می بـرد.  هنـوز هـم از سـرعت 
عوامل مختلفی در این توسـعه نیافتگی اثرگذار 
کـه از مهم تریـن آن هـا می توان بـه نیروی  اسـت 

کـرد. انسـانی اشـاره 
عامـل  بـدون  دنیـا  تمـام  در  توسـعه ای  هیـچ 
غـرب،  گـر  ا و  نرسـیده  نتیجـه  بـه  انسـانی 
بـه  امـروز  و...  آسـیا  شـرقی  جنـوب  کشـورهای 
این درجه از توسـعه رسـیده اند، مدیون نیروی 
ماهـر  و  تحصیل کـرده  مجـرب،  ماهـر،  انسـانی 

. هسـتند
سرنوشـت توسـعه یک منطقه در درجه اول به 
کارشناسـان  دسـت نیـروی انسـانی، مدیـران و 
ماهر و باتجربه است. تا پیش ازاین چشم امید 
جوانـان بـه دولـت بود تا برای آن ها شـغل و رفاه 

گـوش  کنـون زمزمه هایـی بـه  کنـد؛ امـا ا ایجـاد 
کرمانشـاه،  که نشـان می دهد جوانان  می رسـد 
از دولـت ناامیـد شـده و می کوشـند تا خودشـان 

راه توسـعه اسـتان را بیابند.
اتـکا  به جـای  اسـتان  از جوانـان  برخـی  این کـه 
درصـدد  دولتـی،  اشـتغال  یـا  مالـی  منابـع  بـه 
خلـق  بـرای  خـود  اسـتعدادهای  از  برآمده انـد 
بهتـر  آینـده  بـه  امیـد  کننـد،  اسـتفاده  ثـروت 
بـرای اقتصـاد اسـتان را در دل هـا زنـده می کنـد. 
کوشـش ها هنـوز بـه شـکل گیری  هرچنـد ایـن 
بنگاه هـای بـزرگ اقتصـادی منجر نشـده اسـت 
کـه در حوزه کشـاورزی  ولـی نهال هـای کوچکی 
مختلـف  صنایـع  و  اسـتارت آپ ها  مـدرن، 
دانش بنیـان دیـده می شـود، نویدبخـش رشـد 
در  اقتصـادی  تنومنـد  درختـان  شـکل گیری  و 

اسـت. آینـده  سـال های 
و  کارآفرینـان  از  بسـیاری  جنـگ  زمـان  در 
کردنـد  کـوچ  کرمانشـاه  از  سـرمایه گذاران 

دیدگاه

کرمانشاهباوجود
داشتنمزیتهای

مختلف،هنوزهماز
سرعتکمتوسعه

رنجمیبرد

اکنونجوانان
کرمانشاه،ازدولت

ناامیدشدهو
میکوشندخودشان
راهتوسعهاستانرا

بیابند

نهالهایکوچکیکه
درحوزهکشاورزی

مدرن،استارتآپها
وصنایعدانشبنیان

دیدهمیشود،
نویدبخشرشدو
شکلگیریدرختان
تنومنداقتصادیدر

آیندهخواهدبود

جوانانکرمانشاهی
بحثدرموردتوسعه
استانرابهصورت
جدیمطرحکرده
وراهحلهاییکه
دولتیهاقادربه

کشفآننیستندرا
ارائهمیدهند

کلیدتوسعه
استانرانهدر

حوزهسختافزاری،
بلکهبایددرحوزه

مغزافزاریجستوجو
کرد

کلید جوانان نویدبخشدولتتوسعه نیافتگی
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ســال 1397،  ارزی  تحــوالت  بــه  توجــه  بــا 
هجمــه  مــورد  به شــدت  کشــور  اقتصــاد 
کــه از عمــده دالیــل آن بایــد بــه  واقــع شــد 
کمبــود  سیاســت های اقتصــادی نادرســت، 
ارز و بــاال رفتــن نرخ هــا بــه دلیــل تحریم هــای 
کــرد. درنتیجه وضعیت  ثانویــه آمریکا اشــاره 
دســتخوش  مــردم  معیشــت  و  کســب وکار 
تغییــرات و مخاطرات شــدیدی شــده اســت 
فعــاالن  زیــان آن، مشــمول  بیشــترین  کــه 

صنعــت و تجــارت شــد.
ســهم  کنونــی،  رونــد  ادامــه  بــا  بی شــک 
در  کشــور  تولیدکننــدگان  از  اعظمــی 
از مــدار فعالیــت  آینــده ای نه چنــدان دور 

گــران  بــا  کــه  چرا شــد؛  خواهنــد  ج  خــار
گــردش  ــه ســرمایه در  شــدن مــواد اولیــه، ب
بــود و شــرایط  نیــاز خواهــد  برابــری  چنــد 
مناســبی بــرای تامیــن چنیــن ســرمایه ای 

نــدارد. وجــود 
 همچنیــن در هفته هــای اخیــر نیــز به رغــم 
کاهشــی قیمــت دالر، بهــای مــواد  نوســان 
اولیــه تغییــری نیافتــه و روابــط اقتصــادی 
در  کان  کمــا ایرانــی  صنعتــی  فعــاالن 
چشــمگیری  به طــور  رقابتــی  بازارهــای 

اســت. کــرده  پیــدا  کاهــش 
دســتور بانــک مرکــزی بــرای پیمان ســپاری 
صنایــع  در  صحیــح  بررســی  بــدون  ارزی 
کســب وکار  مختلف صادر شــده و مشــکالت 
اســت.  کــرده  مضاعــف  را  صادرکننــدگان 
کــه دولــت می توانــد  البتــه بدیهــی اســت 
یارانــه ای  ارزهــای  از  کــه  صنایعــی  بــرای 
اســتفاده می کننــد محدودیت هــای مالــی 

کنــد. وضــع 
بــا  را  خــود  اولیــه  مــواد  کــه  صنایعــی  گــر  ا
دالر چهــار هــزار و200 یــا نیمایــی خریــداری 

زیان نوسان های ارزی برای صادركنندگان

 مهدی علیزاده برمی
مدیرعامل کارخانه غرب کارتن

بازگردانــدن  مــورد  در  تعهداتــی  می کننــد، 
دالر خــود بــه شــبکه بانکــی داشــته باشــند، 
موضــوع قابــل قبولــی اســت؛ امــا صنایــع 
کــه ناچــار هســتند مــواد اولیــه  خصوصــی 
گــران و بــدون هیــچ  خــود را بــا قیمت هــای 
کننــد، چــرا بایــد  نــوع یارانــه ارزی خریــداری 
مجبــور شــوند ارز حاصلــه را بــا قیمت هــای 
یارانــه ای بــه دولــت تحویــل دهنــد؟ چنیــن 
تصمیمــی ســبب می شــود قیمــت برخــی 
کاالهــای صادراتــی ایرانــی، باوجــود افــت 
شــرایط  از  گران تــر  ریــال،  قیمــت  شــدید 
قبلــی باشــد و قــدرت رقابــت در بازارهــای 

کاهــش دهــد. فرامــرزی را به شــدت 
ــی  ــای خارج خ ارزه ــر ــه ن ــه این ک ــا توجــه ب ب
بــدون  و  دســتوری  به صــورت  اخیــرا 
کاهــش  بــه  اقتصــادی  توجیــه  هیچ گونــه 
نســبی رســیده اســت، پیش بینــی می شــود 
در اردیبهشــت و خردادمــاه ســال آینــده بــا 

جهــش مجــدد قیمــت مواجــه شــویم.
الزم  تدبیــر  دولــت  امیدواریــم،  پایــان  در 
از  ناشــی  خســارت های  جبــران  بــرای 
ایــن اتفــاق را داشــته باشــد؛ در غیــر ایــن 
و  تولیدکننــدگان  صنایــع،  بازهــم  صــورت 
ــه  ــش بی روی ــی افزای ــدگان، قربان مصرف کنن

شــد خواهنــد  آتــی  ســال  در  ارز  قیمــت 

دستور بانک 
مرکزی برای 

پیمان سپاری 
رسی  زی بدون بر ار
صحیح در صنایع 

مختلف صادر 
شده و مشکالت 

کسب وکار 
صادرکنندگان را 

مضاعف کرده 
است
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کــه آینــده  پــس از برجــام امیــدوار شــدیم 
اقتصــادی روشــن اســت و مشــکالت حل 
می شــوند، امــا نبــود ثبــات در بازارهــای 
کاالیــی در ســال 1397، قــدرت  مالــی و 
فعــاالن  از  را  آینده نگــری  و  تصمیم گیــری 

ــرد. ک ــلب  ــور س کش ــادی  اقتص
برجــام،  توافقنامــه  امضــای  به دنبــال 

کســب وکار  بــرای  متعــددی  برنامه هــای 
کــرده و اهــداف جدیدی را مشــخص  ایجــاد 
کردیــم. ولــی نوســان تصمیم هــای دولتــی، 
داشــت  دنبــال  بــه  را  بازارهــا  در  نوســان 
شــد.  آب  بــر  نقــش  آرزوهــا  آن  همــه  و 
درمجمــوع ســال 1397 از نظــر اقتصــادی، 
ســال جالبــی نبــود. با تجار متعــددی که در 
کســب وکارهای مختلــف فعــال هســتند در 
کثــر آن هــا ســال جــاری را  ارتبــاط هســتیم و ا
گذاشــتند. ایــن ضررهــا  بــا زیــان پشــت ســر 
ســبب تضعیــف بخــش خصوصی می شــود 
و در عمــل، سیاســت های کلــی اصــل 44 را 

نقــض می کنــد.
جامعــه،  هــر  در  دانایــی  کــه  می دانیــم 
در  کنــون  ا می شــود.  پیشــرفت  ســبب 
همــه  و  می بریــم  ســر  بــه  گاهــی  آ عصــر 
اســت.  خــراب  بــازار  شــرایط  می داننــد 
ارائــه  به جــای  هــم  دولــت  گــر  ا پــس 
آمارهــای دستکاری شــده و خوش بینانه، 
بخــش  از  و  کنــد  اعتــراف  واقعیت هــا  بــه 

می تــوان  بخواهــد،  مشــورت  خصوصــی 
گــر  بــه اصــالح شــرایط امیــدوار شــد؛ امــا ا
گنــاه همــه  گرفتــه یــا  واقعیت هــا را نادیــده 
گــردن تحریم هــا بینــدازد،  بدی هــا را بــه 

مانــد. نخواهــد  باقــی  امیــدی 
کنونــی ایــران ربــط  مشــکالت اقتصــادی 
عمــده  نــدارد.  تحریم هــا  بــه  چندانــی 
مشــکالت بــه تصمیم هــای غلــط داخلــی 
تحریم هــا  می گوینــد  این کــه  بر می گــردد. 
حــرف  شــده،  مشــکالت  ایــن  ســبب 
قیمــت  نوســان  اســت. چــون  بی ربطــی 
از  حرفــی  آن کــه  از  پیــش  ماه هــا  از  دالر 
میــان  بــه  آمریــکا  تحریم هــای  بازگشــت 
گــر تصمیم هــای خوبــی  آیــد، شــروع شــد. ا
گرفتــه می شــد و بــازار ارز  در اســفند 1396 
را بــا درایــت مدیریــت می کردنــد، شــاهد 
ایــن افت وخیزهــای بــزرگ در بــازار ارز و 
اقتصــادی  به تبــع آن همــه فعالیت هــای 
قیمــت  افزایــش  زمــان  آن  در  نبودیــم. 
پیش بینــی  را  تومــان  هــزار  پنــج  تــا  دالر 
کردیــم ولــی قیمت هــا تــا 19 هــزار تومــان 
هــم بــاال رفــت و دوبــاره بــه زیــر 10 هــزار 
موجــب  ثبــات  فقــدان  رســید.  تومــان 
کســب وکار، بــا  شــد بســیاری از صاحبــان 
زیان هــای بــزرگ مواجــه شــوند و برخــی 

هــم از ادامــه مســیر بازبماننــد.
حــرف دل مــن به عنوان یــک تولیدکننده، 
اســت  ایــن  واردکننــده  و  صادرکننــده 
کــه فعالیــت در هــر ســه بخــش اقتصــاد 
ســخت تر شــده اســت. هرچنــد می کوشــم 
تــا همــواره بــه تحــوالت بــا دیــده مثبــت 
چندانــی  مثبــت  نکتــه  ولــی  کنــم،  نــگاه 
ایــن  نمی بینــم.   1398 ســال  بــرای 
همچنــان  می رســد  نظــر  بــه  نوســان ها 
ادامــه داشــته باشــد و بــه تعبیــری، جــاده 
شــده  دســت انداز  از  پــر  ایــران  اقتصــاد 

اســت.
و  بازتــر  نــگاه  بــا  دولــت  مجموعــه  گــر  ا
برنامه ریــزی درســت بــه اســتقبال ســال 
آینــده بــرود، می تــوان بــه رشــد اقتصــادی 
دیدگاه هــا  تــا  امــا  داشــت؛  امیــد  کشــور 
اصــالح نشــود، چیــزی درســت نخواهــد 
بــا  متناســب  و  منطقــی  حرکــت  شــد. 
حــرف  شــنیدن  و  جهانــی  تحــوالت 
بــه دولــت  بخــش خصوصــی، می توانــد 
گرفتاری هایــی  ایــن  از  تــا  کنــد  کمــک 

آرزوهایی كه نقش بر آب شد
 خلیل تنها
 مدیرعامل

شرکت تنها راه تجارت

دیدگاه
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دامن گیــرش  بی تدبیــری  دلیــل  بــه  کــه 
تــا  امــا  کنــد؛  شــده اســت، نجــات پیــدا 
وقتــی دولتمــردان از بــاال بــه پاییــن نــگاه 
کنــار بخــش  می کننــد و حاضــر نیســتند در 
کننــد، وضــع بدتــر هــم  خصوصــی حرکــت 

شــد. خواهــد 
کــه  دشــواری هایی  همــه  به رغــم 
گرفتــه اســت، هنــوز  را فرا ایــران  اقتصــاد 
بروکراســی اداری به عنــوان مانــع جــدی 
می کنــد.  خودنمایــی  کســب وکارها، 
فعــاالن اقتصــادی فرصــت چندانــی بــرای 
حــل مشــکالت ندارنــد چــون بایــد پشــت 
در اتــاق مدیــران و کارشناســان اداره هــای 
حالــی  در  ایــن  بماننــد.  معطــل  دولتــی 
توســعه یافته،  کشــورهای  در  کــه  اســت 
دولــت خــود را نوکــر ارباب رجــوع می دانــد. 
اداره هــای  مالــزی  در  به عنوان مثــال 
دولتــی مکلــف هســتند در همــان روزی 
کــه یــک فعــال اقتصــادی بــه آن هــا مراجعه 
کار را بــه نتیجــه برســانند و چیــزی  می کنــد، 
بــرای فــردا نمانــد. دولــت بایــد یــاور بخــش 
ــه  ــا ایده هــای خالقان خصوصــی باشــد. ب
تحریم هــا  مشــکل  بــا  می تــوان  ایرانــی 
کــرد؛ امــا بــرای مقابلــه بــا مشــکل  مقابلــه 

کــرد؟ می تــوان  چــه  بی تدبیری هــا 
بعــد از 20 ســال تــالش تاجران ایــران برای 
نفــود در بــازار عــراق، بــه دلیــل یــک برنامه 
کــه بــا  اشــتباه، مرزهــا بســته شــد و بــازاری 
خــون دل به دســت آمده بــود را دودســتی 
کردیــم. حــاال بــا از دســت  تقدیــم ترکیــه 
رفتــن اعتبــار تجــار ایرانــی، بایــد همه چیــز 

کنیــم. را از صفــر شــروع 
بــرای  می کنــم  توصیــه  دولتمــردان  بــه 
افســوس خــوردن،  به جــای  ســال 1398 
تصمیم هــای  و  کــردن  ســخنرانی 
میزهــای  پشــت  از  گرفتــن،  ضدونقیــض 
خــود خــارج شــده و کنــار بخــش خصوصی 
جمعــی،  همــکاری  بــا  بتوانیــم  تــا  بیاینــد 
اقتصــاد را بــه ریــل توســعه برگردانیــم. تنهــا 
کــه می توانیــم بازارهای  بــا همین کار اســت 
ازدســت رفته را پــس بگیریــم. در ایــن راه، 
زمــان مهــم اســت و بایــد قبــل از این کــه 
گیــر شــود، فکــری  خرابی هــای تجــاری فرا

کنیــم. بــرای اصــالح امــور 
کننــدگان بخــش  حمایــت از تولیــد وتولیــد 
خصوصــی ســبب توســعه کشــور می شــود.

محورهای
مهم

نوسانتصمیمهایدولتی،نوساندربازارهارابه
دنبالداشتوهمهآرزوهایتوسعهکسبوکارها،

نقشبرآبشد

اگردولتبهجایارائهآمارهایدستکاریشدهو
خوشبینانه،بهواقعیتهااعترافکندوازبخشخصوصی

مشورتبخواهد،میتوانبهاصالحشرایطامیدواربود

مشکالتاقتصادیکنونیایرانربطچندانیبهتحریمها
نداردوعمدهمشکالتبهتصمیمهایغلطداخلی

برمیگردد

میکوشمتاهموارهبهتحوالتبادیدهمثبتنگاهکنم،
ولینکتهمثبتچندانیبرایسال1398نمیبینم

تاوقتیدولتمردانازباالبهپاییننگاهمیکنندوحاضر
نیستنددرکناربخشخصوصیحرکتکنند،وضعبدتر

همخواهدشد

باوجودهمهدشواریهاییکهاقتصادایرانرا
فراگرفته،هنوزبروکراسیاداریبهعنوانمانعجدی

کسبوکار،خودنماییمیکند

بعداز20سالتالشتاجرانایرانبراینفوددربازارعراق،
بهدلیلیکبرنامهاشتباه،مرزهابستهشدوبازاریکه

باخوندلبهدستآمدهبودراتقدیمترکیهکردیم

زمانمهماستوبایدقبلازاینکهخرابیهایتجاری
فراگیرشود،فکریبرایاصالحامورکنیم
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تنبیه صادركنندگان بزرگ

 سید علی اصغر حسینی طباطبائی
مدیرعامل بازرگانی طباطبائی

ســال 1397 بــه لحــاظ شــرایط اقتصــادی، 
و  ایــران  جنــگ  دشــوار  ســال های  یــادآور 
عــراق و همچنیــن التهــاب ارزی بــزرگ ســال 
1374 بــود. از یک ســو دچــار تحریم هــای 
کاالیــی و بانکــی خارجــی بودیــم و از ســوی 
دیگــر، خودتحریمــی نظــام اداری، فعــاالن 
ــه همیــن دلیــل،  اقتصــادی را آزار مــی داد. ب
از  را  بازارهــای صادراتــی  از  بخــش مهمــی 

دســت دادیــم.
ارزی  مشــکالت  دچــار  کشــور  این کــه 
ــن  ــور از ای ــرای عب ــت ب ــه دول ــد ب ــت و بای اس
شــرایط کمــک کنیم، قابــل درک اســت. ولی 
ــری از  ــرای جلوگی ــت ب ــه دول ک ــی  راهکارهای
خــروج پــول در قالــب فــرش و پســته و خرید 
کــرده، در  خانــه در کشــورهای دیگــر تدویــن 
عمــل تبعات جانبــی دارد و صادرکنندگان را 
کــرده اســت. پیمان ســپاری  دچــار مشــکل 
کــه  تنظیم شــده  به گونــه ای  نیــز  ارزی 
تنبیــه  حرفــه ای  و  بــزرگ  صادرکننــدگان 
می شــوند. دولــت بایــد مدیریــت خــود در 

کنــد. ایــن بخــش را اصــالح 
بیشــترین درآمد ارزی بعــد از صادرات نفت 
پتروشــیمی و میعانــات  بــه  خــام، مربــوط 
گازی اســت و بهتــر اســت تمرکــز دولــت بــر 
امــا  باشــد؛  بخش هــا  ایــن  ارز  بازگشــت 
خوش بینانه تریــن  در  خصوصــی  بخــش 
صــادرات  دالر  میلیــارد  هشــت  حالــت، 
ســاالنه دارد و بــرای خریــد مجــدد محصــول 
را  آن  ارز  اســت  مجبــور  داخلــی،  بــازار  از 
بازگردانــد.  کشــور  اقتصــادی  چرخــه  بــه 
متاســفانه آمارهــای دولتــی در ایــن بخــش 
دولــت را دچــار گمراهی می کنــد، زیرا گمرک 
قیمــت  خــود،  درآمدهــای  افزایــش  بــرای 
کــه  چهــار تــا پنــج دالر ارزش دارد  کاالیــی را 
مســئله،  همیــن  و  می کنــد  تعییــن  دالر   10
ســبب دســتیابی بــه آمــار غیرواقعــی ارزش 

می شــود. غیرنفتــی  صــادرات 

ایجــاد  به جــای  اســت  بهتــر  دولــت 
عمــوم  بــرای  غیرحرفــه ای  مزاحمت هــای 
و  پتروشــیمی  گلــوگاه  صادرکننــدگان، 
نظــارت  و  کنــد  کنتــرل  را  فوالدی هــا 
دقیق تــری بــر عملیــات ارزی ایــن شــرکت ها 
روی  از  فشــار  برداشــتن  باشــد.  داشــته 
صادرکننــدگان بخــش خصوصــی، می توانــد 
بــه بهتــر شــدن وضعیــت صــادرات غیرنفتی 
بگیروببندهــا،  ایــن  بــا  امــا  کنــد؛  کمــک 
کســی بــرای ورود جــدی بــه عرصــه  کمتــر 

داشــت. خواهــد  رغبــت  صــادرات، 
ــد  بســیاری از صادرکننــدگان در ســال جدی
رفتــه،  بــاال  خارجــی  ارزهــای  قیمــت  کــه 
کســب وکار خــود را تعطیــل کرده انــد و علــت 
دولتــی  نادرســت  مقــررات  مســئله،  ایــن 
اســت. به عنوان مثــال مشــتری های فــرش 

تــا  تعهــدات 14  کشــورها،  دیگــر  در 
پــول  پرداخــت  بــرای  ماهــه   18

انتظــار  دولــت  ولــی  می دهنــد 
دارد ارز حاصــل از صــادرات 

هفت ماهــه  را  فــرش 
برگردانیــم.  کشــور  بــه 

آقــای رئیس جمهــور نیــز 
ارز  کــس  هــر  می فرماینــد 

خــود را بــه کشــور برنگرداند، 
محســـــوب  قــــــــــاچــــــــاقچی 

می شــود. بهتــر اســت به جــای 
ایــن برخوردهــای تنــد بــا بخــش 

بــر  خــود  نظــارت  خصوصــی، 
عملکــرد مدیــران دولتــی را افزایــش 

دهنــد و مراقــب آن هــا باشــند. نیــازی بــه 
ایجــاد تنــش بــرای بخش خصوصی نیســت 
کنــد،  پیــدا  ادامــه  رونــد  ایــن  گــر  ا چــون 
ارزی  و  می کنــد  افــول  غیرنفتــی  صــادرات 
باقــی نمی مانــد تــا بخواهیــم در مــورد روش 
بازگردانــدن آن بــه اقتصــاد تصمیم بگیریم.
کــه  ایــن  بــه رغــم  امــور مالیاتــی  ســازمان 
صــادرات از پرداخــت مالیــات معاف اســت، 
عملکــرد  مصاحبــه  بــرای  عمــل  در  ولــی 
نیــز  صادراتــی  فعالیــت  کــه  شــرکت هایی 
دارنــد، هیــچ نوع، معافیتــی در نظر نگرفته و 
عملکــرد صــادرات ایــن شــرکت ها را صفر در 
نظــر می گیــرد و بــه ایــن ترتیــب بــا زیــر ســوال 
بــردن دفاتــر قانونــی شــرکت های صادراتــی، 
بهانــه الزم بــرای عملکــرد موردنظــر خــود را 

مــی آورد. به دســت 
از  اســتفاده  بــا   1398 ســال  امیــدوارم 
تجربه هــای  اصــالح  و  موفــق  تجربه هــای 
بــه  اعتمــاد  ســال   ،1397 ســال  ناموفــق 
بخــش خصوصــی شناســنامه دار و تشــویق 
کسب وکارشــان به ویــژه  آن هــا بــه توســعه 

باشــد. غیرنفتــی  صــادرات 

دیدگاه
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کاژه،  کاشــی  شــرکت  بــرای   1397 ســال 
فــروش  توانســتیم  و  بــود  خوبــی  ســال 
بــه  قیمت هــا  کنیــم.  تجربــه  را  بهتــری 
مــواد  تامیــن  هزینــه  رفتــن  بــاال  دلیــل 
بــه  همچنیــن  یافتنــد.  افزایــش  اولیــه 
و  عــراق  در  نســبی  امنیــت  ایجــاد  دلیــل 
شــروع ساخت وســاز در ســوریه، تقاضــای 
ســوی  از  بــود.  رشــد  بــه  رو  نیــز  خریــد 
ریــال،  قیمــت  ســقوط  دلیــل  بــه  دیگــر 
کشــورهای  در  بیشــتری  مشــتری های 
کاالی ایرانــی ترغیــب  منطقــه بــه خریــد 
ــی  ــه زمان ــه در فاصل ک ــراق  ــازار ع ــدند. ب ش
کشــش  کرمانشــاه قــرار دارد،  دوســاعته بــا 
کرمانشــاه  ــه محصــوالت  ــی نســبت ب خوب

می دهــد. نشــان 
البتــه باوجــود شــرایط بــه نســبت خــوب 
کلــی  اوضــاع  مــا،  شــرکت  بــرای  امســال 
کشــور و اســتان چنــدان مطلــوب  اقتصــاد 
کســب وکار، اغلــب  نبــود. مجمــوع فضــای 
ــا مشــکل مواجــه  شــرکت ها را در اســتان ب

ــرد. ک

بخشــنامه بانــک مرکــزی مبنــی بــر احیــای 
یــک  می تــوان  را  ارزی  پیمان ســپاری 
بــه دهه هــای قبــل  عقب گــرد اقتصــادی 
کــه  کــرد. بــر اســاس ایــن بخشــنامه  تلقــی 
ــود،  کارشناســی و دور از واقعیت هــا ب ــر  غی
ــت  ــه دول ــد ب ــور ش ــی مجب ــش خصوص بخ
جریمه هــای ســنگین صادراتــی پرداخــت 

کنــد.
ــی  کاش ــی  ــه، ارزش صادرات ــوان نمون به عن
تعییــن  مترمربــع  هــر  بــرای  را چهــار دالر 
ارز  آن  مطابــق  شــدیم  مجبــور  و  کردنــد 
در  ایــن  برگردانیــم.  دولتــی  سیســتم  بــه 
کــه قراردادهــای فــروش مــا  حالــی اســت 
رشــد  کــه  کاشــی  قیمــت  اســت.  ریالــی 
خوبــی داشــته، در مقطــع زمانــی صــدور 
و هیــچ گاه  بــود  ایــن بخشــنامه 1.5 دالر 
از دو دالر باالتــر نرفــت. بــه همیــن دلیــل 
ارزی  پیمان ســپاری  مقــررات  اســاس  بــر 
 مجبــور بودیــم بــرای اســتمرار صــادرات،

2 تــا 2.5 دالر ارز آزاد بــه ازای هــر مترمربــع 
بــه  و  کــرده  خریــداری  صادراتــی،  کاشــی 
ــک  ــه بان ــادرات، ب ــل از ص ــراه ارز حاص هم
کنیــم. ایــن یعنــی آن کــه بــه  مرکــزی تودیــع 
ازای هــر مترمربــع صــادرات، بایــد 20 تــا 40 

هــزار تومــان ضــرر می کردیــم.
اجرایــی  هیــچ گاه  عمــال  بخشــنامه  ایــن 
را  خــود  مســتقیم  صــادرات  مــا  و  نشــد 
کردیــم. به عنــوان یــک صادرکننــده  قطــع 
کــه هــدف از صــدور  باســابقه می دانســتم 
سیاســی  ژســت  یــک  بخشــنامه،  ایــن 
تــا برنامه ریــزی دقیــق و اجرایــی.  اســت 
بــه همیــن دلیــل مجبــور شــدیم به رغــم 
باطنــی خــود، صــادرات مســتقیم  میــل 
بــه  را  خــود  کاالی  و  کــرده  متوقــف  را 
ترتیــب  ایــن  بــه  بفروشــیم.  واســطه ها 
نه تنهــا بخــش مهمــی از درآمــد حاصــل از 

گــران شــدن ارز را از دســت دادیــم، بلکــه 
مجبــور شــدیم بــه دلیــل فــروش داخلــی، 
پرداخــت  نیــز  ارزش افــزوده  بــر  مالیــات 

کنیــم.
دخالــت  اقتصــاد  در  دولــت  کــه  جــا  هــر 
کــرده اســت، حاصلــی جــز ویرانــی اقتصــاد 
در  دولــت  و  اســت  نداشــته  همــراه  بــه 
نوســان های  دنبــال  بــه   1397 ســال 
اشــتباه  سیاســت های  از  حاصــل  ارزی 
گســترده  بانــک مرکــزی، بهانــه مداخلــه 
داخــل  تجــارت  و  واردات  و  صــادرات  در 

آورد. دســت  بــه  را  کشــور 
مداخــالت  ســایر  و  ارزی  پیمان ســپاری 
ســبب  صــادرات،  فراینــد  در  دولــت 
بســته  طوالنــی  مــدت  بــرای  مرزهــا  شــد 
ایــن  کــه معنــی دیگــر  نگه داشــته شــوند 
صادراتــی  بازارهــای  کــردن  بــاز  اتفــاق، 
همچــون  رقیــب  کشــورهای  روی  بــه 
ترکیــه، چیــن، امــارات و هنــد بــود. ایــن 
کــه بــه لحــاظ اقتصــادی،  در حالــی اســت 
عــراق و افغانســتان همبســتگی نزدیکــی 
کشــورها  بــا ایــران دارنــد و چــون در ایــن 
رایــج  نیــز  ایــران  ریــال  بــا  خریدوفــروش 
به عنــوان  کشــورها  ایــن  از  اســت، 
بــرده  نــام   ایــران  اقتصــادی  اســتان های 
می شــود. بااین حــال مداخله هــای مکــرر 
و متعــدد دولــت در تجــارت خارجی ســبب 
شــد صادرکنندگان دچار مشــکل و دردســر 
شــوند و بخشــی از مشــتریان خــود را بــرای 
همیشــه از دســت بدهیم. در ســال جاری 
نســبی  ثبــات  یــک  بــه  بــازار خواســت  تــا 
ــدی  ــتورالعمل جدی ــه دس ــد، بالفاصل برس
گمــرک، بانــک مرکــزی یــا ســازمان  توســط 
ســال  و  می شــد  صــادر  تجــارت  توســعه 

کردیــم. تجربــه  را  ثباتــی  بــدون 
کنونــی در ســال آینــده نیــز ادامــه  گــر رونــد  ا
یابــد، شــاهد فرصت ســوزی در بازارهــای 
کنــون  تا بــود.  خواهیــم  ســوریه  و  عــراق 
حرکــت  بــرای  خاصــی  آرایــش  مــا  کشــور 
ســوریه  و  عــراق  در  جــدی  اقتصــادی 
نداشــته اســت و به صــورت عکس العملــی 
کرده ایــم.  عمــل  روزانــه  تصمیم هــای  و 
ایــن وضعیــت بــه نفــع هیچ کــس نیســت 
و بایــد بــا تدویــن اســتراتژی و ایجــاد ثبــات 
کنیــم  در مقــرارت صادراتــی و ارزی، ســعی 
کشــور را بــه  ســهم مناســبی از بــازار ایــن دو 

ایــران اختصــاص دهیــم.

عقب گرد اقتصادی

 سیداحمد اسماعیلی
مدیرعامل کاشی کاژه

رات  بر اساس مقر
زی  پیمان سپاری ار

مجبور بودیم برای 
استمرار صادرات، 

ز آزاد  2 تا 2.5 دالر ار
بع  به ازای هر مترمر

کاشی صادراتی، 
یداری کرده و به  خر

ز حاصل  همراه ار
از صادرات، به 

بانک مرکزی تودیع 
کنیم. این یعنی 
آن که به ازای هر 

بع صادرات،  مترمر
باید 20 تا 40 هزار 

ر  تومان ضر
می کردیم
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اسـتارت آپ ها ابـزاری بـرای اسـتفاده بهینـه از امکانـات جامعـه هسـتند 
و بـه همیـن دلیـل ارزان تریـن راه بـرای بهتریـن خدمـات را هدف گـذاری 
می کننـد. درواقـع بـا پیـدا کردن نقاط مشـترک ارائه کننده و متقاضی یک 
کاال بـر بسـتری آنالیـن، بـه طرفین کمک می کنند تـا یکدیگر را  خدمـت یـا 

کاال، مبادلـه شـود. کـرده و خدمـات یـا  به سـادگی پیـدا 
کوسیستم  که یکی از جلوه های موثر ا سایت های نیازمندی های آنالین 
کار را انجـام  اسـتارت آپی در جهـان هسـتند، به صـورت غیرمسـتقیم ایـن 
می دهنـد و به جـز تبـادل اطالعـات، مداخلـه ای در فراینـد ارتبـاط خریـدار 
و فروشـنده ندارنـد. بـه همیـن دلیـل، می تواننـد مشـتریان بیشـتری را 
از خدمـات اطالعاتـی خـود  کاری،  و  در فضاهـای مختلـف جغرافیایـی 

کننـد. بهره منـد 
بااین حـال، بنـا بـه دالیلی، عمـده تمرکز اسـتارت آپ ها بر بازار بزرگی اسـت 
کشـور در اختیـار  کالن شـهر بـزرگ  کـه در شـهر تهـران و پیرامـون آن و چنـد 

 استارت آپ ها
و عدالت دیجیتالی

کــه در شــهر  عمــده تمرکــز اســتارت آپ ها بــر بــازار بزرگــی اســت 
اختیــار  در  بــزرگ  کالن شــهر  چنــد  و  آن  پیرامــون  و  تهــران 
اســتارت آپ ها  می کنــد  اقتضــا  دیجیتالــی  عدالــت  امــا  دارنــد؛ 
آن  مزایــای  از  بتواننــد  ایرانیــان  همــه  و  نشــده  محــدود  کالن شــهرها  بــه 
کوسیســتم  بهره منــد شــوند. درعین حــال این کــه تصــور شــود دســتاوردهای ا
ــرد،  ــم در بربگی ــهرها را ه کالن ش ــاط دور از  ــد نق ــور نمی توان کش ــتارت آپی  اس

اســت. غیرمنصفانــه  کمــی 

مسـئله  ایـن  بـرای  مختلفـی  دالیـل  دارنـد. 
ذکـر می شـود؛ ازجملـه ضریـب نفـوذ اینترنـت 
و سـرعت دسترسـی بـه آن، دانـش بهره گیری 
رونـق  کسـب وکار،  آنالیـن  ابزارهـای  از 
اقتصـادی نسـبی در ایـن فضاهـا و همچنیـن 
و  عرضه کننـدگان  نسـبی  ریسـک پذیری 
دریافت کنندگان خدمات و ارائه راه حل های 

ریسـک. مدیریـت 
می کنـد  اقتضـا  دیجیتالـی  عدالـت  امـا 
محـدود  کالن شـهرها  بـه  اسـتارت آپ ها 
مزایـای  از  بتواننـد  ایرانیـان  همـه  و  نشـده 
شـود  تصـور  این کـه  شـوند.  بهره منـد  آن 
اسـتارت آپی  کوسیسـتم  ا دسـتاوردهای 
کالن شـهرها را  کشـور نمی توانـد نقـاط دور از 
کمـی غیرمنصفانـه اسـت؛  بربگیـرد،  هـم در 
کـه از ایـن تحـول،  زیـرا حـق هـر ایرانـی اسـت 
سـهم و بهـره خـودش را داشـته باشـد. البتـه 
وظیفـه دولـت و نهادهـای دولتـی به عنـوان 
تسهیل گر و مسئولیت اجتماعی شرکت های 
کـه راهکارهـای نفـوذ بـه  اسـتارت آپی اسـت 
و  بیابنـد  را  روسـتاها  و  کوچـک  شـهرهای 
کـه مشـتریان  خدمـات عمومـی و ویـژه ای را 
در ایـن محیط هـا بـه آن احتیـاج دارنـد، ارائـه 

کننـد.
زمینــــه  در  فعــــــال  مجموعه هـــــــای  همــــه 
کسـب وکارهای  فناوری هـای نویـن و به ویـژه 
آنالیـن بایـد بکوشـند تـا بتواننـد راهکارهـای 

جامعـی را در ایـن زمینـه بـه دسـت آورنـد.
گذاشـتن در ایـن راه و سـعی بر  بی شـک قـدم 
فراهـم آوری امکانـات بـرای همـه اسـتان ها، 

کار سـاده ای نیست و باید  شـهرها و روسـتاها 
تـوان فراشـرکتی در ایـن مسـیر به وجـود آید تا 
بتـوان قدمـی پرثمـر برداشـت. به عنوان مثال 
ظرفیت هـای  از  یکـی  روسـتایی  گردشـگری 
کـه بـه عقیـده بسـیاری  بسـیار مهمـی اسـت 
از صاحب نظـران می توانـد اقتصـاد روسـتاها 
کنـد. بوم گـردی  را در همـه ابعـاد آن متحـول 
و اقامت در خانه های روسـتایی، دیگر مدلی 
بایـد تالشـی  ترویـج آن  کـه در جهـت  اسـت 

کـرد. مضاعـف 
کـه اسـتارت آپ های  یکـی از مسـائل مهمـی 
دیجیتالـی  عدالـت  تحقـق  بـرای  ملـی 
کننـد ایجاد زیرشـاخه های  می تواننـد دنبـال 
اسـتانی در سـایت ها و اپلیکیشـن ها اسـت تـا 
کنان و متقاضیان خدمات اطالع رسـانی  سـا
بـا سـهولت بیشـتری  در هـر اسـتان بتواننـد 
بـا  می کنـم  تصـور  بپردازنـد.  جسـت وجو  بـه 
ایـن اقـدام، می توانیـم فرهنـگ بهره گیـری از 
فضـای آنالیـن را بـا تمـام اصـول صحیـح آن 
کشـور ترویـج دهیـم  در اسـتان های مختلـف 
آن  منافـع  از  فروشـندگان،  و  خریـداران  تـا 

شـوند. بهره منـد  به خوبـی 
همچنیـن اسـتارت آپ ها بایـد از هـر ایـده ای 
کمـک  کالن شـهرها  کـه بـه منافـع افـراد دور از 
می تـوان  کار  ایـن  بـا  کننـد.  اسـتقبال  کنـد 
و  تهـران  در  جمعیـت  شـدن  متمرکـز  رونـد 
کـرد  کمـک  کالن شـهرها را مهـار و بـه ایرانیـان 
متنـوع،  جغرافیـای  ایـن  ظرفیت هـای  از  تـا 
نشـاط  بـا  زندگـی  و  اسـتفاده  به خوبـی 
کننـد. کشـور تجربـه  اقتصـادی را در سراسـر 

پرونده
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ک بــه موتــور محــرک نــوآوری شــرکت های  کسب وکارشــان در دنیــا نشــان می دهــد، ایــن شــرکت های جــوان و چــاال بررســی اســتارت آپ ها و شــیوه توســعه 
کــه بــه شــرکت های بــزرگ ایــن امــکان را می دهــد بــا تســهیم  بــزرگ و باســابقه تبدیــل شــده اند. روش هــای علمــی مختلفــی در دنیــا توســعه داده شــده 
کم تجربــه  کوچــک و  گوشــه ای از تجربیــات، ظرفیت هــا و شــبکه خــود بــا ایــن شــرکت ها بــا روشــی مدیریت شــده، هــم امــکان رشــد ایــن شــرکت های 
ــه  ــل عرضــه ب ــازار و ســبد خدمــات و محصــوالت قاب ــه جدیدتریــن ایده هــا و نوآوری هــا دســت  یافتــه و ب کم هزینــه، ب ــا روشــی ســریع و  ــد و هــم خــود ب را فراهــم آورن

مشــتریان خــود را توســعه دهنــد.
کرمانشاه را با هم بررسی می کنیم. کارکردهای آن در اقتصاد کشور به ویژه استان  گزارش حاضر شرایط ورود به حوزه جدید کسب وکار و البته سهم و  در 

رویهایجدیدمبتنیبرایدهخلقایدهوکارآفرینی

اقتصاد استارت آپی
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ظهور اقتصادی جدید
کســب وکارهای  کارآفرینــی،  ایــده،  خلــق 
فناوری هــای  بــر  مبتنــی  و  جدیــد  متنــوع 
نوآورانــه از ویژگی هــای اســتارت آپ ها اســت 
ــدی مبتنــی  ــه موجــب ظهــور اقتصــاد جدی ک
اســت. خصوصیــت  اپلیکیشــن ها شــده  بــر 
کســب وکارها  ایــن  اینترنتــی  و  مجــازی 
اقتصــاد  در  را  جدیــدی  اقتصــادی  فضــای 
بــرای  توســعه یافته  کشــورهای  بســته 
وجــود  بــه  اقتصــادی  بیشــتر  رشــد  تجربــه 

استارت آپ ها با ایجاد فرصت های شغلی جدید در 
جوامع، با فقر اقتصادی مبارزه می کنند

کارآفرینان معموال تکنولوژی های جدیدی را ایجاد 
و محصول های تازه ای را توسعه می دهند 

با راه اندازی کسب وکارهای جدید، کارآفرینان به 
رقابت موجود در بازار شدت می بخشند

این شرکت های نوپا همواره به بهبود بهره وری 
کمک می کنند

ورود کسب وکارهای جدید و خروج شرکت های 
فرسوده می تواند ساختارهای تازه ای در اقتصاد 

ایجاد کند.

همچنیــن  اســتارت آپ ها  ایــن  مــی آورد. 
کشــورهای  فرمت هــای جدیــدی در اقتصــاد 
کــه  اســت  آورده  وجــود  بــه  درحال توســعه 
می توانــد  گســترده،  اشــتغال زایی  بــر  عــالوه 
رشــد  ضریــب  افزایــش  موجــب  درنهایــت 

بشــود. هــم  کشــورها  ایــن  اقتصــاد 
کسـب وکارهای  شـکل گیری  بـا  هم زمـان 
اساسـا  کـه  گرفتـه  شـکل  پرسـش  ایـن  نوپـا، 
کـه دارنـد  اسـتارت آپ ها بـا توجـه بـه ماهیتـی 
کشـورها تاثیرگذار  چقـدر می تواننـد بـر اقتصـاد 

فعالیـت  حـوزه  بـه  توجـه  بـا  البتـه  باشـند؟ 
از  دقیـق  آمـار  نبـود  و  اسـتارت آپ ها  گسـترده 
میـزان فعالیـت آن هـا، همچنـان ایـن پرسـش 
تـرازوی  کـه  گرفتـه  شـکل  کمـی  به صـورت 
سـنجیده اثرگـذاری اسـتارت آپ ها بـر اقتصـاد 
کارشناسـان ایـن عرصـه  کشـور چقـدر اسـت؟ 
مقـام  در  اسـتارت آپ ها  کـه  دارنـد  اتفاق نظـر 
می تواننـد  کسـب وکارها  از  جدیـد  مـدل  یـک 
کننـد.  نقـش مهمـی را در تحـول آن هـا ایجـاد 
برخـی  بـا  اسـتارت آپ ها  مسـتقیم  ارتبـاط 
اقتصـاد  اصلـی  شـاخصه های  و  مفاهیـم  از 
همچـون رقابـت، بهـره وری و نـوآوری و برخـی 
از مسـائل اقتصـادی همچـون اشـتغال زایی و 
تغییـرات سـاختاری در کسـب وکارها، اهمیت 
اسـتارت آپ ها و نقـش آن هـا در رشـد اقتصـاد 
گـزارش  در  می کنـد.  دوچنـدان  را  کشـورها 
کلـی و نـگاه جـدی  حاضـر سـعی شـده مـروری 
گام  در ایـن مـورد بـه عمـل آیـد تـا در نخسـتین 
اهمیت اسـتارت آپ ها برای مان روشـن شود.

کوچك و جذاب با سهمی بزرگ از اقتصاد
و  بــودن  کوچــک  علی رغــم  اســتارت آپ ها 
یــا  تولیــدات  از  خاصــی  حــوزه  بــه  منحصــر 
کثــرت تعدادشــان  خدمــات بــودن بــه دلیــل 
مالــی  گــردش  از  بزرگــی  بخــش  آینــده  در 
اختصــاص  خــود  بــه  را  دنیــا  در  اقتصــادی 
خواهنــد داد. همیــن مســئله ســبب شــده 
شــرکت های  و  نهادهــا  دولت هــا،  اســت 
خصوصــی بــزرگ در دنیــا بــه رصــد فعالیت هــا، 
جمــع آوری و تحلیــل آمارهــای اســتارت آپ ها 

بپردازنــد.
گــر بخواهیــم رونــد رو بــه رشــد ســرمایه گذاری  ا
جهانــی روی اســتارت آپ ها در دو دهــه اخیــر 
کنیــم، می توانیــم بگوییــم یکــی از  را تشــریح 
اســتارت آپ ها،  زیســت بوم  در  موثــر  اضــالع 
نهادهــای  و  موسســه ها  وجــود  و  ســرمایه 
و  روانــی  نقــش  کــه  اســت  ســرمایه گذاری 
و  رشــد  شــکل گیری،  در  مهمــی  عملیاتــی 
کســب وکارهای نوپــا ایفــا می کننــد. موفقیــت 
توســعه  دیجیتــال،  صنعــت  گســترش 
گســترش زیســت بوم دیجیتــال،  فناوری هــا و 
نشــان دهنده جذابیــت و فرصت هــای آتــی 
ایجــاد  صــورت  در  کــه  اســت  صنعــت  ایــن 
فضــای مناســب بــرای جذب و حفظ ســرمایه 
موفقیــت  و  رشــد  اصلــی  عامــل  به عنــوان 
اقتصــادی  آثــار  فنــاوری،  اســتارت آپ های 
بــه همــراه خواهــد داشــت.  قابل توجهــی را 
بــه  جهانــی  رویکــرد  کنــار  در  موضــوع  ایــن 

یکی از اضالع 
یست بوم  موثر در ز

استارت آپ ها، 
سرمایه و وجود 

موسسه ها 
و نهادهای 

سرمایه گذاری 
است که 

وانی و  نقش ر
عملیاتی مهمی 
در شکل گیری، 
رشد و موفقیت 

کسب وکارهای نوپا 
ایفا می کنند

پرونده
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شــکل گیری اســتارت آپ ها در گســترده شــدن 
کشــور  بازارهــا، اهمیــت بهره منــدی اقتصــاد 
از منابــع مالــی جهانــی اســتارت آپ ها را چنــد 

می کنــد. برابــر 
در چنــد ســال  اخیــر بــه لطــف رشــد دو برابــری 
گــردش مالــی ایــن حــوزه  صنعــت دیجیتالــی، 
گرفــت.  از بخــش ســنتی مخابــرات پیشــی 
نــگاه ســرمایه گذاران در  از  ایــن رشــد ناشــی 
اســتارت آپ ها  حــوزه  بــه  اخیــر  ســال های 
افزایــش ســرمایه گذاری در حــوزه  بــا  اســت. 
از  صنعــت  ایــن  جهانــی  رشــد  دیجیتــال، 
شــتاب بیشــتری نیــز برخــوردار خواهــد شــد. 
گســترش صنعــت دیجیتــال، توســعه فنــاوری 
دیجیتالــی  زیســت بوم های  گســترش  و 
ماننــد اینترنــت اشــیا و امنیــت ســایبری، از 
جذابیت هــا و فرصت هــای آتــی ایــن صنعــت 

اســت.
تبیین کارکردها در فضای اقتصاد

ــرای تفهیــم بیشــتر نقــش اســتارت آپ ها در  ب
ارتبــاط چنــد  کشــورها بهتــر اســت  اقتصــاد 

کنیــم: شــاخه از آن هــا را بررســی 
ایجــاد  بــا  اســتارت آپ ها  اســتخدام؛ 
جوامــع  در  جدیــد  شــغلی  فرصت هــای 
کننــد. این  می تواننــد بــا فقر اقتصــادی مبارزه 
کــه توزیــع بهتــر ثــروت در پرتــو  در حالــی اســت 
افزایــش تعــداد افــراد شــاغل، چشــم اندازهای 

می کنــد. ایجــاد  را  جدیــدی  اقتصــادی 
از   Alexander S. Kritikos وجــود،  ایــن  بــا 
دانشــگاه  Postdam آلمــان در بررســی خــود 
بــه  اشــتغال  روی  اســتارت آپ ها  تاثیــر  از 
ــر اســاس  ــری رســیده اســت. ب نتیجــه دقیق ت
در  اســتارت آپ ها  تاثیــرات  او،  مطالعــات 
پیچیده تــر  به مرورزمــان  اســتخدام،  حــوزه 
خواهــد شــد و بــا عبــور از فــاز اولیــه، شــاهد 
ــم  ــود خواهی ــه دوران رک ــتارت آپ ها ب ورود اس
یــا  احتمــال شکســت  ایــن دوران،  در  بــود. 
حداقــل ناتوانــی اســتارت آپ در رقابــت وجــود 
خواهــد داشــت و همیــن امــر، تاثیــر منفــی 
روی فراینــد اســتخدام های انجام شــده ایفــا 
کــرد؛ امــا در صــورت عبــور اســتارت آپ  خواهــد 
از ایــن شــرایط، مجــددا شــاهد تاثیرات مثبت 
بــر رونــد اســتخدام خواهیــم بــود. درنهایــت 
ســال  حــدود 10  در  چیــزی  گذشــت  بــا  نیــز 
کســب وکار  تاثیــر  اســتارت آپ،  راه انــدازی  از 
اســتخدام محــو خواهــد شــد.  جدیــد روی 
کشــورهای  ایــن تاثیــر به طــور ویــژه در آمریــکا، 
کشــورهای عضــو ســازمان  اروپایــی و حتــی 

خلق ایده

مبتنی بر کارآفرینی
فناوری های 

نوآورانه

اشتغال زایی 
گسترده

ویژگی های 
استارت آپ

گسترش صنعت 
دیجیتال، توسعه 

فناوری ها 
و گسترش 
یست بوم  ز

دیجیتال 
نشان دهنده 

جذابیت و 
فرصت های آتی 

این صنعت است 
که در صورت ایجاد 

فضای مناسب 
برای جذب و حفظ 

سرمایه به عنوان 
عامل اصلی 

رشد و موفقیت 
استارت آپ های 

فناوری، آثار 
اقتصادی 

قابل توجهی را 
به همراه خواهد 

داشت

شرایط جدید شغلی
و  ایــده  صاحــب  تــا  کننــد  رهــا  را  خــود  باثبــات  شــغل  حاضرنــد  زیــادی  افــراد 
اســتارت آپ خودشــان باشــند، امــا بــرای وارد شــدن بــه ایــن راه لطفــا اول روحیــه و 
انتظــارات شــغلی خــود را بشناســید. اشــتغال در شــرکت های بــزرگ بســیار متفــاوت 
کــه در اســتارت آپ پیــش روی شماســت. قبــل  از فرصت هــا و تهدیدهایــی اســت 
کاری مزایــا و معایــب ایــن حــوزه را بشناســید، یــا بهتــر بگویــم انعطــاف و  از هــر 

توانایی هایتــان را به خوبــی محــک بزنیــد.
بــا تغییــرات راحــت باشــید؛ در اســتارت آپ خبــری از دســتورالعمل های پیچیــده 
و محدودکننــده نیســت، توانایی هــای خودتــان را بشناســید و نســبت بــه شــرایط 
ــایند  ــی خوش کس ــر  ــرای ه ــرات ب ــن تغیی ــه ای ک ــم  ــد، می دانی کنی ــتفاده  ــا اس از آن ه
کــردن در اســتارت آپ بایــد بــا چنیــن تغییراتــی راحــت باشــید و  کار  نیســت امــا بــرای 

آن هــا را بــا آغــوش بــاز بپذیریــد.
اســاس  بــر  شــما  ورود  اســت؛  راحت تــر  اســتارت آپ ها  در  اســتخدام 
گزینــش  توانایی های تــان ســریع و آســان اتفــاق می افتــد، در اســتارت آپ خبــری از 
و فرم هــای بلنــد بــاالی اســتخدامی نیســت امــا فرامــوش نکنیــد، صداقــت داشــتن 

دارد. قــرار  اهمیــت  درجــه  باالتریــن  در  توانایی های تــان  بیــان  در 
را  تصــورات خــود  لطفــا  نیســت،  کار  هیــچ  قطعیتــی در  باشــید؛  انعطاف پذیــر 
کار ســنتی بــرای همیشــه دور بیندازیــد و قبــل از ورود بــه اســتارت آپ  از مفهــوم 
کارهــای ضــروری  کــه ســرما نمی خوریــد یــا قبــل از قرارهــای مهــم  مطمئــن باشــید 
کــه مرخصــی برویــد، بــه همیــن  شــخصی برایتــان پیــش نمی آیــد و قــرار نیســت 
کــه  کســانی  کنــار  در  بی وقــت  و  وقــت  کارهــای  بــرای  را  خودتــان  و  ســختی! 
شکســت ها،  موفقیت هــا،  مشــکالت،  خوشــی ها،  تمــام  در  خانواده تــان  ماننــد 
کنیــد. بــه  کنارتــان هســتند آمــاده  بی خوابی هــا، بازی هــا و تمــام رویاهای تــان در 

کردیــد؟ لغــت خانــواده توجــه 
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همــکاری اقتصــاد و توســعه نیــز مــورد بررســی 
گرفتــه اســت. قــرار 

نــوآوری؛ کارآفرینــان معمــوال تکنولوژی هــای 
جدیــدی را ایجــاد می کننــد، محصول هــای 
ــای  ــا ابداع ه ــد ی ــعه می دهن ــدی را توس جدی
تــازه ای را به منظــور ایجــاد بازارهــای جدیــد 
مختلــف  اقشــار  و  مخاطبــان  روی  پیــش 
جامعــه قــرار می دهنــد. نمونه هــای زیــادی 
وجــود  اساســی  و  ریشــه ای  ابداع هــای  از 
پیــر  ماننــد  کارآفرینانــی  توســط  کــه  دارنــد 
امیدیــار )ئــی، بــی(، لــری پیــج و ســرگئی بریــن 
کل(، بیل گیتــس  )گــوگل(، لــری الیســون )اورا
بــه  )اپــل(  اســتیوجابز  یــا  )مایکروســافت( 
مرحلــه اجــرا رســیده اند و تاثیــرات ویــژه ای 
گذاشــته اند. هــم بــر رشــد اقتصــادی برجــای 

کســب وکارهای  راه انــدازی  بــا  رقابــت؛ 
در  موجــود  رقابــت  بــه  کارآفرینــان  جدیــد، 
بــازار شــدت خواهنــد بخشــید و درنهایــت، 
کــه  ایجــاد شــده  نتایــج  از  مصرف کننــدگان 
قیمــت کم تــر و البتــه تنــوع بیشــتر محصــوالت 
کیفیــت خواهــد بــود، بهــره خواهنــد بــرد.  با
را  معیــاری  خــود  بررســی های  در  محققــان 
ــر  ــه تاثی ک ــد  کرده ان ــیم  ــازار ترس ــرک ب ــرای تح ب
شــرکت های  روی  جدیــد  کســب وکارهای 

بررســی می کنــد. را  بــازار  فعلــی 
گذشــت زمان و رویارویی  گرچه با  بهره وری؛ ا
مختلــف،  مشــکالت  بــا  اســتارت آپ ها 
ایــن  اشــتغال زایی  ســطح  کاهــش  امــکان 
شــرکت ها وجــود دارد امــا ایــن شــرکت های 
نوپــا می تواننــد همچنــان بــه بهبــود بهــره وری 
کننــد. این امــر به ویــژه در میان مدت و  کمــک 
کــه شــرکت های نوپــا مجبور بــه تالش و  زمانــی 
تقالی بیشــتر به منظور تثبیت وضعیت خود 
هســتند بــه چشــم می آیــد. نکتــه قابل توجــه 
ــفتگی ها  ــا و آش ــا، خروج ه ــن وروده ــه ای این ک
در بررســی های انجام شــده توسط محققان، 
تاثیــرات مثبــت خــود روی افزایــش بهــره وری 
کشــورهای اروپایــی را بــه اثبــات  شــرکت ها در 
ســال های  در  ایــن،  وجــود  بــا  رســانده اند. 
اولیــه ورود اســتارت آپ ها بــه هــر بــازار، ایــن 
را  منفــی  تاثیــرات  کــه  دارد  وجــود  احتمــال 
درنتیجــه عکس العمــل شــرکت های قدیمــی 
بــازار بــه ورود اســتارت آپ ها شــاهد باشــیم. 
کــه می تواننــد در قالــب  عکس العمل هایــی 
حتــی  یــا  اســتراتژی ها  راهکارهــا،  تغییــر 
ســرپیچی از قوانیــن مــدون دولتــی، بهــره وری 

کاهــش دهنــد. ــادی  ــا حــد زی را ت
ــرکت های  ــادی؛ ش ــاختارهای اقتص ــر س تغیی

استارت آپ ها 
علی رغم کوچکی 

و منحصر به 
حوزه خاصی از 

تولیدات یا خدمات 
بودن، به دلیل 

کثرت تعدادشان 
در آینده بخش 

رگی از گردش  بز
مالی اقتصادی 

در دنیا را به خود 
اختصاص خواهند 

داد

فعــال بــازار معمــوال در زمینــه تطابــق بــا شــرایط 
گســترده،  جدیــد بــازار و پیاده ســازی تغییــرات 
می کننــد  تجربــه  را  فراوانــی  چالش هــای 
خــود  پیشــین  جایــگاه  در  نیــز  درنهایــت  و 
اغلــب  شــرکت ها  ایــن  می شــوند.  محبــوس 
اوقــات، در پیاده ســازی تغییــرات داخلــی مورد 
نیــاز ناموفــق بــوده و توانایــی اجــرای »تخریــب 
خالقانــه« )کــه در قالــب نظریــه Schumpeter در 
ــه شــده( را نخواهنــد  ســال 1934 میــالدی ارائ
داشــت. در این راســتا نیز ورود کســب وکارهای 
جدیــد و خــروج شــرکت های فرســوده می تواند 
ســاختارهای جدیــدی را ایجاد و ســاختارهای 

فعلــی را از ایــن مشــکل برهانــد.
جمع بندی

گفــت فضــای مجــازی به ویــژه  ــد  درنهایــت بای
اســتارت آپ ها از ظرفیــت عظیمــی در جهــت 
کشــور برخوردارند. این  رشــد و توســعه اقتصاد 
گــذار  کــه عوامــل تاثیــر  امیــدواری وجــود دارد 
ــادی در  ــای اقتص ــعه فعالیت ه ــد و توس در رش
فضــای مجــازی، بــا بهره گیــری از تجــارب ســایر 
کشــور،  کشــورها و در چارچــوب منافــع ملــی 
فعــال شــده و موجبــات رشــد و تعالــی اقتصــاد 
را بــا بهره گیــری از قابلیت هــای فضــای مجــازی 

فراهــم آورنــد.

دراستارتآپ
خبریاز

دستورالعملهای
پیچیدهو

محدودکننده
نیست

دراستارتآپ
خبریازگزینش

وفرمهای
بلندباالی
استخدامی

نیست

برایکارکردن
دراستارتآپ

بایدباتغییرات
راحتباشید

مطمئنباشید
کهسرما

نمیخوریدیا
قبلازقرارهای
مهم،کارهای

ضروریشخصی
برایتانپیش

نمیآید

تواناییهای
خودتانرا
بشناسیدو
نسبتبه

شرایطازآنها
استفادهکنید

تصوراتخود
راازمفهوم

کارسنتیبرای
همیشهدور

بیندازید

ورودبه
استارتآپ
براساس

تواناییها،
سریعوآسان
اتفاقمیافتد

خودتانرابرای
کارهایوقتو
بیوقتآماده

کنید

8 7 6 5 4 3 2 1

مهیای ورود به استارت آپ شوید

پرونده
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کرمانشاهرتبههشتاکوسیستمورویدادهایاستارتآپایراناست

تكیه بر نوپاها

کنــون توانســته اند بــه لطــف تکنولــوژی  کرده انــد، ا کــه در عصــر اخیــر خــود را به عنــوان یــک مــدل جدیــدی از کســب وکار معرفــی  اســتارت آپ ها یــا همــان شــرکت های نوپــا 
کننــد. بــرای بســیاری از  کمــی ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در عرصه هــای مختلفــی در کشــورمان خــود را بــه نســل جــوان معرفــی  و افزایــش ضریــب نفــوذ شــاخص های 
کارزار موفــق شــوند و البتــه تــا چــه انــدازه توانســته اند میــان افــکار  کــه فعــاالن ایــن عرصــه تــا چــه حــد توانســته اند در ایــن  مــا ممکــن اســت ایــن پرســش بــه وجــود بیایــد 

عمومــی ضریــب نفــوذ باالیی داشــته باشــند.
گرچــه به صــورت میدانــی و بــر مبنــای آمــار رصــد شــده می توانــد تــا حــد زیــادی روشــن و مشــخص باشــد امــا رســیدن بــه وضــع مطلــوب تنهــا از مســیر و  پاســخ بــه ایــن ســوال البتــه ا
گرفتــه اســت، ســهم رویدادهــای اســتارت آپی در  کــه براســاس مطالعــات مرکــز پایــش اطالعــات نهــاد ریاســت جمهــوری انجــام  گــزارش حاضــر  گــذرگاه سیاســت گذار عبــور می کنــد. 

کوتــاه بــر چرایــی ایــن وضعیــت در اســتان های مختلــف دارد. کــرده و البتــه بــه مــروری  کرمانشــاه را ارزیابــی  کشــور و اســتان 
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رویدادهــای  از  اســتان  هــر  ســهم 
اســتارت آپی در ایــران چقــدر اســت؟ ایــن 
کــه به تازگــی درگاه پایــش  پرسشــی اســت 
جامعــه اطالعاتــی ایــران بــا ترســیم نقشــه 
اســت.  پاســخ داده  آن  بــه  اســتارت آپی 
بــرای  کــه  جامــع  مطالعــات  مبنــای  بــر 
انجــام آن از ســه شــاخص اســتفاده شــده 
اســتارت آپی  رویدادهــای  ســهم  اســت 

مشــخص و معیــن شــده اســت.
در ایــن شــاخص بندی ســه مولفــه مزبــور 

ــد: عبارت ان
کــه بــر اســاس میلیــون نفــر  1. جمعیــت؛ 

در نقشــه مزبــور ترســیم شــده اســت.
کــه  اقتصــادی؛  مشــارکت  خ  نــر  .2
از  اســت، چنــد درصــد  ایــن  بــه دنبــال 
کار قــرار  کــه در ســن  جمعیــت مــورد نظــر 
دارنــد، فعــال هســتند )جمعیــت فعــال 
کار  کــه مشــغول بــه  جمعیتــی هســتند 
کار  جســت وجوی  در  و  بیــکار  یــا   بــوده 

هستند(.
کــه  )IDI(؛  فــاوا  توســعه  شــاخص   .3
در   ICT توســعه  و  پیشــرفت  شــاخص 
کشــورها اســت. ایــن شــاخص از ســوی 
 )ITU( مخابــرات  جهانــی  اتحادیــه 
توســعه یافتگی  میــزان  و  شــده  ارائــه 
گــی ارزیابــی  ICT را بــر مبنــای یــازده ویژ
می کنــد. ایــن شــاخص نشــان می دهــد 
ســمت  بــه  میــزان  چــه  تــا  منطقــه  هــر 
یــک جامعــه اطالعاتــی و دیجیتالــی در 
حرکــت اســت. بیشــینه امتیــاز عــدد 10 

اســت.
در  و  به تازگــی  کــه  نقشــه ای  در 
شــهریورماه امســال ارائــه شــده اســت، 
اســتان تهــران بــا جمعیــت 13 میلیــون و 
خ مشــارکت اقتصادی  267  هــزار نفــر، نــر
فــاوا  توســعه  شــاخص  و  درصــد   40.4
اســت  توانســته  درصــد،   8.12 بــا 
اســتارت آپی  رویدادهــای  بیشــترین 
بــه  خــود  در  را  رویــداد   525 معــادل 
ثبــت برســاند. البتــه بــا توجــه بــه میــزان 
خ مشــارکت  جمعیــت و شــاخص های نــر
شــکل گیری  فــاوا،  توســعه  و  اقتصــادی 
در  اســتارت آپی  رویداد هــای  تمرکــز 
پایتخــت دور از انتظــار نیســت. در ایــن 
نیــز  امکانــات  بــه  دسترســی  امــا  میــان 
رشــد  در  دیگــری  عامل هــای  از  یکــی 

البرز

جمعیت:2.7میلیوننفر

نرخمشارکتاقتصادی:37.7

شاخصتوسعهفاوا:7.3

رویدادهایاستارتآپی:60

اصفهان

جمعیت:5.1میلیوننفر

نرخمشارکتاقتصادی:41.4

شاخصتوسعهفاوا:6.9

رویدادهایاستارتآپی:78

خراسانرضوی

جمعیت:6.3میلیوننفر

نرخمشارکتاقتصادی:44.1

شاخصتوسعهفاوا:6

رویدادهایاستارتآپی:110

تهران

جمعیت:13.3میلیوننفر

نرخمشارکتاقتصادی:40.4

شاخصتوسعهفاوا:8.12

رویدادهایاستارتآپی:525

پرونده

کرمانشاه

جمعیت:1.9میلیوننفر

نرخمشارکتاقتصادی:41.5

شاخصتوسعهفاوا:5.9

رویدادهایاستارتآپی:36

* آمار جمعیت مربوط به سرشماری سال 1395 است.
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ــوده اســت.  اســتارت آپ ها در پایتخــت ب
کارشناســان ایــن حــوزه معتقدنــد عــالوه 
بــر مســئله دسترســی راحــت بــه امکانــات 
و تمرکــز آن در پایتخــت ایــران، مســئله 
دانــش  ضریــب  بــودن  بــاال  و  فرهنگــی 
ســایر  بــه  نســبت  نیــز  عرصــه  ایــن  در 
اســتان ها و شهرســتان ها رقــم باالتــری 
اســت و بــر ایــن اســاس در اســتان تهــران 
بــرای پذیرایــی از رویدادهــای  ظرفیــت 
اســتارت آپی بــاال ارزیابــی شــده اســت.
دیگــر  بــا  تهــران  اســتان  تفــاوت  البتــه 
معنــادار  و  قابل مالحظــه  اســتان ها 
اســت  میزانــی  بــه  تفــاوت  ایــن  اســت. 
در  اســتارت آپی  رویدادهــای  کــه 
هیچ یــک از اســتان ها بــه عــدد 200 نیــز 
تهــران  اســتان  از  بعــد  اســت.  نرســیده 
جمعیــت  بــا  رضــوی  خراســان  اســتان 
خ  نــر نفــر،  میلیــون  و 334  هــزار  شــش 
رشــد مشــارکت اقتصــادی 44.1 درصــد 
درصــد،   6.06 فــاوا  شــاخص  خ  نــر و 
بــوده  رویــداد اســتارت آپی  پذیــرای 110 
توجــه  بــا  تحلیلگــران  دیــد  از  اســت. 
پایتخــت  به عنــوان  مشــهد  این کــه  بــه 
معرفــی  و  شناســانده  ایــران  فرهنگــی 
شــده اســت و از ســوی دیگــر در برخــی از 
گردشــگری مذهبــی  حوزه هــا همچــون 
دارد،  نفــوذی خوبــی  خ ضریــب  نــر نیــز 

بــرای  مــدون  برنامه ریزی هــای  بــا 
معرفــی جایــگاه مشــهد در شناســاندن 
ایــن  اســالم،  جهــان  شــهرهای  از  یکــی 
بقیــه  از  مقــدم  اســت  توانســته  اســتان 
اســتان ها، شــاهد برگــزاری رویدادهــای 
باشــد. مناســبی  نســبتا  اســتارت آپی 

اســتان  معتقدنــد  حــوزه  ایــن  فعــاالن 
خراســان رضــوی بــا توجــه بــه ظرفیت هــا 
در  حتــی  می توانــد  الزم  پتانســیل  و 
قــرار  مطلوب تــری  و  رفیع تــر  جایــگاه 
جــدی  نیازمنــد  البتــه  ایــن  و  گیــرد 
در  اســتارت آپی  مباحــث  شــدن  گرفتــه 
ــه  گفت ــه  ــه ب ک ــت  ــت گذار اس ــام سیاس مق
هنــوز  متاســفانه  اقتصــادی،  ناظــران 
ایــن مفهــوم تعریــف درســتی در باالتریــن 
کشــور  نهادهــا و مقام هــای سیاســت گذار 
نــدارد و بــا وجــود آغــاز تــالش بــرای فهــم و 
ــگاه رویدادهــای اســتارت آپی،  درک جای
ــدگاه  ــادی میــان دی ــه زی همچنــان فاصل
اســتارت آپی و سیاســت گذاران  فعــاالن 

دارد. وجــود 
رویدادهــای  کســب  ســوم  جایــگاه 
اســتان  بــرای  ایــران  در  اســتارت آپی 
پنــج  جمعیــت  بــا  کــه  اســت  اصفهــان 
خ مشــارکت  هــزار و 121 میلیــون نفــر، نــر
خ توســعه  نــر اقتصــادی 41.4 درصــد و 
 78 پذیــرای  تنهــا  درصــد،   6.99 فــاوا 

کــه  اســت  بــوده  اســتارت آپی  رویــداد 
البتــه دلیــل آن را می تــوان در صنعتــی 
دیــد  از  کــرد.  ارزیابــی  نیــز  آن  بــودن 
بــر  عــالوه  اســتان  ایــن  تحلیلگــران، 
اســتان صنعتــی  یــک  به عنــوان  این کــه 
مشــهور اســت، بلکــه حتــی در وضعیتــی 
پیشــینه های  دلیــل  بــه  کــه  دارد  قــرار 
گردشــگری  تاریخــی از لحــاظ فرهنگــی و 
پذیــرش  بــرای  اســتان ها  دیگــر  از  هــم 
رویدادهــای اســتارت آپی جلوتــر اســت.
از دیگــر اســتان های پیشــرو در پذیــرش 
فاصلــه  کــه  اســتارت آپی  رویدادهــای 
اندکــی بــا اســتان اصفهــان دارد، اســتان 
کــه با جمعیــت دو هزار و 712  البــرز اســت 
خ مشــارکت اقتصــادی  میلیــون نفــر، نــر
فــاوا  توســعه  شــاخص  و  درصــد   37.7
7.37 درصــد، توانســته اســت 60 رویداد 
کنــد.  برپــا  خــود  درون  را  اســتارت آپی 
بــه نظــر می رســد نزدیکــی بــه پایتخــت و 
دسترســی راحت تــر بــه امکانــات نســبت 
ــتان  ــیدن اس ــتان ها، در رس ــر اس ــه دیگ ب
بــه ایــن جایــگاه نقــش ویــژه ای داشــته 

اســت.
اســتان لرســتان بــا 46 رویــداد، اســتان 
کرمــان  اســتان  و  رویــداد   41 بــا  فــارس 
بــا 40 رویــداد اســتارت آپی در رده هــای 
رویدادهــای  جــدول  ششــم  تــا  چهــارم 
کــه  دارنــد  قــرار  کشــور  اســتارت آپی 
اســتان  ترتیــب  بــه  آن هــا  دنبــال  بــه 
قــم در جایــگاه  و  کرمانشــاه  مازنــدران، 
ــان  ــد. آذربایج ــای دارن ــم ج ــا نه ــم ت هفت
شــرقی، بوشــهر و ســمنان در رتبه هــای 

دارنــد. قــرار  بعــدی 
امــا نکتــه حائــز اهمیــت در مــورد اســتان 
کــه ایــن اســتان بــا  کرمانشــاه ایــن اســت 
زمانــی  فاصلــه  و  محرومیت هــا  وجــود 
و  حضــور  کــه  پایتخــت  از  مکانــی  و 
دسترســی امکانــات و ابزارهــا را در ایــن 
اســت،  کــرده  دشــوار  حــدی  تــا  عرصــه 
هم جــوار  اســتان های  بــا  قیــاس  در 
جایــگاه  توانســته  دیگــر،  محــروم  و 
نســبتا مناســبی داشــته باشــد. اســتان 
کرمانشــاه بــا جمعیــت یــک هــزار و 952 
خ مشــارکت اقتصــادی  میلیــون نفــر و نــر
41.5 درصــد و ضریــب فــاوا 5.9 درصــد، 
شــاهد پذیــرای 36 رویــداد اســتارت آپی 
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اســتارت آپ اســت. برخــی از فعــاالن ایــن 
حــوزه می گوینــد در مــورد اســتارت آپ ها 
و  اذهــان  در  دقیقــی  و  درســت  تعریــف 
افــکار عمومــی شــکل نگرفتــه و همیــن 
سیاســت گذاران  میــان  حتــی  موضــوع 
می شــود.  مشــاهده  نیــز  عرصــه  ایــن 
بــه اســتارت آپ ها  افراطــی  نــگاه  برخــی 
و  تلقــی می کننــد  را منجــی  آن  و  دارنــد 
برخــی نــگاه تفریــط دارنــد و آن را نوعــی 
کــه  می پندارنــد  هرمــی  شــبکه های  از 
ــه  ــا ب ــرای م ــد ب ــومی می توان ــرانجام ش س

باشــد. داشــته  دنبــال 
تنهــا  اســتارت آپ ها  نفــوذ  ضریــب 
مناســبی  خ  نــر بــه  می توانــد  زمانــی 
کــه قبــل از هــر چیــز تعریــف  ــد  دســت یاب
آن در  بــر ســر  فهــم مشــترکی  و  درســت 
عمومــی،  افــکار  اصلــی  ضلــع  ســه  نــزد 
ــکل  ــوزه ش ــن ح ــال ای ــت گذار و فع سیاس
گیــرد. حمایت هــای معنــوی و فیزیکــی 
تــوان  کــه  کمیــت  حا و  سیاســت گذار 
اجرایــی آن در قالــب دولــت وجــود دارد، 
می توانــد در ایــن زمینــه بســیار تاثیرگــذار 

باشــد.
بــا همه این اوصــاف امروزه اســتارت آپ ها 
ایفــا  جهــان  اقتصــاد  در  ویــژه ای  نقــش 
سیاســت گذاران  اســت  بهتــر  و  می کننــد 
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، تجدیدنظر 
اساســی در ایــن بــاره انجــام دهنــد. زیــرا 
در  می توانــد  کســب وکار  از  مــدل  ایــن 
شــرایط فعلــی بیــکاری بــاالی اســتان ها 
باشــد.  اقتصــاد  یاری دهنــده  ایــران  در 
کــه  کارآفرینــی و حمایــت از اســتارت آپ ها 
ــادی هــم  ــات و ابزارهــای زی ــه امکان ــاز ب نی
نــدارد، می توانــد جوانــان خــالق را بــه ایــن 
کــه از فشــارهای روانی  ســمت ســوق دهــد 
کار بیــرون آینــد و خــود را در مقــام  نبــود 

ــد. ــن ببینن کارآفری ــک  ی
نــوع  ایــن  این کــه  بــه  توجــه  بــا  البتــه 
رویدادهــا برگرفتــه از مدل هــای جهانــی 
و  ج  خــار جهــان  بــا  تعامــل  هســتند، 
هموارســازی مقــررات و قوانیــن در ایــن 
گیــرد. زیــرا قطــع  عرصــه بایــد مدنظــر قــرار 
ــا جهــان بیــرون  ارتبــاط و عــدم تعامــل ب
رویدادهــا  ایــن  تاثیرپذیــری  دلیــل  بــه 
جهانــی،  و  شــبکه ای  تعامــالت  از 

ببــرد. جایــی  بــه  راه  نمی توانــد 

ــت. ــرده اس ک
نقشـه زیـر به وضوح نشـان می دهـد عامل 
رویدادهـای  پذیـرش  می توانـد  فرهنگـی 
کنـد؛ به طوری کـه بـا  اسـتارت آپی را همـوار 
وجود محرومیت هر سه استان کرمانشاه، 
کردستان و سیستان و بلوچستان، حضور 
کـه بیشـتر آن  را  رویدادهـای اسـتارت آپی 
کـرد،  بایـد در دالیـل فرهنگـی جسـت وجو 
در کرمانشـاه نسـبت بـه دیگـر اسـتان های 
توانسـته  مرکـز  بـه  نزدیـک  و  توسـعه یافته 

کنـد. اسـت عـدد خوبـی کسـب 
مثلث توسعه استارت آپی

اهمیــت  حائــز  نکتــه  ایــن  بررســی 
رویدادهــای  درمجمــوع  کــه  اســت 
اســتارت آپی به جــز در تهــران، در دیگــر 
اســتان ها نتوانســته جایــگاه مناســب و 
که بخشــی  کند  کســب  شناخته شــده ای 
و  شــدن  معرفــی  کــم  بــه  مربــوط  آن  از 
مقولــه  بــا  اســتان ها  نداشــتن  آشــنایی 

کــه  اســت  ایــن در حالــی  اســت.  بــوده 
بــا  همــدان  اســتان  بــرای  عــدد  ایــن 
شــرایط مشــابه 10 رویــداد، بــرای اســتان 
اســتان  بــرای  و  رویــداد   25 کردســتان 

بــوده اســت. تنهــا 6 رویــداد  ایــالم 
بررســی شــاخص مزبــور نشــان می دهــد 
بــا وجــود محرومیت هــای ســخت افزاری 
کــه  دارد  وجــود  جــدی  امیــدواری  امــا 
کرمانشــاه بتوانــد  نشــان می دهــد اســتان 
بــا توجــه بــه پتانســیل ها و ظرفیت هــا، از 
رویدادهــای اســتارت آپی بهــره بیشــتری 

ببــرد.
تــا  را  شــرایط  آنچــه  تحلیلگــران  منظــر  از 
رویدادهــای  پذیــرش  بــرای  حــدودی 
کــرده،  ســخت  کشــور  در  اســتارت آپی 
عــالوه بــر مباحــث مربــوط به ســخت افزاری 
بیشــتر معطــوف بــه مقوله هــای نرم افــزاری 
کار را برای فعالیت  کــه تــا حد زیــادی  اســت 
و پذیــرش رویدادهــای اســتارت آپی دشــوار 

پرونده
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مشــخصی داشــته باشــیم، بــه نظــر می رســد 
گفتیــم  اســتارت آپ ها معنایــی فراتــر از آنچــه 

داشــت. نخواهنــد 
 اســتارت آپ ها درواقــع مدلــی از خالقیــت 
کــه از طریــق اندیشــه و  و نــوآوری هســتند 
فســیلی  انرژی هــای  بــه  اتــکا  بــدون  تفکــر 

می کننــد. ایجــاد  درآمدزایــی 

عرصــه  ایــن  در  سیاســت گذاری  رونــد 
نهادهــای  آیــا  اســت؟  بــوده  چگونــه 
بــه  توانســته اند  ایــران  در  تصمیم گیــر 
یــاری  اســتارت آپ ها  اصلــی  بازیگــران 

؟ نند ســا بر
نیــروی  از  بخشــی  و  جوانــان  درحالی کــه 
و پیشــرو  توانســتند مقــدم  نخبــه جامعــه 
به نوعــی  و  کننــد  حرکــت  سیاســت گذار  از 
کانــون و مرکــز توجــه اصلــی در ایــن عرصــه 
قــوه  و  سیاســت گذار  نهــاد  امــا  باشــند، 
از  و  گرفتنــد  قــرار  حاشــیه  در  تصمیم گیــر 

ماندنــد. جــا  قافلــه 

چــرا نهادهــای سیاســت گذار ایــن عرصــه 
کارنامــه قابــل قبولــی از خــود  نتوانســتند 

به جــا بگذارنــد؟
در  فعلــی  شــرایط  از  مزبــور  تصویــر  گــر  ا
متصــور  مثالــی  قالــب  در  را  اســتارت آپ ها 
شــویم، فعاالن اســتارت آپی به مانند ســنگی 
ــوند و  ــاب می ش ــه ای پرت ــه برک ــه ب ک ــتند  هس
کانونــی و اصلــی در ایــن  همــان نقطه هــای 
عرصــه هســتند و نهادهــای سیاســت گذار نیز 
به ماننــد موج هــای اطــراف آب در حاشــیه 
مرکــز  و  کانــون  ایــن وضعیــت  در  هســتند. 
نقطــه آغــاز اســتارت آپ ها، جوانــان هســتند 
و حاشــیه ها همــان نهادهــای تصمیم گیــر 
کــه دور از عمــق واقعــه و  و مجــری هســتند 

رویــداد قــرار دارنــد.
نهادهــای تصمیم گیــری در ایران متاســفانه 
بــه دلیــل این کــه درک درســت و روشــنی از 
مباحــث اســتارت آپی ندارنــد، در وضعیتــی 
عرصــه  ایــن  در  بتواننــد  کــه  نیســتند 
می رســد  نظــر  بــه  کننــد.  تصمیم گیــری 
نهادهــای  فعــال  مشــارکت  نخســت،  گام 
کنونــی،  وضعیــت  در  تغییــر  و  تصمیم گیــر 
درک درســت و مشــترک سیاســت گذاران بــه 
ــال و  ــای فع ــی و نیروه ــران اصل ــراه بازیگ هم
اثرگــذار اســتارت آپ ها  باشــد. اســتارت آپ ها 
کــه دارنــد هماننــد  بــه دلیــل ویژگی هایــی 

کــه کمتــر از دو دهــه اخیــر وارد ادبیــات کســب وکار  اســتارت آپ ها یــا همــان کســب وکارهای نوپــا اصطالحــی هســتند 
کــه در مواجهــه بــا افزایــش  شــده اند. از دیــد تحلیلگــران، اســتارت آپ ها نمونــه ای از الگــوی جدیــدی هســتند 
کنونــی کســب وکار را بــه بهتریــن  کننــد و مناســبات  هزینه هــای کســب وکار می تواننــد نقــش کاهنــده و تســهیل گر ایفــا 
وجــه ممکــن تغییــر دهنــد. البتــه نبــود درک سیاســت گذار از مقولــه اســتارت آپ و درک مشــترک بازیگــران و فعــاالن ایــن عرصــه 
کــه مســیر رونــق و ســامان دادن بــه ادبیــات نظــر و عمــل در ایــن  کــرده  کمیــت، فاصلــه ای را ایجــاد  بــا نهادهــای تصمیم گیــر و حا

کــرده اســت. کنــد  عرصــه را دشــوار و تــا حــد زیــادی 
کــه بــا راه انــدازی مباحــث جدیــد در  کبــر هاشــمی از فعــاالن عرصــه اســتارت آپی و ازجملــه صاحب نظــران در ایــن حــوزه اســت  ا
کمــک زیــادی در افزایــش ســطح دانــش و انتقــال تجربیــات داشــته اســت. بــرای درک روشــن از  منظومــه نظــری اســتارت آپ ها، 
گفت وگــو نشســتیم. کنونــی اســتارت آپ ها در ایــران و نقــش آن هــا در توســعه و رشــد اقتصــاد محلــی در ایــران بــا او بــه  وضعیــت 

چراکسبوکارهاینوپادرایران،اقتصادخارجازتهرانرابهخوبینمیشناسند؟

كرمانشاه شتاب دهنده  اتاق 
استارت آپ های استان شود

پیــش از این کــه وارد مباحــث جــدی در 
نظــر  بــه  شــویم،  اســتارت آپ ها  عرصــه 
ــه در ایــن عرصــه  ــه این ک ــا توجــه ب شــما ب
فراوانــی  تجربیــات  اخیــر  دهــه  یــک  در 
از  روشــنی  تعریــف  مــا  آیــا  داشــته ایم، 

داریــم؟ ایــران  در  اســتارت آپ ها 
در مــورد اســتارت آپ ها بســیاری از مــا دچــار 
افراط وتفریــط هســتیم؛ فضــای شــکل گرفته 
در ایــن زمینــه متاســفانه مبهــم و چنــدان 
را  اســتارت آپ ها  برخــی  نیســت.  شــفاف 
شــرایط  در  منجــی  تنهــا  و  نجات دهنــده 
برخــی  و  می داننــد  کســب وکار  فعلــی 

به مثابــه  و  می داننــد  بی ثمــر  را  آن   امــا 
در  را  آن  هرمــی  شــرکت های  سرنوشــت 
همیــن محــدوده ارزیابــی می کننــد. همیــن 
تولیــد  وســیعی  در طیــف  کــه  دوگانگی هــا 
شــده، ســبب شــده اســت تعریــف روشــن 
و دقیقــی از مقولــه اســتارت آپ ها نداشــته 

باشــیم.
اســتارت آپ ها درواقــع یــک مــدل جهانــی 
هســتند  وب گســتر  فضــای  در  کســب وکار 
و  دوگانــه  فضــای  آن  از  بخواهیــم  گــر  ا و 
کــه بــا افراط وتفریــط همــراه اســت،  مبهــم 
چارچوب بنــدی  البتــه  و  کنیــم  دوری 
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دائمــا  نیــز  ضربان شــان  زنــده   موجــودات 
بینــش  و  درک  نیازمنــد  و  می کنــد  تغییــر 
حتــی  میــان  ایــن  در  هســتند.  عمیقــی 
در  سیاســت گذار  نهادهــای  و  مســئوالن 
سیاســت گذاری  نســخه  کــه  عرصــه  ایــن 
مقولــه  از  درســتی  درک  می پیچنــد،  را 

ندارنــد. اســتارت آپ ها 

گــر بــا واقع بینــی به قضایــای اســتارت آپی  ا
ارزیابــی  چگونــه  را  اوضــاع  کنیــم،  نــگاه 

می کنیــد؟
گــر بخواهیــم واقع بینانــه بــه قضایــا نــگاه  ا
کنــم  کنیــم، بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره 
کــه در شــرایط فعلــی بــا چالش هــا و موانــع 
به شــخصه  امــا  هســتیم  روبــه رو  زیــادی 

هســتم. خوش بیــن  آینــده  بــه  نســبت 

اســتارت آپی  رویدادهــای  بیش تــر  چــرا 
در ایــران در مرکــز و تهــران متمرکــز شــده 
اســت؟ آیــا می تــوان دالیــل خاصــی بــرای 

ایــن وضعیــت ارائــه داد؟
اقتصــادی،  بخش هــای  همــه  در 
تهــران  بــه  معطــوف  امــور  بیشــتر  تمرکــز 
مقولــه  اســتارت آپ ها  درواقــع  اســت. 
در  اوصــاف  ایــن  بــا  امــا  هســتند؛  شــهری 
شهرســتان ها هــم نیروهــای خــوب و فعالــی 
کــه تــوان خوبــی باالیــی انجــام  وجــود دارنــد 
کنــم  کار را دارنــد. ایــن را هــم بایــد اضافــه 
ایــن  کــه  آمــده  وارد  گرچــه نقدهایــی  ا کــه 
کســب وکار نوپــا در ایــران  کنونــی  مدل هــای 
جهانــی  تجربه هــای  از  ترجمانــی  تنهــا  را 
کیــد  می داننــد امــا بایــد روی ایــن موضــوع تا
چــاره ای  مــا  فعلــی  شــرایط  در  کــه  کنیــم 
جهانــی  تجربــه  حــوزه  در  کپــی کاری  جــز 
نداریــم زیــرا بــرای رســیدن بــه موفقیــت و 
الگــوی بومــی بایــد قبــل از هــر چیــز ترجمــان 
داشــته  جهانــی  تجربه هــای  از  صحیحــی 
گشــایش مســئله  ــد مــا را در  ــا بتوان باشــیم ت
و نوآوری هــا و خالقیت هــای جدیــد راهنمــا 

باشــد.
مبنــای  بــر  اســتان ها  و  شهرســتان ها  در 
عرصــه  ایــن  رویدادهــای  از  کــه  تجربیاتــی 
آموخته ایــم، به نظــر می رســد یکــی از موانــع 
در  اســتارت آپ ها  بــودن  کم رنــگ  اصلــی 
اســت  فرهنگــی  مانــع  دیگــر  اســتان های 
نشــود  حــل  به درســتی  مســئله  ایــن  تــا  و 
ــم.  ــت نیابی ــح دس ــخ صحی ــه پاس ــا ب چه بس

کار و الگــوی  در شهرســتان ها چنــدان بــه 
و  نمی شــود  داده  بهــا  جمعــی  و  تیمــی 
البتــه ایــن موضــوع متاثــر از دالیــل تاریخــی 
و مولفه هــای اثرگــذار مهــم دیگــری اســت. 
کــه  در هــر جامعــه یــا اجتماعــی تــا زمانــی 
کار یــا  کــه  بــه ایــن نقطــه مشــترک نرســید 
الگــوی برنــدهـ  برنــده )Win-Win( می توانــد 
ــد  ــه رش ــوان ب ــود، نمی ت ــت ش ــبب موفقی س
در ایــن عرصه هــا امیــدوار بــود. البتــه طــرح 
ایــن موضــوع موانــع نهادهای سیاســت گذار 
امــا  کــرد  نخواهــد  اثــر  کــم  را  و تصمیم گیــر 
بــر  بــاور مــن  بــه  یکــی از دالیــل ریشــه ای، 
کار بــه  کــه در عیــن انجــام  اســاس تجربیاتــی 
آن برمی خوریــم، همیــن مســائل فرهنگــی 

اســت.

را  نقــش اســتارت آپ ها  ایــن اوصــاف  بــا 
کمــک بــه اقتصــاد اســتان ها چگونــه  در 
اقتصــاد  ظرفیت هــای  مثــال  می بینیــد؟ 
کمــک  بــه  را چطــور می تــوان  کرمانشــاه 

کــرد؟ شــکوفا  اســتارت آپ ها 
پیش تــر  کــه  همان طــور  اســتارت آپ ها 
کــردم چــون درواقــع مــدل جدیــد و  بیــان 
مطالعــات  از  بهره گیــری  بــا  را  کم هزینــه ای 
از  فایــده   - هزینــه  الگــوی  و  دانشــی 
می گذارنــد،  مــا  اختیــار  در  کســب وکارها 
گشــایش دهنده  و  راه حــل  می تواننــد 
باشــند. جوانــان را بــا طــرح و بیــان این کــه 
هزینه هــای  بــدون  و  به آســانی  می تواننــد 
کننــد،  کســب وکار در خــوری را آغــاز  زیــادی 
شــرایط  از  و  امیــدوار  آینــده  بــه  می تــوان 
کــرد. البتــه نبایــد از ایــن نکتــه  ســختی رهــا 
کــه تنهــا برنامه ریــزی درســت  غافــل شــد 
از  درســت  و  روشــن  درک  کســب  بــرای 
کســب وکارها  نقــش اســتارت آپ ها در آغــاز 
و از میــان برداشــتن موانــع می توانــد مــا را 
الگوهــای  از  بیشــتر  بهره گیــری  ســمت  بــه 
شــهرهای  و  اســتان ها  در  اســتارت آپی 

دهــد. ســوق  محــروم 
حرکــت به ســمت نقش آفرینــی اســتارت آپ ها 
کرمانشــاه، یــک  در اقتصــاد اســتانی ماننــد 
بــازی دوطرفــه اســت و بایــد همــه ذی نفعــان، 
بــرای ایجــاد ارتبــاط موثــر و حرفــه ای پیشــگام 
موجــود  اســتارت آپ های  طبیعتــا  شــوند. 
حمایــت  بــا  و  تهــران  کن  ســا جوانــان  را 
تهــران  در  همگــی  کــه  شــتاب دهنده هایی 
و  کرده انــد  راه انــدازی  هســتند  متمرکــز 

شــکل گیری  نیازمنــد  نخســت،  گام  در  مــا 
ــاید  ــتیم. ش ــتانی هس ــتاب دهنده های اس ش
کرمانشــاه، ایــن اتفــاق  ــه  بهتــر باشــد در تجرب
نماینــده  به عنــوان  بازرگانــی  اتــاق  توســط 
خصوصــی  بخــش  اقتصــادی  ظرفیت هــای 
کــه بخواهیــم الگــوی  شــکل بگیــرد تــا ایــن 

کنیــم. کپــی  از تهــران  را  حضــور بانک هــا 
کرمانشــاه اســت  نکتــه دیگر، خالقیت جوانان 
کــه می توانــد محــرک تقویــت اســتارت آپ ها 
در  روســتایی  جــوان  یــک  این کــه  شــود؛ 
کمــک  بــه  توانســته  جنوبــی  خراســان 
کشــمون، بــه فــروش بهتــر زعفران  اســتارت آپ 
کنــد، ایده هایــی  کمــک  تولیــدی روســتاییان 
مســیر  از  کرمانشــاه  اقتصــادی  رشــد  بــرای 
دارد. نهفتــه  خــود  دل  در  را  اســتارت آپ ها 

اســتارت آپ های  تقویــت  ماننــد  الگویــی 
کرمانشــاه. فــروش صنایع دســتی در اســتان 

کــه بــه نظــر شــما می توانــد  و نکتــه آخــر 
کنــد،  کمــک  در ایــن عرصــه بــه مــا بســیار 

چیســت؟
کــه بــه نظــرم بســیار اهمیــت  نکتــه پایانــی 
کــه تجربــه زیســتی و دانــش  دارد، ایــن اســت 
در حــوزه اســتارت آپ ها نشــان می دهــد مــا 
بــا مانــع جدیــد و مشــکلی روبــه رو هســتیم 
ــه  ــام دانــش تولیــد و تجرب ــا ن کــه بنــده از آن ب
ــی  ــا زمان ــع ت ــرم. درواق ــام می ب ــتارت آپی ن اس
اســتارت آپ ها  تجربــه  و  دانــش  تولیــد  کــه 
یــاری آن هــا  بــه  منتقــل نشــود، نمی تــوان 
را  پیش روی شــان  چالش هــای  و  شــتافت 
برداشــت. در ایــن عرصــه نقــش اتاق هــای 
بخــش  پارلمان هــای  قامــت  در  بازرگانــی 
ــکار ناشــدنی اســت  خصوصــی بی بدیــل و ان
کــه می تواننــد به کمــک نهادهــای قانون گذار 
ابزارهــای  قالــب  در  و  بیاینــد  مجــری  و 
کننــد، زیرا  مشــورتی مســیر پیــش  رو را همــوار 
در شــرایط کنونــی جایــگاه اتاق هــای بازرگانی 
ــی اســت  کم رنــگ اســت. ایــن در حال بســیار 
در  عمــده ای  تحــول  می تواننــد  آن هــا  کــه 
کنند. در بیان مصداق،  شــرایط فعلی ایجاد 
کادمــی شــنبه  برخــی از تجربه هــا همچــون آ
در ایــران توانســته اند در بــاال بــردن ســطح 
کمــک  عرصــه  ایــن  در  تجربــه  و  دانــش 
کننــد. امیــد اســت همســویی و هم افزایــی 
سیاســت گذار  و  کمیتــی  حا نهادهــای 
عرصــه  ایــن  اصلــی  بازیگــران  و  فعــاالن  بــا 
دورنمــای جدیــدی پیــش  روی مــا بگشــاید.

مسئوالن 
و نهادهای 

سیاست گذار 
در عرصه 

استارت آپ ها 
که نسخه 

سیاست گذاری 
را می پیچند درک 

درستی از این 
مقوله ندارند

برای تقویت 
استارت آپ ها 

نیازمند شکل گیری 
شتاب دهنده های 

استانی هستیم 
و بهتر است در 

استان، این اتفاق 
از سوی اتاق 

رگانی شکل  باز
گیرد

پرونده



23

فصلنامه نامه اتاق بازرگاین کرمانشاه | شماره 56 | پاییز 1397

به عنــوان پرســش نخســت، بــه بــاور 
در  نقشــی  چــه  اســتارت آپ ها  شــما 

ایفــا می کننــد؟ کشــورها  اقتصــاد 
مقولــه  در  کــه  بنیــادی  مفهــوم 
ایــن  نظــری  ادبیــات  و  اســتارت آپ ها 
مســئله  دارد،  مهمــی  جایــگاه  عرصــه 
در  برهم زنندگــی )Disruption( اســت. 
عرصه هــای مختلــف زنجیــره ارزش هــا و 
مناســبات متفاوتــی میــان بازیگــران آن 
ــه یــک وضعیــت را ایجــاد  ک وجــود دارد 
بــا  کــه  مقوله هایــی  از  یکــی  می کنــد. 
شــده  عجیــن  اســتارت آپی  مباحــث 
عمــل  اســتارت آپ ها  ورود  بــا  و  اســت 
برهم زنندگــی  مســئله  همیــن  می کنــد 

وضــع  اســت  بــاور  ایــن  بــر  کــه  اســت 
فرصتــی  بــا  و  اســت  کارامــد  نا کنونــی 
نوپــا  کســب وکار  مدل هــای  ایــن  کــه 
می تواننــد  می گذارنــد  مــا  اختیــار  در 
بــاال،  از  و  انتزاعــی  بســیار  ســطح  در 
بیــن  از  را  کارامــد  نا فعلــی  مناســبات 
به گزینــی در  و  و ســطح مطلــوب  بــرده 

دهنــد. قــرار  مــا  اختیــار 
وارد  بحــث  بــه  کــه  منظــر  ایــن  از 
در  اســتارت آپ ها  نقــش  می شــویم، 
درواقــع  اســت.  تبییــن  قابــل  اقتصــاد 
اقتصــادی  سیســتم  اســتارت آپ ها 
و  می کشــند  چالــش  بــه  را  کارامــد  نا
فرصتــی را بــرای ایجــاد تغییــرات شــکل 

کــه تحــوالت مزبــور هــم البتــه  می دهنــد 
اســت. فناورانــه  منظــر  از  بیشــتر 

شــما،  بیــان  بــه  و  عبارتــی  بــه 
اســتارت آپ ها جایــگاه مهــم و اثرگــذاری 

دارنــد؟ اقتصــاد  در 
مشــخص  تغییــر  بــه  توجــه  بــا  دقیقــا؛ 
تکنولــوژی  حــوزه  در  اســتارت آپ ها 
ایــن  مصرف کننــده،  رفتارهــای  و 
نــو  طرحــی  کــه  می آیــد  پدیــد  فرصــت 
در مناســبات و تعامــالت ایجــاد شــود 
باشــد  نحــوی  بــه  مناســبات  ایــن  و 
بــه  بهــره وری  افزایــش  و  بهینه گــی  کــه 
دنبــال داشــته باشــد. اســتارت آپ ها از 
ایــن منظــر جایــگاه رفیعــی در اقتصــاد 
بــر  می تــوان  کــه  دارد  کســب وکارها  و 
توضیــح  را  نقــش  ایــن  اســاس  همیــن 

داد.
را  بحــث  مصــداق  به عنوان مثــال 
تبییــن  کشــاورزی  حــوزه  در  می تــوان 
گــر یــک  کــرد. در مناســبات تولیــد میــوه ا
یک ســر  در  بگیریــم،  نظــر  در  را  طیــف 
آن  دیگــر  ســر  در  و  تولیدکننده هــا  طیــف 
ایــن  در  کــه  دارنــد  قــرار  مصرف کننده هــا 
همــه  در  کــه  واســطه گری  نظــام  مســیر 
قیمــت  و  هزینــه  دارد  حضــور  زمینه هــا 
مســئله  همیــن  می کنــد.  برابــر  چنــد  را 
ــه  کارامدی هــا و افزایــش هزینه هایــی را ب نا
کــه اســتارت آپ ها  می تواننــد  دنبــال دارد 
بــا بــر هــم زدن آن هــا، تغییــرات عمــده ای 
مصرف کننــده  رفتــار  و  تکنولــوژی  در 
کاهــش هزینه هــا،  ــا هــدف  ایجــاد  کننــد و ب
مناســبات جدیــدی را جایگزین مناســبات 

کننــد. عرصــه  آن  بازیگــران  در  فعلــی 
و  تکنولــوژی  در  تغییــرات  درواقــع 
ــار مصرف کننــده  ــر رفت گیــری در تغیی فرا
زنجیره هــای  در  برهم زنندگــی  و 
تولیــد تــا مصــرف، واســطه ها را حــذف 
شــکل  را  مناســبی  الگــوی  و  می کنــد 
یــک  به عنــوان  آن  از  مــا  کــه  می دهــد 
نــام  کســب وکارها  از  جدیــد  مــدل 
می بریــم. درمجمــوع بایــد بگویــم یــک 
کــه  چالــش در وضــع فعلــی وجــود دارد 
کارامدی هایــی را بــه دنبــال  بــا خــود نا
اهــرم  مقــام  در  اســتارت آپ ها  و  دارد 
و  روابــط  تصحیــح  دنبــال  بــه  کمکــی، 

بــود. خواهنــد  مناســبات 

کســب وکارهای  کســب وکار، عبــور از وضــع نامطلــوب بــه وضــع مطلــوب اســت.  ذات اســتارت آپ ها در 
کســب وکارها فراهــم  کاهنــده در بخــش قیمت هــا و هزینه هــا شــرایط را بــرای تســهیل در آغــاز  نوپــا بــا نقــش 
کــه مناســبات آن ســال ها بــه طریــق دیگــری  می کننــد. در ایــن میــان امــا تغییراتــی ازاین دســت، در جوامعــی 
تنیــده در هــم عمــل می کنــد، بســیار دشــوار و نیازمنــد صبــر و زمــان اســت. سیاســت گذار در ایــن عرصــه در مقــام واضــع 
قوانیــن و حمایت کننــده می توانــد نقــش بی بدیلــی داشــته باشــد زیــرا هرگونــه رشــد و پیشــرفت در عرصــه عمــل 

ــا ارائــه بســته های تشــویقی و مولفه هــای انگیزشــی اســت. نیازمنــد رفــع موانــع و تــداوم مســیر ب
کــه در ایــن  محمــد ســیارپور، مدیرعامــل مجموعــه اســتارت آپی توســعه فنــاوری پیشــگامان از جملــه افــرادی اســت 
گران بهایــی را نیــز در اختیــار ذی نفعــان عرصــه اســتارت آپی قــرار داده  کســب دانــش، تجربه هــای  عرصــه عــالوه بــر 
کارامــدی ســوق می دهنــد امــا ایــن، به تنهایــی  کارآمــدی در اقتصــاد را بــه ســمت  اســت. از دیــد او اســتارت آپ ها نا
گفت وگــو بــا  کافــی نیســت و نیازمنــد حضــور قــوی نهادهــای سیاســت گذار بــرای حمایــت از آن هــا اســت. مشــروح 

ســیار پور در ادامــه آمــده اســت.

برایافزایشضریبنفوذاستارتآپهادراستانهایمحرومچهبایدکرد؟

توسعه از مسیر انگیزش ها
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گزارش هــای آماده شــده در  در یکــی از 
ــت  ــاد ریاس ــات نه ــش اطالع ــز پای مرک
جمهــوری، رویدادهــای اســتارت آپی 
مــورد  کشــور  اســتان های  همــه  در 
گــزارش  گرفــت. در ایــن  ارزیابــی قــرار 
نکتــه حائــز اهمیــت فاصلــه معنــادار 
تهــران  در  رویدادهــا  ایــن  برگــزاری 
نشــان  کــه  بــود  اســتان ها  دیگــر  و 
رابطــه  ایــن  در  عمیقــی  شــکاف  از 
ــل  ــه تحلی ــئله را چگون ــن مس دارد. ای
از  گریــز  راه  شــما  نظــر  بــه  و  می کنیــد 

چیســت؟ وضعیــت  ایــن 
کــه توســعه  نامتقارنــی سیســتم در ایــران 
در  کــرده،  ایجــاد  مــا  کشــور  در  مــدرن 
همــه عرصه هــا قابــل مشــاهده اســت. 
ایــن عــدم تقــارن در نظام هــای توســعه 
آن  بــا  بروکراتیــک  اداری  نظــام  در 
کارامــد، شــرایطی  نا و  دســتگاه طویــل 
کاهــش بهــره وری  ــا  ــه ب ک ــرده  ک را ایجــاد 
شــده  همــراه  نهادهــا  و  دســتگاه ها  در 
بــه  نیــز  اســتارت آپی  عرصــه  در  اســت. 
پایتخــت  در  امکانــات  تجمــع  دلیــل 
آن هــا،  بــه  راحت تــر  دسترســی  و 
مــکان  ایــن  در  بیشــتر  رویدادهــای 
ارائــه هســتند. درواقــع  و  قابل نمایــش 
ــهرهای  ــا در ش ــتارت آپی تنه ــاالن اس فع
کــه امکانــات فنــاوری و ارتباطــی  بــزرگ 
داشــته  دامن گســتری  و  مطمئن تــر 
خودنمایــی  و  عرضــه  تــوان  باشــند، 
در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  دارنــد. 
دور  و  کوچــک  شــهرهای  و  اســتان ها 
ارتباطــی  زیرســاخت های  کــه  مرکــز  از 
پایــدار در آن شــکل نگرفتــه، خودنمایــی 
اســتارت آپ ها اندکــی دشــوار می نمایــد.
عرصــه  ایــن  در  راه حــل،  مقــام  در  امــا 
مثبــت  کارهــای  می شــود  بــاورم  بــه 
یکــی  رســاند.  انجــام  بــه  اثرگــذاری  و 
کــه  اســت  ایــن  ضــروری  کارهــای  از 
بــا  و  آمــده  میــدان  بــه  سیاســت گذار 
موانــع،  برداشــتن  و  مشــوق ها  ایجــاد 
اصلــی  بازیگــران  حضــور  انگیــزه 

دهــد. ارتقــا  را  اســتارت آپ ها 
ارائــه مشــوق های مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
بــرای برگزاری رویدادها، یکی از راهکارهایی 
بــرای  ایــران  در  سیاســت گذار  کــه  اســت 
افزایــش ضریــب نفــوذ اســتارت آپ ها باید به 
آن شــتاب بخشــد. اعطــای مشــوق هایی 

گروه هــای فعــال در ایــن عرصــه  بــرای همــه 
ــه اســتارت آپ ها را  ک ــه ای باشــد  ــد به گون بای
بــه تــداوم فعالیت و تالش و کوشــش در این 
کــرده و بــا بهره گیــری از  عرصــه عالقه منــد 
شــاخصه هایی هماننــد بهــره وری و رقابت، 
بهترین هــا را بــه میــدان عمــل هدایــت کند. 
و  اســتارت آپ ها  از  همه جانبــه  حمایــت 
هموارســازی مســیر فعالیــت آن هــا می توانــد 
نهادهــای  کمک کننــده  اهرم هــای 
تصمیم گیــر و سیاســت گذار بــرای حمایــت 
از آن هــا باشــد؛ زیــرا دولت هــا در مقــام ناظــر 
کــم می تواننــد نقــش مهمــی در انگیــزه  و حا

کننــد. دادن بــه اســتارت آپ ها ایفــا 

نهــاد  گــزارش  نــکات  از  دیگــر  یکــی 
کــه با وجود  ریاســت جمهــوری ایــن بود 
از  دور  و  محــروم  اســتان های  این کــه 
کردســتان  کرمانشــاه،  هماننــد  مرکــز 
ســخت افزاری  امکانــات  از  لرســتان  یــا 
ــه  ــد امــا نســبت ب کافــی برخــوردار نبودن
کشــوری  از اســتان های مرکــزی  برخــی 
بــودن  پذیــرا  بــرای  قوی تــری  انگیــزه 
اســتارت آپ ها داشــتند. بــه نظــر شــما 
آیــا می تــوان عامــل فرهنگــی را در ایــن 
اثرگــذار  مولفه هــای  از  یکــی  عرصــه 
کــرد؟ و ایــن مســئله را بیشــتر از  معرفــی 

کــرد؟ ایــن منظــر تحلیــل 
بالندگــی  و  رشــد  در  فرهنگــی  عوامــل 
نیســت.  تاثیــر  بــدون  اســتارت آپ ها 
نقــش  همــان  دلیــل  بــه  اســتارت آپ ها 
کــه در ابتــدای بحــث نیــز  برهم زننــده ای 
وضــع  می تواننــد  کردیــم،  مطــرح  را  آن 
تغییــر  مطلــوب  وضــع  بــه  را  نامطلــوب 
بــه  نیــز  محــروم  اســتان های  در  دهنــد. 
دلیــل همــان فاصلــه و شــکاف ایجادشــده 
بیــن ســطح مطلــوب و ســطح نامطلــوب، 
کــه  انگیزه هــای نیرومنــدی وجــود دارنــد 
می تواننــد در فعــال شــدن اســتارت آپ ها 
ایــن شــهرها و  باشــند. درواقــع در  موثــر 
اســتان ها بــه دلیــل این کــه شــما از مقیاس 
کوچکــی صحبــت می کنیــد، هرگونــه تغییــر 
ــذاری در  ــل اثرگ ــد عام ــز می توان ــک نی کوچ
عرصــه و حیــات اســتارت آپ ها باشــد. در 
ایــن حــوزه انگیزه هــای فــردی و عوامــل 
تیمــی، قطعــا می توانــد در نقــش هــادی  
و افزایــش ســطح فعالیــت یــا ضریــب نفــوذ 

باشــد. موثــر  اســتارت آپ ها 

استارت آپ ها 
سیستم اقتصادی 

ناکارامد را به 
چالش می کشند 
و فرصتی را برای 

ایجاد تغییرات 
شکل می دهند که 

این تحوالت هم 
بیشتر از منظر 

فناورانه است

با توجه به تغییر مشخص 
استارت آپ ها، این فرصت پدید 

می آید که طرحی نو در مناسبات 
ایجاد شود و این مناسبات جدید، 

بهینه گی و افزایش بهره وری به 
دنبال داشته باشد

در استان ها و شهرهای کوچك و 
یرساخت های  دور از مرکز  که ز

ارتباطی پایدار در آن شکل نگرفته، 
خودنمایی استارت آپ ها کمی 

دشوار است

در استان های محروم به دلیل همان 
فاصله و شکاف ایجادشده بین 

سطح مطلوب و سطح نامطلوب، 
انگیزه های نیرومندی وجود 

دارند که می توانند در فعال شدن 
استارت آپ ها موثر باشند

پرونده
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ــده  ــاد ش ــگاه رازی ایج ــط دانش ــه توس ک ــتاب دهنده ای  ــز ش ــد. مرک ــمار می آی ــه ش ــی ب ــتارت آپ های محل ــعه اس ــق در توس ــتان های موف ــی از اس ــاه یک کرمانش
کــه از مقبولیــت ملــی برخــوردار  کاالهــای اســتان  کــه بــرای توســعه اقتصــادی اســتان اهمیــت قائــل هســتند و همچنیــن برندینــگ برخــی  اســت، جوانــان خــالق 

ــده اند. ــتانی ش ــتارت آپ های اس ــد اس ــاز رش ــت، زمینه س اس
کــه بــا همــکاری دانشــگاه رازی برگــزار شــد، فرصتــی  کرمانشــاه و بازدیــد از نمایشــگاه توانمندی هــای اســتارت آپی اســتان  ســفر معــاون علمــی رئیس جمهــور بــه اســتان 
ــه  ــوان ب ــه می ت ک ــد  ــور یافتن ــز حض ــه ای نی ــتارت آپ های منطق ــی از اس ــگاه برخ ــن نمایش ــه در ای ــد. البت ــود بپردازن ــی خ ــه معرف ــی، ب ــتارت آپ های محل ــه اس ک ــرد  ک ــم  فراه
کردســتان قــرار داده اســت، از فروشــگاه های موفــق مجــازی بــه شــمار  کرمانشــاه و  کــه حــوزه فعالیــت خــود را فــروش محصــوالت  کــرد. ایــن اســتارت آپ  »کــوردکاال« اشــاره 

کــه بــا عنــوان »کرمانشــاه مــگ« بــه فعالیــت می پــردازد. کرمانشــاه رســانه مجــازی تخصصــی در حــوزه اســتارت آپ ها نیــز دارد  گفتنــی اســت  می آیــد. 

از»تیك«و»کشاورز«تا»بانوبت«و»کوردبازار«؛نگاهیبهخدماتاستارتآپهایمحلیاستانکرمانشاه

بازی كنید، سوغات بخرید، نوبت بگیرید
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پرونده

تیك: شتاب  دهنده کارآفرینی
اهداف: اثرگذاری روی فرهنگ کار منطقه، تقویت و تکمیل 

زیست بوم کارآفرینی استان
موضوع فعالیت: سرمایه گذاری ریسک پذیر، مدیریت فناوری

کارکرد: کمك به استارت آپ ها برای ورود به بازار
استارت آپ های موفق مورد حمایت تیک: رایان، آیلر، گلخانه

تیک
کار منطقه و همچنین تقویت و تکمیل  کارآفرینی TIC با هدف اثرگذاری روی فرهنگ  شتاب دهنده 
کرمانشاه فعالیت خود را با موضوع سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیریت  کارآفرینی استان  زیست بوم 
کرده  کرمانشاه آغاز  کار مطالعاتی با حمایت پارک علم و فناوری  فناوری در سال 95 و پس از یک سال 
است. TIC  در قالب بخش خصوصی فعالیت می کند و سهامداران آن عبارت اند از نیروی غرب، صندوق 
شتاب دهنده  مدیرعامل  به عنوان  گراوندی  مجتبی  گراوندی.  مجتبی  و  احمدیان  سیف  گرس،  زا
الکترونیک، مخابرات و   ICT که در حوزه »تیک« در معرفی خودش می گوید: حدود 10 سال است 

مدیریت سابقه فعالیت دارم و از بخش دولتی استعفا داده و به بخش خصوصی ورود کرده ام.
که هنوز شتاب دهنده به مفهوم  کز رشد و از زمانی  حدود چهار یا پنج سال به شکل سنتی در مرا
کارم با حوزه های فناوری نوین آشنا شدم و بعدازآن هم به شکل  نوین اش وجود نداشت، به واسطه 
کردم. در حال حاضر حدود یک  و مفهوم امروزی در بخش فناوری های دانش بنیان شروع به فعالیت 
که تیک اولین  که به عنوان مدیرعامل شتاب دهنده تیک فعالیت دارم. الزم به ذکر است  سال است 
که بعد از شتاب دهنده های  کشور است و نخستین شتاب دهنده ای است  شتاب دهنده در غرب 
گرفت. همچنین تاییدیه اولین  تهران از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاییدیه 

شتاب دهنده دانش بنیان بعد از شتاب دهنده های تهران را دریافت کرده است.
متاسفانه یک دید نامناسب در مورد شتاب دهنده وجود دارد که مردم فکر می کنند در شتاب دهنده 
بیشتری دارد.  کرمانشاه شدت  پول تقسیم می کنند و چنین دیدگاهی در مناطق محروم مانند 
گروه خوبی  گر ایده و  شتاب دهنده وظیفه اش پول دادن نیست بلکه به عنوان یک بخش خصوصی ا
کرده و برایش شبکه سازی  کمک  وجود داشته باشد با دادن امکانات و خدماتی به آن استارت آپ 
می کند تا بتواند وارد بازار شود. درواقع ارتباط یک شتاب دهنده با یک استارت آپ، یک سیاست برد-

برد است که به منافع مالی مشترک می اندیشد و پول خود را بی حساب وکتاب خرج نمی کند.
و  تومان هزینه می کنیم  تا 15 میلیون  استارت آپ حدود 10  برای هر  ما در دوره پیش شتاب دهی 
کار، تجهیزات، میان وعده و خدمات اداری را در  خدماتی شامل آموزش، منتور، اینترنت، فضای 
اختیار آن ها قرار می دهیم. به ازای رفت وآمد و حضور هر منتور که از تهران می آید چیزی حدود 200 یا 
300 هزار تومان هزینه می کنیم، هر استارت آپ پس  از این دوران باید در زمان محدودی بتواند  برای 

کند. کسب وکارش سرمایه گذار جذب 
گذشته از بین 200 درخواست پذیرش 30 درخواست را پذیرفتیم و از این تعداد تنها سه  کاری  در سال 
استارت آپ، موفق به جذب سرمایه گذار شدند، استارت آپ رایان در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری 
و  اتوماسیون  زمینه  استارت آپ در  و یک  آموزشی  زمینه مباحث  آیلر در  استارت آپ  آن ها،  امنیت  و 
کرده و در هر دوره از کنون دو دوره شتاب دهی برگزار   گلخانه، استارت آپ های موفق ما هستند. ما تا

15 استارت آپ حمایت کرده ایم.
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کشاورز: بازی آنالین
موسس: هژیر احمدی، 25 ساله

ویژگی بازی: ورود دنیای واقعی به فضای بازی
رقبای بازی در سطح کشور:

پرسیتی، مزرعه شمالی و زاراوان

کشاورز
گروهی به سرپرستی هژیر احمدی نوشته شده است.  بازی بنیان »کشاورز« توسط 
که مهندس نرم افزار است، در مورد نحوه شکل گیری  این جوان بیست و پنج ساله 
ایده اش می گوید: از سال 94 وارد حوزه برگزاری »استارت آپ ویکند« و »استارت آپ 
را  گیم جم  گلوبال  و  نوآوردگاه  ویکند،  استارت آپ  در  حضور  با  و  شدم  کرمانشاه« 
که بازی کردن را دوست داشتم  تجربه کسب کردم و به شبکه سازی پرداختم. ازآنجا
که چطور می شود بازی ها را بهتر  و خیلی بازی می کردم، همیشه به این فکر بودم 
کرد و به همین دلیل به بازی سازی عالقه مند شدم و از ترم سوم دانشگاه، شروع به 
که به صورت جدی توسعه آن را شروع  کردم. اولین بازی  برنامه نویسی با این هدف 
کردم، »مسترسیم« نام داشت که شبیه ساز  یک کمپ توریستی بود. دوست دارم در 
کنم و ایده مسترسیم را از جاهای مختلف  بازی هایم همکاری بین آدم ها را تقویت 
گروه  گرفته بودم، اما متاسفانه این بازی بعد از پنج ماه فعالیت، شکست خورد و 
که حل آن بسیار زمان بر بود و  متفرق شد. مشکالت سختی در بازی به وجود آمد 
کافی را نداشت و از طرفی هم تست بازی، شامل راه حل های  کارایی  گیم پلی بازی، 

احتمالی زمان بر  و  سخت بود.
احمدی پس از شکست، به دنبال تجربه جدیدی می رود. بازی »کشاورز« تا حدودی 
شبیه ایده مسترسیم هست اما این بار، دنیای واقعی به داخل بازی کشانده می شود 
گروه بازتر است. همچنین دو روند جدید نیز به  و به دلیل تغییر محیط بازی، دست 
کشاورز آفالین است، اما بازی  روند اصلی مسترسیم اضافه شده است. فاز اول بازی 

در فازهای بعدی آنالین می شود.
گروه سه نفره توسعه دهنده نوشته شده است. نویسندگان آن  این بازی توسط یک 
کنش بازار به  کشاورز آنالین است و توسعه آن بستگی به وا معتقدند نسخه اصلی 

نسخه آفالین دارد.
گروه توسعه دهنده این بازی در حال حاضر در مرکز استارت آپ دانشگاه رازی مستقر 
هستند. این دانشگاه، محل کار، اینترنت و مجوز تردد ماشین را فراهم کرده است. دو 
یا سه شرکت کرمانشاهی در این زمینه کار می کنند، اما بازی های منتشر شده توسط 
کشاورز نیست. یك شرکت هم در تهران فعالیت مشابهی انجام  آن ها شبیه بنیان 
داده که بازی آن ها تقریبا مشابه کشاورز است. در سطح کشور هم بازی »پرسیتی«، 
»مزرعه شمالی« و »زاراوان« از رقبای قدرتمند این گروه هستند. البته سیستم کشاورز 
به نسبت پیچیده است و بازیکن دستش بازتر است؛ به عنوان مثال انتخاب ابعاد 

زمین زیر کشت در محیط بازی دست خود بازیکن است.
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بانوبت
نوبت دهـی  خدمـت  موضـوع  بـه  کـه  اسـت  اسـتارت آپی  عنـوان  »بانوبـت« 
گرفتـن خدمتـی شـامل  کـه به نوعـی بـرای  الکترونیکـی اشـاره دارد و درواقـع هـر جـا 
صـف   ... و  وکیـل  بـا  مشـاوره  مسـئوالن،  بـا  مالقـات  پزشـکی،  بانکـی،  خدمـات 

اسـت. نوبت دهـی  سیسـتم  بـه  نیـاز  شـود،  تشـکیل 
فرهـاد مردوخـی دکتـرای نرم افـزار، عضـو هیئت علمـی دانشـگاه رازی و همچنیـن 
مدیر آزمایشـگاه معماری سـازمانی دانشـگاه رازی، بنیان گذار اسـتارت آپ بانوبت 

کار می کنـد. کـه روی ایـن اسـتارت آپ  اسـت. او یـک سـال و نیـم اسـت 
ح  مردوخـی در مـورد ایـده خـود می گویـد: حـدود دو سـال پیـش پیـرو اجـرای طـر
خدمـات  موضـوع  بـا  را  سیسـتمی  گرفتیـم  نظـر  در  کرمانشـاه،  مجـازی  اسـتان 
ازایـن  رو،  باشـد،  آن  در  نوبـت  لغـت  داشـتیم  اصـرار  و  کنیـم  ایجـاد  نوبت دهـی 
کارهـای فنـی، اپلیکیشـن  کرمانشـاه بعـد از انجـام  یـک سـال و نیـم قبـل در مرکـز 
کانـال ارتباطی اعم از سـایت،  کـه امـکان اتصـال به هـر نوع  »بانوبـت« طراحـی شـد 
کنـون بخـش نوبت دهـی  کیوسـک، تلگـرام، پیامـک و USSD را دارد و ا موبایـل، 

اسـت. خدمات دهـی  حـال  در  اپلیکیشـن  ایـن  پزشـکان 
کلینیـک بخـش خصوصـی، 320 مطـب و دو  ایـن اپلیکیشـن در حـال حاضـر 200 
و  می دهـد  پوشـش  را  کرمانشـاه  در  )ع(  رضـا  امـام  و  )ع(  علـی  امـام  بیمارسـتان 
کاربـر دارد و دو هـزار و 500  گسـترش اسـت. ایـن نرم افـزار 10 هـزار  همچنـان در حـال 
کـه رشـد خوبـی دارد و روزانـه یـک هـزار  کنـون نصـب  شـده اسـت  اپلیکیشـن هـم تا

نوبـت را پـاس می کنـد.
کرمانشـاه و شهرسـتان های اسـالم آباد،  ایـن اسـتارت آپ در مرکـز  کاربـران  اغلـب 
غیرپزشـکی  و  پزشـکی  کـز  مرا بـا  توسـعه دهنده،  گـروه  هسـتند.  جوانـرود  و  سـنقر 
و  اصفهـان  ایـالم،  بختیـاری،  و  چهارمحـال  مشـهد،  ازجملـه  دیگـر  اسـتان های 
اردبیـل هـم در مراحـل اولیـه تعامـل هسـتند. مردوخـی می گوید: دسترسـی آسـان 
بـه خدمـات حـق مـردم اسـت و پزشـکان بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـند. 
بانوبـت،  سـامانه  بـا  قـرارداد  داشـتن  وجـود  بـا  منشـی ها  از  تعـدادی  متاسـفانه 
منشـی ها  کل  بـرای  کردیـم  سـعی  همیـن  بـرای  نیسـتند  مراجعـان  جوابگـوی 
بیندازیـم،  جـا  را  منشـی گری  فرهنـگ  و  بگذاریـم  منشـی گری  اصـول  آمـوزش 
کالس هایـی را در ایـن  کرده ایـم تـا  بنابرایـن بـا سـازمان فنـی و حرفـه ای صحبـت 
راسـتا تشـکیل دهـد. خوشـبختانه از طـرف مـردم هیـچ مشـکلی نداریـم و مشـتاق 

هسـتند. سـامانه  از  اسـتفاده 

بانوبت: نوبت دهی الکترونیکی در استان

10.000

کاربران نرم افزار

2500

نصب اپلیکیشن

1000

پاس کردن روزانه نوبت ها

200

پوشش کلینیك بخش خصوصی

320

پوشش مطب

2

پوشش بیمارستان

پرونده
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کوردبازار
حــوزه  در  آنالیــن  فروشــگاه  تخصصی تریــن  و  اولیــن  »کورد بــازار«  فروشــگاه 
کــه در راســتای  کرمانشــاه محســوب می شــود  ســوغات و صنایع دســتی اســتان 
اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از تولیدکننــدگان و محصــوالت بومــی اســتان و 

ایجــاد اشــتغال پایــدار راه انــدازی شــده اســت.
گرایــش نرم افــزار، مدیرعامــل شــرکت رابــو،  کامپیوتــر  وحیــد قره ویســی مهنــدس 
اســتارت آپش  شــکل گیری  نحــوه  از  کورد بــازار،  آنالیــن  فروشــگاه  بنیان گــذار 
اینترنتــی آدرس  بــا  کــه  کورد بــازار  آنالیــن  فروشــگاه  می گویــد:   این گونــه 

اشــتغال زایی،  اهــداف  بــا  اســت  قابل دسترســی   www.kurdbazar.ir
کیفیــت و بــا ارســال رایــگان  حمایــت از تولیدکننــدگان بومــی، ارائــه محصــوالت با
کار بــه پــارک علــم و  کــه پــس از ارائــه ایــده اولیــه ایــن  بنیان گــذاری شــده اســت 
کردیــم و به تازگــی  فنــاوری، مراحــل رشــد و پیــش رشــدمان را در آنجــا ســپری 
وارد بــازار شــده ایم و همچنــان تحــت حمایــت پــارک هســتیم. از شــهریور 95 
کلیــد اولیــه ایــن اســتارت آپ زده شــد و پــس از پذیــرش در پــارک علــم و فنــاوری 
گرفــت. ســپس در شــهریور 96 بــه  در دی مــاه 95، مرحلــه پیــش رشــد شــکل 

مرحلــه رشــد رســید.
هســتیم  آنالیــن  فروشــگاه  اولیــن  بگویــم  می توانــم  جــرات  بــه  می افزایــد:  او 
کــه هــم در حــوزه صنایع دســتی و هــم در حــوزه ســوغات فعالیــت داریــم؛ امــا 
ــداری  ــی خری ــوالت بوم ــرده و از محص ــت نک ــردم حمای ــود م ــی خ ــا و حت ارگان ه
انجــام شــود.  ایــن زمینــه فرهنگ ســازی اساســی  کــه جــا دارد در  نمی کننــد 
کــه به صــورت تخصصــی محصــوالت یــک اســتان  اولیــن تفاوت مــان ایــن اســت 
امــا  اســت؛  بــرده  بــاال  را  دقت مــان  و  تمرکــز  کار  ایــن  و  می دهیــم  پوشــش  را 
لحــاظ  از  این کــه،  را پوشــش می دهنــد. دوم  اســتان  دیگــر رقبای مــان چنــد 
بســیار  کورد بــازار  ســایت  کلیــدی،  کلمــات  از  اســتفاده  و  وب  بهینه ســازی 
کیفیــت  کنــار آن  غنــی اســت. قیمــت محصوالت مــان نیــز پاییــن اســت و در 
آن هــا مرغــوب بــوده و این کــه چــون در زمینــه ســوغات فعالیــت داریــم، تمــام 
کامــال بومــی، ارگانیــک و اســتاندارد اســت. همچنیــن در بازدیــد  محصوالت مــان 
کشــور  کل  کــه دکتــر بیرجنــدی، رئیــس تجاری ســازی جهــاد دانشــگاهی  اخیــری 
ــه شناخت شــان از فعالیــت مــا، ســایت  ــا توجــه ب ــه اســتان داشــتند، ایشــان ب ب
معرفــی  کرمانشــاه  خانگــی  مشــاغل  پشــتیبان  اولیــن  به عنــوان  را  کورد بــازار 

کردنــد.

کورد بازار: فروشگاه آنالین سوغات و صنایع دستی استان
اهداف: اشتغال زایی، حمایت از تولیدکنندگان بومی، 

ارائه محصوالت باکیفیت
ویژگی: پوشش هم زمان سوغات خوراکی و صنایع دستی

مزیت ها: ارسال رایگان، محصوالت ارگانیك
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کرمانشـاه یکی از اسـتان های پایین  کم برخورداری اقتصادی، اسـتان  هرچند به دلیل 
جدول امنیت غذایی به شـمار می آید، اما همین اسـتان یکی از قطب های مهم تولید 
کنان دیگر اسـتان های کشـور  محصوالت غذایی و فراهم کننده امنیت غذایی برای سـا
کمی. کیفی قابل توجه اسـت و هم از نظر  کرمانشـاه در تولید مواد غذایی هم از نظر  اسـت. نقش 

استان کرمانشاه در حوزه منطقه ای با اختصاص دادن مرکزیت غرب کشور در تمام پتانسیل های 
انحـاء مختلـف در  بـه  توانسـته اسـت  تولیـدی و همچنیـن در سـطح ملـی  اقتصـادی و  طبیعـی، 
کشـور تاثیـر بسـزایی داشـته باشـد. درعین حـال ایـن اسـتان بـا توجـه بـه  تامیـن امنیـت غذایـی 
توانمندی هـا و ظرفیت هـای ویـژه خـود نقـش تأثیرگذاری در روند توسـعه پایدار ملی برعهـده دارد. 
قابلیت هـای توسـعه و موقعیـت جغرافیایـی در اسـتان سـبب شـده اسـت ظرفیت هـای اقتصـادی 

کرمانشـاه از جذابیـت برخـوردار باشـد. بـرای سـرمایه گذاری در اسـتان 

مروریبرظرفیتهایچشمگیرتولیدمحصوالتکشاورزیاستانکرمانشاه

محور امنیت غذایی ایران

امنیت غذایی
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چهار میلیون تن تولیدات کشاورزی
کرمانشــاه 946 هــزار و 871 هکتــار  اســتان 

کشــاورزی آبــی و دیــم دارد. زمیــن 
کشــاورزی،  ایــن اســتان به عنــوان قطــب 
حجــم تولیداتــی بیش از چهــار میلیون تن 
کــه شــامل تولیــدات زراعــی، باغــی،  دارد 
دامــی و شــیالت می شــود. زراعــت اســتان 
تولیــد  کل  از  درصــد   4 حــدود  ســهمی 
کنونــی  کشــور را تامیــن می کنــد. در شــرایط 
تولیــدات زراعــی اســتان، جایــگاه مناســبی 
رکــورد  اول  مقــام  کســب  دارد.  کشــور  در 
عملکــرد در واحــد ســطح گندم آبی کشــور، 
کســب رتبــه دوم  رتبــه اول تولیــد نخــود، 
کشــور از نظــر متوســط عملکــرد در واحــد 
کشــور در عملکــرد  ســطح ذرت، رتبــه ســوم 
چغندرقنــد، رتبــه چهــارم خریــد محصــول 
گنــدم، رتبــه دوم کشــور در تولیــد جــو، رتبــه 
چهــارم  رتبــه  دانــه ای،  ذرت  تولیــد  دوم 
تولیــد چغندرقنــد، رتبــه هفتــم در تولیــد 
گوجه فرنگــی، مبیــن ایــن موضــوع  کلــزا و 
گذشــته بــا برداشــت  اســت. ســال زراعــی 
کیلوگــرم در هکتــار، رکــورد  نــه هــزار و 271 
اســتان  توســط  کشــور  در  کلــزا  عملکــرد 

ــد. ــته ش ــاه شکس کرمانش

ظرفیت تولیدات باغی
بالــغ  وجــود  بــا  اســتان  باغبانــی  بخــش 
و  باغــات  ســطح  هکتــار  هــزار   35 بــر 
تولیــد میانگیــن ســاالنه 250 هــزار تــن از 
بخش هــای مهــم اقتصــادی و اشــتغال زا 
در اســتان محســوب می شــود. همچنیــن 
بخش هــای دام پــروری و شــیالت ضمــن 
تولیــد و تامیــن پروتئیــن مــورد نیاز اســتان، 

نقــش موثــری در تامیــن امنیــت غذایــی و 
کشــور ایفــا  حرکــت بــه ســوی خودکفایــی 

می کننــد.
از مجموع دو میلیون و 500 هکتار وسعت 
نیــم  و  یــک  از  بیــش  کرمانشــاه  اســتان 
میلیــون هکتــار عرصه هــای منابــع طبیعی 
ــوده و 940 هکتــار  ــع ب شــامل جنــگل و مرت
کــه 210 هــزار  کشــاورزی اســت  نیــز اراضــی 
آن اراضــی آبــی و مابقــی دیــم اســت. وجــود 
گرم،  ک حاصلخیــز و اقلیم هــای  منابــع خا
کرمانشــاه امــکان  ســرد و معتــدل اســتان 
و  کشــاورزی  محصــوالت  کثــر  ا کاشــت 
کــرده  شــرایط مناســب دام پــروری را فراهــم 
تولیدکننــدگان  زمــره  را در  اســتان  ایــن  و 
کشــاورزی و دامــی قــرار  عمــده محصــوالت 

ــت. داده اس
ک دام تولید یک میلیون تن خورا

کرمانشــاه  ک دام در  20 واحــد تولیــد خــورا
ــا ظرفیــت  فعــال هســتند. ایــن واحدهــا ب
دام  ک  خــورا تــن،  یک میلیــون  ســاالنه 
ایــن  در  کــه  می کننــد  تامیــن  را  طیــور  و 
گوشــت قرمــز و  راســتا ســاالنه 34 هــزار تــن 
غ تولیــد گوشــت مــر  بیــش از 58 هــزار تــن 

می شود.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان 
بــا  کرمانشــاه  اســتان  کشــاورزی  جهــاد 
کنون  اشــاره بــه این کــه از ابتــدای امســال تا
کشــورهای حــوزه  107 هــزار راس دام بــه 
گفــت:  اســت  شــده  صــادر  خلیج فــارس 
کرمانشــاه جزء اســتان های پیشــرو  اســتان 
کــه بیــش از نــه هــزار  در ایــن امــر بــوده اســت 
ک دام نیــز بــا نظــارت دامپزشــکی  تــن خــورا

ــده اســت. ــادر ش ــاه ص کرمانش
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بخــش خصوصــی  فعــال  خانــی، حضــور 
بــا داشــتن 61 مرکــز مایه کوبــی درمانــی را 
دولتــی  بخــش  بــرای  توانمنــدی  بــازوی 
بخــش  حضــور  کــرد:  عنــوان  و  دانســت 
شــرکت  نــه  داروخانــه،   50 بــا  خصوصــی 
پخــش اســتانی، چهــار آزمایشــگاه، پنــج 
از  بیــش  داشــتن  و  دارو  تولیــد  شــرکت 
یک هــزار عضــو دانش آموختــه و متخصــص 
کمــک شــایانی بــه بخــش  در حــوزه دام 

اســت. کــرده  دولتــی 
کرمانشــاه رتبــه پانزدهــم  هم اینــک اســتان 
کشــور دارد.  گوشــت قرمز و شــیر را در  تولید 
کرمانشــاه هــم  غ اســتان  گوشــت مــر تولیــد 
کشــور  از رتبــه بیســتم اســتان در  نشــان 
تولیــد  زمینــه  در  این کــه  ضمــن  اســت. 
آخــر  اســتان   10 میــان  در  هــم  غ  تخم مــر

کشــور هســتیم.
ســاخت ســدهای متعــدد و پــروژه ســامانه 
گرمســیری غــرب اســتان، مراتــع وســیع، 
اراضــی  آینــده،  در  علوفــه  بــاالی  تولیــد 
خــوب و نیــروی انســانی فــراوان، ازجملــه 
ــت.  ــتان اس ــی اس ــع دام ــای صنای مزیت ه
نزدیـــــــک  آینــده  در  بایـــــــــــد  با وجودایــن 
کشــــــــور تبدیــل  بــه قطـــــــب دام پــــــروری 

شود.
 1404 ســال  افــق  چشــم انداز  ســند 
کرمانشــاه در تولیــد مــواد  موقعیــت اســتان 
کــرده اســت. بــا توجــه بــه  غذایــی را ترســیم 
کرمانشــاه باید  برنامه های در دســت اجرا، 
تــا ایــن چشــم انداز زمانــی، در زمینــه تولیــد 
شــیر بــه مــرز بیــش از یک میلیــون و 200 
غ 102 هــزار  گوشــت مــر هــزار تــن، در تولیــد 
غ  تــن، گوشــت قرمــز 127 هــزار تــن، تخم مــر
24 هــزار تــن و عســل هــم بــه مــرز شــش 

هــزار تــن برســد.
ارتقــای  برنامــه،  همیــن  راســتای  در 
تولیــدی،  واحدهــای  در  بهــره وری 
راه انــدازی مجــدد واحدهــای غیرفعــال و 
نیمــه فعــال و ایجــاد واحدهــای دامــداری 
قــرار  کار  دســتور  در  بایــد  بــزرگ  صنعتــی 

گیــرد.
کرمانشــاه از نظــر تامیــن نیازهــای  اســتان 
گوشــت قرمــز نیــز در مــرز  شــهروندان بــه 
گوشــت  خودکفایــی اســت. ســرانه مصــرف 
کیلوگــرم اســت  قرمــز اســتان در ســال 12/5 
کــه عــالوه بــر تامیــن ایــن مقــدار در اســتان، 
ســاالنه حــدود چهــار هــزار تــن مــازاد بــر نیــاز 

نیــز تولیــد می شــود.
غ  گوشــت مــر ایــن خودکفایــی در زمینــه 

هــم مصــداق دارد.
در  کــه  پتانســیل هایی  همــه  به رغــم 
اســتان بــرای توســعه دام پــروری و افزایش 
اســت،  موجــود  حــوزه  ایــن  تولیــدات 
بــه  کرمانشــاه هنــوز  اســتان  گفــت  بایــد 
کارایــی ممکــن در ایــن بخــش  باالتریــن 
دســت نیافتــه و بــه دلیــل عــدم ترســیم 
کنــون حــدود  کلــی و بلندمــدت، ا اهــداف 
خــود  بــه  را  کشــور  تولیــدات  درصــد   4
ــایر  ــا س ــه ب ــه در مقایس ک ــاص داده  اختص
 اســتان های مشــابه، ســهم بســیار اندکــی

است.
گوســفند نــژاد ســنجابی، اســب نژاد  وجــود 
کــه امکان  کشــور عراق  کــرد و همســایگی بــا 
کــرده  صــادرات تولیدهــای اســتان را ایجــاد 
اســت، ازجملــه مزیت هــای نســبی اســتان 
اســتان های  بــه ســایر  کرمانشــاه نســبت 

کشــور اســت.

تولیدات گلخانه ای
بــرای  خوبــی  ظرفیت هــای  از  کرمانشــاه 
گلخانــه ای برخــوردار اســت. نــور،  تولیــدات 
میــزان رطوبــت  و شــبانه،  روزانــه  دمــای 
ک نیــاز اصلــی  نســبی هــوا و رطوبــت خــا
مختلــف  محصــوالت  و  گیاهــان  رشــد 
آن  نــوع  بــه  بســته  کــه  اســت  کشــاورزی 
امــا  اســت  متفــاوت  شــرایط  ایــن  گیــاه 
و  محــدود  فضاهایــی  کــه  گلخانه هــا  در 
کنترل شــده هســتند، ایــن نیازمندی هــا 
محصــوالت  و  گیاهــان  رشــد  بــرای 
کشــاورزی در فصول مختلف ســال همواره 

اســت. فراهــم 
گلخانه هــا عوامــل خســارت زا  در محیــط 
نظیــر بــاد، طوفان هــای ویرانگــر، ســرما و 
گیاهــان و  یخبنــدان بــرای تولیــد و پــرورش 
کشــاورزی دیگــر وجود نــدارد و  محصــوالت 
تــا حــد زیادی خیال کشــاورزان بابت تولید 
محصــوالت مختلــف راحــت اســت. امــروزه 
بــا توجــه بــه نیــاز روزافــزون بــازار مصــرف، 
گیاهــان زینتــی، محصــوالت  گل و  تولیــد 
از  خــارج  و صیفــی  کشــاورزی، ســبزی ها 
ــول  ــام ط ــه ای در تم گلخان ــا روش  ــل ب فص
بخش هــای  ســودآورترین  از  یکــی  ســال 

کشــاورزی اســت.
توجــه  بــا  گلخانــه ای  محصــوالت  تولیــد 
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بــه ســرمایه گذاری، انتخــاب مــکان، نــوع 
پوشــش، نــوع تولیــد محصــول و بهــره وری 
و  صحیــح  مدیریــت  نیازمنــد  مناســب 
گفتــه  طبــق  اســت.  روز  علــم  و  اصولــی 
افزایــش  کشــاورزی،  بخــش  کارشناســان 
تولیــد در واحــد ســطح بــه میــزان 10 برابــر 
هــوای آزاد و محیــط بیــرون، تولیــد بیــش 
کیفیت  از یــک محصــول در ســال، افزایــش 
کنتــرل دقیــق  محصــول تولیــدی از طریــق 
و بهتــر آفــات و بیماری هــا بــا روش هــای 
از  کاهــش مصــرف ســموم،  بیولوژیکــی و 

گلخانــه ای اســت. کشــت  مزایــای 
روش  بــا  آب  مصــرف  در  صرفه جویــی 
اراضــی  از  اســتفاده  تحت فشــار،  آبیــاری 
کشــت، وابســته نبــودن تولیــد  غیرقابــل 
بازاریابــی  امــکان  محیطــی،  شــرایط  بــه 
مناســب، تنظیــم برنامــه کشــت مطابــق بــا 
کار و تولیــد محصــول در  نیــاز بــازار، تــوازن 
تمــام فصل هــای ســال بــا توجــه بــا امــکان 
کنتــرل عوامــل محیطــی و تنظیــم شــرایط 
گیــاه، از دیگــر مزیت های کشــت  مــورد نیــاز 

گلخانــه ای اســت.
ایجاد شرایط مناسب کسب وکار و اشتغال 
کشــاورزی و  بــرای دانش آموختگان بخش 
بــاال بــردن راندمــان تولیــد از دیگــر مــواردی 
کشــت  کــه همــه را بــه سمت وســوی  اســت 
همیــن  در  می دهــد.  ســوق  گلخانــه ای 
کشــاورزی  راســتا، رئیــس ســازمان جهــاد 
برنامه ریزی هــای  بــا  گفــت:  کرمانشــاه 
انجام شــده، پیش بینــی می کنیــم امســال 
گلخانــه یعنــی در حــدود دو برابــر  50 هکتــار 
گلخانه های اســتان در 30 سال  کل ســطح 
گذشــته، احــداث شــود. خســرو شــهبازی 
تــا  اســتان  گلخانه هــای  ســطح  افــزود: 

ــود  ــار ب ــا 42 هکت ــر ب ــال 1395 براب ــان س پای
کــه در ســال 1396 نیــز 8.5 هکتــار بــه آن 
ــطح  ــش س ــن افزای ــت. ای ــده اس ــزوده ش اف
بــه افزایــش ســه هــزار و 600 تــن تولیــد و 102 

نفــر اشــتغال انجامیــده اســت.
را  اســتان  گلخانــه ای  اصلــی  تولیــدات  او 
گل  فصــل،  از  خــارج  محصــوالت  شــامل 
کــرد.  اعــالم  توت فرنگــی  و  بریــده  شــاخه 
کرمانشــاه  کشــاورزی  رئیــس ســازمان جهــاد 
افزایــش  برنامــه  تدویــن  بــه  اشــاره  بــا 
گلخانه ای برای  کشت  صددرصدی ســطح 
حمایت هــای  کــرد:  تصریــح  جدیــد  ســال 
تســهیالتی ویــژه ای بــرای ایجــاد و توســعه 
گلخانه هــا در اختیار متقاضیان قــرار خواهد 
متقاضیــان  بــرای  کــرد:  اضافــه  او  گرفــت. 
گلخانه هــای  و  گلخانــه  احــداث  جدیــد 
ــا ســود شــش درصــد  غیرفعــال تســهیالت ب
در کل هــر اســتان و چهــار درصــد در مناطــق 
گرفتــه شــده  محــروم و جنــگ زده در نظــر 

ــت. اس
ــرای توســعه  گفــت: همچنیــن ب شــهبازی 
ســطح در  گلخانــه ای   شــهرک های 

416 هکتــار در قالــب 15 شــهرک گلخانه ای 
صحنــه،  کرمانشــاه،  شهرســتان های  در 
پــاوه، روانســر، اســالم آباد غــرب و ســرپل 
گرفتــه  ذهــاب در برنامــه ششــم در نظــر 
زمینــه  در  می توانــد  کــه  اســت  شــده 
ایجــاد اشــتغال و تولیــد درآمــد و صــادرات 
کشــت های  کنــد. در  نقــش بســزایی ایفــا 
کــم  گلخانــه ای میــزان مصــرف آب بســیار 
آب  مصــرف  به طوری کــه  اســت،  بــوده 
و  بــوده  بــاز  فضــای  از  کمتــر  برابــر  شــش 
کــه بــه  میــزان تولیــد نیــز شــش برابــر اســت 
همیــن دلیــل از لحــاظ درآمدزایــی بســیار 

سالزراعیگذشتهبابرداشت9هزارو271
کیلوگرمدرهکتار،رکوردکشوریعملکرد
کلزاتوسطاستانکرمانشاهشکستهشد.

9،271
کیلوگرم

تولیدمیانگینساالنه
محصوالتباغی

دراستان

250هزار
تن

سطحباغاتاستان

35هزار
هکتار
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کمتــر از ســه میلیــارد  گلخانــه ای قصرشــیرین 
تومــان در ســال اســت. پیش ازایــن در ســطح 
چندانــی  کشــت  قصرشــیرین  گلخانه هــای 
کنــون  ا کــه  بــود  انجــام نمی شــد و متروکــه 
گلخانه هــا در ایــن شهرســتان  شــاهد رونــق 

مــرزی هســتیم.
اســتان  گلخانه هــای  ســطح  بیشــترین 
کرمانشــاه در منطقــه مــرزی قصرشــیرین 
ظرفیــت  یــک  خــود  ایــن  کــه  دارد  قــرار 
مناســب در بخــش اقتصــادی و همچنیــن 
دلیــل  بــه  می شــود.  محســوب  اشــتغال 
قصرشــیرین  آب و هوایــی،  ویژگی هــای 
کرمانشــاه  اســتان  مســتعدترین منطقــه 
گلخانــه ای  محصــوالت  کشــت  بــرای 
کنــون  تا نیــز  علــت  همیــن  بــه  و  اســت 
بخــش  ایــن  در  خوبــی  ســرمایه گذاری 
ــی،  گوجه فرنگ ــار،  ــت. خی ــده اس ــام ش انج
عمــده  از  توت فرنگــی  و  فلفــل  انــواع 
در  کشت شــده  گلخانــه ای  محصــوالت 
ایــن شهرســتان اســت. روزانــه بیــش از 100 
ایــن محصــوالت  برداشــت  نفــر مشــغول 
کــه ایــن خــود در بهبــود وضعیــت  هســتند 
نقــش  اشــتغال،  و  خانوارهــا  اقتصــادی 

دارد. موثــری  بســیار 

بــزرگ  مجتمع هــای  ســاخت  فرصــت 
دام پــروری

مجتمــع  پنــج  کرمانشــاه  اســتان  در 
دام پــروری شــامل شــهرک دام پــروری ازگله 
ثالث باباجانــی در ســطح 6.5 هکتــار بــه 
ظرفیــت شــش هــزار و 900 راس، شــهرک 
ســطح  در  روانســر  ده لیلــی  دام پــروری 
و هــزار  یــک  ظرفیــت  بــه  و  هکتــار   پنــج 

قلعــه  دام پــروری  شــهرک  راس،   300
کــه تکمیلــی بــوده و بــا مســاحت  شــاهین 
حــدود هشــت هکتــار، ظرفیتــی 500 راســی 
گیالنغرب در  دارد، شــهرک دام پروری چله 
ســطح چهــار هکتــار بــا ظرفیــت یــک هــزار و 
300 راس و شــهرک دام پروری ویله بیونیج 
 داالهــو در ســطح 7.5 هکتــار و بــه ظرفیــت

14 هزار و 400 راس در انتظار سرمایه گذاران 
خصوصی برای سرمایه گذاری هستند.

در  کشــاورزی  ماشــین آالت  وضعیــت 
اســتان

اســتان کرمانشــاه به دلیل وسعت مناسب 
اراضــی و مســطح بــودن نســبی آن، یکــی 

اســت  گفتنــی  دارد.  اقتصــادی  صرفــه 
گلخانــه ای  برنامــه توســعه مجتمع هــای 
بــه تعــداد 15 واحــد و در ســطح 415 هکتــار 
259 )هکتــار مفیــد( در طول برنامه ششــم 

توســعه در دســت اقــدام اســت.

سامانه گرمسیری
ــطح  ــترین س ــتن بیش ــا داش ــیرین ب قصرش
شــرایط  کرمانشــاه  اســتان  گلخانه هــای 
محصــوالت  تولیــد  بــرای  مناســبی 
کــه افزایــش  کشــاورزی خــارج از فصــل دارد 
گلخانه ها در این شهرســتان مرزی  ســطح 
و  پیشــرفت  اقتصــادی،  انقــالب  تحــول، 

بــه دنبــال دارد. اشــتغال را 
در قصرشیرین تا بیش از این گلخانه داران 
کنــون  کــه ا مشــکالت عدیــده ای داشــتند 
شــهدای  ســد  طریــق  از  گلخانه هــا  آب 
و  شــده  تامیــن  حمــام(  )تنگــه  گمنــام 
گازرســانی بــه واحدهــا نیــز در حــال انتخاب 
کــه بــا عملیاتــی شــدن این  پیمانــکار اســت 
گلخانــه داران  ســوخت  مشــکل  طــرح، 
همچنیــن  می شــود.  حــل  شهرســتان 
گــذاری اســناد  بــرای وا مکاتبه هــای الزم 
انجــام  گلخانــه داران  بــه  زمیــن  رســمی 
شــده و مشــکل ســند نیــز بــه زودی حــل 
کــه ایــن خــود عامــل بزرگــی  خواهــد شــد 
کشــت  کشــاورزان بــه  بــرای ترغیــب بیشــتر 

گلخانــه ای اســت. محصــوالت 
و  زمیــن  تامیــن  صــورت  در  کنــون  هم ا
گــذاری آن از ســوی منابــع طبیعــی بــه  وا
متقاضیان و همچنین تامین آب و اعطای 
تســهیالت در ســامانه اشــتغال، می توانیــم 
گلخانه هــای  ســطح  توســعه  شــاهد 
ســطح  باشــیم.  قصرشــیرین  شهرســتان 
تــا پایــان  کرمانشــاه  گلخانه هــای اســتان 
گدشــت. از  ســال 1396 از مــرز 50 هکتــار 
کرمانشــاه 15  ــه اســتان  گلخان ایــن میــزان 
هکتار آن در شهرستان مرزی قصرشیرین 
واقــع شــده اســت. شهرســتان مــرزی قصــر 
شــیرین ســاالنه یــک هــزار و 435 تــن انــواع 

گلخانــه ای تولیــد می کنــد. محصــوالت 
مجتمــع  در  واحــد   40 تنهــا  کنــون  هم ا
گلخانــه ای شــهید دکامــی زاده قصرشــیرین 
کــه 20 واحــد آن فعــال اســت و  وجــود دارد 
محصوالت مختلفی در تمام فصول ســال در 
آن هــا تولیــد و روانــه بــازار مصرف می شــود. اما 
مجمــوع درآمــد حاصــل از فــروش محصوالت 

تولیدساالنهخوراکداموطیور

1،000،000
تن

صادراتخوراكدام

9،000
تن

تعدادواحدهایتولید
خوراکدامفعال

20

امنیت غذایی
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تولیدگوشتمرغ

تولیدگوشتقرمز

چشماندازتولیدگوشتمرغ

چشماندازتولیدگوشتقرمز

رتبهاستاندرتولیدگوشتمرغ

رتبهاستاندرتولیدگوشتقرمز

تعدادواحدهایتولید
خوراکدامفعال

58،000تن

34،000تن

102،000تن

127،000تن

20

15

کــردن  اســتان های موفــق در مکانیــزه  از 
کشــاورزی اســت. فضــل اهلل شــیری رئیــس 
کرمانشــاه و مجری طرح  پلیــس راه اســتان 
کشــاورزی،  کــردن ماشــین آالت  ک دار  پــال
دســت کم  را  اســتان  ماشــین آالت  تعــداد 
 79 کتــور،  ترا دســتگاه   748 و  هــزار  یــک 
کمباین و دو هزار و 227 دســتگاه  دســتگاه 
کــرده اســت. کشــاورزی اعــالم  ســایر ادوات 

کشــاورزی  وجــود ایــن حجــم ماشــین آالت 
گســترده  انقالبــی  ســبب  اســتان،  در 
ضریــب  افزایــش  بــرای  بی ســابقه  و 
کشاورزی اســتان و مکانیزه  مکانیزاســیون 
کاشــت، داشــت و برداشــت  کردن عملیات 
جدیدتریــن  بــا  کــه  اســت  محصــول 
کرمانشــاه  اســتان  در  کشــاورزی  ادوات 
ــه ایــن  ــرای دســتیابی ب انجــام می شــود. ب
تومــان  میلیــارد   100 از  بیــش  موفقیــت، 
اعتبــارات ارزان قیمــت بــا پیگیری ســازمان 
اختیــار  در  اســتان  کشــاورزی  جهــاد 
گرفتــه اســت.  کرمانشــاهی قــرار  کشــاورزان 
بــرای  ظرفیــت  همچنــان  بااین حــال، 
اســتان  در  کشــاورزی  شــدن  مکانیزه تــر 

اســت. فراهــم  کرمانشــاه 

پروژه امنیت غذایی ایران
پــروژه امنیــت غذایــی ایــران - ایــکاردا بــا 
ایــکاردا  بین المللــی  موسســه  همــکاری 
ــار از اراضــی زراعــی چهــار  در 905 هــزار هکت
کردســتان، لرســتان و  کرمانشــاه،  اســتان 

انجــام می شــود. آذربایجــان شــرقی 
هــدف اصلــی اجــرای پــروژه ایــکاردا تامیــن 
اهــداف  اســت.  جامعــه  غذایــی  امنیــت 
دیگــر ایــن پــروژه افزایــش تولیــد در واحــد 
ع دیــم و افزایــش راندمــان  ســطح در مــزار
تولیــد اســت. بــا اجــرای ایــن پــروژه ســاالنه 
ع دیــم  پنــج درصــد راندمــان تولیــد در مــزار
کــه طــی پنــج ســال  اســتان افزایــش یافتــه 
اســتان 25 درصــد  ع دیــم  مــزار عملکــرد 

افزایــش خواهــد یافــت.
حفاظتــی  کشــت های  از  ایــکاردا  پــروژه  در 
کشــت  در  شــد.  خواهــد  بهره گیــری 
بــذور اصــالح شــده مرغــوب  از  محصــوالت 
در  همچنیــن  می شــود.  بهره گیــری 
توســط  ترویجــی  آموزشــی،  کارگاه هــای 
کشــاورزان  بــه  یافته هــا  آخریــن  محققــان، 
بــا  ترتیــب  ایــن  بــه  انتقــال داده می شــود. 
کرمانشــاهی،  کشــاورزان  اجــرای ایــن پــروژه، 
داشــت. خواهنــد  علمی تــری  کشــاورزی 

کی اهمیت ذخایر خا
هرچنــد ایــن روزهــا همه جــا از محدودیــت 
ولــی  می شــود،  صحبــت  آبــی  ذخایــر 
خطــر  بــا  ایــران  باشــیم  داشــته  نظــر  در 
تخریــب  اســت.  مواجــه  نیــز  ک  خــا فقــر 
گاهــی و بهره بــرداری  ک بــه دلیــل ناآ خــا
نادرســت از آن امنیــت غذایــی جامعــه را 
در  ک  خــا اهمیــت  می انــدازد.  خطــر  بــه 
امنیــت  و  کشــاورزی  محصــوالت  تامیــن 
لــزوم حفــظ و اســتفاده  کشــور و  غذایــی 
ک هــای حاصلخیــز اســتان  درســت از خا
بایــد بــه نحــوه شایســته بــه افــکار عمومــی 

شــود. اطالع رســانی 
و  آن  حفــظ  نحــوه  ک،  خــا بــه  توجــه 
محافــل  و  جلســات  در  آن  از  بهره بــرداری 
جامعــه  امــا  می شــود؛  مطــرح  تخصصــی 
ک  کشــاورزی از اهمیت حفظ خا بهره بــردار 
کشــورهای جهــان  اطــالع الزم را نــدارد. در 
کشــورهای  ک بیــش از  ســوم فرســایش خــا
ک  خــا تخریــب  دارد.  وجــود  توســعه یافته 
ســبب نگرانــی شــده و نیازمنــد تفکــر جــدی 
عمومــی  اطالع رســانی  و  اجــرا  حــوزه  در 
ک، نیازمنــد مشــارکت  اســت. حفاظــت خــا
ک  ــا ــت خ ــت. اهمی ــه اس ــراد جامع ــه اف هم
آب  همچــون  اســتان  ســطح  در  بایــد 
ک نیــز  برجســته شــود تــا بهره بــرداری از خــا

شــود. شــناخته  بهره بــرداران  بیــن 
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كرمانشاه از دریچه آمار
برگرفته از آخرین آمارهای قابل دسترس

میانگین بارندگی استان

 400 تا 500 میلی متر 
منبع: اداره کل راه و شهرسازی

حجم آب های سطح االرضی
11 میلیارد متر مکعب

منبع وزارت نیرو

بهره برداران بخش کشاورزی

کشت گندم 55 درصد
جو 21 درصد

24 درصد باقی محصوالت

باغداری 13 درصد
پرورش دام سنگین 9 درصد
پرورش دام سبک 14 درصد

پرورش طیور 15 درصد
زنبور عسل 1 درصد

48 درصد اراضی استان را مراتع تشکیل می دهد
منبع: اداره کل جهاد کشاورزی

جمعیت

1952434 استان
76.4 درصد شهری

23.6 درصد روستایی
32.1 درصد میانگین سنی جمعیت

63.3 درصد از مردان شاغل هستند
14.7 درصد از زنان شاغل هستند

سهم اشتغال
کشاورزی 28 درصد

صنعت 22 درصد
خدمات 50 درصد

منبع: سرشماری 1395 مرکز آمار ایران

متقاضیان کار ثبت نام شده
49 درصد لیسانس و باالتر

13 درصد فوق دیپلم
32 درصد دیپلم

6 درصد زیر دیپلم
منبع: اداره کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی

تعداد دانشجویان استان
81907

در سال تحصیلی 96- 95
منبع: وزارت علوم

معدن
66 معادن در حال بهره برداری استان

615 شاغالن بخش معدن
منبع: اداره کل صنعت، معدن و تجارت

بانک ها
12691  میلیارد تومان سپرده های بانکی

65120 میلیارد تومان تسهیالت پرداختی بانک ها
9759 میلیارد تومان بدهی های معوق بانکی

منبع: بانک های استان به استثنای آینده- پارسیان-پاسارگاد- سامان- 

شهر- رسالت و کارآفرین

زراعت 48 درصد
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گازرسانی

25 تعداد شهرهای گازرسانی شده
757 تعداد روستاهای گازرسانی شده

منبع: شرکت گاز استان

تعداد جایگاه های ارائه سوخت

114 در سال 1395
منبع: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

ظرفیت برق

46845 میلیون کیلووات ساعت ظرفیت اسمی تولید برق 
منبع: شرکت برق منطقه ای غرب

ساخت و ساز

 2013  تعداد پروانه ساختمانی صادره
در بافت شهری استان

منبع: مرکز آمار ایران- سرشماری 1395

صادرات

2905  میلیارد تومان
ارزش صادرات غیرنفتی از گمرکات استان

منبع: اداره کل گمرکات استان- 1395

حمل ونقل و گردشگری

8006 کیلومتر راه های استان
36220 وسایل نقلیه موتوری

11571 تاکسی های درون شهری و بین شهری
259772 تعداد سفر درون استان در سال

2650 پروازهای استان

262 پرواز بین المللی استان
منبع: اداره کل راه و شهرسازی

54 اقامتگاه های استان
منبع: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

انبارها

13 هزار تن ظرفیت اسمی سردخانه ها
233 هزار تن ظرفیت سیلوها

منبع: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9

ارتباطات

666702 تلفن ثابت استان
2631018  تلفن همراه

161491 تعداد خط اینترنت پرسرعت
منبع: شرکت مخابرات استان- 1395

12616071 تعداد مرسوله جابجا شده
منبع: شرکت پست استان

واحدهای صنعتی

25 عدد کارخانه های با اشتغال بیش از 100 نفر
8 صنایع غذایی

2 منسوجات
1 کاغذ

5 محصوالت شیمیایی
1 پاالیشگاه

6 محصوالت کانی غیرفلزی
1 تولید فلزات اساسی

1 تولید تجهیزات صنعت برق
همگی به جز یک کارخانه محصوالت شیمیایی، خصوصی هستند

منبع: مرکز آمار ایران- سرشماری 1395
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بورس کاال و حذف واسطه ها
کاال یکـی از ایـن تشـکل های سـازمان  بـورس 
یافتـه اسـت که شـفافیت معامالتـی را محقق 
می کنـد و عرضه کننـدگان و خریـداران متعـدد 
می تواننـد قیمـت پیشـنهادی خـود را اعـالم 
کنند تا در مکانیسم حراج، قیمت تعادلی هر 
کارگـزاران  محصـول تعییـن شـود. در این بـازار 
کنندگان  به عنوان واسطه بین عرضه و تقاضا
شـیوه های  بـه  معامـالت  و  دارنـد  حضـور 
مختلف اعم از نقدی، قراردادهای بلندمدت 
کاالیـی  سـپرده  گواهی هـای  از  اسـتفاده  و 

انجـام می شـود.
کاال از اوایـل سـال  بـا توجـه بـه این کـه بـورس 
اسـتان  در  را  خـود  جـدی  فعالیـت  گذشـته 
فرهنگ سـازی  اسـت،  کـرده  آغـاز  کرمانشـاه 
بـه  نسـبت  باغـداران  و  کشـاورزان  آمـوزش  و 
حائـز  بسـیار  کاال،  بـورس  در  عرضـه  مزایـای 

اسـت. اهمیـت 
ضـرورت تمرکز بـورس اسـتان روی تولیدات 

کشاورزی
مطابـق آمارهایی که مسـئوالن بـورس کاالی 
کرده انـد، در حـال حاضـر بـورس  کشـور اعـالم 
انبـار   10 از  بیـش  قالـب  در  کرمانشـاه  کاالی 

تحـت قـرارداد فعالیـت می کنـد. ایجـاد بـازاری 
از  کاال  آزاد  مبادلـه  و  قانونمنـد  و  منسـجم 
کاال اسـت. در  مهم تریـن اهـداف بـازار بـورس 
محصـوالت  عمدتـا  کرمانشـاه  کاالی  بـورس 
کـه  کشـاورزی معاملـه می شـود  پتروشـیمی و 
کاالهـای عرضه  عرضه کننـدگان و متقاضیـان 
شـده در ایـن بـازار با مراجعه به آن، دادوسـتد 

خـود را انجـام می دهنـد.
شفاف سـازی معامـالت و قیمت هـا و حـذف 
بـازار،  ایـن  در  غیرضـرور  واسـطه گری های 
ازجملـه مزایـای ایجاد دفتر منطقـه ای بورس 
فعالیـت  اسـت.  کرمانشـاه  اسـتان  در  کاال 
کاال در استان می تواند سبب تسهیل  بورس 
از  واسـطه ها  حـذف  بـا  و  شـده  مبـادالت 
کمـک  بـازار، بـه رونـق اقتصـاد واقعـی اسـتان 
کنـون عمـده فعالیت هـای بـورس  کنـد؛ امـا تا
قیمـت  تعییـن  جهـت  در  کرمانشـاه  کاالی 
پتروشـیمی  ماننـد  خـاص  کاالهـای  شـفاف 
هنـوز  و  بـوده  متمرکـز  وارداتـی  محصـوالت  و 
کشـاورزان در این فرایند مشـارکت الزم را پیدا 

نکرده انـد.
کاال بـا بـورس اوراق بهـادار در  تفـاوت بـورس 
کـه در بـورس اوراق بهـادار، سـهام  ایـن اسـت 

امـا  می شـود  مبادلـه  شـرکت ها  بـه  متعلـق 
مـورد  کاالهـا  و  محصـوالت  کاال  بـورس  در 
دلیـل،  همیـن  بـه  می گیـرد.  قـرار  دادوسـتد 
کاالهـای  مصرف کننـدگان  و  تولیدکننـدگان 
کشاورزی می توانند نقش فعال تری در بورس 
گیرند. سـهولت در دسترسـی به  کاال بر عهده 
کاال  کاالها، حرکت از یک بازار سنتی به مدرن 
و تسهیل فرایند عملیات واحدهای تولیدی 
در مـورد تهیـه مـواد اولیـه، از مزایـای فعالیـت 
کرمانشـاه خواهـد بـود.  کاال در اسـتان  بـورس 
به این ترتیب صاحبان صنایع تبدیلی مانند 
دامداری هـای مـدرن نیـز می تواننـد از ثبـات 
خـود  نیـاز  مـورد  نهاده هـای  بـه  دسترسـی 

مطمئـن شـوند.
جایگزینی برای خرید تضمینی

بـه  ذرت  عادالنـه  قیمـت  سیاسـت  اجـرای 
کمـک بـورس کاال و جایگزینـی آن با سیاسـت 
خریـد تضمینـی، یکـی از مزایـای رونـق بـورس 
کاال خواهـد بـود. سیاسـت قیمـت تضمینـی 
قانـون   33 مـاده  اجـرای  راسـتای  در  ذرت 
بـرای  کشـاورزی  بخـش  بهـره وری  افزایـش 
بـه  کاال  بـورس  در  حالـی  در  ذرت  محصـول 
کـه بـه کمک سـازوکار معامالتی  اجـرا در آمـده 

عمده فعالیت های 
بورس کاالی 
کرمانشاه در 
جهت تعیین 

قیمت شفاف 
کاالهای خاص 

وشیمی و  مانند پتر
محصوالت وارداتی 

متمرکز بوده و 
زان  هنوز کشاور

در این فرایند 
مشارکت الزم را 

پیدا نکرده اند

استراتژیك

کــه همــواره  کشــاورزی، بــا میــدان داری واســطه ها و دالالن، مســئله ای اســت  تفــاوت فاحــش قیمــت خریدوفــروش محصــوالت تولیــدی به ویــژه در بخــش 
کــردن دســت واســطه ها از ایــن چرخــه و بســتن راه هــای سوءاســتفاده  کوتــاه  کــرده اســت.  کشــاورزان و باغــداران و عرضه کننــدگان دیگــر بخش هــا را متضــرر 

کاال اســت. یکــی از دســتاوردهای توســعه بــورس 
گاهــی پایین تــر از قیمــت تمام شــده تولیــد، آن هــا را از منفعــت اصلــی  کشــاورزان و باغــداران بــه قیمت هــای بســیار پاییــن و حتــی  واســطه ها بــا خریــداری محصــوالت از 
کشــاورزان بســیار  گران بورســی بــه جــای دالالن ســنتی، در بهبــود وضعیــت  محــروم می کننــد. بــه همیــن دلیــل، هدایــت بــازار بــه ســوی شــفافیت و جابجایــی ســودا
کشــاورزی خــود روی می آورنــد؛ امــا چــاره  کشــاورزان بــه دلیــل نداشــتن صرفــه اقتصــادی، بــه فــروش زمین هــای  کارامــد و شــفاف،  تاثیرگــذار اســت؛ زیــرا در غیــاب بــازار 
کنتــرل نوســانات قیمتــی،  کــرده و بــا  کار در ایجــاد یــک بــازار منســجم اســت تــا بتوانــد بــا شــفافیت معامالتــی و تســهیل قیمت گــذاری، بیــن عرضــه و تقاضــا تــوازن برقــرار 

موجــب برطــرف شــدن نگرانــی تولیدکننــدگان از نوســان قیمت هــا و شــرایط آتــی شــود.

خدماتمتقابلبورسواقتصادکرمانشاهچگونهتعریفمیشود؟

دوسویهیک رابطه
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نویـن  روش هـای  بـا  کشـاورزان  کاال،  بـورس 
معامالتـی و عرضـه محصـول در قالـب گواهـی 

کاالیـی آشـنا می شـوند.  سـپرده 
ضمـن این کـه در ایـن بـازار، فضـای معامالتـی 
کـم بـوده و امـکان عرضـه مسـتمر  شـفافی حا
مـردم  همـه  به طوری کـه  دارد.  وجـود  آن  در 
و  معامـالت  می تواننـد  کشـور  سراسـر  در 
را  بـازار  ایـن  در  شـده  کشـف  قیمت هـای 
کـرده و بـه اطالعـات معامالتـی دقیقـی  رصـد 

باشـند.  داشـته  دسترسـی 
از طریق بورس کاال کشاورزان و تولیدکنندگان 
کشـاورزی می توانند  ذرت و سـایر محصوالت 
محصول خود را به صورت مستقیم بفروشند 
راهـی  بـازار  ایـن  در  عرضـه  گفـت  می تـوان  و 
مقابـل  در  کشـاورزان  منافـع  از  دفـاع  بـرای 

سـودجویان است. 
کشـاورزی  محصـوالت  عرضـه  دیگـر  مزیـت 
ازجملـه ذرت در بـورس، امکان نظارت دقیق 
بـر معامالت اسـت. در ایـن روش، دو نماینده 
از طرف شـرکت پشـتیبانی امور دام و سـازمان 
تحویـل  زمـان  اسـتان   کشـاورزی  جهـاد 
محصـول در انبار هـای پذیرفتـه شـده بـورس 
کاال حضـور دارنـد تـا نحـوه تحویـل، باسـکول 
و محاسـبه وزن و نیـز بررسـی میـزان رطوبـت 
کیفیـت محصول، نظـارت  کنند و به همین  و 
کیفیت محصول  دلیل، مشـکالت مربوط به 
کـه در سیاسـت خریـد تضمینـی بـا آن مواجـه 

هسـتیم، مرتفـع می شـود.
کیفیــت محصــــــــــــــــول برمبنــای  کنتـــــــــــــرل 
کاال  اســتاندارد های مــــــورد تاییــد بـــــــــــورس 
صــدور  به منظــــــــور  دارد.  ویــــــژه ای  اهمیــت 
گواهــی ســپرده کاالیی بــرای محصول تحویلی 
کاال،  در انبار هــای پذیرفتــه شــده در بــورس 
رعایت اســتاندارد های مشــخصی الزم اســت و 
بــه همیــن دلیل عرضــه محصوالت کشــاورزی 
کیفیــت محصــول تولیدی  در بــورس، افزایــش 

را در پــی دارد.
کرمانشاه  مدیرکل پشتیبانی امور دام استان 
در ایـن مـورد می گویـد: عرضـه ذرت در بـورس 
کیفیـت ذرت تولیـدی  کاال به منزلـه دفـاع از 
دفـاع  درنهایـت  و  انبـارداری  نظـام  و  کشـور 
از  بتواننـد  تـا  اسـت  مصرف کننـده  حقـوق  از 
طریـق بـورس، محصولی با بهترین کیفیت را 
گر دولـت نیز بخواهد  کننـد. حتـی ا خریـداری 
بـرای ذخیـره و نگهـداری محصـول به عنـوان 
یـک خریـدار کاالی مـورد نظـر خـود را از بورس 
کند، به دلیل رعایت اسـتانداردها،  خریداری 

کیفیـت  بـا  محصـول  خریـد  بـه  نسـبت 
دارد.  اطمینان خاطـر 

راهکار مقابله با بدحسابی دولت
کاهـش  مـورد حائـز اهمیـت دیگـر مربـوط بـه 
هزینه هـای تحمیـل شـده بـه دولـت اسـت؛ 
تضمینـی  خریـد  سیاسـت  در  دولـت  کـه  چرا
بایـد هزینه هـای مربـوط بـه خرید محصـول از 
کشـاورز، انبارداری و نگهـداری و آزمایش های 
مربوطـه بـرای رعایـت اسـتاندارد ها را بپـردازد. 
بـرای  الزم  منابـع  تامیـن  در  این کـه  ضمـن 
کثـر  ا در  کشـاورزان  مطالبـات  پرداخـت 
کـه ایـن امـر بـا  مواقـع تاخیر هایـی وجـود دارد 
تبعـات  و  شـده  همـراه  کشـاورزان  نارضایتـی 

دارد. پـی  در  اجتماعـی 
کـه در سیاسـت قیمـت  ایـن در حالـی اسـت 
تضمینـی، ایـن هزینه هـا بـه دولـت تحمیـل 
نمی شـود و چنانچه قیمت معامله در بورس 
کمتـر از قیمـت تضمینـی باشـد، دولـت تنهـا 
پـول  و  پرداخـت می کنـد  را  آن  مابه التفـاوت 
حسـاب  بـه  زمـان  سـریع ترین  در  کشـاورزان 

آن هـا واریـز می شـود. 
که برای معامالت در  کاال با سـازوکاری  بورس 
اختیار دارد، می تواند حامی کشـاورزان باشـد 
کم بر این بازار، تضمینی برای  و مکانیسم حا
پرداخـت مطالبـات کشـاورزان در سـریع ترین 

زمان ممکن اسـت.
در  ناخالصی هـا  اختـالط  بـروز  احتمـال 
دالیلـی  ازجملـه  تضمینـی،  خریـد  سیاسـت 
کـه دولـت بـه سـمت اجـرای سیاسـت  اسـت 
کـرد.  حرکـت  بـورس  در  تضمینـی  قیمـت 

کمـک بـورس، دولـت از انجـام  همچنیـن بـا 
بـا  بروکراسـی های مرتبـط  از  حجـم عظیمـی 
اجرای سیاسـت خرید تضمینی رها می شـود 
و بخـش خصوصـی را درگیـر مسـائل اجرایـی 
کـه ایـن امر به معنـای ایجاد اشـتغال  می کنـد 
در حـوزه انبـارداری و درآمدزایـی بـرای فعاالن 

اسـت. خصوصـی  بخـش 
چند ابهام در بورس کاالی کرمانشاه

در  حوزه هـا،  ایـن  همـه  در  موفقیـت  البتـه 
کاال اسـت.  گـروی شـفافیت بیشـتر در بـورس 
کـه همـه اطالعـات آن بـا سـرعت،  به گونـه ای 
دقت و جامعیت افشـا شـود. به عنوان نمونه 
می تـوان بـه منتشـر نشـدن نشـانی انبارهـای 
تحت نظارت بورس کاال در کرمانشاه، منتشر 
بـزرگ  فروشـندگان  و  خریـداران  نـام  نشـدن 
انتشـار اطالعـات  و همچنیـن دوره طوالنـی 
که به جای سـاماندهی آنالین، در  کرد  اشـاره 
قالب مصاحبه مدیران بورس ظهور می یابد.
مـورد  در  امسـال  هرچنـد  دلیـل،  همیـن  بـه 
کاالی اسـتان  بـورس  خریدوفـروش ذرت در 
گـوش می رسـد، امـا آخریـن  اخبـار خوبـی بـه 
کاالی  بـورس  در  نخـود  خریدوفـروش  خبـر 
و  اسـت  گذشـته  سـال  بـه  مربـوط  اسـتان 
قـرارداد  آیـا  امسـال  کـه  نیسـت  مشـخص 
نخـود نیـز منعقـد شـده یا نـه و بـه چه میـزان. 
کاال مرجـع  گـر قـرار اسـت بـورس  همچنیـن ا
کشـاورزی  محصـوالت  خریدوفـروش  اصلـی 
شناسـه  صـدور  اسـت  الزم  باشـد،  اسـتان 
کشـاورزان و دوره هـای آموزشـی  کاربـری بـرای 
رایگان نیز با سـرعت بیشـتری پیگیری شـود.

یق بورس  از طر
زان  کاال، کشاور

می توانند محصول 
خود را به صورت 

وشند  مستقیم بفر
واقع عرضه  و در

در این بازار راهی 
برای دفاع از منافع 

زان در  کشاور
مقابل سودجویان 

است
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ســمت  از  شــفافی  تحلیــل  بایــد  درواقــع 
و  باشــد  دســت  در  کاالهــا  ایــن  تقاضــای 
گران  بتــوان بــا انتشــار میــزان عرضــه، ســودا
بهینــه  قیمت هــای  پیشــنهاد  بــه  را 
کــرد. قیمــت ایــن محصــوالت،  راهنمایــی 
تعییــن  عرضــه  نوســان های  اســاس  بــر 
کاالهــای  کاال در حــوزه  می شــود و بــورس 
تعــادل  بــه  می توانــد  پرمصــرف،  غذایــی 
حــذف  همچنیــن  و  صــادرات  و  واردات 
کنــد. یکســان شــدن قیمــت  کمــک  رانــت 
کاالهــا،  داخلــی و رشــد مزیت هــای نســبی 
کاال بــه شــمار  از دیگــر دســتاوردهای بــورس 
کاهــش  بــه  رقابتــی  مزیت هــای  می آیــد. 
نوســان تولیــد و رشــد تولیــد صــادرات محــور 
می انجامــد. همچنیــن اشــتغال پایــدار در 
کشــاورزی، از دســتاوردهای عرضــه  بخــش 
کشــاورزی  رینــگ  در  اساســی  محصــوالت 
نخــود،  مــورد  در  اســت.  کاال  بــورس 
شــدید  نوســان های  شــاهد  متاســفانه 
کــه خــود عاملــی  مقــررات صادراتــی هســتیم 
بــرای ناپایــداری بــازار ایــن محصــول اســت. 
بــورس  در  نخــود  تجــارت  گــر  ا حال آنکــه 
ــی  ــام مقررات ــوان نظ ــد، می ت ــعه یاب کاال توس
ایــن بخــش را نیــز بــا شــاخص های بــورس 
و  تولیــد  در  نســبی  تعــادل  و  کــرد  تنظیــم 

کــرد. ایجــاد  ایــن محصــول  صــادرات 

و  بــورس  ســازمان  رســمی  آمــار  مطابــق 
کرمانشــاه در ســرمایه گذاری  اوراق بهادار، 
کشــور را بــه خــود  بــورس رتبــه ســیزدهم 
قابــل  آمــار  امــا  اســت؛  داده  اختصــاص 
اســتان  بــه  ســرمایه  جــذب  از  افتخــاری 
بــرای  شــما  نظــر  بــه  نیســت.  دســت  در 
بهره منــدی هــر چه بهتــر اقتصــاد اســتان 
ســرمایه  تامیــن  مزیت هــای  از  کرمانشــاه 

کــرد؟ بورســی، چــه بایــد 
طــرح  در   1394 ســال  در  کــه  مطالعاتــی 
اشــتغال  و  کار  و  کســب  )توســعه  »تکاپــو« 
ــتان  ــی داد اس ــان م ــد، نش ــام ش ــدار( انج پای
توســعه  بــرای  نســبی  مزیــت  از  کرمانشــاه 
اســت.  برخــوردار  اشــتغال  و  کســب وکارها 
در  پایلــوت  اســتان های  از  یکــی  کرمانشــاه 
ایــن طــرح مطالعاتــی دولــت یازدهــم بــود. 
کنــار تنــوع  کرمانشــاه در  تنــوع آب و هوایــی 
ــوالد،  ــن، ف ــتیک، آه ــی الس ــی آن یعن صنعت
کاشــی و ســرامیک، پتروشــیمی و معــادن، 
صنعتــی  رشــد  ظرفیت هــای  از  حکایــت 

ــر منطقــه ای  ــورس اوراق بهــادار و همچنیــن فعــال شــدن دفت کرمانشــاه در ب ــی  ــا وجــود رشــد ســرمایه گذاری اهال ب
ــی اســت  ــدارد. ایــن در حال ــی ن ــورس بهــره چندان ــای ب کرمانشــاه از مزای کاال در اســتان، همچنــان اقتصــاد  ــورس  ب
کاال، ظرفیت هــای اقتصــادی اســتان بــرای  کــه انتظــار می رفــت بــا فعــال شــدن دفاتــر بــورس، فرابــورس و بــورس 
ســرمایه گذاران خــارج از اســتان شــناخته تر شــده و از ایــن طریــق، شــاهد جــذب ســرمایه از اســتان های دیگــر باشــیم. همچنیــن 
کــرده و رونــد خصوصی ســازی را تســریع و  کمــک  بــورس می توانســت بــه شــفافیت بیشــتر فعالیت هــای اقتصــادی در اســتان 
ــا محمــد  ــورس در اســتان و همچنیــن فرصت هــای بالقــوه قابــل حصــول، ب بهبــود بخشــد. در مــورد دســتاوردهای حداقلــی ب
کرمانشــاه به عنــوان  گفت وگــو نشســتیم. او در برخــی نشســت ها و پژوهش هــای اتــاق  کارشــناس اقتصــادی بــه  ماهی دشــتی 

کارشــناس حــوزه بــورس، همــکاری دارد.

ظرفیتهایبورسبرایتحولاقتصادیاستاندرگفتوگوبامحمدماهیدشتیکارشناساقتصادی:

كه ایستاده ایم  اینجا 
جای ما نیست

کاال  بــورس  منطقــه ای  دفتــر  عملکــرد 
ارزیابــی  را چگونــه  کرمانشــاه  اســتان  در 

؟ می کنیــد
قیمــت  کشــف  بــرای  مرجعــی  کاال  بــورس 
می شــود.  محســوب  کاالهــا  از  بســیاری 
کاالیــی عمدتــا بــر اســاس میــزان  بازارهــای 
ــه  ــرف، ب ــرانه مص ــا س ــه آن ب ــر و مقایس ذخای
کاال  بازارهــای  می پردازنــد.  قیمــت  کشــف 
میــزان  شــفاف،  و  دوره ای  به صــورت  بایــد 
کننــد. متاســفانه  ذخایــر موجــود را منتشــر 
اقدامــی  چنیــن  ایــران،  کاالی  بــورس  در 
درحالی کــه  نمی شــود.  انجــام  به خوبــی 
کوتاه مــدت  دوره  بــا  ادواری  گزارش هــای 
می توانــد  هفتگــی،  گزارش هــای  به ویــژه 
شــفافیت بــازار را بــه همــراه داشــته باشــد. 
کنــار  عمــق بــازار و اهرم هــای معامالتــی در 
بــه اطالعــات، می توانــد فراینــد  دسترســی 

ایــن  در  کنــد.  کارامدتــر  را  قیمــت  کشــف 
کاال،  بــورس  بــودن  بین المللــی  میــان، 
گــر  ا اســت.  برخــوردار  خاصــی  اهمیــت  از 
کشــورهای اطــراف هــم امکان  گــران  معاملــه 
بــرای  و  بیابنــد  را  کاال  بــورس  در  حضــور 
وضــع  الزم  مقرراتــی  مشــوق های  کار  ایــن 
ــری را  ــد واقعی ت ــت، فراین ــف قیم کش ــود،  ش
طــی می کنــد و در میان مــدت، بــه جــذب 
ســرمایه خارجــی و داخلــی منجــر می شــود. 
بخــش  در  پایــدار  ســودآوری  همچنیــن 
بهبــود  بــه  و  دارد  همــراه  بــه  کشــاورزی 
کمــک می کنــد؛  نیــز  کشــاورزی  تکنولــوژی 
کاال  امــا در غیــاب بازیگــران خارجــی، بــورس 
کارایــی خــود را از دســت می دهــد. بخشــی از 

ــا توجــه بــه ظرفیــت تولیــد بــاالی نخــود،  ب
بــه نظــر شــما چــرا دفتــر منطقــه ای بــورس 
تجــارت  در  کرمانشــاه،  اســتان  در  کاال 
ایــن محصــول اســتراتژیک، چنــدان فعــال 

نشــده اســت؟
کاالهــای  جهــان،  در  کاالیــی  بازارهــای 
بخــش  در  و  می کننــد  معاملــه  را  خاصــی 
بــر  بازارهــا،  ایــن  تمرکــز  عمدتــا  کشــاورزی، 
غــالت، حبوبــات، دانه هــای روغنــی، شــکر و 
کــه بــورس  قهــوه متمرکــز اســت. محصوالتــی 
گنــدم،  جهانــی دارنــد، ماننــد برنــج، قهــوه و 
کاال عرضه شــوند. بهتــر می تواننــد در بــورس 
حــوزه  ایــن  در  دادوســتد  بــرای  کاالهایــی 
جهانــی  مصــرف  کــه  می شــوند  انتخــاب 
باشــد.  برخــوردار  رشــد  یــا  ثبــات  از  آن هــا 

یت های  یکی از مز
اقتصادی استان 

کرمانشاه، 
وی کار آماده  نیر

اشتغال در این 
استان است که 

اکنون خود را 
به عنوان عامل 
توسعه نیافتگی 
نشان می دهد؛ 
هرچند بیکاری 

یک معضل 
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به ویــژه  اســتان دارد.  ایــن  کشــاورزی در  و 
کمــی از  کنــون ایــن اســتان ســهم  این کــه ا
ارزش افــزوده دارد و ایــن مســئله، مقدمــه ای 
کشــاورزی بــه شــمار  بــرای رشــد صنعتــی و 

می آیــد.
اقتصــادی  مزیت هــای  از  دیگــر  یکــی 
کار آمــاده اشــتغال در ایــن  کرمانشــاه، نیــروی 
کنــون خــود را به عنــوان  کــه ا اســتان اســت 
می دهــد.  نشــان  توســعه نیافتگی  عامــل 
اقتصــادی  معضــل  یــک  بیــکاری  هرچنــد 
بــرای  فرصتــی  درعین حــال،  ولــی  اســت 
رشــد نیــز محســوب می شــود. بــرای توســعه 
کرمانشــاه، از نظــر  صنایــع بــزرگ در اســتان 
ــا مانــع  کار و نیــروی تحصیل کــرده، ب نیــروی 
مواجــه نمی شــود. هرچنــد متاســفانه نــرخ 
رشــد جمعیــت اســتان منفــی شــده اســت و 
ــه دیگــر اســتان ها، شــدت  ــد مهاجــرت ب رون

گرفتــه اســت.
مهم تریــن  خوزســتان،  از  پــس  کرمانشــاه 
را  آبزیــان  و  ماهــی  تولیــد صنعتــی  جایــگاه 
دارد؛ زیــرا هرچنــد بــه لحــاظ ســهم تولیــد بــه 
کشــوری نرســیده اســت ولــی نــرخ  رتبــه دوم 
گرمابــی و ســردابی در  رشــد تولیــد ماهیــان 
اســتان به ویــژه در پــاوه و قصــر شــیرین بســیار 
کشــاورزی  و  باغــی  محصــوالت  باالســت. 
و همچنیــن دام هــای مرغــوب اســتان نیــز 
بــه  کرمانشــاه  از مزیت هــای مهــم اقتصــاد 

می آینــد. شــمار 
بــا وجــود انبوهــی از مزیت هــای اقتصــادی 
ــذب  ــاه در ج کرمانش ــد،  ــاره ش ــه آن اش ــه ب ک
بــازار  در  آن  شــرکت های  حضــور  و  ســرمایه 
اســت.  نداشــته  چندانــی  توفیــق  ســهام، 
جــای  ایســتاده ایم،  کــه  اینجــا  درواقــع، 
مــا نیســت و بایــد تحــول بزرگــی در بــورس 

ایجــاد شــود. اســتان 
بازیگــران جــدی  از  کرمانشــاه،  پتروشــیمی 
بــورس اســت و رونــد قیمــت و بازدهــی مالــی 
ســهام آن، همیشــه موفــق بــوده اســت. ایــن 
ــر  کوچک ت کــه شــرکت های  ــه ای اســت  تجرب
و ســرامیک  کاشــی  قنــد،  ماننــد ســیمان، 
و  اســتفاده  آن  از  می تواننــد  معــادن  و 
ایــران  در  ســهام  بــازار  کننــد.  الگوبــرداری 
نگــرش  کاری  حوزه هــای  ایــن  بــه  نســبت 
بخــش،  ایــن  شــرکت های  و  دارد  مثبتــی 
می تواننــد طرح هــای افزایــش ســرمایه خــود 
ــد. ــورس پیــش ببرن ــکای ب ــه ات ــی ب را به خوب

کــه مجتمع هــای  ایــن امــکان وجــود دارد 

کرمانشــاه  کشــت و صنعــت در اســتان  بــزرگ 
کمــک ظرفیت بورس اوراق بهادار شــکل  بــه 
بگیرنــد. هولدینــگ ماهــی دشــت، ســیمان، 
ظرفیت هــا  ایــن  از  گــر  ا لبنیــات  و  روغــن 
کننــد، رونــق مالــی بهتــری را تجربه  اســتفاده 
کــرد؛ زیــرا پتانســیل های طبیعــی و  خواهنــد 
موقعیــت ترانزیتــی اســتان، باعــث رشــد ایــن 
گــر از ظرفیــت بــورس  صنایــع شــده اســت و ا
گرفتــه شــود، جهــش اقتصــادی  کمــک  هــم 

خوبــی تجربــه خواهــد شــد.

ســهام  جذابیــت  بــرای  دلیلــی  چــه 
از  بســیاری  داریــد؟  اســتان  شــرکت های 
کاری مــورد اشــاره  شــرکت های حوزه هــای 
شــما، تــراز مالــی خــود را منتشــر نکرده انــد 
وضعیــت  از  به راحتــی  نمی تــوان  و 
شــرکت های مشــابه در دیگــر اســتان ها، 
زد. حــدس  را  شــرکت ها  ایــن  مالــی  تــراز 
در  تصمیم گیری هــا  عامــل  مهم تریــن 
نــرخ  و  رشــد  نــرخ  چشــم انداز  بــورس، 
ــه  ســودآوری در آینــده اســت. ســهامداران ب
کــه ایــن فرصت هــا  دنبــال صنایعــی می رونــد 
در آن نهفتــه باشــد. بااین حــال هــر شــرکتی 
را هــم انتخــاب نمی کننــد و مســائل دیگــری 
بــازار و افشــای  ماننــد مدیریــت، ســهم در 
توجــه  مــورد  نیــز  را  موثــر  مالــی  اطالعــات 

دارنــد.
یادشــده،  مزیت هــای  کنــار  در 
برخــی  بــرای  نیــز  محدودیت هایــی 
نوســان ســود  مثــال  شــرکت ها وجــود دارد؛ 
برخــی شــرکت ها، مانــع عرضــه ســهام آن هــا 
بــزرگ  بایــد  بــورس می شــود. شــرکت ها  در 
بــزرگ  چشــم انداز  دســت کم  یــا  باشــند 
آن هــا  از  بــورس  تــا  باشــند  داشــته  شــدن 
کارامــد، عامــل  کنــد. مدیرعامــل  اســتقبال 
کــه بــورس بــه آن توجــه دارد.  مهمــی اســت 
ــه دلیــل مشــاهده  ــران قدیمــی ب گاهــی مدی
دچــار  بــازار،  در  تقاضــا  و  عرضــه  تحــوالت 
آینده نگــر،  مدیــران  ولــی  می شــوند  یــاس 
کــرده و قــدرت بهتــری برای  تحــوالت را آنالیــز 
بهره گیــری از فرصت هــا و عبــور از بحران هــا 
در  را  ســهام  بــازار  بایــد  به هرحــال  دارنــد. 
ــد.  کنن ــد  ــع رش ــا صنای ــعه داد ت ــتان توس اس
تــا  جغرافیایــی  و  طبیعــی  پتانســیل های 
کنــار ســایر عوامــل جــذب ســرمایه  وقتــی در 
قــرار نگیرنــد، نمی تــوان بــه جــذب ســرمایه 

داشــت. امیــد 
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بازار هفتگی 20 میلیارد تومانی
بــه منتهــی  کرمانشــاه در هفتــه  بــورس  ارزش معامــالت  کرمانشــاه می گویــد:  بــورس منطقــه ای   مدیــر 
14 آذرمــاه بــه 209 میلیــارد ریــال رســید. زهــرا دفتــری می افزایــد: 72 میلیــون و 152 هــزار ســهم و حــق تقــدم 
کــد  کرمانشــاه معاملــه شــد. همچنیــن 10  بــه ارزش 209 میلیــارد و 433 میلیــون ریــال در تــاالر منطقــه ای 

کرمانشــاه ایجــاد شــد. معامالتــی جدیــد در هفتــه منتهــی بــه 14 آذرمــاه در بــورس منطقــه ای 
می گویــد:  داشــتند،  یادشــده  هفتــه  در  را  خریــد  تقاضــای  بیشــترین  کــه  شــرکت هایی  دربــاره  دفتــری 
بانــک ملــت،  کالســیمین،  ایــران، ذوب آهــن اصفهــان،  شــرکت های ریل پــرداز ســیر، صنعتــی دریایــی 
ــد.  ــه خــود اختصــاص دادن کرمانشــاه ب ــد را در اســتان  بانــک تجــارت و هــای وب بیشــترین تقاضــای خری
اصفهــان،  ذوب آهــن  پــارس،  دام پــروری  صنعــت  و  کشــت  خلیج فــارس،  پتروشــیمی  شــرکت های 
ریخته گــری ایــران و اســناد خزانــه اســالمی بیشــترین تقاضــای فــروش را در هفتــه منتهــی بــه 14 آذرمــاه 

داشــتند. امســال 
از بیــش  یادشــده  هفتــه  در  را  کرمانشــاه  بــورس  معامــالت  ارزش  کرمانشــاه  منطقــه ای  بــورس   مدیــر 

209 میلیــارد ریــال اعــالم و بیــان می کنــد: شــرکت های بانــک ملــت، پتروشــیمی خلیج فــارس، ریخته گــری 
کردنــد. ایــران و اســناد خزانــه اســالمی بیشــترین ارزش معامــالت را از آن خــود 

کرمانشــاه، جایــگاه اســتان در  زهــرا دفتــری همچنیــن بــا اشــاره بــه این کــه بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی 
ــا پایــان آذر 400 میلیــارد تومــان معاملــه در بــورس اســتان ثبــت شــده و  بــورس مناســب اســت می گویــد: ت

کشــور 13 اســت. رتبــه معامالتــی اســتان در 
او بــا بیــان این کــه بنگاه هــای نیازمنــد ســرمایه از طریــق بــورس بــا پس اندازکننده هــا آشــنا می شــوند، 
بــازار از مزایایــی  بــا  بــا ورود  بــرای پذیــرش شــرکت ها معیارهایــی دارد و  بــورس اوراق بهــادار  می گویــد: 
گروه هــای  همچــون تامیــن مالــی، افزایــش شــناخت عمومــی نســبت بــه شــرکت، افزایــش ســطح اعتمــاد 

مختلــف و معافیــت مالیاتــی برخــوردار می شــوند.
دفتــری بــا بیــان این کــه بــرای پذیــرش شــرکت بایــد ســرمایه اســمی ثبت شــده حداقــل 20 میلیــارد تومــان 
باشــد می افزایــد: در همیــن راســتا بــرای پذیــرش برخــی شــرکت های اســتان، اقدام هــای انجــام شــده 
کرمانشــاه بــرای حضــور در بــورس و فرابــورس  اســت. او بــا اشــاره بــه دالیــل عــدم تمایــل شــرکت های 
می گویــد: عــدم نیــاز بــه پاســخگویی بــه ســهامداران متعــدد، عــدم نیــاز بــه ارائــه  صورت هــای مالــی شــفاف 
و امــکان تامیــن مالــی از طریــق بانک هــا ازجملــه موانــع حضــور واحد هــای خصوصــی در بــورس و فرابــورس 

است.
ــی بیشــتر، ایجــاد  ــد: برخــورداری از معافیــت مالیات ــه راهکارهــای ایجــاد انگیــزه می گوی ــا اشــاره ب دفتــری ب
بــرای  گمرکــی  عــوارض  کاهــش  و  بعــدی  ایجــاد واحد هــای  بــرای  ارائــه مجوزهــا  یــا تســهیل در  انگیــزه 

شــرکت های پذیرفتــه شــده، ازجملــه راهکارهــای جــذب شــرکت ها بــه بــورس و فرابــورس اســت.

کارگزاری ها   کدام 
کرمانشاه شعبه دارند؟ در 

کارگزاری بانک دی
در  خــاص(  )ســهامی  دى  بانــك  کارگــزارى  شــرکت 
کارگــزارى ســهم اندیش  ســال 1379 بــا نــام شــرکت 
در اداره ثبــت شــرکت ها و مالکیــت صنعتــی تهــران 
ــماره 10604  ــه ش ــت نام ــپس تح ــید و س ــت رس ــه ثب ب
خ 87/2/23 نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار  مــور

ثبــت شــد.

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
بــا  نقش جهــان  تدبیــر  آرمــان  کارگــزاری  شــرکت 
و  صنایــع  ســرمایه گذاری  شــرکت های  مشــارکت 
معــادن احیاســپاهان، تــکادو وتــوکا فــوالد در ســال 
1384 در اصفهــان بــه ثبــت رســیده و فعالیــت رســمی 
از  کســب مجــوز  بــا  ابتــدای ســال 1385  از  را  خــود 

کــرده اســت. بــورس و اوراق بهــادار آغــاز  ســازمان 

کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
کارگــزاری راهنمــای ســرمایه گذاران )ســهامی  شــرکت 
ثبــت  اداره  در   1371 بهمــن   11 تاریــخ  در  خــاص( 
بــه شــماره  تهــران  شــرکت های صنعتــی و تولیــدی 
زمینــه  در  را  خــود  فعالیــت  و  شــد  ثبــت   95174

کــرد. آغــاز  رســما  بهــادار  اوراق  معامــالت 

کارگزاری بانک تجارت
به موجــب  تجــارت،  بانــک  کارگــزاری  شــرکت 
خ 29 تیرمــاه 1372  مصوبــه شــماره 1280-1010 مــور
و در  تشــکیل  تجــارت  بانــک  هیئت مدیــره محتــرم 
ــماره 100137 در  ــا ش ــال 1372 ب ــاه س ــخ 17 مهرم تاری
اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیر تجــاری تهــران 

بــه ثبــت رســیده اســت.

کرمانشــاه، از انگشــتان یــك دســت تجــاوز نمی کنــد. ایــن در  تعــداد شــرکت های بورســی شــده اســتان 
حالــی اســت کــه برخــی دیگــر از اســتان های کشــور مانند تهران، بوشــهر، اصفهــان و خوزســتان، به اتکای 
ســرمایه های جــذب شــده از طریــق بــورس اوراق بهــادار، موفــق بــه توســعه جــدی صنایــع خود شــده اند و 
بســیاری از ابرپروژه هــا را بــا اتــکا بــه منابــع مالــی مردمــی پیــش می برنــد. معــدود شــرکت های بورســی اســتان کرمانشــاه 
کرمانشــاه، بــه  نیــز از طریــق خصوصی ســازی وارد تاالرهــای بــورس شــده اند و ایــن مســئله نشــان می دهــد اقتصــاد 
میــزان کافــی از ظرفیت هــای بــورس بهــره نگرفته اســت. بااین حال و برخــالف آمارها و تحلیل های نرخ ســرمایه گذاری 
کــه وضعیــت اســتان کرمانشــاه را وخیــم گــزارش می دهند، کرمانشــاهی ها در خریدوفروش ســهام، نقش موثــری دارند 

و رتبــه ســیزدهمین اســتان کشــور بــه لحــاظ حجــم معامــالت را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

اقتصاداستانبهمیزانکافیازظرفیتهایبورسبهرهنگرفتهاست

كرمانشاه؛  تاالر 
رتبه سیزدهم حجم معامالت

استراتژیك
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کارگزاری توسعه سهند
توســعه  کارگــزاری  شــرکت  ثبــت  و  تاســیس  مجــوز 
 213 شــماره  نامــه  طــی  خــاص(  )ســهامی  ســهند 
و  بــورس  عالــی  شــورای  توســط   1384 اردیبهشــت 
اســالمی  جمهــوری  مرکــزی  بانــک  پذیــرش  هیئــت 
تحــت   20/6/1384 تاریــخ  در  و  شــد  صــادر  ایــران 
بــه  شــماره 18210 در اداره ثبــت شــرکت های تبریــز 

رســید. ثبــت 

کارگزاری مهرآفرین
شــماره  بــه   1383 ســال  در  مهرآفریــن  کارگــزاری 
ــه ثبــت رســیده اســت. آخریــن  241377 در تهــران ب
ســرمایه ثبتــی شــرکت 27 میلیــارد ریــال بــا ترکیــب 
ســهامداری اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از بخــش 

اســت. خصوصــی 

کارگزاری بانک صادرات ایران
کارگــزاری بانــک صــادرات ایــران در چند ســال  شــرکت 
اخیــر بــا بهره منــدی از نیــروی انســانی متخصــص و 
مجــرب توانســته اســت بــرای چندمیــن ســال پیاپــی 
ــه  ــه ارائ ــه و ب گرفت ــرار  ــزاری ق کارگ ــر  ــرکت برت ــن 10 ش بی
تمــام خدمــات در حیطــه بــازار ســرمایه بــه مشــتریان 

بپــردازد.

کارگزاری حافظ
کارگــزاری حافــظ )ســهامی خــاص( بــه شــماره  شــرکت 
را  خــود  فعالیــت   1383 آذرمــاه  از   233495 ثبــت 
کــرد و در آخریــن رتبه بنــدی  آغــاز  بــازار ســرمایه  در 
کاال حائــز رتبــه  کارگــزاران بــورس اوراق بهــادار و بــورس 
کنــون ســرمایه شــرکت 200 میلیــارد  الــف شــد. هم ا

کــه تمامــا پرداخــت شــده اســت. ــال اســت  ری

کارگزاری بانک ملت
خــاص(  )ســهامی  ملــت  بانــک  کارگــزاری  شــرکت 
ریــال  میلیــون   100 اولیــه  بــا ســرمایه  مهــر 1372  در 
تحــت شــماره 100339 و شناســه ملــی 10101443196 
کــرد  در تهــران بــه ثبــت رســید و شــروع بــه فعالیــت 
کــه توســط نماینــده  و درواقــع فعالیت هــای قبلــی 
)شــخص حقیقــی( انجــام می شــد در قالــب شــرکت 

یافــت. )شــخص حقوقــی( ادامــه 

کارگزاری بانک صنعت و معدن
کارگــزاری بانــک صنعــت و معــدن )ســهامی  شــرکت 
بــه   100289 شــماره  تحــت   1372 ســال  در  خــاص( 
کارگــزاران پیشــرو  از  ثبــت رســیده و به عنــوان یکــی 
طــی 22 ســال فعالیــت خــود یکــی از موسســان بــورس 
کاالی ایــران بــوده و نقــش موثــری در توســعه بــورس 

کاال داشــته اســت.

کارگزاری مفید
کارگــزاری مفیــد مجــوز معامــالت انــواع اوراق بهــادار 
در بــورس اوراق بهــادار تهــران، مجــوز معامــالت انــواع 
معامــالت  مجــوز  ایــران،  فرابــورس  در  بهــادار  اوراق 
مجــوز  و  ایــران  کاالی  بــورس  در  محصــوالت  انــواع 
کاالی ایــران را  معامــالت قراردادهــای آتــی در بــورس 

در اختیــار دارد.

کارگزاری بانک آینده )تات(
خــاص(  )ســهامی  تــات  بانــک  کارگــزاری  شــرکت 
ســهام  تمــام  خریــد  از  پــس   1390 خــرداد  هفتــم  از 
کارگــزاری اندیشــه برتــر )ســهامی خــاص( در  شــرکت 
مجمــع عمومــی عــادی به طــور فوق العــاده تشــکیل 

یازدهــم  تاریــخ  در  کارگــزاری  شــرکت  ایــن  شــد. 
اداره  در   5993 شــماره  تحــت   1384 اردیبهشــت 
بــا ســرمایه پنــج میلیــارد  ثبــت شــرکت های ســاری 

کــرده اســت. بــه فعالیــت  ریــال شــروع 

کارگزاری سرمایه و دانش
ســال  در  دانــش  و  ســرمایه  کارگــزاری  شــرکت 
ثبــت  بــه  تهــران  در   232106 شــماره  تحــت   1383
ریــال  میلیــارد   50 آن  فعلــی  ســرمایه  و  رســیده 
در  فعــال  شــعب  بــر  عــالوه  شــرکت  ایــن  اســت. 
اختصاصــی  تاالرهــای  مختلــف،  شهرســتان های 
دارد. تبریــز  و  اصفهــان  ارومیــه،  شــهرهای   در 
اوراق  بــورس  در  دانــش  و  ســرمایه  کارگــزاری  رتبــه 
کاالی ایــران »ب« اســت. بهــادار »الــف« و در بــورس 

کارگزاری مبین سرمایه
کارگــزاری مبیــن ســرمایه )ســهامی خــاص(  شــرکت 
راهبــرد  کارگــزاری  شــرکت  نــام  بــا   1387 ســال  در 
کاالی خاورمیانــه به صــورت شــرکت ســهامی خــاص 
ــماره 36528  ــه ش ــن 1388 ب ــد و فروردی ــیس ش تاس
در اداره ثبــت شــرکت ها و مالکیــت صنعتــی اســتان 
اصفهــان بــا ســرمایه 30 میلیــارد ریــال بــه ثبت رســید.

کارگزاری تامین سرمایه نوین
)ســهامی  نویــن  ســرمایه  تامیــن  کارگــزاری  شــرکت 
خــاص( در ســال 1384 بــه شــماره ثبــت 18273 بــا 
ــت  ــادار فعالی ــورس اوراق به ــازمان ب ــوز از س ــذ مج اخ
بــا  کارگــزاری  ایــن  کنــون  هم ا کــرد.  آغــاز  را  خــود 
کارکنــان مجــرب و متعهــد به عنــوان  از  بهره منــدی 
ــا  ــران ب ــرمایه ای ــازار س ــال در ب ــف« فع ــه »ال ــزار رتب کارگ
تــاالر  پنــج  بــا  ریــال  میلیــارد   30 ثبت شــده  ســرمایه 
معامالتــی  ایســتگاه   18 و  شــعبه   12 اختصاصــی 
کثــر  کشــور در ا کارگــزاران پیشــرو  اوراق بهــادار یکــی از 
شــهرهای ایــران اقــدام بــه ارائــه تمــام خدمــات در 

بــازار ســرمایه می کنــد. حــوزه 
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ســهام  مــورد  در  تصمیم گیــری  هنــگام 
بــا عملکــرد مالــی مشــابه،  شــرکت های 
شــرکت های ایالــت محــل ســکونت خــود 

ترجیــح می دهنــد. را 
این دو رویکرد ســبب شــده اســت اقتصاد 
تــوازن  از  نســبی،  تمرکــز  به رغــم  آمریــکا 
صنایــع  و  نمانــد  بی بهــره  نیــز  محلــی 
تــا  کشــور  ایــن  سراســر  در  خدمــات  و 

توزیــع شــوند. حــدودی 
در  قابل بازســازی  تجربــه  ایــن  مشــابه 
که چنین رویکردی  ایران نیز هست. چرا
ــد توســعه  ــوازن نســبی رون ــه ت ــد ب می توان
کم برخــوردار  کــرده و اســتان های  کمــک 
منتقــل  نیمه برخــوردار  وضعیــت  بــه  را 
به جــز  ایــران  در  آن کــه  به ویــژه  کنــد. 
بودجه هــای خدماتــی دولــت، موضــوع 
بــه فرصت هــای شــغلی در سراســر  نیــاز 
کشــور نیز اهمیت خاص خودش را دارد.
کارشناســان  کــه  بــه همیــن دلیــل اســت 
بــرای  اول  گام  در  می کننــد  پیشــنهاد 
توســعه شــرکت های بورســی در اســتان 
ماننــد  بــه شــرایط عمومــی  کرمانشــاه، 
شــفافیت تــراز مالــی و زیــان ده نبــودن در 

بورس،روندنامطلوبمهاجرتسرمایهازاستانکرمانشاهرانشانمیدهد

یک مدل عملیاتی برای ایران
کتفــا شــده و بــرای  گذشــته ا ســه ســال 
شــرط حداقــل ســرمایه شــرکت، اندکــی 
گرفتــه شــود. همچنیــن  تخفیــف در نظــر 
فرابــورس می توانــد زمینــه مناســبی بــرای 
بهــادار در  اوراق  بــورس  فعال تــر شــدن 
حــوزه تامیــن مالــی صنایــع و خدمــات 

کنــد. کرمانشــاه فراهــم  اســتان 
بــه شــفافیت مالــی  بــورس اوراق بهــادار 
کمــک می کنــد. بخشــی از ایــن شــفافیت را 
می تــوان در بررســی رونــد ســرمایه پذیری 
ن ها  ســتا ا ن  د بــو ســت  فر یه  ما ســر و 
آمــاری  به عنوان مثــال،  کــرد.  مشــاهده 
در  بــورس  منطقــه ای  دفتــر  رئیــس  کــه 
کرده اســت، نشــان  کرمانشــاه ارائه  اســتان 
کرمانشــاه  می دهــد پس اندازهــای مــردم 
دیگــر  صنایــع  محــرک  موتــور  به عنــوان 
اســتان ها به ویــژه اصفهــان، خوزســتان، 
و  کــرده  عمــل  فــارس  و  بوشــهر  تهــران، 
نقــش  ملــی،  مقابــل، پس اندازهــای  در 
اســتان  اقتصــادی  توســعه  در  چندانــی 
برعهــده نگرفته انــد. هرچنــد بــورس ابــزار 
حرکــت  عامــل  بایــد  و  اســت  شــفافیت 
نامتــوازن ســرمایه را در دیگــر بخش هــای 
ــژه شــاخص  کشــور به وی اقتصــاد اســتان و 
ــی  کــرد، ول کســب وکار جســت وجو  فضــای 
بااین حــال بورســی شــدن هــر چــه ســریع تر 
کرمانشــاه نیــز  شــرکت های صالحیــت دار 
می توانــد تغییــرات هرچنــد انــدک، دررونــد 

کنــد. مهاجــرت ســرمایه ایجــاد 

آماری که رئیس 
دفتر منطقه ای 

بورس در استان 
کرمانشاه ارائه 

کرده است، 
نشان می دهد 

پس اندازهای 
مردم کرمانشاه 
به عنوان موتور 
محرک صنایع 
دیگر استان ها 

به ویژه اصفهان، 
خوزستان، تهران، 

بوشهر و فارس 
عمل کرده است

استراتژیك

شــاید جالــب باشــد بدانیــد در ایالت هــای 
ــد  ــکا، بخــش مهمــی از خری مختلــف آمری
کنان هــر ایالت،  فــروش ســهام توســط ســا
محلــی  شــرکت های  و  کارخانه هــا  بــه 
بــا  ترتیــب  ایــن  بــه  دارد.  اختصــاص 
وجــود این کــه ســیلیکون ولــی به عنــوان 
وال اســتریت  و  آمریــکا  آی تــی  قطــب 
شــرکت های  مالــی،  قطــب  به عنــوان 
بزرگــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد و 
ســهام آن هــا در سراســر آمریــکا جذابیــت 
تــا 19 درصــد  از 13  ایالــت  دارد، در هــر 
بــازار  در  مردمــی  ســرمایه گذاری های 
ایالــت  بــه شــرکت های همــان  ســهام، 
ایــن وضعیــت،  البتــه  اختصــاص دارد. 
اســت: محصــول دو موضــوع مختلــف 

1. بخشی از خرید سهام توسط شرکت های 
ســرمایه گذاری ســهام بازنشســتگی انجــام 
دالیــل  بــه  شــرکت ها،  ایــن  و  می شــود 
مختلــف ازجملــه مشــوق های مالیاتــی و 
ارجحیــت خریــد ســهام هــر شــرکت بــرای 
کارکنــان همــان  پس انــداز بازنشســتگی 
شــرکت، تمایــل نســبی بــه خریــد ســهام 

ــد. ــی دارن محل
کنان ایالت هــا بــا هــدف حمایــت از  2. ســا
کــه موجــب  رشــد اقتصــادی ایالــت خــود 
یالــت  ا مالیاتــی  درآمدهــای  افزایــش 
می شــود،  دولتــی  خدمــات  ارتقــای  و 
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کســب وکار ازجملــه شــاخص های تعیین کننــده وضعیــت  فضــای 
کــه بــا اســتناد بــه آن می تــوان بــه  کشــور اســت  اقتصــادی هــر 
کشــور پرداخــت.  بررســی و تجزیه وتحلیــل شــرایط اقتصــادی هــر 
کشــورها هرچــه شــفاف تر و رقابتی تــر باشــد،  کســب وکار در  محیــط فضــای 
کشــورها، ورود ســرمایه های داخلــی  منجــر بــه افزایــش ســالمت اقتصــادی 
کاهــش انــواع  و خارجــی بــه بخــش تولیــد و رونــق فعالیت هــای مولــد و 

می شــود. واســطه گری ها  و  کاذب  فعالیت هــای 
ــب وکار و  کس ــای  ــود فض ــوع بهب ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــورها ب کش ــه  هم
عملیاتــی  راهکارهــای  و  اســتراتژیک  برنامه هــای  آن  مهــم  بســیار  نقــش 
بــه  می تــوان  میــان  آن  از  کــه  داده انــد  قــرار  اســتفاده  مــورد  را  متناســبی 
کاهــش مجوزهــا و تســهیل در صــدور آن هــا، رفــع قوانیــن و مقــررات مخــل 
کاهــش  اقتصــادی، تســهیالت امــور تجــاری و بازرگانــی، افزایــش اطمینــان و 
در  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  از  اســتفاده  ســرمایه گذاری،  ریســک 
که در کشــور  کــرد  راســتای گســترش و بهبــود دولــت الکترونیــک و ... اشــاره 
شــاخص های  همچنــان  امــا  می شــود؛  اســتفاده  آن هــا  از  هــم  خودمــان 

کشــور مــا پاییــن اســت. کســب وکار در  فضــای 
کشــورهای توســعه یافته در زمینــه بهبــود  کــه در  کارامــد  یکــی از راهکارهــای 
گرفتــه اســت، راه انــدازی پنجــره  قــرار  کســب وکار مــورد اســتفاده  فضــای 

واحــد اســت.

تاثیرپنجرهواحدبرفضایکسبوکارچطورتبیینمیشود؟

یک شاخص اثرگذار
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پنجره واحد نردبان تجارت
امـروزه پنجـره واحـد در بسـیاری از کشـورها بـه 
یک ابزار اصلی برای تسـهیل تجارت و آسـان و 
ساده سـازی کسـب وکارها تبدیل  شـده است. 
به عنـوان  دولـت  الکترونیـک  سـامانه های 
پیـش اقـدام دسـتیابی به پنجره واحد، شـرایط 
ماننـد  اطالعـات  ک گذاری  اشـترا بـه  و  تبـادل 
فناوری هـای  بـودن،  دسـترس  در  صحـت، 
یافتـن  اطالعـات،  مدیریـت  اسـتفاده  شـده، 
شـیوه ها و آمـار تولیـد و ... را بـه بهتریـن شـیوه 

می کنـد. فراهـم 
کنونـی الزم اسـت همـه  بـا توجـه بـه شـرایط 
و  خدمـات  تمـام  حکومـت  و  دولـت  اجـزای 
اطالعـات الزم را به صـورت برخـط در اختیـار 
همگان قرار دهند تا تمام بخش های جامعه 
بـا  به راحتـی  بتواننـد  تجـاری  بخـش  به ویـژه 
کمتـر از قبـل و  کیفیـت باالتـر و هزینـه بسـیار 
ارتبـاط  اجـزای دولـت  بـا  یـک درگاه  از  صرفـا 
کننـد و بـه  داشـته و خدمـات الزم را دریافـت 
به عبارت دیگـر  بپردازنـد؛  اطالعـات  تبـادل 
ارائـه  و  دسترسـی  گسـترش  بـه  بایـد  دولـت 
اطالعـات و خدمـات دولتـی بـه شـهروندان، 
و  کارگـران  و  کارمنـدان  تجـاری،  شـرکت های 
دیگـر اقشـار جامعـه و همچنیـن سـاماندهی 
کـه مفهـوم  ارتباطـات اجـزای دولـت بپـردازد 
ایـن امـر همـان ایجاد یک پنجـره واحد کارامد 

اسـت.
چشمگیری  نحو  به  مبادالتی  هزینه های 
و  اطالعات  به  دسترسی  و  می یابد  کاهش 
کیفیت باالتر فراهم خواهد  خدمات دولتی با 

شد.
برای نمونه در شکل )1( تفاوت یک سیستم 
و  برای دولت  پنجره واحد و سیستم متداول 

تجار را می بینیم.

دولت الكترونیک چند قدم مانده به پنجره 
واحد

دولت ها  برای  شیوه ای  الکترونیک  دولت 
که  است  جدید  فناوری  از  استفاده  به منظور 
به افراد تسهیالت الزم برای دسترسی مناسب 
کیفیت  به اطالعات و خدمات دولتی، اصالح 
برای  گسترده تر  فرصت های  ارائه  و  خدمات 
مشارکت در فرایندها و نهادهای مردم ساالر را 

اعطا می کند.
که  دهیم  قرار  توجه  مورد  را  نکته  این  باید 
صرفه جویی  الکترونیکی  دولت  استقرار  با 
دولت،  برای  زمان  و  پول  در  بسیاری 
می شود.  ایجاد  بازرگانان  و  مصرف کنندگان 
چشمگیری  نحو  به  مبادالتی  هزینه های 
اطالعات  به  دسترسی  و  می یابد  کاهش 
فراهم  باالتر  کیفیت  با  دولتی  خدمات  و 
و  دولت  بین  رابطه  آنکه  مهم تر  شد.  خواهد 
رابطه  یک  به  بودن  یک سویه  از  شهروندان 

دوطرفه و مطلوب تبدیل می شود.
دولت الکترونیک شامل سه نوع تعامل است:

1. تعامل دولت با دولت
2. دولت با صاحبان کسب وکار

3. دولت با شهروندان
کاراتر  موجب  الکترونیک،  دولت  به کارگیری 
شدن اداره امور عمومی، ارائه خدمات بهتر و 
پاسخگویی مناسب تر به تقاضای شهروندان 
مسئولیت پذیری  و  شفافیت  با  رابطه  در 
خواهد شد. دولت الکترونیک به دولت ها در 
دستیابی به آرمان ساز بودن و مدیریت موثرتر 
منابع طبیعی کمک بسزایی می کند. به طورکلی 
فناوری اطالعات می تواند بستر مناسبی برای 
ک  اشترا مهارت ها،  توسعه  دانش،  ک  اشترا
راهکارهای نوآورانه دولت الکترونیک و ایجاد 
کشورها  میان  در  پایدار  توسعه  برای  قابلیت 

و  بازارها  جهانی شدن  راستای  در  باشد. 
هماهنگی  و  ارتباط  به  نیاز  جهانی،  تجارت 
جهانی وسیعی وجود دارد. ایجاد سیستم های 
استاندارد داخلی و جهانی و ارتباط تنگاتنگ و 
دوطرفه بخش تجارت با بخش های مختلف 
و  مالیات  انواع  پرداخت  قبیل  از  دولت 
گواهینامه ها  عوارض، ثبت شرکت ها، دریافت 
و مجوزها، تشریفات گمرکی، مسائل مربوط به 
روادید و دسترسی به اطالعات عمومی، همه 
به  دولت  ورود  که  هستند  عواملی  ازجمله 
دنیای فناوری اطالعات را نه تنها الزامی بلکه 
حیاتی می سازد. انجام این مهم با روش های 
امکان پذیر  است  بوده  کم  حا قبال  که  سنتی 
نیست. با گسترش فعالیت های جهانی شدن 
است  الزم  تکنولوژی،  سریع  تغییرات  و 
برخوردار  الزم  انعطاف پذیری  از  سازمان ها 
باشند و این موضوع محقق نمی شود مگر در 

سایه استفاده از فناوری اطالعات.
که توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات  ازآنجا
موتور توسعه و بهبود فضای کسب وکار است، 
کشورهای پیشرفته به این دلیل رشد کرده اند 
کرده اند و توسط آن،  که در فناوری پیشرفت 
هم  گرفته،  اختیار  در  را  جهان  اقتصاد  هم 
جهان  فرهنگ  هم  و  شده اند  نظامی  قدرت 
را به سوی خواسته های خود هدایت می کنند 
ابزارهای مهم، استفاده  از  و در حقیقت یکی 
اطالعات  فناوری  و  الکترونیک  دولت  از 
به کارگیری  با  الکترونیک  دولت  که  چرا است 
به  اطالعاتی  و  ارتباطی  جدید  فناوری های 
بخش  در  خدمات  ارائه  فرایندهای  بهبود 
عمومی، تسریع ارائه خدمات به شهروندان، 
شفاف  دولتی،  ماموران  پاسخگوترشدن 
کاهش فاصله میان مردم و  شدن اطالعات، 
شهروندان  اثربخش تر  مشارکت  دولتمردان، 
و اعضای جامعه مدنی در فرایند تصمیم گیری 
از  اجتماعی  عدالت  گسترش  عمومی، 
دسترسی  برای  افراد  برابر  فرصت های  طریق 
و  می کند  شایانی  کمک   ... و  اطالعات  به 
حکومت ها چنانچه بخواهند در مسیر تحقق 
کنند، باید به ابزار  حکومت داری خوب حرکت 
نیرومندی همچون دولت الکترونیکی مسلح 

باشند.

توسعه دولت الكترونیک در ایران و جهان
دولت  توسعه  ارزیابی  گزارش  آخرین  در 
که در سال 2016 منتشر  الکترونیکی در جهان 
کشورهای جهان به دسته های  شده است،  شکل )1( تفاوت یک سیستم پنجره واحد و سیستم متداول برای دولت و تجار

استراتژیك

پنجره واحد

تاجر پایانهتاجر پایانه

گمرک الکترونیکگمرک الکترونیک

کاغذ کشاورزیکاغذ کشاورزی

دپارتمان سالمت دپارتمان سالمت

وضعیت متداول برای دولت و تجار یک محیط پنجره واحد
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و  متوسط  توسعه یافته،  توسعه یافته،  بسیار 
آن  مطابق  که  شده اند؛  تقسیم بندی  پایین 
برخوردار  باالیی  تنوع  از  خاورمیانه  منطقه 
است. به عنوان مثال، ایران در سطح متوسط 
توسعه یافتگی دولت الکترونیکی قرار می گیرد؛ 
کشورهای  کشورهای بحرین و امارات جزو  و 
در  الکترونیکی  دولت  توسعه یافته  بسیار 

جهان قرار دارند.
شاخص  رشد  روند  مقایسه   )2( شکل  در 
برتر در  کشورهای  با  ایران  الکترونیکی  دولت 

بازه سال های 2010 تا 2016 را می بینیم.

دولت الكترونیک راهی به سوی پنجره واحد 
دنیای تجارت

ابعاد  از  یکی  که  استانداردسازی  روش  یك 
نیز  خارجی  تجارت  در  الکترونیك  دولت 
تجلی  تجاری  واحد  پنجره  استقرار  با  هست 
سیستمی  تجاری  واحد  پنجره  می یابد. 
اطالعات  می دهد  امکان  تجار  به  که  است 
با  مرتبط  قانونی  الزامات  طی  برای  را 
ارائه  واحد  بدنه  یك  به  واردات  یا  صادرات 
و  همکاری  به  سیستم  این  راه اندازی  کنند. 
نیاز  مرتبط  دولتی  واحدهای  میان  مشارکت 
دارد و بنابراین مستلزم تعهد و هدایت قوی 

سطوح باالی دولتی است.
پنجره واحد تجاری، تجلی پنجره واحد دولت 
واحد  پنجره  است.  خارجی  تجارت  زمینه  در 
تجاری به عنوان یك دستگاه پل ارتباطی بین 
تجار از طرفی و نهادهای مرتبط با امر تجارت 
و  تجار  حضوری  مراجعه  بدون  دیگر  طرف  از 
بازرگانان و صرفا از طریق مبادله الکترونیکی 
مدارك و سوابق مربوطه در مبدا و مقصد عمل 

می کند.
در جدول )1( منافع دولت و تجارت در ایجاد 

پنجره واحد را بررسی می کنیم:
خوب  سرمایه گذاری  از  که  کشورهایی  در 
محروم هستند فرایند و ابهام آن و مدت زمان 
گرفتن مصوبات  انتظار طوالنی در صف برای 
اغلب باعث ناامیدی سرمایه گذاران خارجی 
شده و احتمال اخذ پروژه در دیگر سرزمین ها 
تقویت می شود. برای مقابله با تاثیرات منفی 
نظام تصویب چند مرجع، سیاست گذاران بر 

کید دارند. اهمیت سیستم پنجره واحد تا
تجارت  توسعه  در  کسب وکار  فضای  بهبود 
سوی  از  و  دارد  مهمی  بسیار  نقش  کشوری 
یکی  به عنوان  فرامرزی  تجارت  بهبود  دیگر 
فضای  رتبه  در  موثر  ده گانه  شاخص های  از 

کسب وکار ایران حائز اهمیت است. به همین 
کید  کسب وکار با تا سبب پروژه بهبود فضای 
بر استقرار پنجره واحد تجاری به عنوان یکی از 
موثرترین مکانیسم های بهبود این شاخص، 

نامبرده می شود.
قانون گذاران  نظر  مورد  موضوع  این  ایران  در 
پنجم  برنامه  قانون   70 ماده  است.  بوده 
توسعه کشور و ماده 57 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت را 
ملکف به استقرار پنجره های واحد کرده است. 
یکی از اقدام های دولت در این راستا تاسیس 
استان ها  در  سرمایه گذاری  خدمات  کز  مرا

است.

كز خدمات سرمایه گذاری پنجره واحد: مرا
در  تسـریع  و  تسـهیل  حمایـت،  به منظـور 
خدمـات  مرکـز  اسـتان،  در  سـرمایه گذاری 
منـدرج در  اهـداف  راسـتای  سـرمایه گذاری در 
قانـون و آیین نامـه اجرایـی تشـویق و حمایـت 
و   1380 مصـوب  خارجـی،  سـرمایه گذاری 
اسـتان ها  سـطح  در  هیئت وزیـران  مصوبـه 
تشـکیل شـده اسـت؛ ایـن مرکـز، محـل مراجعـه 
متقاضیان سـرمایه گذاری داخلی و خارجی در 

اسـت. اسـتان  هـر  سـطح 
کـز خدمـات سـرمایه گذاری  در بحـث معرفـی مرا

بـا  خارجـی  سـرمایه گذاران  کـه:  اسـت  آمـده 
مراجعـه بـه ایـن مرکـز و طـی جلسـات حضوری 
قانـون  تسـهیالت  و  مزایـا  بـا  کارشناسـان  بـا 
تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و همچنین 
سـرمایه گذاری  مجـوز  اخـذ  بـه  مربـوط  مراحـل 
همچنیـن  مرکـز  ایـن  می شـوند.  آشـنا  خارجـی 
پاسـخگوی سـواالت متقاضیان سـرمایه گذاری 
در زمینه هـای مرتبـط بـا دسـتگاه های اجرایـی 
مختلـف از طریـق نماینـدگان مسـتقر آن هـا در 
مرکـز اسـت. سـرمایه گذاران خارجـی می تواننـد 
از راهنمایی ها و مسـاعدت های مرکز خدمات 
در جهـت ایجـاد ارتبـاط بـا دیگـر دسـتگاه های 
بـا  اجرایـی دولتـی و بخـش خصوصـی مرتبـط 

موضـوع پـروژه بهره منـد شـوند.
مرکـز  در  کار  گـردش  و  امـور  سـازمان دهی 
کـه  اسـت  به گونـه ای  سـرمایه گذاری  خدمـات 
اطالعـات  تمـام  بـه  خارجـی  سـرمایه گذاران 
می کننـد  پیـدا  دسترسـی  الزم  راهکارهـای  و 
بـه دسـتگاه های  بـه مراجعـات مکـرر  نیـازی  و 
مسـئولیت  نـدارد.  وجـود  گـون  گونا اجرایـی 
خدمات رسـانی در مرکـز تنهـا بـه مراحـل قبـل 
محـدود  سـرمایه گذاری  بـه  تصمیـم  اخـذ  از 
می تواننـد  سـرمایه گذاران  بلکـه  نمی شـود 
از  و  مراجعـه  سـرمایه گذاری  خدمـات  مرکـز  بـه 

شـوند. بهره منـد  آن  خدمـات 

شکل )2( مقایسه روند رشد شاخص دولت الکترونیکی ایران با کشورهای برتر 
در بازه سال های 2010 تا 2016

منافع تجار منافع دولت
کاهش )شکست( هزینه ها از طریق کاهش تاخیر و 

دیرکردها درآمد درست

ترخیص و عرضه سریع تر پذیرش تجار حقیقی

درخواست قابل پیش بینی و توضیح قوانین توانایی در استفاده از تکنیک های پیچیده مدیریت 
بحران برای اهداف کنترل و اجرا

آماده سازی موثر و کارامدتر منابع آماده سازی موثر و کارامدتر منابع

جدول )1( منافع پنجره واحد تجاری برای ذی نفعان دولتی و خصوصی

ایران

کره )برترین کشور آسیا(

بحرین )کشور برتر منطقه چشم انداز(

0.42 0.48 0.45
0.46

2010 2012 2014 2016

0.89
0.940.92

0.87

0.73 0.69 0.8
0.77
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همیــن ترتیــب اســت. تمــام دســتگاه ها 
و  مجوزدهنــده  دســتگاه های  ازجملــه 
نماینــدگان  به عنــوان  خدمات رســان 
کــز حضــور دارنــد و  دســتگاه مرتبــط در مرا

را پیگیــری می کننــد. امــور 

شــرکت های  این کــه  بــه  توجــه  بــا   
خصوصــی مشــاور ســرمایه گذاری هــم 
کشــور دارنــد،  فعالیت هایــی در ســطح 
ــبت  ــی نس ــه مزیت های ــی چ ــز دولت ک مرا

بــه آن هــا دارنــد؟
بــه ســهمی  بــا توجــه   در هــر اقتصــادی 
در  خصوصــی  و  دولتــی  بخــش  دو  کــه 
شــرکت های  نقــش  دارنــد،  کســب وکار 
مشــاوره ســرمایه گذاری تقســیم می شــود. 
که ســهم بخش  کشــوری  بــرای نمونــه، در 
خصوصــی در آن بیشــتر و اعتمــاد عمومــی 
فعــاالن  و  اســت  بیشــتر  حــوزه  ایــن  در 
پــس  را  امتحان شــان  اقتصــادی  بخــش 
داده انــد، می تــوان ارتبــاط متقابــل بیــن 
خصوصــی  شــرکت های  ســرمایه گذار 

کــرد. ایجــاد 
شــرکت های  نقــش  کشــورها  ایــن  در 
خصوصی بســیار بیشــتر اســت، اما در کشور 
کمیتــی  کــه بخــش دولتــی بخــش حا مــا 
اخــذ  و  مجوزهــا  صــدور  به نوعــی  و  اســت 
اســتعالم ها منــوط بــه نظــر دســتگاه های 
شــرکت های  حضــور  فعــال  اســت،  دولتــی 
کمک رســان  می توانــد  خصوصــی  بخــش 
و تســهیل گر باشــد، امــا مشــروط بــه ایــن 
بخــش  بیــن  تفاهم نامه هایــی  کــه  اســت 
خصوصــی بــا دســتگاه های متولــی منعقــد 
متولــی  دســتگاه های  ســپس  شــود، 
شــرکت های  بــه  را  کار  از  بخش هایــی 
و  کننــد  برون ســپاری  خصوصــی  بخــش 
ایــن  خصوصــی  بخش هــای  شــرکت های 
کنند. فرایندهــا را با ســرمایه گذار هماهنگ 

کــز خدمــات ســرمایه گذاری تــا چــه   مرا
مقــدار در تســهیل رونــد ســرمایه گذاری 

موثــر هســتند؟
ســرمایه گذاری  خدمــات  کــز  مرا  
کــز  مرا دفاتــر  و  ندارنــد  زیــادی  قدمــت 
به صــورت   89 ســال  از  ســرمایه گذاری 
رســمی در همــه اســتان ها ایجــاد شــده 
اســت. در جریــان ســرمایه گذاری معمــوال 

به منظور حمایت، تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری در استان های کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری در راستای 
اهداف مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب 1380 و مصوبه 
کمک های اقتصادی و فنی ایران در  هیئت وزیران در سال 1389 برای اعمال نمایندگی سازمان سرمایه گذاری و 
سطح استان ها تشکیل شده است؛ این مرکز، محل مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سطح استان ها 
راه اندازی این سیستم به  امور سرمایه گذاری در استان ها فعالیت می کنند.  کز به عنوان یک پنجره واحد در  است. این مرا
همکاری و مشارکت میان واحد های دولتی مرتبط نیاز دارد و بنابراین مستلزم تعهد و هدایت قوی سطوح باالی دولتی است. 

کنند. دولت ها باید جریان اطالعات مربوط به تجارت بین المللی را تا حد ممکن ارتقا داده و ساده 
در این رابطه و برای بررسی بهتر و بیشتر فعالیت های این مرکز و موانع و امکانات آن به ویژه در استان کرمانشاه با فرید خلیلی 

کرمانشاه به گفت وگو نشستیم. معاون اقتصادی اداره اقتصادی و دارایی استان و مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری استان 

مدیرمرکزخدماتسرمایهگذاریاستانکرمانشاهازدشواریهایپیشرویسرمایهگذارانمیگوید:

كز خدمات سرمایه گذاری  مرا
اختیار الزم را ندارند

ین مانع  مهم تر
سرمایه گذاری 

این است که 
نگاه دستگاه ها 

فرابخشی نیست و 
به صورت بخشی 

نگاه می کنند و دوم 
این که در حوزه 

وکراسی اداری  بر
در دستگاه های 

اجرایی، بدنه 
کارشناسی 

آن چنان که باید با 
سرمایه گذار همراه 

نیست

ســرمایه گذاری  ســازمان  وظایــف 
چیســت و دفاتــر اســتانی ایــن ســازمان 

دارنــد؟ کارکــردی  چــه 
ســرمایه گذاری  خدمــات  کــز  مرا وظیفــه 
بیــن  رابــط  یــک  به عنــوان  اســتان ها  در 
دســتگاهی، پیگیــری امــور ســرمایه گذاران 
آنچــه  اســاس  بــر  کــز  مرا ایــن  اســت. 
کــرده اســت،  قانون گــذار برایشــان تعییــن 
امــور ســرمایه گذاری خارجــی را پیگیــری 
خارجــی  ســرمایه گذار  گــر  ا می کننــد. 
ســرمایه گذاری  اســتانی  در  بخواهــد 
ــن  ــا قوانی ــنایی ب ــدم آش ــل ع ــه دلی ــد، ب کن
کشــور ممکــن اســت در  و مقــررات داخــل 
کاغذبازی هــای اداری، بــه موانــع  گیــرودار 
کــه نماینــدگان  کنــد  و مشــکالتی برخــورد 
ــور  ــن ام ــرمایه گذاری ای ــات س ــز خدم ک مرا

می کننــد. پیگیــری  را 
کار ایــن   انجــام ایــن پیگیری هــا بخشــی از 
کــز اســت. بخــش دیگــر شناســایی و  مرا
ســرمایه گذاری  فرصت هــای  جمــع آوری 
ــرای استان هاســت. وظیفــه  ــی ب و بازاریاب
مزیت هــای  معرفــی  کــز،  مرا ایــن  بعــدی 
بــه  اســتان ها  در  ســرمایه گذاری 
درگاه هایــی  طریــق  از  ســرمایه گذاران، 
مثل وب ســایت و حضور در همایش های 
داخلــی خارجــی اســت. به طــور خالصــه 
نقــش  ســرمایه گذاری  خدمــات  کــز  مرا
واســطه را بــازی می کننــد، بــرای این کــه 
امــور ســرمایه گذاری در اســتان ها تســریع 

شــود.

کــدام کــز  مرا ایــن  عضــو   نهادهــای 
هستند؟

کــه در حــوزه   تمــام دســتگاه های اجرایــی 
ســرمایه گذاری فعال هســتند، نمایندگان 
خدمــات  کــز  مرا در  تام االختیــاری 
کدام شــان در  کــه هر  ســرمایه گذاری دارنــد 
کاری خودشــان بــه ســرمایه گذاران  حــوزه 
خدمــات ارائــه می دهنــد. بــرای نمونــه، 
جذابیت هــای  ســرمایه گذاری  گــر  ا
توجــه  جالــب  برایــش  کشــاورزی  حــوزه 
باشــد، نماینــده همــان دســتگاه امــور را 
کســی در حــوزه  گــر هــم  پیگیــری می کنــد ا
کنــد، بــه  صنعــت بخواهــد ســرمایه گذاری 

استراتژیك
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ایــن  اختیــار  ابزارهایــی در  و همین طــور 
را  دســتگاه ها  بتواننــد  کــه  باشــد  کــز  مرا
ســرمایه گذاری  فراینــد  کننــد،  پاســخگو 
البتــه  می شــود.  انجــام  بهتــر  بســیار 
تدویــن  بــا  کــز  مرا ایــن  حاضــر  حــال  در 
فضــای  بهبــود  حــوزه  در  برنامه هایــی 
کردنــد؛ بنابراین  کســب وکار هــم ورود پیدا 
مثبــت  کــز  مرا ایــن  عملکــرد  درمجمــوع 

می شــود. ارزیابــی 

در  تاثیــری  چــه  واحــد  پنجــره  ایــن 
جــذب ســرمایه گذار به ویــژه در اســتان 

اســت؟ داشــته  کرمانشــاه 
را  واســطه  یــک  نقــش  واحــد  پنجــره   
جــذب  مســئولیت  مــن  نظــر  بــه  دارد. 
مــا  اســت.  تخصصــی  دســتگاه های  بــا 
بخــش  داریــم؛  بخــش  ســه  اقتصــاد  در 
هــر  کــه  خدمــات  و  کشــاورزی  صنعــت، 
را  خــود  خــاص  زیربخش هــای  کــدام 
در  ســهمی  این هــا  از  کــدام  هــر  دارنــد. 
ــه سهم شــان  ــرای این ک ــد و ب اقتصــاد دارن
جــذب  بــه  نیــاز  کنــد،  پیــدا  افزایــش 
ســرمایه گذاری دارنــد. در ضمــن اختیــار 
قانونــی و ابــزار الزم را هــم دارنــد، بنابرایــن 
جــذب  بــرای  و  کننــد  پیــدا  ورود  بایــد 

کننــد. اقــدام  ســرمایه گذار 
را  بســتر  درواقــع  خدمــات  کــز  مرا  
می کننــد  بازاریابــی  می کننــد،  فراهــم 
بــه  تمایــل  کــه  ســرمایه گذاری  بــه  و 
در  اســت،  کــرده  پیــدا  ســرمایه گذاری 
می کننــد،  کمــک  امــور  فراینــد  تســهیل 
معرفــی  به خوبــی  کــز  مرا آنجــا  کــه  از  امــا 
کــه  نشــده اند، تصــور عمــوم ایــن اســت 
ســرمایه گذاری مســئول  خدمــات  کــز  مرا
کــه این گونــه نیســت. این  جــذب هســتند 
کــز مســئول ارائــه خدمــات هســتند. بــا  مرا
کاری خودشــان تــا  ایــن تفاســیر در حــوزه 

بودنــد. موفــق  حــدودی 
شــرایط  یک ســری  تابــع  ســرمایه گذاری 
خــاص اســت. ســرمایه گذار هــم بــه دنبــال 
کــه  کجــا  منافــع اش اســت. ازایــن رو، هــر 
ــا شناســایی  منفعتــش پاســخگو باشــد، ب
از  اطمینــان  و  مزیت هــا  و  فرصت هــا 
نیســت،  خطــر  در  ســرمایه اش  این کــه 
هــم  عواملــی  می کنــد.  ســرمایه گذاری 
می کننــد،  جــذب  را  ســرمایه گذار  کــه 

ــرمایه گذاری  ــل س ــا مح ــه آی ک ــت  این هاس
بــه  دسترســی  دارد،  مناســب  بــازار 
بــرای  اســت،  مهیــا  اولیــه اش  خدمــات 
ــد  ــد ش ــه نخواه ــکلی مواج ــا مش ــروش ب ف

...؟ و 
همــه این هــا بــر تصمیم هــای ســرمایه گذار 
ــه  ــبت ب ــم نس ــتانی ه ــر اس ــت و ه ــر اس موث
را  اســتان دیگــر شــرایط خــاص خــودش 
کرمانشــاه در سال های  دارد؛ اما در اســتان 
زیــادی  مســتقیم  کره هــای  مذا و 97   96
بــا ســرمایه گذاران خارجــی انجــام دادیــم 
ــه  ــه منجــر ب ک ــم  کردی ــرار  ــی را برق و ارتباطات
جــذب ســه ســرمایه گذار خارجــی در حــوزه 
گلخانه هــا و یــک  پنل هــای خورشــیدی، 
کارهــای  کــه  بیمارســتان خصوصــی شــد 

ــت. ــام اس ــال انج ــی آن در ح نهای

اثربخش تــر  و  خدمــات  توســعه  موانــع 
زمینــه  در  واحــد  پنجــره  شــدن 
کرمانشــاه  اســتان  در   ســرمایه گذاری 

چیست؟
اســت  کمیتــی  حا موانــع،  از  بخشــی   
کــه  اســت  قانونــی  موانــع  بخشــی  و 
نیازمنــد  اصــالح  بــرای  کدام شــان  هــر 
فرایندهــای خاصــی اســت. عــالوه بــر ایــن، 
بخشــی  نــگاه  ســرمایه گذاری  حــوزه  در 
دارد.  وجــود  اجرایــی  دســتگاه های  در 
ــگاه بخشــی دســتگاه ها، ایــن  منظــور از ن
کــه وقتــی یــک ســرمایه گذار قصــد  اســت 
ــگاه  ســرمایه گذاری دارد، هــر دســتگاه از ن
خــاص خــودش بــه قضیــه نــگاه می کنــد. 
میــراث  طــرح،  یــک  در  مثــال  به طــور 
بایــد  پــروژه  کــه  اســت  فرهنگــی معتقــد 
رعایــت  را  ســازمان  ایــن  خــاص  شــرایط 
می گویــد  اراضــی  امــور  ســازمان  یــا  کنــد 
کاربــری اراضــی دارم،  مــن قانــون حــذف 
اجــرا  را  قوانیــن  بنابرایــن سفت وســخت 
می کنــم؛ و ممکــن اســت در ایــن میــان، 
بیــن نــگاه دو بخــش تداخــل ایجــاد شــود.

اوال  کــه  اســت  ایــن  مانــع  مهم تریــن 
باشــد  فرابخشــی  بایــد  نــگاه دســتگاه ها 
دوم  نکننــد،  نــگاه  بخشــی  به صــورت  و 
در  اداری  بروکراســی  حــوزه  در  این کــه 
کارشناســی  دســتگاه های اجرایــی بدنــه 
بایــد بــا ســرمایه گذار همــراه شــوند. عــالوه 
اهمیــت  فرهنــگ  اســت  الزم  ایــن،  بــر 

مزیتهایاستانکرمانشاهبرایسرمایهگذاری

مزیتهایقانونیمانندمعافیتهای 1
بلندمدتمالیاتیدراستان

دسترسیبهبازارخوب 2

داشتنمرکزیتاستانهایغربکشور 3

میلیون 18 حدود به دسترسی  4
جمعیتاستانهایهمجوارواستانهای

کشورهایهمسایه

دسترسیبهفرودگاه،آزادراهوریل 5

میانگینبارندگیکهحدوددوبرابر 6
میانگینکشوراست

دسترسیبهبازارخارجی 7

داشتنگمرکاترسمی 8

سقوط چهار 
پله ای در شاخص 

کسب وکار 
نشان دهنده این 
است که با وجود 

این که در زمینه 
بهبود فضای 

کسب وکار بسیار 
تالش می شود، اما 

کشورهای رقیب 
ما با سرعت بیشتر 

و بهتر از ما کار 
می کنند

دارد،  وجــود  محدودیت هــا  یک ســری 
ــا،  ــدور مجوزه ــث ص ــه بح ــه ب ــا توج ــرا ب زی
اخــذ اســتعالم ها، اشــراف بــر محیط هــای 
خــاص  قوانیــن  و  دســتگاه  هــر  خــاص 
ــر دســتگاه ها، نگاه هــای بخشــی  ــم ب ک حا
مجــوز،  صادرکننــده  دســتگاه های  در 
فراینــد صــدور مجوز توســط دســتگاه های 
ــات  ــز خدم ک ــود و مرا ــام می ش ــاص انج خ

ندارنــد. را  الزم  اختیــار  ســرمایه گذاری 
 اختیــار، وظیفــه، تکلیــف، مبــادی قانونی 
و ... در یــد دســتگاه های اجرایــی اســت 
یــک  به عنــوان  فقــط  خدمــات  کــز  مرا و 
کــه دســتگاه مربوطه  رابــط پیگیــر هســتند 
کنــد. همــه اقدام هــای  فراینــد را تســهیل 
کــز در راســتای بهبــود و تســهیل  ایــن مرا

فراینــد ســرمایه گذاری اســت.
کــز  مرا ایجــاد  بــا  مــن،  اعتقــاد  بــه 
ضمانت هــای  گــر  ا ســرمایه گذاری، 
حقوقــی هــم بــه ایــن بخــش اضافــه شــود 
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ســرمایه گذاری ایجــاد شــود، یعنــی بایــد 
ــرمایه گذار  ــه ورود س ک ــد  کنن ــدا  ــاد پی اعتق
بخش هــای  در  کوتاه مــدت  در  شــاید 
موانــع  و  مقــررات  و  قوانیــن  بــا  مختلــف 
کنــد، امــا در بلندمدت منافع اش  برخــورد 
ــردد. مــن فکــر  ــه تمــام بخش هــا بازمی گ ب
ایــن  بــه  قلبــی  بــاور  و  نگاه هــا  می کنــم 

نــدارد. وجــود  موضــوع 

بــرای  کرمانشــاه  اســتان  مزیت هــای   
ســرمایه گذاری در بخش هــای خارجــی 

چیســت؟
خــاص  پتانســیل های  اســتانی  هــر   
کرمانشــاه  اســتان  دارد.  را  خــودش 
ماننــد  قانونــی  مزیت هــای  بــر  عــالوه 
مالیاتــی،  بلندمــدت  معافیت هــای 
دسترســی خوبــی بــه بــازار معــرف دارد، 
کشــور  چــون مرکزیــت اســتان های غــرب 
ــدود  ــه ح ــی ب ــور دسترس را دارد، همین ط
اســتان های  جمعیــت  میلیــون   18
کشــورهای  اســتان های  و  هم جــوار 
ــرای اســتان  ــه ایــن خــودش ب ک همســایه 
بــه  دسترســی  همچنیــن  اســت.  مزیــت 
فــرودگاه، آزادراه و ریــل جــزو مزیت هــای 
ایــن اســتان هســتند. عــالوه بــر تمــام ایــن 
مزیت هــا، مزیــت خــاص اســتان، میــزان 
برابــر  دو  حــدود  کــه  اســت  آن  بارندگــی 
بــرای  ازایــن رو،  اســت.  کشــور  میانگیــن 
ــت  ــن مزی ــتند، ای ــر هس ــه آب ب ک ــی  صنایع
می شــود.  محســوب  مهــم  امتیــاز  یــک 
بــازار خارجــی  بــه  همچنیــن، دسترســی 
گمــرکات رســمی مزیت هایــی  و داشــتن 
کــه می توانــد ســرمایه گذار را بــرای  هســتند 

کنــد. توجیــه  ســرمایه گذاری 

بیشــترین حجــم ســرمایه گذاری خارجی 
کــدام بخش هــا بــوده اســت؟ در 

ســرمایه گذاری  گذشــته  ســنوات  در   
کشــاورزی داشــتیم،  خارجــی در بخــش 
بــر  عــالوه  اخیــر  ســال های  در  امــا 
کشــاورزی، ورود  ســرمایه گذاری در بخــش 
ــر ســایر  ســرمایه گذار در بخــش خدمــات ب

اســت. گرفتــه  پیشــی  بخش هــا 

ســرمایه گذاری  پیشــنهادی  بســته های 
چــه  اســاس  بــر  می شــود،  تبییــن  کــه 

مطالعــات  و  اســت  اســتانداردهایی 
اقتصادسنجی شــان چگونه انجام می شود؟

معمــوال  ســرمایه گذاری  بســته های   
تهیــه  اجرایــی  دســتگاه های  توســط 
مشــخص  را  اولویت هایشــان  و  می شــود 
بــه  توجــه  بــا  آن  پــس  از  می کننــد. 
کشــور  و  اســتان  نیازهــای  مزیت هــا، 
انجــام  را  امکان ســنجی  مطالعــات 
دســتگاه ها  از  برخــی  منتهــا  می دهنــد. 
کمــک می گیرنــد  از شــرکت های مشــاوره 
کارشــناس های  از  هــم  بعضی هــا  و 
تخصصــی خودشــان اســتفاده می کننــد و 
بــر اســاس اولویت هــا، فرصت های شــان 
را در قالــب یــک بســته تعریــف می کننــد.

اســاس  بــر  ســرمایه گذاری  اولویــت  آیــا 
تبییــن  ســرمایه گذار  بــرای  جذابیــت 
و  دولــت  سیاســت های  یــا  می شــود 

دولتــی؟ اســتانداردهای 
تخصصــی  نــگاه  اجرایــی  دســتگاه های   
ــر اســاس اولویت هــا  ــد. ب خودشــان را دارن
ســرمایه گذاری  موجــود  ظرفیت هــای  و 
فرصت هــا  ایــن  امــا  می کننــد،  تبییــن  را 
صرفــا بــرای ارائــه بــه ســرمایه گذاران اســت 
و ممکــن اســت دســتگاه یــک اولویــت را 
کنــد و طــرح توجیهــی آن را هــم  معرفــی 
کننــد، امــا در چارچــوب ســالیق  تدویــن 
ســرمایه گذار نباشــد و ســرمایه گذار طــرح 
تکمیلــی ای را ارائــه دهــد و ایــن امــر مانــع 
دســتگاه ها  معمــوال  نمی کنــد.  ایجــاد 
خودشــان،  اولویت هــای  اســاس  بــر 
بخــش  می کنــد.  تبییــن  را  فرصت هــا 
هــم  فرصتــی  ســرمایه گذار  یــا  خصوصــی 
بــرای  مانعــی  معمــوال  باشــند،  داشــته 
آن هــا ایجــاد نمی کننــد و آن هــا را همراهــی 

. می کننــد

وجــود  بــا  می گوینــد  بعضی هــا 
به نظــر  واحــد،  پنجــره  شــکل گیری 
راه انــدازی  بــرای  همچنــان  می رســد 
بایــد  ســرمایه گذار  جدیــد،  کســب وکار 
از هفتخــوان اداره هــای دولتــی مختلــف 
کنــد و بــه همیــن دلیــل، شــاخص  عبــور 
در  کســب وکار  راه انــدازی  ســهولت 
اســتان پایین اســت، نظرتان چیســت؟
در  فقــط  نــه  اســت،  واقعیــت  این یــک   

کشــور  کرمانشــاه بلکــه در ســطح  اســتان 
کســب وکار،  فضــای  بهبــود  حــوزه  در 
کــه  ــه رغــم آن  ــم. ب وضعیــت خوبــی نداری
کشــور مــا برنامــه خاصــی تدویــن شــده  در 
اســت و اهتمــام ویــژه ای در ایــن زمینــه 
کردیــم.  وجــود دارد، چهــار پلــه ســقوط 
کــه  ایــن ســقوط نشــان دهنده ایــن اســت 
بــا وجــود این کــه در اســتان ها در زمینــه 
تــالش  کســب وکار بســیار  بهبــود فضــای 
بــا  مــا  رقیــب  کشــورهای  امــا  می شــود، 
کار می کننــد؛  ســرعت بیشــتر و بهتــر از مــا 
در  جــدی  عــزم  یــک  بــه  نیــاز  بنابرایــن 
ــه بهبــود فضــای  ک ایــن حــوزه اســت، چرا
از شــاخص هایی اســت  کســب وکار یکــی 
تاثیــر  ســرمایه گذار  تصمیــم  روی  کــه 

دارد. مســتقیم 
بــه یــک  کســب وکار نیــاز   بحــث فضــای 
کالن  همیــت جــدی دارد، چــه در راس 
امــا  اســتان ها،  عرصــه  در  چــه  و  کشــور 
بــا توجــه بــه نــگاه  کرمانشــاه  در اســتان 
حــوزه  ایــن  بــه  اســتاندار  کــه  ویــژه ای 
بــرای  و  تنظیــم  عملیاتــی  برنامــه  دارد، 
کــدام از دســتگاه های اجرایــی یــک  هــر 
شــده  تعریــف  خــاص  عملیاتــی  بســته 
کــه به صــورت هفتگــی هــم رصــد  اســت 
می شــود. در مقایســه بــا ســایر اســتان ها 
در ایــن حــوزه وضعیــت مناســبی نداریــم، 
ایــن  در  می تواننــد  متعــددی  عوامــل 
ــوع را  ــن موض ــند. ای ــل باش ــوع دخی موض
کاری ســال 98 ـ 97  یکــی از اولویت هــای 
 قــرار دادیــم تــا وضعیــت فعلــی را بهبــود

ببخشیم.

کارامــدی پنجــره واحــد   بــرای افزایــش 
گرفته  کــدام کشــورها مــورد مطالعــه قــرار 
پنجــره  بــرای  را  الگویــی  چــه  و  اســت 

می دانیــد؟ درســت  واحــد 
 کشورهای مختلفی در حوزه پنجره واحد 
کرده انــد و هــر ســاله اقدام هــای  ورود پیــدا 
آن هــا رصــد می شــود همچنیــن رنکینــگ 
ــی  ــک جهان ــط بان ــاله توس ــر س ــورها ه کش
عمومــی  اطالع رســانی  و  اســتخراج 
کشــور  می شــود. مــا هــم چــه در ســطح 
ایــن زمینــه  و چــه در ســطح اســتان در 
کشــورهای  کرده ایــم و در مــورد  ورود پیــدا 
مختلــف مطالعاتــی داشــته ایم. در بحــث 

اجرای نسخه های 
پیاده شده در 

کشورهای دیگر 
برای کشور ما 

ممکن است 
دستاورد آن ها را 

نداشته باشد، 
چراکه در ایران 

تعدد قوانین یکی از 
موانع اصلی است 

که فرایند کار را 
پیچیده تر می کند؛ 
نگاه های حاکمیتی 

یرساخت های  و ز
ونیکی باید  الکتر

فراهم شده و 
موانع هم برطرف 

شود تا بتوانیم 
مانند سایر 

کشورها موفق 
باشیم

استراتژیك
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شــده  اجــرا  نســخه های  واحــد،  پنجــره 
کــه  کشــورها بررســی شــده  در بعضــی از 
ــق و  ــا موف ــیاری از آن ه ــه بس ــن زمین در ای

برخــی هــم ناموفــق هســتند.
در  پیاده شــده  نســخه های  اجــرای 
کشــور مــا ممکــن  ــرای  کشــورهای دیگــر ب
اســت دســتاورد آن هــا را نداشــته باشــد، 
تعــدد  متاســفانه  ایــران  در  کــه  چرا
اســت  اصلــی  موانــع  از  یکــی  قوانیــن 
می کنــد.  پیچیده تــر  را  کار  فراینــد  کــه 
کمیتــی و زیرســاخت های  نگاه هــای حا
الکترونیکــی همــه ایــن مــوارد بایــد فراهــم 
کشــورها  شــود مــا بتوانیــم ماننــد ســایر 
کشــورها  موفــق باشــیم. حتــی در برخــی 
تنهــا یــک نهــاد مســئولیت صــدور تمــام 

دارد. عهــده  بــر  را  مجوزهــا 
 وقتــی یــک نهــاد تصمیم گیــر باشــد بــرای 
آســان تر  کار  مراجعه کننــده  یــا  متقاضــی 
کــه  می کنــد  تعییــن  نهــاد  ایــن  اســت. 
یــا  اســت  امکان پذیــر  ســرمایه گذاری 
بــه  ممکــن  زمــان  کمتریــن  در  و  نــه 
امــا  می دهــد؛  پاســخ  مراجعه کننــده 
صــدور  متعــدد  نهادهــای  مــا  کشــور  در 
اظهارنظــر  بایــد  ســرمایه گذاری  مجــوز 
و  اطالعات شــان  کــه  نهادهایــی  کننــد؛ 

محدودیت هــا و نــگاه خــاص خودشــان 
دارنــد. را 

ســرمایه گذاری  خدمــات  کــز  مرا آینــده   
به ویــژه در اســتان را چگونــه می بینیــد؟

اســتان  ســرمایه گذاری  خدمــات  مرکــز   
در  ویــژه ای  عملیاتــی  برنامه هــای 
کســب وکار،  فضــای  بهبــود  حــوزه 
فرصت هــای  و  ســرمایه گذار  جــذب 
اســت،  کــرده  تدویــن  ســرمایه گذاری 
همچنیــن بــا توجــه به نــگاه ویژه اســتاندار 
گــر  و حمایــت مســئوالن ارشــد اســتان، ا
کار  دســتگاه های اجرایــی هــم قلبــا پــای 
تاثیــر  می توانیــم  می کنــم  فکــر  بیاینــد، 
و  کســب وکار  فضــای  بهبــود  در  مثبتــی 

باشــیم. داشــته  ســرمایه گذار  جــذب 

به واســطه  کــه  ســرمایه گذاری هایی 
مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری در اســتان 
کدام هــا  شــده اند،  انجــام  کرمانشــاه 

اســت؟
 در شــش ماهه دوم  ســال 96، 438 هــزار 
خورشــیدی  پنل هــای  حــوزه  دالر در 
مجوزهایــش  کــه  شــد  ســرمایه گذاری 
در  شــد.  عملیاتــی  نهایتــا  و  گرفتیــم  را 

ــون  ــم 43 میلی ــال 97 ه ــش ماهه اول س ش
ســرمایه گذاری  گلخانه هــا  حــوزه  یــورو در 
کلنگ زنی  کــه مجــوزش صــادر و  انجــام شــد 
بیمارســتان  یــک  شــد.  انجــام  نیــز  آن 
ســرمایه گذاری  مبلــغ  بــا  هــم  تخصصــی 
162 میلیــون دالر در مرحلــه اخــذ مجــوز 
که مقدمات  ســازمان ســرمایه گذاری اســت 
شــده  انجــام  آن  اولیــه  موافقت هــای  و 
ــه  ــی، دو هفت ــاد در یک ــت و به احتمال زی اس
ســرمایه گذاری  ســازمان  از  مجــوز  آینــده 
آمــار  ایــن  کــرد.  خواهیــم  دریافــت  هــم 
ســرمایه گذاری خارجــی در اســتان اســت.

در  ســرمایه گذاری  خدمــات  مرکــز  آیــا   
زمینــه حمایــت از ســرمایه گذاری داخــل 
را  واحــد  پنجــره  ایجــاد  و  ورود  قصــد 

نــدارد؟
 بحــث ســرمایه گذاری داخلــی بایــد توســط 
دســتگاه های اجرایــی انجــام شــود. تمــام 
در   .  ... و  قانونــی  ابزارهــای  و  فرایندهــا 
اختیــار آن هــا قــرار دارد اما در تصمیم هایی 
کــه مــا در اســتان طــی جلســات هماهنگــی 
داشــتیم، قــرار شــد مرکــز خدمات، صرفــا در 
و  ورود  بــزرگ  فراینــد ســرمایه گذاری های 

کنــد. پیگیــری و تســهیل الزم را ایجــاد 

سرمایهگذاریهایخارجیجذبشدهتوسطمرکزخدماتاستان

438
هزاردالر

سرمایهگذاریدرحوزه
پنلهایخورشیدی

43
میلیونیورو
سرمایهگذاریدرحوزه

گلخانهها

162
میلیونیورو

سرمایهگذاریبرایساخت
یکبیمارستانتخصصی

با ایجاد مراکز 
سرمایه گذاری 

اگر ضمانت های 
حقوقی هم به 

این بخش اضافه 
شود و همین طور 

ابزارهایی در اختیار 
این مراکز باشد که 
بتوانند دستگاه ها 

را پاسخگو 
کنند، فرایند 

سرمایه گذاری بهتر 
انجام می شود
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تعداد هنرهای سنتی و صنایع دستی استان کرمانشاه کم نیست؛ هنرهایی توانمند و با ظرفیت باالی اشتغال زایی که نمونه اش در دیگر استان ها یافت نمی شود؛ اما 
آمارها حکایت دیگری دارند و نشان می دهند بهره برداری چندان مطلوبی از این ظرفیت عظیم در استان کرمانشاه نشده و سهم استان از کارگاه های صنایع دستی 

کمتر از یك درصد است. کشور  در 

گذریبروضعیتصنایعدستیوهنرهایسنتیاستانکرمانشاه

غنی و پرمایه؛ اما مهجور و ناشناخته

15هزارو425
تعدادکارگاههای

صنایعدستی
کلکشور

122
تعدادکارگاههای

صنایعدستی
استانکرمانشاه

پراکندگیکارگاههای
صنایعدستی

گردشگری و صنایع دستی
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قطبهایصنایعدستی
استانکرمانشاه

انحصار
رقـم15هـزارو425کارگاه،تعـدادکارگاههایـیاسـتکـهازسـازمانمیـراثفرهنگـیدرکلکشـورپروانـه
فعالیـتدارنـدوممکـناسـتتعـدادواقعـیکارگاههـا،بیشـترباشـد؛امـاخدمـاتدولتـیماننـدوامهـای

ارزانقیمـتوکمـکبـهبازاریابـیمحصـوالت،درانحصـارکارگاههایـیاسـتکـهمجـوزدارنـد.

گیالن
استانگیالنبا100کارگاه،وضعیتوخیمترینسبتبهکرمانشاهدارد

چراتعدادپاییناست؟
موفـقنبـودنادارههـایمیـراثفرهنگـیاسـتانهادرشناسـنامهدارکـردنکارگاههـا،یکـیازدالیـلپاییـن

بـودنتعـدادکارگاههـایپروانـهداردربرخـیاسـتانهاازجملـهکرمانشـاهاسـت.
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گردشگری و صنایع دستی

کریم خان تهران افتاده باشد، حتما فروشگاه های بزرگ فروش صنایع دستی را در این منطقه دیده اید.  گذرتان به خیابان های نجات اللهی )ویال( و  گر  ا
کشور را  که قصد سوغاتی بردن به خارج از  این محله از قدیم مرکز تجمع فروشگاه های صنایع دستی بوده و توریست های داخلی و خارجی، افرادی 
که در  کنند مطمئن باشند و هم به واسطه تنوعی  که قرار است خریداری  کیفیت آثاری  که باشند برای خرید به این خیابان ها  می آیند تا هم از  دارند هر جا 
گر به ویترین این مغازه ها نگاهی بیندازید خواهید دید اغلب صنایع دستی که برای فروش  محصوالت این فروشگاه ها وجود دارد خریدی بهتر و دلخواه را تجربه کنند. ا
کاشان  کاشان و فرش های دستبافت استان هایی مانند آذربایجان غربی، مرکزی و  عرضه می شوند شامل صنایع دستی استان های مرکزی مانند اصفهان و شیراز و 
کردستان یا استان های  کرمانشاه و  کشور مانند  کمتر می توان بین آن ها صنایع دستی استان های غربی  می شود. بااین که تنوع آثار در این فروشگاه ها باالست اما 
شرقی مانند سیستان و بلوچستان و خراسان و استان های جنوبی مانند خوزستان و هرمزگان را دید. درحالی که تمام استان های نامبرده صنایع دستی بومی و زیبا 

کنند. که در صورت معرفی و بازاریابی می توانند در بازار فروش صنایع دستی به جایگاه واقعی خود دست پیدا  دارند 
در یکی از روزهای سرد پاییزی به خیابان نجات اللهی تهران رفته و با برخی از فروشندگان و صاحبان این فروشگاه ها در مورد جای خالی صنایع دستی استان 

کرمانشاه و میزان رضایتمندی شان از فروش به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

غایب بزرگ ویال
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و  باتجربه هـا  از  یکـی  امیری پـور  حسـین 
صنایع دسـتی  راسـته   پیشکسـوت های 
کـه از هفده سـالگی و حـدود  فروشـان اسـت 
خانوادگـی  حرفـه   ایـن  در  اسـت  سـال   60
کار اسـت و فروشـگاهی نسـبتا بزرگ  مشـغول 
در منطقـه دارد. امیری پـور بـا اشـاره به عالقه 
اسـتان های  صنایع دسـتی  بـه  شـخصی اش 
و  کرمانشـاه  از  کشـور می گویـد: سـابقا  غربـی 
گیوه هـای زنانه و  گلیم هـای زیبـا و  کردسـتان 
کمتر  مردانـه بـرای فروش می آوردیم؛ اما االن 
صنایع دسـتی  اسـتان ها  ایـن  از  گذشـته  از 

می آوریـم. فـروش  بـرای 
یکـی  جـا  محدودیـت  می گویـد:  ادامـه  در  او 
کـه دسـت مـا را بـرای عرضـه  از دالیلـی اسـت 
بسـته  کشـور  اسـتان های  همـه  محصـوالت 
فروشـگاهی  بـه  نیـاز  کار  ایـن  بـرای  اسـت. 
کـه در حـال حاضـر  اسـت  متـری  هـزار  چنـد 
چنیـن  کـه  جایـی  تنهـا  نداریـم.  اختیـار  در 
بـود  صنایع دسـتی  سـازمان  داشـت  امکانـی 
در  »کلپـورگان«  نـام  بـه  نمایشـگاهی  در  کـه 
اسـتان ها  همـه  از  شـمالی  ویـالی  خیابـان 
می کـرد.  عرضـه  فـروش  بـرای  صنایع دسـتی 
این فروشـگاه سال هاست دیگر وجود ندارد. 
گذشـته فروشـگاه هایی هـم بودنـد  البتـه در 
را  امـکان  ایـن  مغـازه،  وسـعت  دلیـل  بـه  کـه 
کنند  داشـتند صنایع دستی بیشـتری عرضه 
امـا متاسـفانه همـه بـه علـت ورشکسـتگی یـا 
کسـب وکارهای دیگـر رفتنـد یـا مغازه ها  سـراغ 

دادنـد. اجـاره  را 
اغلـب  چـرا  کـه  مـورد  ایـن  در  امیری پـور 
عرضـه  فروشـگاهش  در  کـه  صنایع دسـتی 
کشـور هستند،  می کند از اسـتان های مرکزی 
می گویـد: چشـم مـا بـه ذائقه مشـتری اسـت. 
که مشتری پسـندتر باشـد طبعا  هر محصولی 
 80 دارد.  بیشـتری  سـودآوری  نیـز  مـا  بـرای 
کـه در مغـازه من وجـود دارد  درصـد اجناسـی 

از اسـتان اصفهـان اسـت. مـردم به نـدرت بـه 
دنبال صنایع دسـتی سیسـتان و بلوچسـتان 
اطالعـی  هیـچ  کـه  چرا می آینـد  کرمانشـاه  یـا 
مـن  ندارنـد.  مناطـق  ایـن  محصـوالت  از 
ظلـم  صنایع دسـتی  حـق  در  می کنـم  فکـر 
کشـور  مـا صنایع دسـتی  مـردم  اسـت.  شـده 
بـه  برسـد  چـه  نمی شناسـند  را  خودمـان 
توریسـت ها. البتـه دولـت مایـل اسـت در این 
کنـد امـا در مسـیر درسـتی ایـن  کمـک  زمینـه 

نمی دهـد. انجـام  را  کار 
از  رضایتـش  عـدم  بـه  اشـاره  بـا  امیری پـور 
کـه  سـرمایه ای  میـزان  بـا  می گویـد:  فـروش 
ایـن فروشـگاه خوابیـده اسـت، می توانـم  در 
کارهـای دیگـری انجـام دهـم و سـود خوبـی 
هسـتم  کارم  عاشـق  امـا  کنـم  کسـب  هـم 
متاسـفانه  بـوده ام.  میناسـاز  هـم  خـودم  و 
مالیات هـا سـنگین اسـت و قـرار بـود در ایـن 
فرهنگـی  میـراث  سـازمان  طـرف  از  زمینـه 
حـال  بـه  تـا  ولـی  شـود  فکـر  صنایع دسـتی  و 

اسـت. نشـده  اقدامـی 
بسـیار  را  کرمانشـاه  اسـتان  صنایع دسـتی  او 
کـرده و می گویـد:  زیبـا و منحصربه فـرد عنـوان 
فردوسـی  فروشـگاه  در  مـا   50 و   40 دهـه  در 
کـه  کار می کردیـم  واقـع در میـدان فردوسـی 
هـر طبقـه آن حـدود سـه هـزار متـر بـود و یـک 
طبقه  آن در اختیار صنایع دستی بود و همه 
بـه  آنجـا  ایـران  از سراسـر  نـوع صنایع دسـتی 
فـروش می رفـت. در آن زمـان توریسـت های 
زیـادی وارد ایـران می شـدند و ایـن بـه فـروش 
گلیم هـای  همـه نـوع صنایع دسـتی ازجملـه 
کمـک می کـرد. در ده هـای  کرمانشـاه  زیبـای 
بـا  صنایع دسـتی  فـروش  بااین کـه  هـم  اخیـر 
برخـی  امـا  اسـت،  بـوده  همـراه  فرازونشـیب 

همیشـه  کرمانشـاه  اسـتان  صنایع دسـتی  از 
را  گیـوه  و  گلیـم  مثـال  داشـته اند؛  خواسـتار 
همه با نام این اسـتان می شناسـد و در حال 
کرمانشـاهی  گیـوه  حاضـر هـم مـا در فروشـگاه 

داریـم.
فـروش  قلـب  می گویـد:  امیری پـور 
توریسـم می تپـد.  صنایع دسـتی در صنعـت 
گـر توریسـت وارد پایتخـت شـود مـا فـروش  ا
گـر  کـه ا بهتـری خواهیـم داشـت همان طـور 
کشـور و چـه  از  توریسـت های بیشـتری چـه 
آنجـا  برونـد  کرمانشـاه  بـه  کشـور  از  ج  از خـار
کسـب وکار  فـروش بهتـر خواهـد شـد و طبعـا 
دنیـا  جـای  همـه  در  گرفـت.  خواهـد  رونـق 
کشـوری  هـر  و  دارد  وجـود  قاعـده  همیـن 
صنایع دسـتی اش  باشـد  توریسـتی تر  کـه 
شـد.  خواهـد  معرفـی  دنیـا  بـه  بیشـتر  هـم 
تعریـف  خاطـره ای  برای تـان  اسـت  جالـب 
از  توریسـتی  جوانـی ام  سـال های  در  کنـم. 
کـه عالقه منـد بـه  ژاپـن بـه ایـران آمـده بـود 
کشوری بهترین ها  صنایع دستی بود و از هر 
کلکسـیون اش  بـه  خـود  بـا  و  خریـداری  را 
گلیـم ایرانـی بـود  می بـرد. او عاشـق فـرش و 
گلیـم و فـرش در مغـازه  و از همـه مدل هـای 
از  گلیمـی  درنهایـت  این کـه  تـا  کـرد  عکاسـی 
کـرد؛ یعنی بین آن همه  کرمانشـاه را انتخـاب 
کرمانشـاه  گلیـم  بـه  گلیـم و فـرش دسـتی او 
بـه  افـزودن  بـرای  را  آن  و  شـد  عالقه منـد 
همـه  کـرد.  خریـداری  خـود  کلکسـیون 
کشـور مـا بسـیار زیبـا و از نظـر  صنایع دسـتی 
از  از صنایع دسـتی بسـیاری  کیفیـت و دوام 
کشـورها بهتـر هسـتند و در صـورت بازاریابـی 
از ایـن  بـازار فـروش هـم  و جـذب توریسـت، 

شـد. خواهـد  ج  خـار رکـود 

مردم به ندرت 
به دنبال 

صنایع دستی 
سیستان و 
بلوچستان 

یا کرمانشاه 
می آیند چراکه 

هیچ اطالعی از 
محصوالت این 

مناطق ندارند

هر محصولی که 
مشتری پسندتر 

باشد طبعا برای 
ما نیز سودآوری 

بیشتری دارد

 تبلیغات و بازاریابی
  در زمینه صنا�یع دستی

بسیار کم است
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محمد سیدی یکی دیگر از فروشگاه داران خیابان 
دلیل  به  خودش  گفته  به  که  است  نجات الهی 
صنف  این  وارد  صنایع دستی  و  هنر  به  عالقه 
که در این  شده است. او می گوید: 10 سال است 
گر بخواهم بگویم چند سال  صنف کار می کنم اما ا
است با این حرفه آشنا هستم باید بگویم از دوران 

نوجوانی با آن آشنایی دارم.
سیدی اضافه می کند: اصلی ترین صنایع دستی 
کاری، قلم زنی و...  ایران مانند خاتم کاری، مینا
مشابه  البته  است  اصفهان  استان  به  مربوط 
در  کردم  عنوان  که  صنایع دستی هایی  همین 
شهرهای دیگر هم ساخته می شود؛ برای مثال 
دارند  شیرازی  اصالتی  کاری  مینا یا  خاتم کاری 
مورد  در  می شوند.  انبوه  تولید  اصفهان  در  اما 
یعنی  است؛  همین طور  هم  دیگر  شهرهای 
مشتری  باشد  نداشته  انبوه  تولید  شهری  گر  ا
از  کرمانشاه  گلیم  داشت.  نخواهد  هم  چندانی 
انبوه  تولید  صورت  در  که  است  محصوالتی  آن 
باشد  داشته  خوبی  فروش  می تواند  بازاریابی  و 
نیفتاده  حال  به  تا  اتفاقات  این  از  هیچ کدام  اما 
کردنشین  استان های  در  که  ِسنه  گلیم  است. 
گیوه و  بافته می شوند بهترین ها در ایران است. 
زیورآالت سنتی هم از دیگر محصوالت این استان 
هستند. در مورد گیوه بازاریابی بهتری شده است 
و مشتری آن را می شناسد و طبعا با فروش بهتری 
گران هستند و  هم همراه است، اما زیورآالت هم 

هم بسیار کم تولید می شوند.
بخش  چرا  که  پرسش  این  جواب  در  سیدی 
پررنگ  فروشگاه  در  کرمانشاه  صنایع دستی 
که در  نیست؟ می گوید: من و سایر فروشندگانی 
کار می کنیم  این خیابان در راسته صنایع دستی 
که بدانیم مشتری  کنیم  باید جنسی را خریداری 
به دنبال آن خواهد آمد. صنایع دستی که ما برای 
هستند  بازار  معمول  کاالهای  می آوریم،  فروش 
تقاضای  کرمانشاه  زیورآالت  مثال  درحالی که 
گلیم های این استان هم به دلیل  کمتری دارد. 

عدم تولید انبوه، چندان از استان صادر نمی شوند 
و در همان استان خودشان به فروش می رسند. 
ضعف  را  تبلیغات  و  اطالع رسانی  فقدان  او 
می گوید:  و  دانسته  کشور  صنایع دستی  بزرگ 
یا هستند  توریست  یا  ما  مشتری های   تمام 

دنبال  به  آن ها  می کنند.  خرید  سوغاتی  برای 
صنایع دستی ای می آیند که می شناسند و پیش تر 
به آن ها معرفی شده است. من می دانم کرمانشاه 
ارغوان،  مانند  مرغوبی  و  خاص  صنایع دستی 
منبت، معرق و گیوه ابریشمی دارد اما آیا همه این 
صنایع دستی را می شناسند؟ وقتی  خریدار این 
صنایع دستی زیبا را نشناسد برای خرید آن  هم 
درست  اطالع رسانی  عدم  کرد.  نخواهد  مراجعه 
که  کرمانشاه  صنایع دستی  به  نه تنها  اصولی،  و 
استان ها ضربه زده  از  به صنایع دستی بسیاری 
و  بلوچستان  و  سیستان  یزد،  استان  است. 
گر  هرمزگان صنایع دستی با ارزشی دارند، اما آیا ا
از یک ایرانی در مورد صنایع دستی این استان ها 

بپرسیم حتی می تواند به یک مورد اشاره کند؟
سیدی می گوید: یکی دیگر از مشکالت این است 
که مردم در حال حاضر قدرت خریدشان پایین 
صنایع دستی  ارزش  این که  ضمن  است،  آمده 
کشور ما جانیفتاده و مردم اطالعی درباره آن  در 
ندارند. برای مثال بسیاری از مردم حاضرند برای 
کنند اما حاضر  کلی هزینه  کشور  کریستال فالن 
صنایع دستی  خرید  به  را  مبلغ  همان  نیستند 
کشور خودمان اختصاص دهند. درواقع  تزئینی 
داده  اهمیت  کریستال  آن  برند  به  افراد  این 
موفق  حال  به  تا  ما  آیا  اما  می کنند  اعتماد  و 
کشورمان  صنایع دستی  برای  برندسازی  به 
و  داشته ایم  فراوانی  کم کاری های  ما  شده ایم؟ 
گر به  همه تقصیرها را نباید گردن مردم انداخت. ا
شیوه ای درست تبلیغات و برندسازی کرده بودیم 
بهتر  این  از  خیلی  کشور  صنایع دستی  اوضاع 
بود. ما در تلویزیون برنامه ای ویژه صنایع دستی 
تبلیغات  نیز نمی تواند هزینه  ما  نداریم و صنف 

به صرفه  برایش  اصال  و  کند  پرداخت  را  تلویزیونی 
به  این ها  از  بیشتر  خیلی  باید  رسانه  این  نیست. 
که بخشی از هویت و فرهنگ  کشور  صنایع دستی 

ماست بها بدهد.
سیدی گلیم کرمانشاه را مرغوب، اما مهجور خوانده 
کرمانشاه دارم اما  گلیم  و می گوید: من در فروشگاه 
خواستار  چندان  گلیم ها،  این  فعلی  نقشه های 
ندارد. این نقشه ها و طرح ها را قشر جوان دوست 
ندارند و ما هم چشم مان به خواسته این قشر است. 
که برخی حس می کنند اسم  نکته دیگر این است 
گلیم زیراندازی نه چندان  گلیم سبک است؛ یعنی 
مرغوب است و بهتر است هزینه بیشتری بپردازند 
زحمت  که  صورتی  در  کنند.  خریداری  فرش  اما 
گلیم ها حتی از بافت فرش هم بیشتر  بافت برخی از 
گلیم ها ذهنی بافته می شوند و نقشه  است. اغلب 
ندارند، دارشان روی زمین است و بدون استثنا در 
گیاهی و پشم طبیعی استفاده  از رنگ های  آن ها 
که مردم ما  می شود. این ها همه محاسنی هستند 
گلیم نمی دانند و وقتی اطالعی درباره آن  در مورد 
ندارند ما هم نمی توانیم انتظار داشته باشیم این 

صنایع دستی ارزشمند را خریداری کنند.
دانسته  ضعیف  را  صنایع دستی  فروش  میزان  او 
راضی  فروش  میزان  از  چندان  می کند:  عنوان  و 
نیستم؛ یعنی هرچقدر روبه جلو می رویم اوضاع بازار 
و دهه  بود  از دهه 90  بهتر  بدتر می شود. دهه 80 
70 بهتر از دهه 80؛ یعنی هرچقدر به عقب برگردیم 
بازار فروش صنایع دستی بهتر بوده است. ما برای 
فروش صنایع دستی عالوه بر تبلیغات به توریست 
گر توریست زیادی وارد  هم نیازمند هستیم. درواقع ا
کم  هم  صنایع دستی  فروش  به  امید  نشود  کشور 
خواهد شد. امیدواریم دولت ترتیبی دهد تا جذب 

توریست در کشور باال برود.

 گلیم کرمانشاه
مرغوب اما مهجور
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سیدمجید میرحسینی از دیگر فروشگاه داران 
سرشــناس راســته فــروش صنایع دســتی اســت 
کــه در خیابــان نجات اللهــی چنــد فروشــگاه 
حرفــه  ایــن  در  کــه  اســت  ســال   20 او  دارد. 
بســیار  شــناخت  و  اســت  فعالیــت  مشــغول 
خوبــی از صنایع دســتی اســتان های مختلــف 

دارد.
کــه چــه  میرحســینی در جــواب ایــن ســوال 
بــرای  کرمانشــاه  اســتان  از  صنایع دســتی 
می گویــد:  می کنــد؟  خریــداری  فــروش 
تنــوع  کرمانشــاه  اســتان  صنایع دســتی 
گیــوه  بســیار خوبــی دارد. مــا در فروشــگاه 
کردســتان  و  کرمانشــاه  محلــی  لبــاس  و 
در  چــون  این کــه  ضمــن  داریــم.  را 
بــرای  زیرانــداز  نــوع  همــه  فروشــگاه مان 
کردســتان فرش  کرمانشــاه و  فروش داریم از 
اســتان ها  ایــن  داریــم.  فــروش  بــرای  هــم 
کــه  تختــه نــرد و منبت هــای خوبــی دارنــد 

در فروشگاه ما موجود است.
میرحســینی میــزان فــروش صنایع دســتی 
و  کــرده  عنــوان  متوســط  را  کرمانشــاه 
خوبــی  حــال وروز  کل  در  بــازار  می گویــد: 
کــه بقیــه  نــدارد؛ یعنــی نه تنهــا صنــف مــا 
از  نیــز  صنایــع  صاحبــان  و  فروشــندگان 
دارنــد؛  نارضایتــی  ابــراز  وضعیــت  ایــن 
فــروش  میــزان  بــه  بخواهــم  گــر  ا امــا 
ــد  ــم بای کن ــاره  ــاه اش کرمانش ــتی  صنایع دس
بگویــم فروش شــان متوســط و ماننــد ســایر 
کــه در فروشــگاه داریــم. کاالهایــی اســت 

او می گویــد: بــدون توریســت صنایع دســتی 

متاســفانه  و  نــدارد  حیــات  امــکان 
کــم  خیلــی  ایــران  در  توریســت ها  حضــور 
کــه  جلســاتی  در  همیشــه  اســت.  شــده 
عنــوان  دارم  خــود  هم صنف هــای  بــا 
می کنــم مــا ده برابــر مصــرف داخــل تولیــد 
را  تــوان  ایــن  مــن  داریــم.  صنایع دســتی 
کــه دارم  کــه بــرای چنــد فروشــگاهی  دارم 
انبــار  حتــی  و  خریــداری  را  تولیــدات  ایــن 
کــه بــازار بهتــر شــود،  کنــم بــه امیــد روزی 
امــا همــه ایــن تــوان را ندارنــد. متاســفانه 
ایــن  فروشــگاه های  تعــداد  از  روزبــه روز 
کشــور  کــه  چرا می شــود  کاســته  خیابــان 
نــدارد.  توریســت  جــذب  بــرای  برنامــه ای 
کشــور همســایه مان ترکیــه در ســال 2018، 
کــرده  جــذب  توریســت  میلیــون   28
میلیــون   20 برآوردشــان  حالــی  در  اســت، 
فــروش  بــرای  داغــی  بــازار  طبعــا  و  بــوده 
مــا  اســت.  صنایع دســتی اش مهیــا شــده 
گــر بتوانیــم یک ســوم ایــن میــزان توریســت  ا
صنایع دســتی  فــروش  کنیــم  جــذب 
ضمــن  شــد.  خواهــد  متحــول  کشــورمان 
دلیــل  بــه  نیــز  داخلــی  مصــرف  این کــه 
کــرده اســت.  کاهــش پیــدا  تورم هــای اخیــر 
تقریبــا  امســال  صنایع دســتی  قیمــت 
پاییــن  خریــد  قــدرت  و  شــده  برابــر  ســه 
بــرای  امــا همیــن قیمت هــا  آمــده اســت، 

کــه  چرا اســت  خــوب  بســیار  توریســت ها 
اســت. رفتــه  بــاال  کشــور  در  دالر  ارزش 

مــا در نمایشــگاه های  یــادآور می شــود:  او 
خارجــی حضــور پررنگــی نداریــم. نمی دانــم 
ایــن موضــوع بــه دلیــل تحریم هاســت یــا 
دولــت بــرای حضــور در ایــن نمایشــگاه ها 
صنایع دســتی  نمی کنــد.  برنامه ریــزی 
از  برخــی  هســتند.  کیفیــت  با بســیار  مــا 
کــه دنیادیــده  مشــتری های خارجــی مــن 
فروشــگاه  آثــار  نمی کننــد  بــاور  هســتند 
و  ظرافــت  حــدی  بــه  هســتند.  دســتی 
کــه بــه نظــر  کیفیــت در آن هــا اعمــال شــده 
کــرده  را درســت  آن هــا  می رســد دســتگاه 
کیفیــت  اصــال  مشــکل  بنابرایــن  اســت؛ 
مشــکل  دچــار  بازاریابــی  در  مــا  نیســت. 
ــه توریســت  ــر این ک هســتیم؛ یعنــی عــالوه ب
تــوان  نمی آیــد،  ایــران  بــه  چندانــی 
ــوع  ــن موض ــون ای ــم چ ــم نداری ــادرات ه ص
کاری  برایــش  و  نیســت  کســی  دغدغــه 
کنــون در حــال  نــداده اســت. مــا ا انجــام 
گلیم مــان در  از دســت دادن بــازار فــرش و 
دنیــا هســتیم و چیــن و ترکیــه به ســرعت در 
کــردن جــای خالی مــا هســتند.  پــر  حــال 
گلیــم  همیــن  و  ایرانــی  فــرش  درحالی کــه 
کیفیتــی عالــی  کــه صحبتــش بــود  کرمانشــاه 

بی نظیرنــد. دنیــا  در  بی شــک  و  دارنــد 

وز از تعداد  وزبه ر ر
فروشگاه های 
صنایع دستی 

خیابان ویال کاسته 
می شود چراکه 

کشور برنامه ای 
برای جذب توریست 

خارجی ندارد

ما در حال از دست 
دادن بازار فرش و 

گلیم مان در دنیا 
هستیم و چین و 

ترکیه به سرعت در 
حال پر کردن جای 
خالی  ایران هستند

 بازار صنا�یع دستی
حال وروز خوبی ندارد
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ثبــت شــده  ملــی ســاخت ســازهای ســنتی 
کنــار  اســت. تمــام صنعتگــران ایــن روســتا در 
ــنتی  ــازهای س ــاخت س ــغول س ــاورزی مش کش
هســتند. ســراجی ســنتی یا چرم نیز یکی دیگر 
در  ماســت.  اســتان  بومــی  صنایع دســتی  از 
ــازار وجــود داشــت  ــم حتــی راســته ای در ب قدی
کــه همــه در همیــن  بــه نــام راســته ســراج ها 
راســتا فعالیــت می کردنــد. در حــال حاضــر نیــز 
کرمانشــاه به صــورت پویا  ایــن رشــته در اســتان 
ادامــه دارد و صنعتگــران با توجه به ســلیقه روز 

مشــغول تولیــد آثارشــان هســتند.
نمدمالی ازجمله صنایع دســتی بومی اســتان 
ایــن رشــته  از قدیــم در  اســت و صنعتگــران 
فعالیــت می کننــد. متاســفانه ایــن رشــته در 
حــال منســوخ شــدن اســت امــا مــا اقدام هایــی 
در دســت اجــرا داریــم که با برگــزاری کالس های 
صنعتگــران  بــه  تســهیالت  ارائــه  و  آموزشــی 
کنیــم. رشــته چاقوســازی  ایــن رشــته را احیــا 
یــا آهنگــری ســنتی نیــز در اســتان وجــود دارد. 
صنعتگــران، ایــن رشــته بیشــتر در شــهر داالهــو 
کرنــد غــرب مشــغول فعالیــت هســتند. در  یــا 
کــه  ایــن شــهر همچنیــن صنعتگرانــی هســتند 
ســازهای ســنتی می ســازند و ایــن دو رشــته در 
داالهــو بــازار خوبــی دارد. بــرای این صنعتگران 
گرفتــه شــده اســت  بازارچــه ای در شــهر در نظــر 
کــه محــل تولیــد و فــروش صنایع دستی شــان 
باشــد. در تــالش هســتیم تــا نشــان جغرافیایی 
چاقوســازی یــا ابــزارآالت فلــزی در ایــن منطقــه 

ثبــت شــود.
موج بافــی،  شــال بافی،  ازجملــه  رشــته هایی 
مرس بافــی، ارغوان بافــی جــزو صنایع دســتی 
حــال  در  کــه  اســت  پــاوه  شهرســتان  بومــی 
از  کمــی  تعــداد  و  اســت  شــدن  منســوخ 
صنعتگــران در ایــن رشــته ها مشــغول فعالیــت 
هســتند. مــا بــرای احیــا و بــاز زنده ســازی ایــن 
کــرده  کالس هــای آموزشــی برگــزار  رشــته ها نیــز 
ــه در ایــن رشــته  ک ــه  ــا تجرب ــراد مســن و ب و از اف
ــان  ــه جوان ــوزش ب ــرای آم ــد ب ــت می کردن فعالی
بهــره می گیریــم. همچنیــن در شهرســتان پــاوه 
کهــن بــه نــام ارغوان بافــی  رشــته ای ســنتی و 
کــه صنعتگــران ایــن رشــته بیشــتر  وجــود دارد 
فعالیــت  مشــغول  »داریــان«  روســتای  در 
هســتند. در ایــن رشــته نیــز صنعتگــران مــا 
ــه معاونــت  ک ــره قشــم  کالس هایــی در جزی در 
کــرده بودند  کشــور برنامه ریــزی  صنایع دســتی 
حضــور  بــا  کالس هــا  ایــن  داشــتند.  شــرکت 
اســتادی چینــی در ایــن رشــته برگــزار شــد و مــا 

کشوری، صنایع بومی و دستی آن است. هنرهای سنتی، مجموعه هنرهای  از افتخارات هر ملت و  یکی 
اصیل، بومی و مردمی هر کشور است که ریشه های عمیق و استوار در اعتقادات، آداب، عادات، رسوم، سنن 
و درمجموع فرهنگ معنوی جامعه دارد  و نمایشگر فرهنگ و تمدن اقوام بوده است. میراث های فرهنگی و 
هنری که در طول قرون به آیندگان منتقل می شود، ارزش معنوی زیاد دارد و بر پشتوانه های فرهنگیـ  هنری گذشتگان بنا 

شده است. یکی از بهترین راه های رسیدن به توسعه اقتصادی بهره گیری از ظرفیت های صنایع دستی است.
که از آن با عنوان صنعت بدون دود یاد شده است، مورد  گردشگر و توسعه صنعت توریسم  در سال های اخیر، جلب 
که تولید صنایع دستی یکی از آن هاست می تواند به جذب  گرفته است. استفاده از ظرفیت های بومی  توجه جدی قرار 
که صنایع دستی بومی و ارزشمند دارد  کرمانشاه  گردشگران بیشتر و اشتغال زایی در استان های مختلف کشور ازجمله 

کمک شایانی کند.
در ادامه گفت وگوی ما را با پروانه حیدری معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان کرمانشاه درباره صنایع دستی این استان و ظرفیت های این هنر بومی و همچنین شرایط صنعتگران 

کرمانشاه می خوانید.

معاونصنایعدستیوهنرهایسنتیادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانکرمانشاه
ازارزشافزودهباالیصنایعدستیمیگوید

تحقق برنامه های اشتغال زا 
از مسیر توسعه صنایع دستی

در تالش هستیم با 
همکاری اداره کار و 

سازمان »یونیدو« 
مرکز خالقیت 

صنایع دستی 
کشور را در 

کرمانشاه افتتاح 
کنیم و برای 

این منظور 
یخی  مکانی تار

به نام حمام حاج 
شهبازخان را در 

نظر گرفته ایم

بــرای شــروع از صنایع دســتی مهــم اســتان 
کــه چــه رشــته ها و چــه  کرمانشــاه بگوییــد 

دارد؟ ظرفیت هایــی 
نزدیــک بــه 60 رشــته فعــال در اســتان داریــم 
کــه بــه تهیــه صنایع دســتی مشــغول هســتند. 
گیــوه مردانــه  گیــوه زنانــه بــا رویــه ابریشــمی و 
گلیــم  گلیم بافــی ســنتی و  بــا زیــره پارچــه ای، 
نقــش برجســته، ســاخت ســازهای ســنتی، 
گــره  معــرق،  و  منبــت  مینیاتــور،  و  تذهیــب 
چینــی، زیــورآالت ســنتی، نقاشــی روی لعابی، 
نیمه قیمتــی،  و  قیمتــی  ســنگ های  تــراش 
 ... و  بافــی  ارغــوان  چیغ بافــی،  و  نمدمالــی 

ازجملــه ایــن رشــته ها هســتند. از بیــن ایــن 
بومــی  کــه  رشــته هایی  از  یکــی  رشــته  ها 
گیوه بافــی  می شــود  محســوب  کرمانشــاه 
اســت و شــهر »نودشــه« در شهرســتان پــاوه 
شــده  ثبــت  گیوه بافــی  ملــی  شــهر  نــام  بــه 
اســت. هنرمنــدان و صنعتگــران ایــن شــهر در 
گیــوه مردانــه مشــغول فعالیــت  زمینــه تولیــد 
کــه اشــاره کردم  گلیــم نیــز همان طــور  هســتند. 
ازجملــه صنایع دســتی بومــی اســتان ماســت 
کــه  و شهرســتانی بــه نــام »هرســین« داریــم 
گلیم بافــی در ایــن  کارهــای مربــوط بــه  تمــام 
منطقــه انجــام می شــود. در حال حاضر نشــان 
گلیــم هرســین ثبــت ملــی شــده  جغرافیایــی 
ــی ارســال شــده  ــرای ثبــت جهان ــه اش ب و پروان
اســت. همچنیــن در تــالش هســتیم هرســین 
و  کنیــم  نام گــذاری  گلیم بافــی  ملــی  شــهر  را 
درخواســت و پرونــده انجــام ایــن مهم بــه دفاتر 

مربوطــه ارســال شــده اســت.
ازجملــه  ســنتی  ســازهای  ســاخت 
صنایع دســتی مهــم اســتان مــا اســت. تنبــور، 
ســه تار و تار و... تعدادی از این ســازها هســتند 
میــراث  ثبــت  کرمانشــاه  اســتان  تنبــور  کــه 
ناملمــوس شــده اســت. در اســتان روســتایی 
کــه بــه نــام دهکــده  وجــود دارد بــه نــام »فــش« 
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برخــی از صنعتگــران اســتان را بــه این کالس ها 
کــه بســیار موثــر بــود. همچنیــن در  فرســتادیم 
ــا چــوب ســروکار  کــه ب ســایر رشــته های هنــری 
گره چینــی نیــز  دارد ماننــد منبــت و معــرق و 
کــه  داریــم  اســتان  در  ماهــری  صنعتگــران 
ــم اشــاره  ــد. الزم می دان ــی دارن کســب وکار خوب
در  امســال  اســتان  صنعتگــران  از  یکــی  کنــم 
داوری شــورای جهانــی صنایع دســتی )دبلیــو 
گره چینــی  سی ســی( موفــق شــد بــرای یــک اثــر 
کــه  کنــد  کاال دریافــت  مهــر اصالــت مرغوبــت 

موجــب افتخــار اســت.

فــروش  و  معرفــی  کــز  مرا تعــداد  آیــا 
کافــی کرمانشــاه را   صنایع دســتی در اســتان 

می دانید؟
کرمانشــاه چهــار بازارچــه دائمــی  در اســتان 
یــک  دارد.  وجــود  صنایع دســتی  فــروش 
در  و  کرمانشــاه  شهرســتان  در  بازارچــه 
اســت،  بین المللــی  نمایشــگاه  مجــاورت 
بازارچــه ای در شهرســتان داالهــو، بازارچــه ای 
در مــکان تاریخــی تکیــه معاون الملــک و یــک 
کــه در ایــن  مرکــز ســه طبقه در مرکــز اســتان 
مرکــز بیــش از 30 صنعتگــر به صــورت دائمــی 
که شــامل آموزش،  مشــغول فعالیت هســتند 
تولیــد و فــروش صنایع دســتی می شــود. ایــن 
کــه برگرفتــه  مرکــز را بــه مجمــع صنایع دســتی 
اســتان  ســطح  صنعتگــران  و  هنرمنــدان  از 
کــه مدیریــت آن را  کرده ایــم  گــذار  هســتند وا
خــود بــر عهــده داشــته باشــند و آنچــه صــالح 
ــرای صنایع دســتی مفیــد اســت،  می داننــد ب
کافــی  را  کــز  مرا ایــن  البتــه  دهنــد.   انجــام 
ــی  ــل، برنامه های ــن دلی ــه همی ــم و ب نمی دانی
داریــم.  کار  دســتور  در  آن  توســعه  بــرای 
به عنــوان مثــال در تــالش هســتیم با همکاری 
ــز خالقیــت  کار و ســازمان »یونیــدو« مرک اداره 
کشــور  بــار در  اولیــن  بــرای  را  صنایع دســتی 
مکانــی  منظــور  ایــن  بــرای  کنیــم.  افتتــاح 
تاریخــی بــه نــام حمــام حــاج شــهبازخان را در 
گذشــته تابه حــال  گرفته ایــم و از ســال  نظــر 
ــر  ــئوالن ام ــط مس ــی توس ــای مختلف بازدیده
از ایــن مــکان شــده اســت و امیدواریــم ایــن 
طــرح بــه زودی اجرایــی شــود. مرمــت ایــن 
کل میــراث  کــه جــزو مســئولیت اداره  مــکان 
اداری  تجهیــزات  و  رســیده  پایــان  بــه  بــوده 
نیــز توســط ســازمان »یونیــدو« در حــال مهیــا 
شــدن اســت. مرکــز خالقیــت صنایع دســتی 
می توانــد محلــی باشــد بــرای آمــوزش، تولیــد، 

ســازی  برنــد  و  بســته بندی  به روزرســانی، 
کــه بــا شــکل گیری آن شــاهد توانمندســازی 
بیش ازپیــش صنعــت صنایع دســتی خواهیم 

ــود. ب

تشــکل های صنایع دســتی اســتان در چــه 
وضعیتــی هســتند؟

کرمانشــاه  یکی از تشــکل های فعال در اســتان 
اســت  ســنتی   هنرهــای  صنایــع  مجمــع 
انجــام  کــه  رایزنی هایــی  بــا  همین طــور  و 
شــده اســت اتحادیــه تولیــد و صادرکننــدگان 
حــال  در  عضــو  نفــر   30 بــا  صنایع دســتی 
شــکل گیری اســت و بــه امیــد خــدا در یــک مــاه 
آینــده ایــن اتحادیــه رســما ثبــت خواهــد شــد.

حــدودا چنــد نفــر در اســتان بــه حرفــه تولیــد 
صنایع دســتی مشــغول هســتند؟

کرمانشــاه نزدیــک بــه 15 هــزار نفــر  در اســتان 
کــه مجوزهــای  فعالیــت می کننــد  صنعتگــر 
جــواز  کارگاهــی،  و  انفــرادی  تولیــد  پروانــه 
معاونــت  از  را  شناســایی  کارت  و  تاســیس 
وارد  و  کــرده  اخــذ  کل  اداره  صنایع دســتی 
تعــداد  البتــه  شــده اند.  رســمی  ســامانه ای 
دارنــد  حضــور  اســتان  در  کــه  صنعتگرانــی 
نشــده  ثبــت  ســامانه  ایــن  در  نام شــان  و 
هــم زیــاد اســت و آمــار صنعتگــران بیــش از 
ــود  ــمی وج ــناد رس ــه در اس ک ــت  ــدادی اس تع

دارد.

بــازار  صنایع دســتی  فــروش  میــزان  از  آیــا 
منطقــه ای اســتان آمــاری در دســت داریــد؟ 
صنعتگــران و هنرمنــدان از میــزان فــروش و 
وضعیــت اقتصــادی بــازار صنایع دســتی در 

اســتان رضایــت دارنــد؟
کــه مــد نظــر شماســت در دســت  آمــار دقیقــی 
در  فــروش  تقریبــی  به صــورت  ولــی  نیســت 
فروشــگاه ها و نمایشــگاه ها در شــش ماهه اول 
ســال 97 5 میلیــارد و 796 میلیــون ریــال برآورد 

شــده اســت.

چه تســهیالتی به هنرمندان صنایع دستی 
و  هنــر  شــدن  اقتصادی تــر  بــرای  اســتان 

می شــود؟ ارائــه  صنعت شــان 
اعتبــارات  نــام  بــه  اعتباراتــی  گذشــته  ســال 
کــه  گرفــت  روســتایی بــه تمــام اســتان ها تعلــق 
کرمانشــاه به خوبــی  خوشــبختانه در اســتان 
توانســتیم ایــن اعتبارات را جــذب کرده و مبلغ 

18 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان را در قالــب 
وام ارزان قیمــت و بــدون بهــره. بــه صنعتگــران 
کنیــم و همچنیــن پرداخــت  اســتان پرداخــت 
و  )مســتقل  خانگــی  مشــاغل  قالــب  در  وام 
کــه صنعتگــران و  پشــتیبان( پرداخــت شــده 
هنرمنــدان اســتان بتواننــد در راســتای تولید و 

گیرنــد. اشــتغال بــه کار 

گــذاری ایــن وام هــا اولویت بنــدی خاصــی  وا
داشــت؟

و  هنرمنــدان  طــرف  از  کــه  طرحــی  بــه  بلــه؛ 
بســتگی  می شــد،  اعــالم  مــا  بــه  صنعتگــران 
داشــت. یــک هــزار و 89 طــرح بــرای مــا ارســال و 
که در نهایت به  در ســامانه »کارا« ثبت نام شــد 
صاحبــان ایــن طرح هــا پــس از بررســی و بازدیــد 

ــه می شــود. و تاییــد نهایــی تســهیالتی ارائ

اســتقبال توریســت ها از بــازار صنایع دســتی 
در اســتان کرمانشــاه چطــور اســت؟

و  امیدوارکننــده  فــروش  خوشــبختانه 
میــزان  از  می تــوان  را  ایــن  و  اســت  خــوب 
کــه از بازارچه هــا و نمایشــگاه هایی  اســتقبالی 
به صــورت  فهمیــد.  می کنیــم،  برگــزار  کــه 
اخیــر  ســال  چنــد  در  صنایع دســتی  کلــی 
مــردم  توجــه  و  داشــته اند  بهتــری  رونــق 
مختلــف  اســتان های  صنایع دســتی  بــه 
شــده  بیشــتر  کرمانشــاه  اســتان  ازجملــه 
کاالهــای  اســت. به طورکلــی مــردم بــه خریــد 
ســنتی شــهرهای مختلــف راغب تــر شــده اند. 
ــل  ــه دلی ــاه ب کرمانش ــتان  ــفانه اس ــه متاس البت
کمــی در زمینــه جــذب  مشــکالتی ماننــد زلزلــه 
صنایع دســتی  فــروش  درنتیجــه  و  گردشــگر 
کــرد. حتــی برخــی از برنامه هایــی  رکــود پیــدا 
کــه داشــتیم بــه همین دلیــل لغو شــدند. برای 
کشــوری بــا موضــوع  مثــال قــرار بــود نمایشــگاه 
روز  درســت  امــا  کنیــم  برگــزار  صنایع دســتی 
از  بســیاری  و  آمــد  زلزلــه  آن  برگــزاری  از  قبــل 
صنعتگــران حتــی از این کــه در آن روزهــا بــه 

داشــتند. واهمــه  بیاینــد  اســتان 

عمــده مشــکالت و چالش هــای صنعتگــران 
کــه در زمینــه  کرمانشــاه  و هنرمنــدان اســتان 

صنایع دســتی فعالیــت می کننــد چیســت؟
بســیاری  نشــیب های  و  فــراز  صنایع دســتی 
داشــته اســت. یکــی از مشــکالت اصلــی تهیــه 
مــواد اولیــه بــرای تولید اســت. قیمت ها بســیار 
بــاال رفتــه و تهیــه مــواد اولیــه بــرای هنرمنــدان 

در استان 
کرمانشاه نزدیک 

به 15 هزار نفر 
صنعتگر فعالیت 

می کنند که 
وانه  مجوزهای پر

تولید انفرادی 
و کارگاهی، 

جواز تاسیس و 
کارت شناسایی 

را از معاونت 
صنایع دستی 

اداره کل اخذ 
کرده  و وارد 

سامانه رسمی 
شده اند؛ البته آمار 

صنعتگران بیش از 
تعدادی است که 
در اسناد رسمی 

وجود دارد
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ســخت شــده اســت و به همیــن دلیــل آن هــا 
ــای  ــا قیمت ه ــان را ب ــتند آثارش ــار هس ــز ناچ نی
باالتــری بــه فروش برســانند و ایــن موضوع هم 
درنهایــت ســبب کمتــر شــدن فروش می شــود. 
البتــه هم جــواری بــا عــراق بخشــی از مشــکالت 
کــرده اســت و صنعتگــران بــا فــروش  را حــل 
حــدی  تــا  کشــور  ایــن  بــه  محصوالت شــان 

کرده انــد. جبــران ضــرر 
از دیگر مشکالتی که صنعتگران صنایع دستی 
آثارشـان  بسـته بندی  هسـتند  روبـه رو  آن  بـا 
رشـته های  در  تنـوع  دلیـل  بـه  کـه  اسـت 
این کـه هـر محصـول  تعریـف  و  صنایع دسـتی 
و  دارد  خـود  خـاص  بسـته بندی  رشـته  و 
قیمـت تمام شـده بـرای صنعتگـر بـاال مـی رود، 
بسـته بندی  بـرای  زیـادی  رغبـت  صنعتگـران 
ندارنـد ولـی بسـته بندی شـکیل و جـذاب نیـاز 
جامعه امروز است. همچنین نوآوری در تولید 
یکی دیگر از نیازهای امروز است که صنعتگران 
باید به آن توجه ویژه نشان دهند. برای مثال 
امـروز  شـده  مـدرن  زندگـی  در  بپذیریـم  بایـد 
گلیـم به عنـوان زیرانداز اسـتفاده  کمتـر از  دیگـر 
می شـود و مـا بایـد روی طراحـی محصـوالت 
کـرده و آن هـا را با شـرایط روز  کار  صنایع دسـتی 
کنیم. همچنین برندسـازی یکی از  هماهنگ 
کارهایـی اسـت کـه مـا در مقولـه صنایع دسـتی 
به شـدت بـه آن نیازمندیـم. عزیـزان صنعتگـر 
ایـن  بـه  بایـد  صنایع دسـتی  زمینـه  در  فعـال 
کـه می تواننـد برندسـازی  خودبـاوری برسـند 
بـه فـروش برسـانند.  کـرده و محصول شـان را 
سـابقا صنعتگـران اسـتان بـه نمایشـگاه های 
و  می رفتنـد  دیگـر  اسـتان های  در  مختلـف 
همیشـه ایـن حضـور رایـگان بـود امـا حـاال باید 
کـه  چرا کننـد  پرداخـت  غرفـه  بـرای  وجهـی 
بخـش خصوصـی در ایـن مقولـه پررنـگ شـده 
بـاور  ایـن  بـه  بایـد  نیـز  اسـت و صنعتگـران مـا 
که برای پویا ماندن در بازار، الزم اسـت  برسـند 
کرده و محصولی به روز و  به توانایی خود تکیه 

کننـد. جهان پسـند ارائـه 
می رسـد  نظـرم  بـه  کـه  دیگـری  مشـکل 
رفتـن  بـاال  بـا  کـه  اسـت  ایـن  کنـم  عنـوان 
بازارهـا  مـا در  قیمـت دالر حضـور صنعتگـران 
شـده  کم رنگ تـر  خارجـی  نمایشـگاه های  و 
اسـت. این بازارها هم موقعیتی مناسـب برای 
کشور  بازاریابی و تبلیغ صنایع دستی استان و 
هسـتند و هـم بـازاری بـرای فـروش امـا بـا بـاال 
رفتن قیمت ارز حضور در این نمایشگاه ها نیز 

اسـت. شـده  مشـکل  صنعتگـران  بـرای 

گفــت همیشــه  به طــور خالصــه شــاید بتــوان 
ــه فــروش رســاندن محصــول مشــکل اصلــی  ب
صنایع دســتی  زمینــه  در  فعــال  صنعتگــران 
از  پــس  حتــی  مشــکل  ایــن  و  اســت  بــوده 
کم رنگ تــر شــده، امــا  گرفتــن ایــن هنــر  رونــق 

پابرجاســت. همچنــان 

معرفــی  و  بازاریابــی  جهــت  در  اقدامــی 
صنایع دســتی اســتان انجــام شــده اســت؟

در ســال گذشــته با شبکه دوم سیما قراردادی 
نــام  بــه  بــرای ســاخت چهــار فیلــم مســتند 
ــتی  ــاره صنایع دس ــه درب ک ــا«  ــت آفریده ه »دس
ایــن  کردیــم.  منعقــد  بــود  اســتان  مهــم 
از شــبکه دوم ســیما پخــش شــد و  فیلم هــا 
خوشــبختانه بازتــاب بســیار خوبــی داشــت. 
ایــن چهــار فیلــم مســتند دربــاره رشــته های 
گلیم بافــی،  گیوه بافــی،  بومــی اســتان ازجملــه 
کــه هرکــدام در  چاقوســازی و نمدمالــی بــود 
کــه تمرکــز صنعتگــران را در آن  مرکــز و شــهری 
رشــته دارد فیلم بــرداری شــده بــود. همچنیــن 
ــام نمونه ســازی را  ــه ن گذشــته طرحــی ب ســال 
ــه روز  ــای ب ــد طرح ه ــعی ش ــه س ک ــم  کردی ــرا  اج
گیوه بافــی ابــداع شــود  و متفــاوت و متنوعــی از 
ــا ســلیقه روز هماهنــگ  و ایــن رشــته ســنتی ب

ــد. کن ــدا  ــری پی ــازار بهت ــده و ب ش

بــازار  کردیــد  اشــاره  صحبت های تــان  در 
عــراق بــه محلــی مناســب بــرای صــادرات 
صنایع دســتی اســتان تبدیــل شــده اســت. 
کشــور  ایــن  بــه  صــادرات  میــزان  از  آمــاری 
داریــد؟ کــدام محصول با اســتقبال بیشــتری 
از طــرف بازرگانــان عــراق روبــه رو می شــود؟

کشــور عــراق  بــا توجــه بــه هم جــوار بــودن بــا 
بیشــترین آمــار صادرات صنایع دســتی اســتان 
کشــور هــدف مــا  کشــور اســت. درواقــع  بــه ایــن 

عــراق اســت.
گذشــته 18 میلیــون دالر و در ســال 97  ســال 
و در پنــج مــاه اول 8 میلیــون دالر صــادرات بــه 
کشــور داشــته ایم. بیشــترین محصولــی  ایــن 
گیــوه مردانــه،  کــه بــه عــراق صــادر شــده اســت 
گیــوه از دو  کــه اســتقبال از  گلیــم بــوده  ارغــوان و 

محصــول دیگــر بیشــتر بــوده اســت.

صحبــت  اســتان  صنعتگــران  از  برخــی  بــا 
نمایشــگاه های  نبــود  از  آن هــا  می کردیــم، 
گلــه  دائمــی بــرای فــروش و معرفــی آثارشــان 
کــه ســازمان  داشــتند و توقع شــان ایــن بــود 

ایــن  در  صنایع دســتی  و  فرهنگــی  میــراث 
زمینــه تدبیــری بیندیشــد.

بلــه؛ مــا نیز در جریان این خواســته صنعتگران 
ســال  دو  طــی  راســتا  همیــن  در  و  هســتیم 
کــه پیش تــر بــه  گذشــته بازارچه هــای دائمــی 
در  کردیــم.  راه انــدازی  را  کــردم  اشــاره  آن هــا 
داریــم  تصمیــم  نیــز  آینده مــان  برنامه هــای 
بازارچه هــای  شهرســتان ها  تمــام  در  حتمــا 
می دانیــم  کنیــم.  راه انــدازی  دائمــی 
بــرای  بازارچه هــا  ایــن  بــه  صنعتگران مــان 
فــروش محصوالت شــان نیــاز دارنــد و بایــد از 
کاالی ایرانــی حمایــت شــود و مــا نیز ســعی مان 
کنیــم  کــه ایــن نیــاز را مرتفــع  بــر ایــن اســت 
امــا متاســفانه بودجــه دولــت در ایــن زمینــه 

اســت. محــدود 

کــه هنرمنــدان و صنعتگــران  مشــکل دیگــری 
بــه آن اشــاره می کردنــد، مســئله بیمــه بــود. 
بــرای حــل ایــن مشــکل نیــز راهــکاری در نظــر 

گرفتــه شــده اســت؟
ــه یــک هــزار و  گذشــته نزدیــک ب در ســال های 
800 نفــر از صنعتگــران اســتان تحــت پوشــش 
کــه بــه  گرفتنــد  بیمــه تامیــن اجتماعــی قــرار 
دلیــل بــار مالــی آن مدت زمانــی طــول نکشــید 
کشــوری بــرای  و قطــع شــد. ایــن یــک مشــکل 
صنعتگران اســت و مختص اســتان ما نیست. 
کنــون رایزنی هــای بســیاری بــرای برطــرف  تا
ــم. مجلــس  ــام داده ای ــردن ایــن مشــکل انج ک
طــرح حمایــت از صنعتگــران شــاغل در زمینــه 
کــرد ولــی متاســفانه  صنایع دســتی را تصویــب 
بــه دلیــل بــار مالــی زیــاد، دولــت هنــوز بــرای 
ایــن موضــوع فکــری نکــرده اســت. راه حلــی 
کــه معاونــت صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی 
کردنــد ایــن  کشــور در ایــن مــورد برنامه ریــزی 
کــه بــا صنــدوق حمایــت از روســتاییان و  اســت 
عشــایر تفاهم نامــه ای منعقــد شــد و اســتان ها 
کــرده و تفاهم نامه هــا را اســتانی و  هــم تبعیــت 
کرمانشــاه هم این مــورد را  کردنــد. اســتان  اجــرا 
کــه طبــق آن می توانیــم صنعتگــران و  کــرد  اجــرا 
کنیــم و تنهــا تفــاوت آن بــا  هنرمنــدان را بیمــه 
بیمــه تامین اجتماعی نداشــتن بیمــه درمانی 
و  ســنوات  شــامل  بیمــه  ایــن  یعنــی  اســت؛ 
بازنشســتگی و... اســت امــا بیمــه درمانــی را 
نیــز  بیمــه درمانــی  بــرای  شــامل نمی شــود. 
ــا بیمــه ســالمت شــده اســت  صحبت هایــی ب
کــه امیدواریم بتوانیم از این طریق صنعتگران 

کنیــم. را بیمــه درمانــی 

استان کرمانشاه 
به دلیل مشکالتی 

مانند زلزله 
کمی در زمینه 

جذب گردشگر و 
وش  درنتیجه فر

صنایع دستی 
رکود پیدا کرد 

و حتی برخی از 
برنامه هایی که 

داشتیم به همین 
دلیل لغو شد

وش رساندن  به فر
محصول، همواره 

مشکل اصلی 
صنعتگران 

فعال در زمینه 
صنایع دستی 

بوده و این مشکل 
ونق  حتی پس از ر

گرفتن این هنر، 
کم رنگ تر شده، 

اما همچنان 
پابرجاست
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ــن  ــتار ای ــتی خواس ــای دس ــران هنره صنعتگ
کمتــر  کارت بازرگانــی بــا مبلغــی  کــه  هســتند 
ــکل  ــن ش ــه ای ــا ب ــرد ت گی ــرار  ــان ق در اختیارش
از حضــور آن هــا در نمایشــگاه های خارجــی 
ایــن  بــرای  راهــکاری  آیــا  شــود؛  حمایــت 

موضــوع اتخــاذ شــده اســت؟
کــه بــا  مــا اولیــن اســتان بعــد از تهــران هســتیم 
اخــذ مجوزهــای الزم اتحادیــه صادرکننــدگان 
و تولیدکننــدگان را در دســت تاســیس داریــم 
بازرگانــی  اتــاق  حمایــت  و  همــکاری  بــا  و 

تقدیــر دارد، 30  و  تشــکر  کــه جــای  اســتان 
نفــر از صنعتگــران صنایع دســتی را بــه اتــاق 
کننــد  کرده ایــم تــا مــدارک الزم را ارائــه  معرفــی 
کارت  و بــا نصــف مبلــغ عــرف و قانونــی ایــن 
را در اختیــار صنعتگــران قــرار دادیــم؛ یعنــی 
طــرف  از  کــه  صنعتگرانــی  بــرای  درصــد   50
مــا معرفــی می شــوند تخفیــف لحــاظ شــد؛ 
به صــورت  دارنــد  انتظــار  برخــی  این کــه  امــا 
کارت بازرگانــی در اختیارشــان قــرار  مجانــی 

نیســت. امکان پذیــر  گیــرد، 

کارت های بازرگانی استقبالی  برای دریافت 
هم از طرف صنعتگران شد؟ آیا این کارت ها 
بـرای صـادرات یـا حضور در نمایشـگاه های 

خارجـی بـه آن ها کمکی می کند؟
خــوب  بســیار  صادرکننــده  ســه  دســت کم 
صــادرات  زمینــه  در  کــه  داریــم  اســتان  در 
کارت بازرگانــی  صنایع دســتی بــا اســتفاده از 
ــی اتحادیــه ای  مشــغول فعالیــت هســتند. ول
رســمی  و  نوپاســت  هنــوز  کــردم  اشــاره  کــه 
نشــده اســت، مجوزهــا به تازگــی صــادر شــده 
قــرار  کارهــای اداری  و همچنــان در مرحلــه 
طــرف  از  مقاومت هایــی  بــا  حتــی  مــا  دارد. 
صنعتگــران بــرای عضویــت در ایــن اتحادیــه 
مواجــه شــدیم امــا خوشــبختانه صنعتگــران 
موثــر و موفــق اســتان عضــو اتحادیــه شــده اند 
کارت هــای  و  اتحادیــه  ایــن  امیدواریــم  و 
مســیر  ادامــه  بــرای  آن هــا  بــه  بازرگانــی 

کنــد. کمــک  فعالیت شــان 

و سخن پایانی؟
کـردم  عـرض  کـه  همان طـور  صنایع دسـتی 
در  امـا  اسـت،  داشـته  فرازونشـیب هایی 
سـال های اخیـر بیـن مـردم و مصرف کننـدگان 
کشـور بـازار بهتـری دارد.  جـا افتـاده و در سـطح 
بی شـک صنعتگـران مـا نیـز نیازمنـد حمایـت 
هسـتند و بایـد از طریـق تامیـن مـواد اولیـه و 
برگزاری نمایشگاه های دائمی و موقت از آن ها 
کنیـم. حمایـت از صنایع دسـتی بـه  حمایـت 
کاالی ایرانی  معنای اشـتغال زایی و حمایت از 
اسـت. در صنایع دسـتی هنرمنـد و صنعتگـر بـا 
کاالیی می شـود  مبلغـی انـدک موفـق بـه خلـق 

ارزش افـزوده بسـیار باالیـی دارد. کـه 
تســهیالت  خواســتار  طــرح  و 89  هــزار  یــک 
نفــر   456 و  هــزار  یــک  بــرای  کــه  شــدند 
کــرده اســت. همچنیــن مــا بــا  اشــتغال زایی 
اعتبــاری بــاالی 500 میلیــون تومــان از مشــاغل 
خانــه  در  کــه  هنرمندانــی  یعنــی  خانگــی 
ــتند  ــتی هس ــد صنایع دس ــغول تولی ــود مش خ
کارگاه   300 بــه  نزدیــک  کرده ایــم.  حمایــت 
تــا در صــورت  بازدیــد شــدند  گذشــته  ســال 
کیفیت  گواهی  داشــتن شــرایط الزم برای شان 
کارگاهــی صــادر شــود. امیــدوارم صنایع دســتی 
کــه شایســتگی  بــه جایــگاه واقعــی و جایگاهــی 
کشــور  آن  را دارد رســیده و صنعتگران اســتان و 
هســتند  آن  الیــق  واقعــا  کــه  جایگاهــی  بــه 
در  کارگــزار  یــک  به عنــوان  نیــز  مــا  و  برســند 

باشــیم. ایشــان  خدمــت 
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چــرا میــزان خریــداری زیورآالت تــان از طــرف 
توریســت ها زیــاد نیســت؟ بــه دلیــل قیمــت 

بــاال؟
می آینــد  کرمانشــاه  بــه  کــه  توریســت هایی 
نیســتند.  کــردن  خــرج  پــول  اهــل  چنــدان 
ــن  ــه ای ــردی ب ــرای طبیعت گ ــا ب ــز تنه ــی نی برخ
کمتــر پیــش می آیــد  کــه خــب  منطقــه می آینــد 
کننــد. برخــی  بــه ســمت شــهر آمــده و خریــد 
بازنشســته  افــراد  هــم  توریســت ها  از  دیگــر 
بــا  و  هســتند  دولتــی  اداره هــای  و  ارگان هــا 
کرمانشــاه ســفر  کار خــود بــه  تســهیالت محــل 
کــه آن هــا نیــز خریــدار بالقــوه بــرای  می کننــد 

نمی شــوند. محســوب  صنایع دســتی 

کشــورهای دیگــر صــادرات  یــا  بــه شــهرها 
میــزان  مــورد  در  آیــا  داریــد؟  زیــورآالت 
اطالعــی  اســتان تان  زیــورآالت  صــادرات 

داریــد؟
صــادرات بــه شــهرهای دیگــر داریــم. معمــوال 
ــان  ــر برای م ــتان های دیگ ــفارش هایی از اس س
نداریــم.  خارجــی  صــادرات  امــا  می رســد 
کارگاه هایــی  کارگاه مــن و ســایر  دســت کم بــرای 
کــه می شناســم چنیــن مــوردی وجــود نــدارد. 
کنــم  ایــن موضــوع را نیــز خاطرنشــان  البتــه 
ــه آن میــزان نیســت  ــه تولیــدات اســتان مــا ب ک
را  کشــور  از  بــه خــارج  کــه ظرفیــت صــادرات 
داشــته باشــد. معمــوال تولیــد انبــوه نداریــم. در 
کرمانشــاه یکــی از اســتان های بســیار  گذشــته 
فعــال در زمینــه تولیــد زیــورآالت ســنتی بــود اما 
کــم شــد و حتــی در  به مرورزمــان میــزان تولیــد 
مقطعــی بــه حالــت تعطیلــی درآمــد. تــا این کــه 
رونقــی  صنعــت  ایــن  قبــل  ســال  حــدودا 15 
کــرد امــا بــا بــاال رفتــن قیمــت ارز و  نســبی پیــدا 
ســه برابــر شــدن قیمــت مــواد اولیــه بــاز هــم بــه 
ــی از  ــه برخ ــته ایم به طوری ک ــود بازگش دوران رک
کثــر مــواد اولیــه ای  کارگاه هــا تعطیــل شــده اند. ا
کشــور وارد می شــوند  کــه الزم داریــم از خــارج از 

گــران اســت. و تهیه شــان بــا ارز آزاد بســیار 

کشــور خودمــان  مگــر ســنگ های زینتــی در 
وجــود ندارنــد؟

ســنگ های قیمتــی و زینتــی بیشــتر از هنــد، 
می شــوند،  وارد  افغانســتان  و  کســتان  پا
می آینــد.  اروپــا  از  هــم  صنعتــی  نگین هــای 
ضمــن این کــه حتــی مــواد اولیــه دیگــر ماننــد 
کشــور موجــود هســتند هــم  کــه در  طــال و نقــره 

صنایع دستی تولید هنرمندان داخلی نمادی از فرهنگ و تمدن ایران زمین است و عالوه بر این که دوستداران 
شایانی در داخل کشور دارد از نظر کیفیت و اصالت و ... توانمندی رقابت با اغلب کشورهای آسیایی ازجمله 
سنتی  زیورآالت  ساخت  کرمانشاه  استان  بومی  صنایع دستی  از  یکی  دارد.  هم  را  کستان  پا و  هند  چین، 
که با زیورآالت فلزی  است. حتما در فیلم های مستند لباس های محلی زنان این منطقه را دیده اید لباس هایی رنگین 
گفت و گوی ما را با  و سنگ های زینتی تزئین شده اند و به لباس های رنگارنگ شان جلوه ای زیباتر می بخشند. در ادامه 

یداله محمدی یکی از فعاالن با تجربه عرصه صنایع دستی در بخش ساخت زیورآالت سنتی می خوانید.

یدالهمحمدی،صنعتگروهنرمندفعالدرعرصهساختوتولیدزیورآالتسنتی:

 تامین مواد اولیه
بزرگ ترین مشكل ماست

کرمانشــاه  در  کــه  زیورآالتــی  دربــاره  ابتــدا 
تولیــد  اســتان  ایــن  صنعتگــران  دســت  بــه 

دهیــد. توضیــح  کمــی  می شــود، 
زیــورآالت  کارگاه هــای  اغلــب  در  کــه  آثــاری 
کارگاه مــن تولیــد می شــوند  اســتان ازجملــه 
گوشــواره  گردن آویــز،  شــامل انگشــتر، زنجیــر و 
کــه تقریبــا همــه آن هــا به شــکل  و ... می شــوند 
ایــن دیــار ســاخته  کهــن  زیــورآالت ســنتی و 
می شــوند. جنــس ایــن زیــورآالت بیشــتر از نقره 
ــال و  ــد ط ــی مانن ــای تلفیق کاره ــن  ــا م ــت ام اس
که  نقــره هــم انجــام می دهــم. نگین هایــی هــم 
در ایــن زیــورآالت اســتفاده می شــوند بیشــتر 
ســنگ های  و  ُدر  الجــورد،  عقیــق،  شــامل 
جواهــر، ماننــد یاقــوت، زمــرد و زبرجــد اســت.

کارگاه تــان چقــدر اســت و چــه مــدت  قدمــت 
مشــغول  صنایع دســتی  حیطــه  در  اســت 

ــتید؟ ــت هس فعالی
حرفــه  ایــن  در  کــه  اســت  ســال   38 حــدود 

کارگاهــی  مشــغولم امــا به صــورت حرفــه ای و 
تولیــد  بــه  کــه  اســت  ســال   25 حــدود 
هســتم.  مشــغول  )زیــورآالت(  صنایع دســتی 
برخــی از آثــار مــن ثبــت جهانــی )یونســکو( و 
تعــدادی از آن هــا ثبــت ملــی شــده اند. درواقــع 
بیشــترین آثــار ثبت شــده در یونســکو مربــوط 
کــه ابــداع خــودم  بــه آثــار مــن می شــود. پنــج اثــر 

ثبــت جهانــی شــده اند. اســت  بــوده 

در  صنایع دســتی  زیــورآالت  از  اســتقبال 
فــروش  میــزان  از  اســت؟  چطــور  شــهرتان 

هســتید؟ راضــی 
تــا چنــد ســال پیــش  فــروش رضایت بخشــی 
ــود  ــا رک ــازار ب ــر ب ــال های اخی ــا در س ــتیم ام داش
گذشــته بدتــر  مواجــه شــده و طــی چنــد مــاه 
هــم شــده اســت. مــواد اولیــه و ســنگ هایی 
ــا افزایــش قیمــت  ــرای تولیــد نیــاز داریــم ب کــه ب
ــای  ــا ارزه ــه ب ــواد اولی ــن م ــده اند. ای ــه ش مواج
برابــر  چنــد  به تازگــی  و  می شــوند  وارد  آزاد 
را  آثارمــان  ناچاریــم  نیــز  مــا  طبعــا  شــده اند. 
بــا قیمــت باالتــری بــه فــروش برســانیم و بــه 
کاهش  همیــن دلیــل، میــزان فــروش به شــدت 

یافتــه اســت.

کســانی هســتند؟  خریداران تــان بیشــتر چــه 
گردشــگران  یــا  خودتــان  اســتان  اهالــی 

خارجــی؟ و  داخلــی 
اغلـب محصوالت مـان محلـی فـروش می رونـد 
می شـوند؛  تولیـد  سفارشـی  به صـورت  کـه  چرا
گاهـی هم توریسـت های داخلـی و خارجی  امـا 

محصوالت مـان را خریـداری می کننـد.

مواد اولیه و 
سنگ هایی که 
برای تولید نیاز 

زهای  یم با ار دار
آزاد وارد می شوند 

و درنتیجه قیمت 
آن ها چند برابر 

شده  است؛ طبعا 
یم آثارمان را  ناچار

با قیمت باالتری 
وش برسانیم  به فر

و به همین دلیل 
وش  میزان فر

به شدت کاهش 
یافته است
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ارزش جهانــی مبادلــه می شــوند. بــا قیمــت 

می شــود  ســاخته  کــه  زیورآالتــی  از  برخــی 
کردنشــین  در لباس هــای زنــان اســتان های 
کار می شــوند؟ ایــن لباس هــا بــازار شــما را 

نمی کننــد؟ تامیــن 
جلیقــه  در  و  قدیــم  در  زیــورآالت  نــوع  ایــن 
و  اســتفاده می شــدند  مــردان  کاله  یــا  زنــان 
پهلــوی  و  قاجــاری  نقــره  ســکه های  بیشــتر 
کــه بعدهــا تبدیــل بــه ســکه هایی از  بودنــد 
جنــس نیــکل شــدند. همچنیــن در جلیقــه 
نیــز  زینتــی  ســنگ های  از  زنــان  دامــن  و 
لباس هــا  ایــن  البتــه  می شــود.  اســتفاده 
بســیار  ولــی  می شــوند،  تولیــد  هــم  هنــوز 
کــه قیمــت باالیــی دارنــد.  کمتــر از ســابق؛ چرا
جلیقه هــای  بــرای  کــه  قفلــی  مثــال  بــرای 
حاضــر  حــال  در  می شــود  اســتفاده  زنانــه 
و  دارد  هزینــه  تومــان  میلیــون  ســه  حــدود 
اصــل  زینتــی  نگین هــای  از  بخواهیــم  گــر  ا
یــک جلیقــه شــاید  قیمــت  کنیــم  اســتفاده 
حتــی از 10 میلیــون تومــان هــم بیشــتر شــود.

به عنــوان یــک صنعتگــر هنرهــای ســنتی چــه 
انتظــاری از ســازمان صنایع دســتی و میــراث 

فرهنگــی داریــد؟
و  کار  بــه  اســتان  کــه در ســطح  هنرمندانــی 
بســیاری  بــا مشــکالت  فعالیــت مشــغول اند 
بزرگ تریــن  از  یکــی  هســتند.  روبــه رو 
مشــکالت مــا تهیــه مــواد اولیــه اســت و رکــود 
بــازار فــروش داخلــی و خارجــی نیــز مشــکل 
دیگــر ماســت. مــا هیــچ نمایشــگاه دائمــی در 
و  مشــخص  جــای  یعنــی  نداریــم؛  شــهرمان 
کــه بتوانیــم محصوالت مــان  مناســبی نداریــم 
کنیــم و ایــن  را بــه مشــتری معرفــی و عرضــه 
ج اســت  از عهــده مــا هنرمنــدان خــار مهــم 
کنــد.  فکــری  آن  بــرای  دولــت  اســت  الزم  و 
حضورمــان در نمایشــگاه ها و جشــنواره های 
کشــور هــم منــوط بــر تصمیــم دولــت  ج از  خــار
را  حضورمــان  ترتیــب  بایــد  آن هــا  و  اســت 
ایــن  مــا  مشــکالت  دیگــر  از  یکــی  بدهنــد. 
کــه اغلب مــان بیمــه نیســتیم و ایــن  اســت 
بــه معضــل شــده اســت.  برای مــان تبدیــل 
دریافــت تســهیالت بانکــی نیــز یکــی دیگــر از 
مــدام  وام  دریافــت  بــرای  اســت.  مشــکالت 
بــه  می شــود  ســنگ اندازی  راه مــان  جلــوی 

آن می گذریــم. از خیــر  کــه  حــدی 
اســت.  بازرگانــی  کارت  مــورد  در  دیگــر  نکتــه 
هنرمنــدان  بــه  بازرگانــی  اتــاق  لطــف  بــا 

کارت بازرگانــی بــا نصــف قیمــت تعلــق  اســتان 
هرچنــد  دارد.  تشــکر  جــای  کــه  می گیــرد؛ 
همیــن مبلــغ هــم بــرای بســیاری از هنرمنــدان 

اســت.  ســنگین 

ــر نکتــه ای باقی مانــده و بیانــش  گ ــان ا در پای
ــد؟ ــرورت دارد، بفرمایی ض

کنفــراس و همایش هــای بســیاری در اســتان 
ارزش  و  مــورد صنایع دســتی  در  تهــران  و  مــا 
ــده  ــزار ش ــادی آن برگ ــق اقتص ــه و رون ــن حرف ای
نمی شــود.  دیــده  آن هــا  خروجــی  امــا  اســت 
صنعتگــران  و  هنرمنــدان  داد  اجــازه  نبایــد 
اســتان ســرخورده شــوند. مــا دوســت داریــم 
کارهای مــان حفــظ شــود بــه همیــن  اصالــت 
ــم  ــم. می دان ــم نمی کنی ک کار  ــت  کیفی ــل از  دلی
کاری می کنند. متاســفم  همکارانــم نیــز چنین 
تولیدکننده هــای  از  برخــی  بگویــم  بایــد  کــه 
صنایع دســتی بــه دست فروشــی روی آورده اند 
کســب نمی کردنــد.  کارشــان درآمــدی  چــون از 
ــران و  ــئوالن و صنعتگ ــت مس ــا هم ــدوارم ب امی
ــوی  ــور به س کش ــادی  ــای اقتص ــدن دره ــاز ش ب
اقتصــادی  و  گردشــگری  رونــق  شــاهد  دنیــا 
کشــورمان  بومــی  و  مهــم  صنعــت  و  باشــیم 

یعنــی صنایع دســتی رونــق بگیــرد.

در گذشته 
کرمانشاه یکی از 

استان های بسیار 
فعال در زمینه 
یورآالت  تولید ز

سنتی بود اما 
زمان میزان  ور به مر

تولید کم شد و 
حتی در مقطعی 

به حالت تعطیلی 
درآمد
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می توانیــم از چوب هایــی بــا قطعــات بســیار 
کنیــم امــا بــرای تولیــد  کوچــک هــم اســتفاده 
کاســه ای بایــد تنــه اصلــی درخــت را  تنبــور 
کــردن  کــه پیــدا  در اختیــار داشــته باشــیم 
بــرای تولیــد  آن ســخت اســت و هزینه بــر. 
یــک ســاز دســت کم یــک هفتــه زمــان الزم 
کل هفتــه را  کــه  اســت. البتــه نــه این طــور 
روی ســاخت آن بگذاریــم ولــی حداقــل یــک 
هفتــه زمــان الزم اســت تــا به تدریــج یــک 
کــه  ســاز تولیــد شــده و بــه مرحلــه ای برســد 

ــود. ــتفاده ش ــاده اس آم

هنرمندانی که ساز تولید می کنند خودشان 
هم با نواختن سازها آشنا هستند؟

بلــه؛ معمــوال 70 درصــد از تولیدکننــدگان بــا 
نواختــن ســازها نیــز آشــنایی دارنــد. ســاخت 
هســتند  البتــه  اســت.  دلــی  کاری  ســاز 
کــه ســاز زدن بلــد نیســتند و ســاز  افــرادی 
می ســازند؛ ســاز ایــن دســته از صنعتگــران 
کــه  معمــوال مشــقی اســت. بــه ایــن معنــا 
کیفیــت  کارگاه سری ســازی می شــوند و  در 
ســازهای دیگــر را ندارنــد و می تــوان از آن هــا 
کــرد؛  بــرای دوره آموزشــی مبتــدی اســتفاده 
بــه دســت  برنــد  و  امــا ســازهای حرفــه ای 
کــه بــا ســاز و نواختن  کســانی تولیــد می شــود 

کامــل دارنــد. آن آشــنایی 

گــر از بعــد اقتصــادی بخواهیــم شــغل تان  ا
آیــا از ســاخت و فــروش  کنیــم  را بررســی 

ســاز رضایــت داریــد؟
بله؛ خدا را شــکر رضایت دارم. خوشــبختانه 
فرهنــگ منطقــه باالتــر رفتــه و خانواده هــا بــا 
آمــوزش  ســمت  بــه  فرزندان شــان  این کــه 
مخالفتــی  کننــد  پیــدا  گرایــش  موســیقی 
اغلــب  هفتــاد  دهــه  در  مثــال  ندارنــد؛ 
خانواده هــا بــا این کــه فرزندشــان بــه ســمت 
موســیقی بــرود مخالــف بودنــد. بارهــا برایــم 
ــک  ــه ی ــح ب ــازی را صب ــه س ک ــد  ــش می  آم پی
ــواده  ــا خان ــر ب ــا عص ــم ام ــوان می فروخت نوج
کــه  بــه فروشــگاه می آمدنــد و اصــرار داشــتند 
ســاز را پــس بگیــرم و حتــی می گفتنــد شــما 
بــا فــروش ســاز فرزنــد مــا را از درس و زندگــی 
ــده و  ــوض ش ــل ع ــاال نس ــا ح ــد؛ ام می اندازی
ــازه  ــاد اج ــه هفت ــه در ده ک ــی  ــان جوانان هم
خریــد ســاز، نداشــتند بــرای فرزندان شــان 
بــه  ســاز می خرنــد و دوســت دارنــد آن هــا 
هنــر  می داننــد  و  برونــد  موســیقی  ســمت 

استان های کردنشین ازجمله استان کرمانشاه همواره به موسیقی دوستی مردمان شان شهره بوده و هستند. 
تمایل به استفاده از موسیقی های محلی، سنتی و فولکلور در اعیاد و جشن ها، مراسم  مختلف مذهبی و 
آیینی در این منطقه باالست و طبعا مردمان این استان ها نیز به یادگیری نواختن ساز عالقه مند هستند. 

کرمانشاه محسوب می شوند. سازهایی مانند تنبور، تار، سه تار، دف و... از سازهای سنتی و صنایع دستی استان 
که در زمینه ساخت و فروش سازهای  کرمانشاه را با پوریا فتاحی، هنرمندی  گفت وگوی فصلنامه اتاق بازرگانی  در ادامه 

سنتی مشغول است، می خوانید.

پوریافتاحی،هنرمندفعالدررشتهساختسازهایسنتی:

 میزان فروش ساز
 رضایت بخش است

شــما در بخــش تولیــد و ســاخت ســازهای 
ســنتی مشــغول فعالیــت هســتید یــا فقــط 

فروشــنده ایــن محصــول هســتید؟
مـن هـم فروشـگاه و هم آموزشـگاه موسـیقی 
دارم و همچنیـن در زمینـه سـاخت سـاز هـم 
بـاال  بـه علـت مشـغله   امـا  فعالیـت می کنـم؛ 
که همه سازهای فروشگاه  توان این را ندارم 
از سـازهای  تعـدادی  کنـم.  تولیـد  را خـودم 
سفارشـی را خودمـان می سـازیم و بقیـه را از 

هنرمنـدان دیگـر خریـداری می کنیـم.

چه سازهایی می سازید؟

کــه ســاز بومــی  ــا تنیــره؛  بیشــتر ســاز تنبــور ی
می شــود. محســوب  اســتان 

 جنــس ســاز تنبــور از چیســت و حــدودا 
چقــدر زمــان می بــرد تــا یــک ســاز ســاخته 

شــود؟
جنــس تنبــور بیشــتر از چــوب درخــت تــوت 
ــرای تهیــه ایــن چــوب یــک ســری  اســت و ب
مشــکالت داریــم. در تولیــد برخــی از ســازها 
می شــود  اســتفاده  تکــه ای  چوب هــای  از 
کــه بــه آن هــا تنبــور ترکــه ای می گوینــد. در 
تهیــه ایــن نــوع ســاز مشــکلی نداریــم چــون 
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و تحصیــل  علــم  کســب  بــا  منافاتــی  هرگــز 
نــدارد. به این ترتیــب اوضــاع فــروش ســاز در 
کل اســتان بهتــر شــده اســت و  شــهر مــا و در 

از ایــن بابــت خوشــحالیم.

خریــداران ســــــــــــــــــــازهای تان معمــــــــــــــــوال 
 همشــــــــهری های تـــــــان هســـــــتند یـــــــــــــــــا

 توریست ها؟
شــهر مــا اســالم آباد غــرب شــاه راهی اســت 
مســافران  می گذرنــد.  از  مســافران  کــه 
کردســتان و عــراق  کشــور و ایــالم،  جنــوب 
گــذر می کننــد؛ امــا باوجودایــن  از ایــن شــهر 
چنــدان  شــهرمان  خــوب،  پتانســیل 
ج  خــار بــا  متاســفانه  نیســت.  توریســتی 
کــردن ترمینال هــای مســافربری اوضــاع بدتر 
کــه ســابقا مســافران  هــم شــده اســت چرا
شــهر  داخــل  از  بــردم  نــام  کــه  شــهرهایی 
این طــور  دیگــر  حــاال  امــا  می کردنــد  عبــور 
ــداران  ــه همیــن علــت اغلــب خری نیســت. ب

هســتند. همشــهری های مان  مــا 

کشــور و پایتخــت هــم  بــه شــهرهای بــزرگ 
صــادرات داریــد؟

بــزرگ  شــهرهای  از  ســفارش هایی  بلــه 
البتــه  داریــم.   ... و  تبریــز  و  تهــران  مثــل 
کمتــر  کار مــا سری ســازی نیســت  ازآنجا کــه 
تولیــد  و  سری ســازی  کــه  کارگاه هایــی  از 
انبــوه دارنــد ســفارش تولیــد ســاز بــرای دیگــر 
می دانــم  امــا  داریــم،  را  کشــور  شــهرهای 
کــه در ایــن بخــش فعالیــت دارند  همکارانــی 
از میــزان اســتقبال و فــروش راضــی هســتند.

صادرات خارج از کشور چطور؟
فــروش ســاز بــه مســافران عراقــی داریــم و 
کشــور  همچنیــن ســفارش هایی نیــز از ایــن 
کــه رو بــه افزایــش اســت.  دریافــت می کنیــم 
کشــور  در برخــی از روســتاها و شــهرهای ایــن 
تنبــور، ســازی مذهبــی اســت و بــه همیــن 
ــد ایــن ســاز  دلیــل تمایــل بیشــتری بــه خری

ــد. دارن

ایــن  خریــد  بــرای  تمایــل  کــه  حــاال  آیــا 
تبلیغــات  و  بازاریابــی  باالســت  ســاز 
فــروش  در  شــما  بــه  نمی توانــد  بیشــتر 
کــرده و ســبب رونــق  کمــک  محصول تــان 

شــود؟ شــهرتان  اقتصــادی 
قطعــا همین طــور اســت امــا مــا ابــزاری بــرای 

بازاریابــی و تبلیــغ نداریــم. ایــن مســئولیت در 
اســت  بــر عهــده دولــت  مــورد صنایع دســتی 
که ما صنعتگران به دلیل محدودیت مالی  چرا
بازاریابــی  محصوالت مــان  بــرای  نمی توانیــم 
کنیــم. در همــه جــای دنیا دولت ها و مســئوالن 
فرهنگــی متولــی معرفــی صنایع دســتی و بومــی 

کشورشــان هســتند.

و سخن پایانی...
در جشــنواره خانــا در ســال 85 در میــان 
کردیــم.  کســب  را  اول  مقــام  غرفــه،   160
رئیس جمهــور  حضــور  بــا  نمایشــگاه  ایــن 
ــاد دارم از ایشــان  ــه ی وقــت افتتــاح شــد و ب
دائمــی  نمایشــگاهی  کردیــم  درخواســت 
بتوانیــم  تــا  شــود  راه انــدازی  شــهر  در 
محصوالت مــان را در آنجــا در معــرض دیــد 
گذاشــته و بفروشــیم. ازآنجا کــه مــا در  عمــوم 
تــردد مســافران به ویــژه مســافرانی  مســیر 
را  عــراق  کشــور  بــه  مســافرت  قصــد  کــه 
کــه بــرای رفتــن بــه  دارنــد یــا عراقی هایــی 

قــرار  می گذرنــد،  شــهرمان  از  کشورشــان 
داریــم، ایــن نمایشــگاه می توانســت خیلــی 
کنــد؛ امــا بــا این کــه  کمــک  در فــروش بــه مــا 
تومــان  میلیــون   300 حــدود  زمــان  آن 
کــرد،  کار تخصیــص پیــدا  بــه ایــن  اعتبــار 
فرمانــداری و شــهرداری بهانه هایــی آورنــد 
هرگــز  دائمــی  نمایشــگاه  ایــن  درنهایــت  و 

نشــد. ســاخته 
 همچنیــن بــرای دریافــت وام و تســهیالت 
نیــز بســیار مشــکل داریــم. مــاه قبــل قــرار بــود 
ــه مــن وام داده شــود؛  50 میلیــون تومــان ب
ــود  ــرار ب کســب شــد و ق موافقت هــای اولیــه 
بــا ســود 4 درصــد ایــن وام بــه مــن تعلــق 
کردنــد  عنــوان  بانــک  مدیــران  امــا  گیــرد 
زیــاد  ایــن مقــدار وام  بــه تشــخیص آن هــا 
اســت و مبلــغ 18 میلیــون تومــان بــرای مــن 
کار مــن  گــره ای از  کافــی اســت! ایــن مبلــغ 
هســتند  گله هایــی  این هــا  نمی کنــد.  بــاز 
کــه ســایر صنعتگــران و هنرمنــدان بخــش 

دارنــد. نیــز  صنایع دســتی 

فرهنگ منطقه 
باالتر رفته و 

خانواده ها 
با این که 

زندان شان به  فر
سمت موسیقی 

و آموزش گرایش 
پیدا کنند، 

مخالفتی ندارند

نسل عوض شده 
و همان جوانانی 

که در دهه هفتاد 
ید ساز  اجازه خر
وز  نداشتند، امر

زندان شان  برای فر
ساز می خرند و 

دوست دارند آن ها 
به سمت موسیقی 

وند و می دانند  بر
هنر هرگز منافاتی 

با کسب علم و 
تحصیل ندارد
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گردشگری و صنایع دستی

 علی شجاعی
 عضو هیئت مدیره آژانس مسافرتی و 

طبیعت گردی داالهو

گردشــگران  کرمانشــاه را بایــد بهشــت 
و  تاریخــی  کــز  مرا و  کــه صنایع دســتی  اســتانی  دانســت. 
گردشــگران رقــم  غذاهــای محلــی آن، ســفر جذابــی را بــرای 
کیــد بــر آثــار تاریخــی و چشــم بســتن  می زنــد؛ امــا شــاهد تا
کهــن بــوم هســتیم. میــراث عظیمــی  بــر میــراث معنــوی ایــن 
مردمــان  درآمدزایــی  بــرای  مهــم  منبعــی  می توانــد  کــه 
کــه صنایع دســتی،  ایــن اســتان باشــد. فرامــوش نکنیــم 
ــت  ــگری اس گردش ــق  ــی مناط ــعه محل ــرای توس ــکاری ب راه
گســترده تر درآمــد آن، بــه رفــاه عمومــی  و بــه دلیــل توزیــع 

کمــک می کنــد. منطقــه 
اســتان  معنــوی  و  طبیعــی  فرهنگــی،  میــراث  به رغــم 
درآمدهــای  از  چشــمگیری  ســهم  دیــار  ایــن  کرمانشــاه، 
نبــود  آن  دلیــل  کــه  نــدارد  کشــور  صنایع دســتی 
کافــی بــرای فــروش ایــن محصــوالت در  زیرســاخت های 
اســتان و بازارهــای ملــی و جهانــی اســت. نکتــه مهــم ایــن 
گردشــگران  کــه ضعــف ایــن زیرســاخت ها در حــوزه  اســت 
گردشــگران داخلــی اســت. به گونــه ای  خارجــی بیشــتر از 
ــز و حرفــه ای بــرای عرضــه محصــوالت  کــه بازارهــای متمرک

اســت. نگرفتــه  شــکل  اســتان  صنایع دســتی 
عــدم  بــه  مربــوط  حــوزه،  ایــن  در  ضعــف  مهم تریــن 
بــه  بــرای معرفــی میــراث خــود  تــالش مســئوالن اســتان 
میــان  در  کرمانشــاه  از  امــروز  آنچــه  و  اســت  گردشــگران 
افــکار عمومــی شــناخته میَ شــود، ناشــی از یــک برداشــت 
از جاذبه هــا و ســوغات آن اســت.  عــام و غیرتخصصــی 
گردشــگران خارجــی شــدت بیشــتری  ایــن ضعــف در حــوزه 
کرمانشــاه را تنهــا  دارد و آن هــا اطالعــات خــود از اســتان 
می کننــد  کســب  گردشــگری  عمومــی  دانشــنامه های  از 
کرمانشــاه به خوبــی  آنجــا، صنایع دســتی اســتان  کــه در 

نشــده اند. معرفــی 
اســتان  شــدن  شــریک  بــرای  نخســت  مرحلــه  در  پــس 
کــه  کرمانشــاه در درآمدهــای صنایع دســتی، نیــاز اســت 

معرفــی  بــرای  مدونــی  برنامه ریــزی  اســتان  مســئوالن 
گردشــگران انجــام داده و در ایــن باره  محصــوالت خــود بــه 
گردشــگران خارجــی اختصــاص  ســهم ویــژه ای را نیــز بــه 
دهنــد .آن چنان کــه اســتان اصفهــان توانســته اســت در 
ایــن میــان، بــا معرفــی بهینــه صنایع دســتی و برخــورداری 
در  حضــور  و  نقش جهــان  همچــون  بازارهایــی  از 
فروشــگاه های دیگــر ازجملــه شــهر تهــران، ســود خوبــی را 
کنــد. نصیــب صنعتگــران و هنرمنــدان صنایع دســتی خــود 
افزایــش  بــرای  عاملــی  می توانــد  کــه  دیگــری  نکتــه 
تامیــن  باشــد،  کرمانشــاه  اســتان  صنایع دســتی  فــروش 
ایــن  معرفــی  و  فــروش  بــرای  مجــازی  زیرســاخت های 
اســت.  مشــتریان  ســایر  و  گردشــگران  بــه  محصــوالت 
به خوبــی  ظرفیــت  ایــن  از  کرمانشــاه  شــهر  متاســفانه 
گــردش مالــی آن  ــه همیــن دلیــل، از  اســتفاده نمی کنــد و ب
ک تر  کــم بهــره مانــده اســت. ایــن وضعیــت زمانــی اســفنا
نــگاه  اســتان  کوچک تــر  شــهرهای  بــه  کــه  می شــود 
کــه معبــد  کنــگاور  کنیــم. به عنــوان نمونــه در شهرســتان 
آناهیتــا در آن واقــع شــده و همــواره توریســت ها عالقــه 
زیــادی بــرای دیــدن آن دارنــد، فقــر شــدید فروشــگاه های 

دارد. وجــود  صنایع دســتی 
و  ســرمایه  نبــود  اســتانی،  مســئوالن  توجیــه  شــاید 
و  باشــد  زیرســاخت ها  ایــن  توســعه  بــرای  ســرمایه گذار 
را  اســتان  گردشــگری  حــوزه  ضعف هــای  بهانــه  ایــن  بــا 
گفــت راه حــل ایــن مشــکالت  کننــد؛ امــا بایــد  الپوشــانی 
چنــدان پیچیــده نیســت و می تــوان بــه اتــکای خــود مــردم 
از  بخشــی  موقــت  به صــورت  کرمانشــاه،  مهمان نــواز 

کــرد. حــل  را  زیرســاخت ها  مشــکالت 
به عنــوان نمونــه توســعه فــروش صنایع دســتی از طریــق 
هتل هــا و اقامتگاه هــای بوم گــردی در اســتان و همچنیــن 
ترویــج و ایجــاد فروشــگاه- رســتوران های خانگی از طریق 
کــه  کارگشاســت  تســهیل شــرایط اعطــای مجــوز، ترفنــدی 
کمــک موثــری بــه توســعه صنایع دســتی اســتان  نه تنهــا 
اســتان  در  اشــتغال  افزایــش  زمینه ســاز  بلکــه  می کنــد، 

خواهــد شــد.

همه چالش های بهشت گردشگری
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در سایت های راهنمای مسافرت به ایران، اطالعاتی 
این،  بر  عالوه  بودیم.  خوانده  کرمانشاه  مورد  در 
عکس هایی از لباس های شاد زنان کرد ایرانی نیز دیده 
که سارا عالقه مند بود نمونه هایی از آن را برای  بودیم 
خودش بخرد؛ اما مرور اخبار زلزله کرمانشاه، ما را دچار 
کرمانشاه  که آیا می توانیم به راحتی به  کرده بود  تردید 
کنیم یا نه؟ در تهران از راهنمای خود خواستیم  سفر 
کرمانشاه یا  اطالعات دقیق تری در مورد دیدنی های 
کردستان به ما بدهد. ما می خواستیم بر اساس این 
کردستان سفر  به  که فقط  بگیریم  اطالعات تصمیم 
مسافرت  از  بخشی  هم  کرمانشاه  است  الزم  یا  کنیم 
که  ما را تشکیل دهد. راهنما با تلفن از دوست خود 
»شریف« نام داشت خواست که به البی هتل ما بیاید. 
کرمانشاه است و در دانشگاه تهران  که متولد  شریف 
کرمانشاه  از  آن قدر  می خواند،  جامعه شناسی  رشته 
صحبت کرد و عکس ها و فیلم های جالبی را در گوشی 
شدیم  عالقه مند  ما  که  داد  نشان  ما  به  خود  تلفن 
کرمانشاه  استان  به  را  ایران  به  خود  سفر  از  روز  سه 
در  زلزله  که  کرد  یادآوری  ما  به  او  دهیم.  اختصاص 
کثر دیدنی های  غرب استان کرمانشاه آمده است ولی ا
همین  به  و  دارند  قرار  استان  شرق  و  مرکز  در  استان 
دلیل، سفر ما ربطی به مناطق زلزله زده ندارد. هرچند 
گر مایل باشیم، جاده ها در وضعیت خوبی قرار دارند و  ا

می توانیم نگاهی هم به مناطق زلزله زده بیندازیم.
اما سارا که قبال تصاویر تلخی از این زلزله را در اینترنت 
و تلویزیون دیده بود ترجیح داد که ثالث و قصرشیرین 
در برنامه ما قرار نداشته باشند. هواپیمای ما حوالی 
کرمانشاه به زمین نشست.  کوچک  ظهر در فرودگاه 
از آنجا، طبق برنامه ای که از قبل داشتیم، برای ناهار به 
طاق بستان رفتیم که هم برکه آب زیبایی داشت و هم 
کتیبه های تاریخی در کوه. غذا را هم از گوشت خوشمزه 
گوسفند سفارش دادیم که ایرانی ها به آن »دنده کباب« 

می گفتند.
تکیه  از  عصر  هتل،  در  کوتاه  استراحتی  از  بعد 

کردیم.  کرمانشاه دیدن  معاون الملک و بازار تاریخی 
کره  از برنج، شکر و  که اغلب  کرمانشاه  شیرینی های 
دیدن  بودند.  خوشمزه  خیلی  شده اند،  درست 
صنایع دستی کرمانشاه در بازار، برنامه دومین روز سفر 
گرفته  کامل تغییر داد. سارا تصمیم خود را  ما را به طور 
بود که برای موزه شخصی مان که یک اتاق خانه است 

چیزهای جدیدی بخرد.
فردای آن روز بعد از خوردن صبحانه مفصل در هتل به 
سمت بازار رفتیم. اولین خرید ما یک چاقوی زیبا و پر 
از نقش و نگار و نگین های رنگی در دسته و غالف آن 
که فقط پنج دالر بود تا وقتی به  بود. عکس این چاقو 
گرام سارا ماجراهای  فلورانس رسید، در صفحه اینستا
جالبی را برای ما به همراه داشت. ما مجبور شدیم به 
ابزار  یک  فقط  این،  که  دهیم  توضیح  خود  دوستان 
کردیم،  که ما به آن سفر  کشوری  دکوری است و ایران 
کشور همسایه ایران و در  کامال امن است. داعش در 
کمی بعد  عراق فعال است و ایرانی ها عرب نیستند. 
پارچه ای  مردانه  کفش  یک  به  نوبت  چاقو،  خرید  از 
رسید که ایرانی ها  به آن گیوه می گویند. این کفش با نخ 
گر روی آن آب بریزد، خیلی  ضخیم بافته شده است و ا
زود پایتان خیس می شود. برای همین فقط می توان از 

آن در روزهای آفتابی استفاده کرد.
سارا خیلی دوست داشت که مدل زنانه این کفش هم 
برای خرید وجود داشته باشد ولی همه مدل ها فقط 
مردانه و بدون پاشنه اضافی بود. البته رنگ این کفش 
که اغلب مردان  کفش های چرمی سیاه و قهوه ای  با 

ایرانی به پا می کنند، حسابی فرق دارد.
از  که  بود  شطرنج  بازی  تخته   یک  ما،  خرید  سومین 
گردو ساخته شده است. همه مهره ها  چوب درخت 
از جنس چوبی هستند و فقط کف آن ها، تکه ای پارچه 
قرمز رنگ چسبیده شده است. قیمت این سوغاتی 
گران به نظر می رسید 35 دالر؛ درحالی که ما برای  کمی 

ج می کردیم. هرروز سفر خودمان حدود 25 دالر خر
خرید کردن در بازار کرمانشاه که سقف آن به مسجدها 

از  کمی  تعداد  بود.  سختی  کار  داشت،  شباهت 
فروشندگان زبان انگلیسی بلد بودند. آن ها هم فقط 
می توانستند چند کلمه صحبت کنند و اعداد را به دالر 
که انگلیسی بلد بودند، به  کسانی  کنند. البته  اعالم 
ما در خرید از مغازه های دوستان شان کمک می کردند.
برای شب توسط یکی از مغازه داران، به یک مهمانی 
شدیم.  دعوت  شهر  نزدیک  روستایی  در  عروسی 
لباس های زنان بسیار زیبا بود و اغلب آن ها موهای 
خود را با روسری رنگین پوشانده بودند. آهنگ های 
کرمانشاهی که از بلندگو پخش می شد بسیار شاد بود. 
مراسم  از  فیلم برداری  یا  انداختن  عکس  اجازه  ما  به 
یک  همراه  به  را  محلی  آهنگ  ده ها  ولی  ندادند  را 
فلش مموری به ما هدیه دادند. شام پایان مراسم هم 
چند غذای مختلف بود که همگی مقدار زیادی گوشت 

گوسفند با تزئینات مختلف به همراه برنج سفید بود.
صبـح روز بعـد طبـق برنامـه قبلـی بـه چنـد اثـر تاریخـی 
بـه  بـزرگ  مجسـمه  یـک  زدیـم؛  سـر  شـهر  بیـرون  در 
آناهیتـا  معبـد  یونانـی(،  جنگـی  )قهرمـان  هرکـول  نـام 
در  و  بـود(  ایـران  تاریخـی  ارتـش  فرمانـده  کـه  )زنـی 
کارگاه بـزرگ  کـه یـک  آخـر نیـز روسـتایی بـه نـام فـش 
کارگاه هـای  از  فـش  در  بـود.  زهـی  سـازهای  سـاخت 
کـه سـاز ایرانـی بـه نـام سـه تار  کردیـم  کوچکـی دیـدن 
کـه یک سـمت آن میله چوبی  می سـاختند. ایـن سـاز 
خالـی  تـو  و  چوبـی  نیم کـره ای  آن  سـمت  یـک  و  دراز 
کشـیدن  کـه بـا  اسـت، چهـار رشـته سـیم مسـی دارد 
می دهـد.  غمگیـن  صـدای  آن،  روی  انگشـت  ناخـن 
گاهـی به جـای ناخن دسـت از قطعه فلزی کوچکی به 
نـام زخمـه اسـتفاده می شـود. مـن بـا شـنیدن قیمـت 
12 دالری این سـاز، وسوسـه شـدم و یکی برای خودم 
خریـدم؛ امـا هنـوز نمی توانـم بـا آن حتـی یـک آهنـگ 
کار  کوتـاه بزنـم. فروشـنده می گفـت بـرای یادگیـری ایـن 
کافـی برای  بایـد دو هفتـه در روسـتا بمانـم؛ امـا فرصت 
کار نداشـتیم چـون در دو هفتـه آینـده قـرار بـود از  ایـن 

کنیـم. کردسـتان، اصفهـان و یـزد دیـدن 

کشورمان به ایتالیا بازگشتند.  ک  کیلومتر در خا کردن 9 هزار  که چندی پیش به ایران آمدند و پس از طی  کن فلورانس ایتالیا هستند  گردشگران سا سارا و مایکل 
گزارش های دیگری در مورد  که حاوی  کردند. این خاطرات در شماره ای از این مجله منتشر شد  آن ها بخشی از خاطرات سفر خود را در نشریه جورنال ایتالیا منتشر 

ایران نیز بود.
کرمانشاه اشاره دارد. که به استان  آنچه در ادامه می آید بخش های از سفرنامه سارا و مایکل است 

روایتساراومایکلگردشگرانایتالیاییازسفربهکرمانشاه

گیوه خریدیم و دنده كباب خوردیم
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که در این پروژه به چشم می آید، طراحی، معماری و  کرمانشاه در حال شکل گیری است. از مسائل بسیار مهمی  بنای عظیم و منحصربه فرد ساختمان جدید اتاق 
اندیشه ای است که در این بنا به کاررفته و بی شک از دید معماران و طراحان داخلی و خارجی پوشیده و پنهان نخواهد ماند. گفت وگو با دکتر نیما مکاری که مدیریت 
ح، فرازونشیب هایی  طراحی این پروژه را برعهده داشته است، خواننده را تا حدودی با ابعاد کمی و کیفی این بنای منحصربه فرد آشنا می کند. چگونگی آغاز این طر

گفت وگو را به خود اختصاص داده است. که در آن به کاررفته، بخش عمدۀ این  که داشته، اندیشه و ظرافت و همتی 

نیمامکاری،معمارساختمانجدیداتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیکرمانشاه:

اتاق لوكزامبورگ، الگوی اتاق كرمانشاه
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گفت وگو خواهشمندم خودتان را  در ابتدای 
معرفی کنید و از پروژه های قبلی تان بگویید؟

غ التحصیل دکترای معماری از واحد علوم   فار
و  من  فعالیت های  هستم.  تهران  تحقیقات 
گروهم در عرصه معماری به دو دسته تقسیم 
طریق  از  که  معماری  طرح  یکی  می شود؛ 
ارگان های ذی ربط به مسابقه گذاشته می شود 
که در آن فعالیت داریم. دیگری هم پروژه های 
اجرایی. در ایران ما را بیشتر به واسطه مسابقات 
معماری می شناسند زیرا مهم ترین و بیشترین 
مسابقات معماری را همیشه دفتر ما برده است.
آرشیتکت چاپ  از طرف مجله  در سال 2015 
لندن به عنوان دومین معمار جوان خاورمیانه 
شرایط  خیلی  انتخاب  این  شدم،  انتخاب 
خیلی  ما  پروژه  زمان  آن  در  و  داشت  سختی 
همیشه  که  دلیل  این  به  شد،  دیده  خوب 
کردیم، برگرفته  که در ایران طراحی  پروژه هایی 
کانتکست یا زمینه بومی و میهنی بوده  از یک 
و به دلیل بازسازی تفکرهای سنتی و آنچه در 
زمینه گرا  رویکرد معماری  به عنوان  ما  فرهنگ 
شناخته می شد، لقب برگزیده ویژه مسابقات را 

به من دادند.
مهم ترین مسابقات معماری که در طول 10 سال 
اخیر در کشور برگزار شد، یکی مسابقه بین المللی 
ایران  و دفاع مقدس  اسالمی  انقالب  باغ موزه 
 140 حضور  با  که  بود  هکتار   16 مساحت  به 
شرکت کننده، شامل 25 شرکت کننده خارجی 
و 115 شرکت کننده داخلی برگزار شد و دفتر من 
رتبه اول رقابت را کسب کرد. همچنین چند ماه 
پیش هم دیگر مسابقه بزرگ این 10 سال اخیر 
تحت عنوان مسابقه بزرگ موزه جامع آستان 
قدس رضوی به مساحت 9 هکتار برگزار شد که 
در این مسابقه هم دفتر من رتبه اول رقابت را 
کسب کرد. در زمینه پروژه های معماری نیز دفتر 
من فعالیت های زیادی داشته است، اما بهترین 
پروژه هایی که کار کردم در حال ساخت هستند 
و هنوز تمام نشده اند، به جز پروژه مرکز تجارت 
امارات امرالد استار در تهران به مساحت 18 هزار 
 Dark( متر که این پروژه کاندید جایزه دارک اوارد
Award( در آمریکا شد، زیرا در مسائل نورپردازی 

هم خیلی دیدگاه خاصی داشت.
بازرگانی  اتاق  برای  طرح  این  آغاز  از   قبل 
و  بایدها  گی ها،  ویژ درباره  آیا  کرمانشاه، 
نبایدهای آن با شما صحبت شده بود یا شما 
با نوع دیدگاه و تجربه خودتان طرح را ارائه 

کردید؟
رزومه  دید.  را  ما  رزومه  کارفرما  شروع  بدو   در 

معمار  به عنوان  سال  آن  در  من  که  تصویری 
جوان خاورمیانه انتخاب شده بودم. پس ازآن، 
با نوع نگاه ما نسبت به پروژه ها آشنایی پیدا کرد 
که می توانیم از پس پروژه اتاق  کرد  و احساس 

بازرگانی بربیاییم.
مسابقه ای  دادیم،  تحویل  که  رزومه ای  در 
تحت عنوان ساختمان اتاق بازرگانی قزوین نیز 
کسب  که، در آنجا من رتبه سوم رقابت را  بود 
خوبی  خیلی  شناخت  ازاین رو،  بودم.  کرده 
نسبت به برنامه فیزیکی پروژه، صورت مسئله 
که  طرح و شرایط عمومی اتاق بازرگانی داشتم 
در طراحی جدید ساختمان اتاق بازرگانی هم 
که با آقای  کرد؛ اما زمانی  کمک زیادی به من 
کاشفی صحبت کردیم، نقطه نظرات کارفرما به 
که از پیش داشتیم،  اسناد و صورت مسئله ای 
قبال  در  کارفرما  خواسته  نوع  شد.  اضافه 
ساختمان جدید اتاق بازرگانی، از ویژگی های 
مهمی بود که به عنوان یکی از الیه های طراحی 

به آن ایده ها و کارکردهای اولیه اضافه شد.
زمینـه  ایـن  در  هـم  زیـادی  محدودیت هـای 
کـه محدودیت هـای طـرح از اولیـن  داشـتیم؛ 
کیـد  کارفرمـا بـود و بـر آن تا گفتمان هـای مـا بـا 

زیـادی شـد.
آیا برای انجام این پروژه دیگر ساختمان های 
نقاط  سایر  در  تجارت  و  اقتصاد  با  مرتبط 

جهان را مورد مطالعه قرار دادید؟
کاشفی جلسه ای  قبل از شروع طراحی با آقای 
که از ایشان پرسیدم ساختمان های  داشتیم 
است.  صورت  چه  به  دیگر  بازرگانی های  اتاق 
که درباره اتاق بازرگانی های  انتظار من این بود 
کنند اما در جواب من  شهرهای دیگر صحبت 
یک سری اسالید از اتاق بازرگانی کشورهای دیگر 
مانند هلند، لوکزامبورگ و فرانسه و ... را نشانم 
دادند و این برای من جالب بود. همچنین درباره 
نکات مثبت و حتی نحوه متریال ها، بازشوها 

کارفرما و عملکردهای  و برخورد ارباب رجوع با 
کلیات ساختمان چند  پروژه و ... و نیز درباره 
که  کردیم و نقطه نظراتی  اتاق بازرگانی صحبت 
ایشان در قبال اتاق بازرگانی های موفق داشت 
بازرگانی  اتاق  ساختمان  کردیم.  تحلیل  را 
لوکزامبورگ خیلی مدنظر ایشان بود و درواقع 
می توان گفت جلسه ما به کارکردها، نوع ساختار 
این پروژه، عملکردها و ... اختصاص پیدا کرد که 
آن چیزی که قرار است به عنوان ساختمان اتاق 
کنیم تا چه اندازه می تواند به  بازرگانی طراحی 

 صورت مسئله کرمانشاه نزدیک باشد.
و  فرم گرا  دسته  دو  در  را  ساختمان ها  گر  ا
کنیم، این ساختمان بیشتر  کارکردگرا تقسیم 

در کدام دسته قرار می گیرد؟
است  ایران  پروژه های  معدود  جزو  پروژه  این 
دارد.  هم زمان  را  کارکردها  این  دوی  هر  که 
گر از جنبه فرم به  بسیاری از پروژه ها در ایران ا
که  کنیم، یعنی پروژه هایی   صورت مسئله نگاه 
قرار می گیرند،  یا فرم گرا  در دسته تندیس گونه 
کثر  ا در  ندارند.  خوبی  کارکردهای  جد  به 
عملکردی  ساختار  به صورت  که  پروژه هایی 
شکل می گیرند، چون به شکل گیری همجواری 
در  فرم  موضوع  معموال  می دهند،  اهمیت 
آن ها ضعیف تر است؛ اما این پروژه جزو معدود 
که هم زمان به هر دوی این  پروژه هایی است 

موضوعات نگاه اجمالی داشته است.
گی زیبایی شناختی، چه  عالوه بر توجه به ویژ
طراحی هایی در این پروژه انجام شده است؟
با  موضوعی  یک  پروژه،  این  طراحی  اسم  در 
که  اولین چیزی  داریم.  اداری  عنوان عملکرد 
که ساختمان اتاق  به ذهن می رسد این است 
جنبه  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
به  دقیق تری  اجمالی  نگاه  گر  ا دارد.  اداری 
می شوید  متوجه  بیندازید،  مجموعه  برنامه 
مسائل جدی تر از فضاهای اداری در آن شکل 

وع  قبل از شر
طراحی با آقای 

کاشفی جلسه ای 
داشتیم که از 

ایشان پرسیدم 
ساختمان های 

اتاق های 
رگانی های  باز

به چه صورت 
است؛ انتظارم 
این بود درباره 

رگانی های  اتاق باز
شهرهای دیگر 
صحبت کنند، 

اما در جواب من 
یک سری اسالید 
رگانی  از اتاق باز
کشورهای دیگر 

مانند هلند، 
لوکزامبورگ و 

فرانسه نشان 
دادند و این برای 

من جالب بود
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می گیرد؛ یعنی این پروژه در ذات خودش یک 
فضای اداری دارد اما یک  دانه درشتی به عنوان 
فضای  که  می گیرد  شکل  آن  در  آمفی تئاتر 
فرهنگی را تشکیل می دهد و نحوه برخوردی 
را می سازد که مراجعه کننده ها از بیرون می آیند 
کاری ندارند اما با آمفی تئاتر سر و  و با مجموعه 
کار دارند. در این پروژه دقیق تر که می شویم یک 
گرفته  که در آن جای  کوچکی را می بینیم  موزه 
است و به شدت خدماتی است و ارباب رجوع 
می کند.  برقرار  مستقیم  ارتباط  پروژه  با  هم 
می کنید  نگاه  بیشتری  دقت  با  که  برنامه  به 
هم  ویژه  مهمان های  یک سری  که  می بینید 
کامال  که حوزه عملکرد وی آی پی آن ها  می آیند 
متفاوت از ناظران، باشندگان یا مراجعه کنندگان 
مجموعه است. با وجود این که فضای طراحی 
کوچک پنج هزار مترمربعی است  یک فضای 
اما چند عملکردی است. باید به بهترین نحوه 
کرد. هیچ کدام  کدام از این حوزه ها نگاه  به هر 
را  یکدیگر  مستقیم  به صورت  نباید  این ها  از 
گر این اتفاق بیفتد  که ا تحت الشعاع قرار دهند 
اتاق  افتتاح ساختمان جدید  از  مطمئنا پس 
کرمانشاه باید تغییرات بنیادین رخ دهد تا پروژه 

دستخوش اتفاقات عجیب وغریب نشود.
اتاق  مسئوالن  با  که  جلساتی  در  همچنین 
بازرگانی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که یک 
سری عملکردها باید در ساختمان قرار بگیرند 
اما لزوما نباید در مجاورت یکدیگر باشند. برای 
که  نمونه صورت اولیه پروژه بر اساس این بود 
روز  هر  که  جایی  یعنی  اداری  ساختمان های 
ارباب رجوع می آید یک بخش است و یک دسته 
فضا هم به ارباب رجوع نیازی ندارند. این دو را 
کردیم  با یک تغییر فرم در مجموعه از هم جدا 
و یک بازو به صورت گشایش یافته ایجاد شد به 
دوطبقه همکف که در بخشی از آن ارباب رجوع 
کارشناسی  فضای  دیگر  بخش  و  دارد  حضور 
مجموعه است که استفاده کننده کمتری از فضا 

دارد. این دو در بدو شروع از هم جدا شدند.
داشته  مجموعه  سایت  به  اجمالی  نگاه  گر  ا
در  قطوری  سبز  کمربند  دید  خواهید  باشید، 
که در نگاه اول  گرفته است  پیشانی سایت قرار 
گر بتوانیم از  ذهن تان را درگیر می کند. فکر کردیم ا
این کمربند سبز استفاده کرده و در مرحله بعدی 
وارد فضای پروژه کنیم شهر و پروژه یا پروژه و شهر 
در یکدیگر جاری می شوند و این فضای سبز، 
فرصت این را پیدا می کند؛ به نحوی که وقتی آن 
کرد اجازه داد فضای سبز به  گسترش پیدا  بازو 
که  کند  داخل حیاط خلوت مجموعه راه پیدا 

در انتهای پروژه به یکدیگر دوخته می شوند و 
فرمی واحد را می سازند که مجموعه آمفی تئاتر و 
حوزه فرهنگی را به خود اختصاص داده است؛ 
که نیاز است پروژه همگرا شود حوزه  یعنی آنجا 
فرهنگی است زیرا مردم از طیف های مختلف در 
آنجا قرار می گیرند؛ اما در بقیه بخش ها این بازو از 

یکدیگر گشایش یافته است.
نکته دیگر این است که بازوی سمت راست که 
حوزه فضای اداری را می سازد یک طبقه شد 
که در مقابل طبقه  کرد  و این فرصت را ایجاد 
ایجاد  سبز  روف گاردن  یک  مجموعه  فوقانی 
که ورودی اصلی آن از فضای وی آی پی  شود 
این  در  توانستیم  یعنی  است؛  باالیی  طبقه 
کنیم. در طبقه  اجرا  پروژه چند الیه مختلف 
دوم فضاهایی را تجربه می کنید که برای اعضای 
کافی شاپ و اتاق  هیئت نمایندگان است، یک 
گرفته و برعکس طبقه  وی آی پی در آن شکل 
که تماما فضاهای پرتردد در آن  همکف است 

قرار دارد.
ایده ای که به نظرم خیلی مهم بود در این پروژه 
گر ساختمان فعلی اتاق  که ا قرار بگیرد این بود ـ 
ـ فضایی تحت عنوان موزه  کرمانشاه را ببینید 
گرفته است.  که در طبقه سوم قرار  وجود دارد 
به  ارباب رجوع  به صورت  کسی  کنون  هم ا گر  ا
اتاق بازرگانی بیاید هیچ وقت این فقط را درک 
نمی کند. در شرایط جدید این موزه را در طبقه 
ارباب رجوع  که  زمانی  مدت  تا  دادیم  قرار  اول 

کارش را انجام می دهد از موزه هم بازدید کند.
نمایندگان،  اتاق های  فوقانی  طبقه  در 
قرار  وی آی پی  و  هیئت مدیره  هیئت رئیسه، 
که با سه پله ای  گرفته است و یک سالن انتظار 
که درون آن قرار گرفته است، هیئت نمایندگان 
مجموعه  سقف  به  را  وی آی پی  اعضای  و 
اولین  از  این،  و  می کند  متصل  پایین  طبقه 
جهان  تاریخ  در  معماری  هنر  دستاوردهای 
چنین  دنیا  در  پروژه ای  هیچ  در  یعنی  است؛ 
که  که فضای سقف  چیزی را تجربه نمی کنید 
از فضای بیرون است و نه بخشی  نه بخشی 
که جنبه تزئیناتی  از فضای درونی، با پلکانی 
دارد، حوزه سالن های انتظار را به داخل وارد 
عملکردی  ساختار  نظر  از  موضوع  این   کند. 
داشته  زیبایی شناسی  جنبه  بسیار  می تواند 

باشد.
در  محدودیت هایــی  و  مالحظــات  چــه 

اســت؟ بــوده  موثــر  اثــر  ایــن  طراحــی 
آن  قرارگیری  علت  به  اثر،  این  طراحی  در 
یک  کرمانشاه  فرودگاه  پرواز  مخروط  در 

داشت.  وجود  متری   14 ارتفاع  محدودیت 
که این مسئله برای ما ایجاد می کرد  مشکلی 
که وقتی نمی توانید در ارتفاع حرکت  این بود 
یک  طراحی  سمت  به  ناخواسته  کنید، 
کشیده و افقی در مجموعه سوق داده  پروژه 
می شوید تا بتوانید بحث فیزیکی پروژه را حل 

کنید.
اتاق  مانند  دیگر  بازرگانی  اتاق های  به  گر  ا
است،  ساخت  حال  در  که  قزوین  بازرگانی 
طبقه   9 در  دید   خواهید  بیندازید،  نگاهی 
شکل گرفته است، ولی اینجا در بهترین حالت 
ممکن روی زمین فقط سه طبقه می توانستیم 
داشته باشیم و این یک محدودیت انکارناپذیر 
کشیدگی شمالی و جنوبی پروژه  بود. از طرفی 
که سبب  کسترممی هست  درواقع یک نقطه ا
شود.  غربی  شرقی  پروژه  ناخواسته  می شد 
تابش  بحث  برای  باید  غربی  شرقی  پروژه 
یک سری تمهیدات داشته باشد که با استفاده 
شمالی  جبهه  به  را  پوسته  لغزان،  نمای  از 

جنوبی تبدیل کردیم.
که در این پروژه   هر پرسش، سوال یا راهکاری 
مطرح شد، با خودش یک سری ایده طراحی 
آورد و از آن مهم تر یک سری محدودیت ها. این 
مجموعه بین این محدودیت ها، رهیافت ها و 
دستاوردها لغزان بود و این، پیچیدگی های کار 
طراحی را زیاد می کرد. یکی از نکات مثبت این 
کارفرما هم صحبت  گر با  که فکر می کنم ا پروژه 
مشاور  که  است  این  دارد  کید  تا آن  بر  کنید، 
مجموعه  فیزیکی  برنامه  میزان  پروژه،  قبلی 
را در هفت هزار و 500 متر تا هفت هزار و 700 
متر قابل اجرا دیده بود، اما ما توانستیم فقط 
خواسته های  متر   250 و  هزار  پنج  در  فقط  و 
کارفرما را جوابگو باشیم، یعنی هیچ گونه فضای 

رگانی  اگر اتاق باز
فعلی را ببینید، 

فضایی تحت 
عنوان موزه 

وجود دارد که در 
طبقه سوم قرار 

گرفته است و اگر 
کسی به صورت 

ارباب رجوع به اتاق 
رگانی بیاید  باز

هیچ وقت این فضا 
را درک نمی کند؛ اما 

در شرایط جدید 
این موزه در طبقه 

اول قرار گرفته تا 
در مدت زمانی که 
ارباب رجوع کارش 

را انجام می دهد 
از موزه هم بازدید 

کند

گفت وگوی ویژه
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پرتی در مجموعه ایجاد نشد و فضاها در این 
طرح لغزان در یکدیگر هستند.

فضای  متر  زیر 250  شاید  مجموعه  این  کل   
دسترسی داشته باشد که من فکر می کنم یک 
دستاورد خیلی خوب برای اتاق بازرگانی است. 
گر یک پروژه متری سه الی  با توجه به این که ا
با  باشد،  داشته  هزینه  تومان  میلیون  چهار 
کاهش دو هزار متر چیزی نزدیک به شش یا 
کار  هشت میلیارد تومان به نفع اتاق بازرگانی 
کردیم که فکر می کنم مهم ترین دستاورد پروژه 

است.
 محیط جغرافیایی در این طراحی اثر داشته 

است یا خیر؟
شرایط  از  بخشی  جغرافیایی  محیط   قطعا 
فوق لیسانس  مقطع  در  من  است.  طراحی 
همین  به  و  می دهم  درس  را  اقلیم  مبحث 
سبب و ناخواسته ذهنم پیرامون این موضوع 
کامال  شرطی است، چون با دانشجوهایم نیز 
کلنجار می روم و  در مورد موضوعات اقلیمی 

به این مسئله به صورت خاص توجه می کنم.
 با مطالعه اجمالی روی کرمانشاه می دانستیم 
این استان آب و هوای نسبتا سرد و کوهستانی 
دارد و جزو سردترین اقلیم ها در ایران است و 
این شرایط، ما را به آن سو  برد که برخالف خیلی 
از ایده هایی که برای اتاق بازرگانی کار می شود و 
استفاده از الگوی متمرکز درون گراست، این بار 
ساختمان الگوی متمرکز برون گرا داشته باشد. 
این الگوی متمرکز برون گرا کامال برگرفته شده از 
ساختار اقلیمی مجموعه است. فضاهای آزاد 
فضای  هرگونه  و  گرفت  قرار  پروژه  حواشی  در 
که تابش آفتاب به آنجا وجود نداشت را  بسته 
در اثر قرار ندادیم تا از بحث عمق تابش و تونل 

هوا در امان باشیم.
ح را بیان کنید؟  خصوصیات ویژه این طر

این پروژه یک ویژگی خیلی مهم دارد و آن 
آن  پارکینگ  رمپ  به  گر  ا که  است  این  هم 
کنید، خواهید دید چیزی حدود 105  دقت 
نیمی  که  کردیم  حل  اثر  دل  در  پارکینگ 
دیگر  نیمی  و  یک  منفی  فضای  در  آن ها  از 
که  در سایت است. در ضمن خواهید دید 
بازوها  از  یکی  کنار  از  مجموعه  رمپ  شیب 
گر از بغل به پروژه نگاه  پایین رفته است و ا
کنید، احساس نمی کنید پروژه 14 متر است، 
است؛  متر   17 پروژه  می رسد  نظر  به  بلکه 
یعنی توانستیم سه متر به ارتفاع پروژه کمک 
کوتاه قامت دیده نشود؛ یعنی  کنیم تا پروژه 
صورت مسئله  وارد  پارکینگ،  رمپ  مسیر 
کرد یک مقداری پروژه  کمک  معماری شد و 
یکی  این  می کنم  فکر  برسد.  نظر  به  بلندتر 
وقتی  درواقع  بود.  آن  مهم  ویژگی های  از 
با  دهیم،  افزایش  را  ارتفاع  نمی توانستیم 
سایت،  به  چسبیده  نقطه  در  آن  کردن  کم 
نظر  از  حدی  تا  را  ارتفاعی  ُبعد  توانستیم 
که  کنیم  القا  فضا،  بر  ناظر  بر  روان شناسی 

کم نیست. خیلی هم ارتفاع پروژه 
 موضوع دوم هم در طبقه فضای وی آی پی 
که یک فضای بدون ستون 56 متری  است 
است. این طبقه یک دهانه 56 متری بدون 
که اولین بنا در نوع خودش در  ستون دارد 
زیادی  پل های  است.  ساختمانی  مسئله 
شده  اجرا  دهانه  این  با  که  داریم  ایران  در 
ندارد  وجود  معماری  پروژه  هیچ  ولی  باشد 
و  باشد  شده  کار  دهانه  میزان  این  با  که 
می توان آن را ویژگی منحصربه فرد بین تمام 
گر  اتاق های بازرگانی دنیا دانست، معتقدم ا
این پروژه ساخته شود در ایران رقیب ندارد 
و می توان آن را از این نظر با پروژه های در حد 

کرد. کالس جهانی مقایسه 

محورهای
مهم

درطراحیاثربهعلتقرارگیری
آندرمخروطپروازفرودگاه

کرمانشاه،محدودیتارتفاع
14متریوجودداشت.مشکلی

کهاینمسئلهایجادکرداین
بودکهوقتینمیتوانیددر

طراحیدرارتفاعحرکتکنید،
ناخواستهبهاینسمت

میرویدکهیکپروژهکشیدهو
افقیدرمجموعهداشتهباشید

تابتوانیدبحثفیزیکیطرحرا
حلکنید

اگربهساختماناتاقهای
بازرگانیدیگرماننداتاق

بازرگانیقزوینکهدرحال
ساختاست،نگاهیبیندازید،

خواهیددیددر9طبقهشکل
گرفتهاست؛ولیاینجادر

بهترینحالتممکنرویزمین
فقطسهطبقهمیتوانستیم

داشتهباشیمواینیک
محدودیتانکارناپذیربود

پروژهاتاقبازرگانیکرمانشاه
جزومعدودپروژههایایران

استکههمفرمگراستوهم
کارکردگرا؛یعنیهمزمانهم
جنبهفرموزیباییشناختی
موردتوجهقرارگرفتهوهم

کارکردوساختارعملکردی

نیمامکاری،طراحومعمار
ساختمانجدیداتاقبازرگانی

کرمانشاهدرسال2015ازطرف
مجلهآرشیتکتچاپلندن

بهعنواندومینمعمارجوان
خاورمیانهانتخابشد؛اوبه

دلیلبازسازیتفکرهایسنتی
وآنچهدرفرهنگمابهعنوان

رویکردمعماریزمینهگرا
شناختهمیشود،لقببرگزیده

ویژهمسابقاتراکسبکرد
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مقایسـه اتاق هـای اسـتانی از منظـر امتیـاز 
کلی

کل  امتیــاز  اســاس  بــر  پیـش رو  نمــودار 
احـرازشــده توسـط هـر اتــاق، نشـان می دهد 
کمـی  اختـالف  بـا  کرمانشـاه  بازرگانـی  اتـاق 
در جایـگاه سـوم و بعـد از اتاق هـای تهـران و 

اسـت. گرفتـه  قـرار  کرمـان 
روابط عمومی اتاق ایران با بررسـی وب سـایت 
کشور بر اساس چند شاخص  33 اتاق سراسر 
اصلـی و فرعـی آن هـا را مـورد مطالعـه قـرار داده 
کیفیـت  کـه از ایـن میـان می تـوان بـه شـاخص 
معرفـی واحـد، کیفیـت فنـی، کیفیـت زیبایـی 
بصـری، کیفیـت ارتباطی و خدماتی و کیفیت 

کرد. محتوایی اشـاره 
در ادامـه امتیازهـا و جایگاه های کسب شـده 
در  کرمانشـاه  اتـاق  وب سـایت  توسـط 
بخش های اصلی و فرعی را شرح می دهیم.

کیفیت فنی: رتبه سوم
در ایـن بخـش امتیازدهـی بـر اسـاس سـرعت 
کنش گـرا  وا اطالعـات،  اسـتاندارد  بارگـذاری 
بودن وب سـایت و بحث امنیت انجام شـده 
که امنیت یکی از مهم ترین  است. می دانیم 
ویژگی هـای وب سـایت حرفـه ای اسـت و در 
مهـم  کسـب وکارهای  وب سـایت  طراحـی 
امنیـت از نـکات بسـیار قابـل توجـه اسـت که 
هـم سـبب اعتبـار وب سـایت و هـم اعتمـاد 

و  پوشش  دامنه  و  دارند  معایبی  و  مزایا  هرکدام  که  دارد  وجود  مختلفی  روش های  اطالع رسانی،  برای 
کار  گفت یکی از مناسب ترین ابزارها برای این  همچنین هزینه استفاده از آن ها متفاوت است؛ اما می توان 

شبکه های اطالع رسانی اینترنتی هستند.
در کشورهای پیشرفته که در حال عبور از جامعه صنعتی به فراصنعتی یا اطالعاتی هستند بیش از 50 درصد اشتغال 
نیروی انسانی در بخش اطالعات و صنعت اطالعاتی است. درگذشته اطالعات به عنوان پیش نیاز توسعه شناخته 
کنون از آن به عنوان محور توسعه یاد می شود. سهولت دسترسی به اطالعات به عنوان یکی از  شده است ولی هم ا
که بدون آن امکان هیچ گونه  شاخص های تعیین کننده توسعه شناخته شده است. اهمیت اطالعات به حدی است 
تصمیم گیری وجود ندارد و نبود آن به فقدان تصمیم گیری یا به تصمیم گیری غلط می انجامد. ازاین رو اطالعات و 

به تبع آن دانش و دانایی را می توان مهم ترین عامل در توسعه دانست.
که روی  اینترنت سرآمد بزرگراه های اطالعاتی همگانی است و خدمات موجود روی اینترنت، نشانه خدماتی است 
که فعالیت های جاری خود را از طریق این بزرگراه ها  بزرگراه های اطالعاتی قابل  عرضه است. تعداد روزافزون افرادی 
پی می گیرند و از آن بهره های فنی اقتصادی و اجتماعی می برند ما را وادار می سازد به خدمات این بزرگراه ها بپردازیم.

ارتباطی  ابزار  یک  به عنوان  وب سایت ها،  بهبود  به  منجر  ارزیابی  هدف  با  ایران،  اتاق  عمومی  روابط  ازاین رو 
اتاق ها و شوراهای مشترک  اتاق های استانی،  کنونی، به مقایسه تطبیقی وب سایت های  اجتناب ناپذیر در دوران 
که در این بررسی ها جایگاه  کرمانشاه  و تشکل های ملی عضو اتاق ایران پرداخته است و ما به عنوان اتاق بازرگانی 
کرده ایم، برآنیم با توجه به  کسب  کشور را  اول اتاق های منطقه و جایگاه سوم میان وب سایت های اتاق های سراسر 
کاوی و بررسی بیشتر قرار  بررسی های انجام گرفته جایگاه این اتاق را از نظر عملکرد سایت میان سایر اتاق ها، مورد وا
دهیم و سعی داریم با توجه به کسب تجربه و بهره گیری از دانش بیشتر در آینده نزدیک جایگاه خود را ارتقا ببخشیم.

روابطعمومیاتاقایران،وبسایت33اتاقوشورایمشتركرابررسیکرد

 كسب رتبه اول منطقه و سوم كشوری
 برای اتاق كرمانشاه

بررسی
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اتـاق  بخـش  ایـن  در  می شـود.  کاربـران 
سـوم  جایـگاه  کنـون  تا کرمانشـاه  بازرگانـی 

کـرده اسـت. کسـب  میـان 33 اتـاق را 

شاخص معرفی واحد: رتبه دوم
واحدهــای  معرفــی  شــامل  شــاخص  ایــن 
مرتبــط،  مقــررات  و  قوانیــن  انتشــار  تابــع، 
رعایــت  انتشــارات،  معرفــی  اطالع رســانی، 
کیفیــت محتــوای  ارائــه محتــوا و  تنــوع در 
ایــن  کــه  اســت  قابل ذکــر  اســت.  اخبــار 
کیفــی در چهــار قســمت بررســی  شــاخص 
شــامل  قســمت ها  ایــن  کــه  اســت  شــده 
تشــکل ها،  تخصصــی،  کمیســیون های 
اتــاق  اعضــای  معرفــی  و  گفت وگــو  شــورای 
نشــان داده  ایــن شــاخص  بررســی  اســت. 
وب ســایت های  از  بســیاری  کــه  اســت 
ایــن شــاخص  کشــور در  اتاق هــای سراســر 
کیفیتــی وضعیــت خوبــی ندارنــد؛ امــا ســایت 
کرمانشــاه از 13 امتیــاز قــرارداده شــده  اتــاق 
کســب  در بررســی ها در ایــن بخــش 12 امتیــاز 
کــرده و جایــگاه دوم را بــه دســت آورده اســت. 
ایــن نشــان می دهــد در ایــن زمینــه ســایت 
اتــاق کرمانشــاه از اســتاندارد باالیــی برخوردار 

اســت.

شـاخص پیوندهای مرتبط در وب سایت: 
رتبه چهارم

اسـاس  بـر  شـاخص  ایـن  امتیازدهـی 
اداره هـای  و  سـازمان ها  بـه  پیونـد  داشـتن 
و  خبرگزاری هـا  اسـتانی،  اتاق هـای  مرتبـط، 
ایـن  در  اسـت.  اقتصـادی  وب سـایت های 
چهـار  میـان  کرمانشـاه  اتـاق  نـام  شـاخص 
کـه بیشـترین امتیاز را کسـب  اتاقـی قـرار دارد 
کرده انـد. در ایـن بخـش بـه ایـن نکتـه بایـد 
کرمانشـاه  کـه در وب سـایت اتـاق  کـرد  اشـاره 
در دو بخـش سـازمان ها و اداره هـای مرتبـط 
و همچنیـن آدرس وب سـایت سـایر اتاق هـا 

اسـت. شـده  به روزرسـانی 

رتبـه  دوم:  زبـان  از  برخـورداری  شـاخص 
م سـو

اسـاس  بـر  شـاخص  ایـن  امتیازدهـی 
وب سـایت بـه زبـان انگلیسـی، بـه روز بـودن 
بـه  بـه سـواالت و نظـرات  آن و پاسـخگویی 
کـه اتـاق ایـران  انگلیسـی انجـام شـده اسـت؛ 
پـس از انجـام مطالعـات مـورد نیـاز و بررسـی، 

اسـت: کـرده  اعـالم  را  زیـر  نتیجـه 

از مجمـوع 33 اتـاق اسـتانی، 20 وب سـایت 
وب سـایت  چهـار  هسـتند،  دوم  زبـان  فاقـد 
کرده انـد  فقـط قالـب انگلیسـی را راه انـدازی 
تهـران،  اتاق هـای  هسـتند.  محتـوا  فاقـد  و 
کرمانشـاه و اصفهـان در به روزرسـانی  ایـران، 

محتـوای وب سـایت انگلیسـی و فعـال بودن 
نکتـه  داشـته اند.  خوبـی  عملکـرد  منوهـا 
قابـل اشـاره در مـورد زبـان دوم در وب سـایت 
کـه بسـیار در دسـترس  کرمانشـاه ایـن اسـت 
کاربـر قـرار دارد و اطالعـات در زبـان دوم نیـز 

مقایسه وب سایت اتاق های استانی از منظر امتیاز کل
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حتـی  نظـر،  ایـن  از  و  می شـود  به روز رسـانی 
جلوتـر از اتـاق ایـران قـرار دارد.

بـه  آسـان  اسـتفاده و دسترسـی  شـاخص 
وب سـایت

امتیازدهی ایـــن شــاخص بـــر اســاس قابلیت 
ســاده،  جســت وجوی  در  شـــدن  پیـــدا 
از  اســـتفاده  وب ســایت،  نقشــه  داشــتن 
ماننــد  چندگانـــه  جســت وجو  ترکیبــات 
ــا،  ــو، آیکون ه ــب و جلـ ــه عقـ ــو، دکمـ ــوار من ن
ســاختار واضـــح و قابل فهــم در صفحـــات، 
و  خدمــات  و  بخش هــا  سلســله مراتب، 
کثــر  دسترســی بـــه بخــش مــورد نظـــر بـــا حدا

کلیـــک، انجــام شــده اســـت.  ســـه 
کرمانشــاه  اتــاق  ســایت  شــاخص  ایــن  در 
کــرده  کســب  میانگیــن  از  باالتــر  امتیــازی 
توانســته  و  دارد  قبولــی  قابــل  وضعیــت  و 
دسترســی راحــت بــه بخش هــای مختلــف 

کنــد. کاربــران فراهــم  بــرای  را  ســایت 

کیفیت ارتباطی و خدماتی: رتبه اول
کیفیــت ارتباطــی و خدماتــی بــه مجموعــه 
کــه شــامل  شــاخص هایی اطــالق می شــود 
بــودن  تعاملــی  و  اتــاق  بــا  ارتبــاط  راه هــای 
الکترونیــک  خدمــات  ارائــه  و  وب ســایت 
بــا  امــروزی  بــه اعضــا اســت. ســازمان های 
بهره گیــری از ویژگی هــا و امکانــات فنــاوری 
ارزش  توانســته اند  ارتباطــات  و  اطالعــات 
خــود  اعضــای  بــرای  را  منحصربه فــردی 
ــت  ــت رضای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد. ب کنن ــق  خل
کیفیــت  ــرای ســازمان ها،  و وفــاداری اعضــا ب
یکــی از مهم تریــن موضوعــات قابــل توجــه در 

اســت. آن هــا  رقابت پذیــری 
زمینــه  در  بررســی ها  از  بســیاری  نتایــج 
ســایت ها  خدماتــی  و  ارتباطــی  کیفیــت 

حریــم  حفــظ  ُبعــد  دو  می دهــد  نشــان 
کارایــی، از بیشــترین اهمیــت  خصوصــی و 
بــه  توجــه  همچنیــن  هســتند،  برخــوردار 
ویژگی هــای وب ســایت بــرای ایجــاد تجربــه 
خوشــایند در اعضــا، بــر اعتمــاد و رضایــت 
بــه  دستـــــــرسی  و  می گــذارد  تاثیــر  آن هــا 
اطالعاتــی  کیفیــت  محتــوای  و  سیســتم 
خدمــات  کیفیــت  مهــم  ابعــاد  دیگــر  از 
بــا  کرمانشــاه  اتــاق  هســتند.  الکترونیکــی 
توجــه بــه رویکــرد خــود در رابطــه بــا اعضــا 
توانســته در ایــن شــاخص باالتریــن امتیــاز 

کنــد. کســب  را 

شاخص ارتباط با اتاق
امتیازدهـی ایـن شـاخص بــر اسـاس انتشـار 
نشــانی  انتشـار  تمـاس،  شـماره های 
الکترونیـک، نشـانی اتـاق، ارتبـاط مسـتقیم 
کارکنـان و مدیـران،  بـــا مدیـر اتـاق، ارتبـاط با 
نظرسـنجی و نظـرات و پیشـنهاد ها یــا تــاالر 
گفت وگـو انجـام شـده اســت. اتـاق کرمانشـاه 

را  نظرسـنجی ای  سـامانه  بخـش  ایـن  در 
ارتبـاط  امـکان  کـه  اسـت  کـرده  طراحـی 
کاربـران قـرار می دهـد.  ویـژه ای را در اختیـار 
کرمانشـاه توانسـته از 17 امتیـاز  سـایت اتـاق 
کسـب  امتیـاز  شـاخص 14  ایـن  بـه  مربـوط 

کنـد.

رتبـه  وب سـایت:  تعاملی بـودن  شـاخص 
اول

امتیازدهــی ایــن شــاخص بــر اســاس بخــش 
اطالعـــات  به روزبـــودن  پاســـخ،  و  پرســـش 
تمـــاس، پاسخ گویی بــه ایمیل ها و تلفن ها، 
کامنـت گــذاری،  انعــکاس نظــرات و فرصــت 
سـواالت  آرشـــیو  و  شـــکایات  بـــه  رســـیدگی 
نشـان  شـاخص  ایـن  اســـت.  شـده  انجـام 
می دهـد درصـد کمی از وب سـایت ها در این 
کرمانشاه  بخش وضعیت خوبی دارند. اتاق 
کرده است  کسب  نمره خوبی در این بخش 
که نشـان دهنده ارتباط دوسـویه و تعاملی با 

کاربـران خـود اسـت.

مقایسه وب سایت اتاق از منظر شاخص »تعاملی بودن«
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بـــه صــــورت  شـــاخــــص ارائــــه خـــدمــــات 
الکترونیک

امتیازدهــی ایــن شــاخص بــر اســاس ارائــه 
و  عضویــت  کارت  بــه  مربــوط  خدمــات 
کامل خدمت  گواهــی مبــدا، ارائــه  بازرگانــی، 
کــه نیــاز بــه مراجعــه حضــوری  به گونــه ای 
ــا راهنمــا  نباشــد و داشــتن فایــل آموزشــی ی
بــرای نحــوه اســتفاده از خدمات الکترونیک 
انجــام شــده اســت. در ســایت اتــاق بازرگانــی 
تــا خدمــات  بــر آن شــده  کرمانشــاه ســعی 
کامــل بــه اعضــا ارائــه  الکترونیــک به صــورت 
شــود از جملــه ایــن خدمــات می تــوان بــه 
کارت  و  بازرگانــی  عضویــت،  کارت  صــدور 
کــرد. از نقــاط قــوت ایــن ســایت  مبــدا اشــاره 
مفیــد  فایل هــای  ارائــه  بخــش،  ایــن  در 
اســت.  خدمــات  دریافــت  بــرای  آموزشــی 
کرمانشــاه در ایــن بخــش  تمهیــدات اتــاق 
شــاخص  ایــن  در  ســایت  تــا  شــده  ســبب 

کنــد. کســب  کامــل را  امتیــاز 

کیفیت زیبایی بصری: رتبه چهارم
کـه  در روزگار مـا بسـیاری از وب سـایت هایی 
ِالمان هـای  بـه  ابتـدا  می شـوند،  طراحـی 
طراحـی  دارنـد.  توجـه  بازدیدکننـده  جـذب 
کاربـران  زیبـا یکـی از مهم تریـن علـل رضایـت 

اسـت. سـایت ها 
زیبایـی بصـری سـایت یعنـی ایجـاد ترکیبـی 
به منظـور  تصاویـر  و  رنگ هـا  محتـوا،  از 
انتقـال هـدف وب سـایت بـه بهتریـن شـکل 
گرافیـک  بـا  شـما  اسـت.  کاربـر  بـه  ممکـن 
سـایت خـود سـلیقه حرفـه ای خـود را بـه رخ 
مخاطـب می کشـید؛ درسـت ماننـد طراحـی 

مقایسه وب سایت اتاق های سراسر کشور از منظر شاخص »کیفیت زیبایی بصری«

کالم خـود  گـر بـا  کارتـان. ا دکوراسـیون دفتـر 
بودن تـان  حرفـه ای  از  هـم  بـار  هـزار  هـزاران 
مطلـب بنویسـید، مخاطـب امـروزی دنیـای 
گرافیـک سـایت شـما بـاور  نـت تنهـا آن را از 
گـر یـک وب سـایت بیش ازحـد  کـرد. ا خواهـد 
زشـت باشـد، بازدیدکننـده بی تردیـد پـس از 
کوتاهـی آن را تـرک می کند و دیگـر وارد  مـدت 
عناصـر  کـه  سـایت هایی  نمی شـود.  سـایت 
بصـری ندارند، نمی تواننـد بازدیدکنندگان را 

کننـد. حفـظ 
بنا بر این امتیازدهی این شـاخص بر اسـاس 
طراحـی بـه روز، تناسـب بیـن عکـس، متـن و 
گرافیک در صفحه اول، تناسب بین عکس، 
گرافیک در صفحات داخلی، تناسب  متن و 
گرافیکـی، جای گذاری هـا انجام شـده اسـت. 
در شــاخص زیبایــی بصــری وب سایت اتــاق 
کســب  امتیـاز   23 امتیــاز   30 از  کرمانشــاه 
کــرده و از اســتاندارد خوبـی برخــوردار اسـت. 
کیفیــت تصاویــر، چینــش خــوب بخش ها و 
ترکیــب رنگــی از نقــاط قــوت ایــن وب سایت 
کرمانشـاه از منظـر ایـن  اسـت و سـایت اتـاق 
شـاخص کیفی میان چهار اتاق نخسـت قرار 
کـه  کـرد  دارد؛ و بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز اشـاره 
کیفیـت فنـی  در بررسـی های اتـاق ایـران بـه 
کرمانشاه اشاره شده  قابل قبول سـایت اتاق 

اسـت.

کیفیت محتوایی
واحدهـای  معرفـی  شـامل  گـروه  ایـن 
مرتبـط،  مقـررات  و  قوانیـن  انتشـار  تابـع، 
رعایـت  انتشـارات،  معرفـی  اطالع رسـانی، 
اسـت.  آن  کیفیـت  و  محتـوا  ارائـه  در  تنـوع 

تولیـد محتـوای مناسـب در طراحـی سـایت 
کسـی موفـق اسـت  اهمیـت بسـیاری دارد و 
بـا  سـازگار  شـده اش  تولیـد  محتـوای  کـه 
موتورهـای جسـت وجو باشـد. آنچـه سـبب 
جـذب مخاطـب بـه سـایت می شـود تولیـد 
محتـوای  تولیـد  اسـت.  مناسـب  محتـوای 
کیفیـت در طوالنی مـدت وضعیـت سـایت  با
رتبـه  افزایـش  سـبب  و  می دهـد  بهبـود  را 
شـده  تولیـد  محتـوای  گـر  ا می شـود.  آن 
کاربر به راحتی آن را درک  که  به گونه ای باشد 
کند و هدف مطلب مشـخص باشـد، باز هم 
بازدیدکننـده به سـایت مراجعـه خواهد کرد؛ 
کیفیـت و مبتنـی بـر  بنابرایـن تولیـد مقالـه بـا 
اصول؛ سـبب میزان ترافیک بیشـتر، افزایش 
نـرخ تبدیـل وب سـایت و درنهایـت افزایـش 
ک گذاری در صفحات اجتماعی  میزان اشترا

می شـود.
کرمانشـاه امتیـاز بسـیار  در ایـن بخـش اتـاق 
کرده اسـت و در بررسـی های  کسـب  خوبی را 
روابط عمومی اتاق ایران عنوان شـده اسـت 
کـه در بخـش شـاخص تنـوع محتـوا اضافـه 
گالـری مجـزا در ایـن سـایت موثـر بـوده  کـردن 
اسـت،  بخشـیده  بهبـود  را  شـاخص  ایـن  و 
محتـوای  شـاخص  بخـش  در  همچنیـن 
اصــول  بــوده،  بـه روز  اخبــار  خبـری  بخـش 
کـه  خبرنویسـی ارائه شـده امـا احتیـاج اسـت 
تحلیـل  بخـش  در  کمـی  کرمانشـاه  سـایت 

کنـد. بیشـتر فعالیـت 

جمع بندی: کسب رتبه های ملی و منطقه ای
پـس از بررسـی های اتـاق ایـران، وب سـایت 
کشـوری و  کرمانشـاه در جایـگاه سـوم  اتـاق 
گرفتـه اسـت، با توجه  رتبـه اول منطقـه قـرار 
کرمانشـاه رتبـه  بـه این کـه رتبـه سـایت اتـاق 
قابـل قبولی در میان سـایر اتاق هـا دارد،  اما 
ایـن اتـاق از تـالش در راه بهبـود بخشـیدن 
و  نمی ایسـتد  خـود  سـایت  عملکـرد  بـه 
گذشـته و  همچنـان بـا توجـه بـه تجربیـات 
بخشـیدن  بهبـود  درصـدد  آینـده  اهـداف 
توجـه  بـا  اسـت.  سـایت  عملکـرد  بـه  مـدام 
بـه این کـه وب سـایت تائیـر قـوی بـر اعتمـاد 
مشـتری های بالقوه دارد و همچنین سبب 
هـر  از  و  زمـان  هـر  در  مـا  خدمـات  می شـود 
مـکان قابل دسـترس باشـد و ارتبـاط بین ما 
و اعضـا را بهبـود می بخشـد، به صورت مدام 
کانـال  ایـن جایـگاه و  تـا  در تـالش هسـتیم 

ارتباطـی را ارتقـا دهیـم.
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اقالمعمدهوارداتیسوریه
ازجهاندرسال2017

ماشینآالتوتجهیزاتالکتریکیوقطعاتآن:303میلیوندالر 1
وسایلنقلیهغیرازقطاریاترامواوقطعاتآن:295میلیوندالر 2

پالستیکومحصوالتآن:266میلیوندالر 3
ماشینآالت،وسایلمکانیکی،رآکتورهایهستهایودیگهایبخار: 4

246میلیوندالر

شکر:206میلیوندالر 5
چربیهاوروغنهایگیاهیوحیوانی:185میلیوندالر 6

قهوه،چایوادویهجات:164میلیوندالر 7
غالت:148میلیوندالر 8

آهنوفوالد:145میلیوندالر 9
پارچههایبافتنییاقالبدوزی:98میلیوندالر 10

محصوالتدارویی:96میلیوندالر 11
دخانیاتوتنباکو:94میلیوندالر 12

کــه ســهم ایــران از ایــن بــازار  گــذار بــه آمارهــای مبــادالت تجــاری ایــران و ســوریه بــه ســهولت می تــوان دریافــت  بــا نگاهــی 
گذشــته رونــد نزولی داشــته اســت. طــی دهــه 

روایتآماریازحضورایراندربازارسوریه

ســــــیر نــــــزولــــــی
سهمایرانازبازارسوریه

3
درصد

صادراتایرانبهسوریه
درسال1389

516
میلیوندالر

کاهشسهمایراناز
بازارسوریهدرسالهای

2010تا2017

66
درصد

صادراتایرانبهسوریه
درسال1396

172
میلیوندالر

افزایشسهمترکیهاز
بازارسوریهدرسالهای

2010تا2017

120
درصد
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ترکیه
1.3میلیارددالر

چین
1.1میلیارددالر

امارات
968میلیوندالر

مصر
لبنان235میلیوندالر

کرهجنوبی233میلیوندالر
216میلیوندالر

روسیه
187میلیوندالر

ایران
172میلیوندالر

هند
146میلیوندالر

ایتالیا
105میلیوندالر

مابقیکشورها
900میلیوندالر

بزرگترین
صادرکنندگان

بهسوریه
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ایران  غیرنفتی  صادرات  میزان  ایران،  گمرک 
به سوریه از 377 میلیون دالر در سال 88 به 
516 میلیون دالر در سال 89 و 365 میلیون 
که طی سال های  دالر در سال 90 رسیده بود 
کرده و در سال 93  کاهشی را طی  93-90 روند 
به 100 میلیون دالر رسید. در سال 94 میزان 
به  افزایشی  روندی  سوریه  به  ایران  صادرات 
گرفته و این میزان در سال 95 به حدود  خود 
از  پس  حال  این  با  رسید،  دالر  میلیون   256
سال 95 بازهم روند صادرات ایران به سوریه 
این  به طوری که  است،  کرده  طی  نزولی  سیر 
در  و  دالر  میلیون  به 172  سال 96  در  میزان 
شش ماه نخست سال 97 به 92 میلیون دالر 
رسیده است که حتی نسبت به نیمه اول سال 
کاهش 29 درصدی را نشان می دهد.  96 نیز 
در یک جمع بندی، میزان صادرات ایران به 
سوریه طی 10 سال اخیر با کاهش 66 درصدی 
از 516 میلیون دالر در سال 89 به 172 میلیون 

دالر در سال 96 رسیده است.
سهم هشت برابری ترکیه

از  جهانی  بازارهای  از  سوریه  واردات  میزان 
حدود 14 میلیارد دالر در سال 2008 به 5/6 
بر  است.  رسیده  سال 2017  در  دالر  میلیارد 
کشورهای  بین   2017 سال  در   این  اساس 

کاهش 66 درصدی سهم
سوریه  ملت  و  دولت  که  اخیر  سال  چند  در 
شده اند،  مواجه  بین المللی  تروریسم  با 
سوریه  ایران-  کشور  دو  تعامالت  و  روابط 
مشترک  مصالح  و  منافع  جنبه  از  عمدتا 
می شود،  دیده  پررنگ تر  امنیتی  و  سیاسی 
آماری نشان می دهد  بررسی های  بااین حال 
کشور  گذشته های دور و نزدیک روابط دو  در 
اقتصادی  زمینه های  در  سیاست،  عالوه  بر 
بسیار پررنگ تر از وضعیت فعلی بوده است. 
به طوری که میزان صادرات ایران به سوریه در 
سال 89 بیش از نیم میلیارد دالر  )516 میلیون 
دالر( بوده که این میزان با کاهش 66 درصدی 
در سال 96 به 172 میلیون دالر و در نیمه اول 

سال جاری به 92 میلیون دالر رسیده است.
افزایش چشمگیر سهم ترکیه

نزولی  سیر  برخالف  می دهد  نشان  بررسی ها 
مبادالت دوجانبه ایران- سوریه، در این مدت 
درصد   9 حدود  از  سوریه  بازار  از  ترکیه  سهم 
سال  در  درصد  از 24  بیش  به   2010 سال  در 
بررسی های  همچنین  است.  رسیده   2017
حدود  سهم  با  ایران  می دهد،  نشان  آماری 
کشورهای  سه درصدی از بازار سوریه، پس از 
ترکیه، چین، امارات، مصر، لبنان، کره جنوبی 

این  قرار دارد. طرح  رتبه هشتم  و روسیه در 
که طی هفت  نکات از این منظر اهمیت دارد 
سال اخیر که سوریه به نوعی با جنگ و تروریسم 
و همچنین تحریم های غربی ها و آمریکا مواجه 
بوده، این کشور بخش عمده مصارف وارداتی 
خود را از کشورهای منطقه تامین کرده است. 
از دیگر نتایج بررسی ها این که، سبد صادراتی 
ایران در اغلب اقالم وارداتی بازار سوریه مزیت 
داشته و همچنین ظرفیت های بالاستفاده ای 
بانکی  خدمات  و  اعتباری  خطوط  همچون 
که  کشور برقرار بوده است  گذشته بین دو  از 
تفاهم نامه های  شدن  اجرایی   صورت  در 
تجاری و البته وجود اراده الزم در دولتمردان، 
ظرفیت های دوجانبه بار دیگر می تواند احیا 

شوند.
روند به شدت نزولی

نشان  ایران  گمرک  آماری  داده های  بررسی 
به  ایران  غیرنفتی  صادرات  میزان  می دهد 
کرده  سوریه طی 10 سال اخیر روند نزولی طی 
است. البته ممکن است بخشی از محصوالت 
طریق  از  و  مجدد«  »صادرات  قالب  در  ایران 
کشوری دیگر مانند عراق یا ترکیه به بازار سوریه 
که آمار آن در منابع رسمی ثبت  رسیده باشد 
رسمی  آمار  براساس  حال  این  با  نمی شود. 

تنهــا ســوریه  بــازار  از  ایــران  ســهم  می دهــد  نشــان   آمارهــا 
کشــور می گویــد  اقتصــادی دو  3 درصــد اســت. ظرفیت هــای 
می تــوان ایــن رقــم را تــا 2.5 میلیــارد دالر در ســال افزایــش داد.

گزارشتفصیلیازسهممحصوالتایراندربازارسوریه

كیكی كه روزبه روز
كوچک تر می شود

بین الملل
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کاال به سوریه، ترکیه با صادرات  صادرکننده 
بیش از 1/3 میلیارد دالری خود در رتبه اول، 
چین با 1/1 میلیارد دالر در رتبه دوم، امارات 
با  مصر  سوم،  رتبه  در  دالر  میلیون   968 با 
با  لبنان  چهارم،  رتبه  در  دالر  میلیون   235
کره جنوبی  233 میلیون دالر در رتبه پنجم، 
روسیه  ششم،  رتبه  در  دالر  میلیون   216 با 
ایران  هفتم،  رتبه  در  دالر  میلیون   187 با 
هند  هشتم،  رتبه  در  دالر  میلیون   172 با 
میلیون   105 با  ایتالیا  و  دالر  میلیون   146 با 
اصلی ترین  دهم،  و  نهم  رتبه های  در  دالر 
هستند.  سوریه  به  کاال  صادرکنندگان 
از  ترکیه  سهم   2017 سال  در  به عبارت دیگر، 
بازار سوریه 24/37 درصد، سهم چین 19/6 
سهم  درصد،   17/2 امارات  سهم  درصد، 
کره  مصر و لبنان هرکدام چهار درصد، سهم 
و  درصد  سه  تقریبا  ایران  و  روسیه  جنوبی، 
جهان  کشورهای  سایر  اختیار  در  نیز  مابقی 

است.
روی  سوری ها  تمرکز  می دهد  نشان  آمارها 
خرید کاال از کشورهای منطقه است که در این 
نتوانسته اند  این که  بر  ایرانی عالوه  تجار  بین 
کشور به دست  سهم شایسته ای در بازار این 
را نیز )جایگاه سال  آورند، جایگاه قبلی خود 
1389( طی سال های اخیر از دست داده اند، 
به طوری که در حال حاضر میزان صادرات ترکیه 
ایران   صادرات  برابر  هشت  تقریبا  سوریه  به 
سیر  برخالف  این که  تامل  قابل  نکته  است. 
کاالیی ایران به سوریه طی 10  نزولی صادرات 
سال اخیر، سهم ترکیه در بازار سوریه از حدود 
سال  در  درصد  به 15  سال 2010  در  درصد   9
 24 و   2015 سال  در  درصد   20 حدود   ،2014
درصد در سال 2017 رسیده است. ازاین رو با 
توجه به سابقه دیرینه تجارت دوطرفه ایران 
خواهد  ادامه  در  آنچه  اساس  بر  سوریه،   -
ارتقای  برای  طالیی  بسیار  فرصت های  آمد، 
دارد  وجود  دوجانبه  تجاری  مبادالت  میزان 
تقویت  و  طرف  دو  اراده  وجود  صورت  در  و 
زیرساخت های مبادالتی، ایران در کنار ترکیه، 
چین و امارات می تواند سهم قابل توجهی در 

بازار سوریه به دست آورد.
سبد صادرات ایران به سوریه

پنج  سوریه  واردات  میالدی   2017 سال  در 
است.  بوده  دالر  میلیون   600 و  میلیارد 
داده های آماری نشان می دهد »ماشین آالت 
وسایل  آن،  قطعات  و  الکتریکی  تجهیزات  و 
آن،  قطعات  و  تراموا  یا  قطار  از  غیر  نقلیه 

ماشین آالت،  آن،  محصوالت  و  پالستیک 
و  هسته ای  کتورهای  رآ مکانیکی،  وسایل 
دیگ های بخار، شکر، چربی ها و روغن های 
ادویه ها،  و  چای  قهوه،  حیوانی،  و  گیاهی 
یا  بافتنی  پارچه های  فوالد،  و  آهن  غالت، 
دخانیات  و  دارویی  محصوالت  قالب دوزی، 
در  سوریه  واردات  عمده  قلم   12 کو«،  تنبا و 
عنوان  از  که  همان طور  هستند.   2017 سال 
این اقالم وارداتی مشخص است، تقریبا همه 
این اقالم جزو مزیت های صادراتی بخش های 
مختلف صنعتی و کشاورزی کشور هستند؛ اما 
به سوریه  ایران  اقالم عمده صادراتی  بررسی 
نشان می دهد برخی اقالم مصرفی سوری ها 
در سبد صادراتی ایران به این کشور قرار ندارد، 
گمرک  به طوری که بر اساس داده های آماری 
ایران، 10 قلم از اقالم عمده صادراتی ایران به 
سوریه شامل ترکیبات آلی، دستگاه های رادار، 
عالئم  مانیتور  دستگاه  دارویی،  مکمل های 
حیاتی، ماشین آالت و دستگاه ها برای آسیاب 
پسته  مغز  غالف دار،  سبزی های  یا  غالت 
و  حمام  بهداشتی  شیرآالت  خشک،  یا  تازه 
دستشویی، اجزا و قطعات توربین های بخار، 
ماشین بی هوشی و اقالم پزشکی یا دامپزشکی 
کشور  این  به  ایران  و در سبد صادراتی  بوده 
فوالد،  و  آهن  بزرگ  محموله های  از  خبری 
پالستیک و محصوالت آن، پارچه های بافتنی 

یا قالب دوزی و ده ها اقالم دیگر نیست.
سبد واردات ایران از سوریه

در  می دهد  نشان  ایران  گمرک  داده های 
کاال  انواع  سال 1396 حدود 13 میلیون دالر 
برخی  که  است  شده  وارد  ایران  به  سوریه  از 
و  بکر  »روغن زیتون  شامل  آن  عمده  اقالم  از 
و  عطر سازی  در  مصرفی  نباتات  آن،  اجزای 
بادیان،  تخم  رومی،  رازیانه  تخم  داروسازی، 
زیره سیاه یا مرزه، تخم سرو کوهی، دانتل های 
مصنوعی،  یا  سنتتیک  الیاف  از  مکانیکی 
نشده  سابیده  و  نشده  خرد  سبز  زیره  تخم 
در بسته  بندی آماده برای غیر خرده فروشی، 
و  قالب باف  یا  کش باف  و  پاپوش  جوراب، 
گرچه در  بر این مبنا ا اشیای تزئینی« است. 
ایران  کاالیی  بازار  گزارش حاضر ظرفیت های 
قرار  ارزیابی  مورد  سوریه  صادراتی  اقالم  برای 
سابقه  به  توجه  با  بااین حال  است،  نگرفته 
و  آتی  دیرینه تجارت دوجانبه، در سال های 
که ملت و دولت سوریه اقدام به  در روزهایی 
فرصت ها  کرد،  خواهند  کشور  این  بازسازی 
برای  ایران  بازار  در  خوبی  ظرفیت های  و 

محصوالت و تجار سوری وجود دارد.
پژوهش سازمان توسعه تجارت

تجارت  اساسی  موانع  و  مشکالت  زمینه  در 
دوجانبه ایران- سوریه، پژوهشی در سازمان 
این  که  است  شده  انجام  تجارت  و  توسعه 
موارد  این  در  را  مشکالت  و  موانع  پژوهش 
فضای  شدن  کم  »حا است:  کرده  خالصه 
غیرفعال شدن  و  سوریه  کشور  در  جنگی 
بخش خصوصی و انتظار بخش دولتی برای 
دریافت کمک به جای انجام مبادالت تجاری، 
حمل ونقل زمینی پرهزینه، عدم آزادسازی و 
تمدید ضمانت نامه های بانکی به رغم اتمام 
و تحویل قطعی پروژه ها و افزایش هزینه های 
جاری پیمانکاران ایرانی، عدم ایفای تعهدات 
به موقع  پرداخت  بر  مبنی  سوریه  دولت 

مطالبات شرکت ها و... .«
همچنین در این پژوهش راهکارها و اقدام های 
حمایتی شامل »تقویت جایگاه های سازمانی 
اصلی  سازمان های  در  سوریه  به  مربوط 
مرتبط مانند سفارت، سازمان توسعه تجارت، 
گمرک، تشکیل ستاد بازسازی سوریه مستقل 
ریاست جمهوری  نظر  تحت  و  عراق  ستاد  از 
مانند  تخصصی  کارگروه های  راه اندازی  و 
کشاورزی، بانکی،  ساختمان، نیرو، خدمات، 
ثبت شرکت، حقوقی مالی و...، بهره گیری از 
ظرفیت تشکل ها و انجمن های صادراتی در 
بازسازی، تدوین سیاست های تشویقی ویژه 
موافقت نامه  احیای  سوریه،  با  تجارت  برای 
ضمن  آن  بازنگری  و  تجاری  آزاد  تجارت 
تشکیل کمیته بند 19 آن موافقت نامه، تسریع 
سوریه،  دوم  اعتباری  خط  کردن  اجرایی  در 
ضمانت  صندوق  بیمه ای  پوشش  تقویت 
کشور سوریه، شناسایی موانع  صادرات برای 
زمینه های  در  تجارت  تسهیل  و  موجود 
برنامه ریزی  و  قوانین  و  حمل ونقل  بانکی، 
بانک  راه اندازی  در  تسریع  آن ها،  رفع  برای 
االمان ایران در سوریه و راه اندازی شعبه بانک 
ایران، تسریع در استقرار و  تجارت سوریه در 
مهندسی  و  فنی  خدمات  شرکت های  ثبت 
در سوریه و اخذ رتبه بندی »به دلیل امکان 
استفاده از منابع مالی بین المللی، تسریع در 
به  عراق   - ایران  راه آهن  خطوط  راه اندازی 
کشتیرانی،  مشترک  خط  راه اندازی  سوریه، 
حمل ونقل زمینی و ...« ازجمله اقدام هایی 
ایران-  که می تواند مبادالت دوجانبه  است 
سوریه را در شرایط فعلی و سال های آتی بهبود 

بخشد.
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جنگ سوریه به پایان رسیده و همراهی سیاسی و نظامی ایران در این جنگ هزینه هایی برای ایران داشته است. 
طبیعی ترین انتظار جامعه بهره برداری اقتصادی از دوران پساداعش برای شرکت های ایرانی است. طی دو سال 
گذشته که ثبات نسبی به بخش های مختلفی از جغرافیای سوریه بازگشته است، شرکت های ایرانی محدودی در 
کشور موفق به توسعه کسب وکار خود شده اند و در بسیاری از موارد این مسئله را به ضعف حمایت های  بازار این 
دولت نسبت می دهند؛ اما جدای از بحث حمایت دولت، شاید نوع نگرش بخش خصوصی ایران به بازار سوریه، 

یکی از بزرگ ترین موانع برای ورود این بخش به بازار کشور سوریه است.
پیشینه تاریخی و اقتصادی سوریه که در یکی از بهترین نقاط جغرافیایی از نظر آب و هوایی و طبیعت در خاورمیانه 
قرار گرفته است، حکایت از آن دارد که مردم این کشور ارتباطات وسیع با مردمان سایر کشورهای منطقه داشته اند. 
کشور را به نوعی بین المللی  که ساالنه از سوریه بازدید می کرده اند، فرهنگ مردمان این  گردشگران و زائران زیادی 
ساخته است. آن ها خود را فراتر از خاورمیانه می پندارند و آزادی های نسبی که در این کشور به ظاهر اسالمی وجود 
کشورهای اسالمی ساخته است. شکوفایی اقتصادی سوریه و  داشته، فرهنگ مردم را تا حدی متمایز از دیگر 
تمایل زیاد مردم آن به خودکفایی و عدم وابستگی، سبب می شود در مورد بسیاری از مسائل ازجمله واردات 
کنند. این مقاومت در سطوح مختلف دولت و فرهنگ عامه جامعه مشاهده می شود.  در همه سطوح مقاومت 

مسئله نقدینگی موردنیاز واردات نیز بحث دیگری است که به این مقاومت فرهنگی دامن می زند.
کشاورزی نیز جایگاه بسیار  کشور با زیرساخت های مناسب صنعتی بوده و در حوزه  سوریه پیش از جنگ، یک 
بارزی در منطقه داشته است. وجود منطقه آزاد صنعتی در نزدیکی دمشق که بازار مشترک با سایر کشورهای عربی 
گمرکی برای صادرات است، سوریه را به صادرکننده بسیاری از محصوالت به  و منطقه تجارت آزاد بدون عوارض 
سایر کشورهای عربی تبدیل کرده بود. از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گرفته تا کشورهای شمال آفریقا همه 

و همه بازارهای هدف صادراتی محصوالت تولید سوریه بوده اند.

 نوع نگرش،
مانع نفوذ در بازار سوریه

بین الملل
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یک پیشنهاد جذاب:
انتقال فرایند تولید نهایی به سوریه

امروز در سوریه کارخانه های تعطیل، نیمه تعطیل و نیازمند جذب تکنولوژی زیادی وجود دارد که مهیا برای تولید 
که  کیفیت محصوالت ایرانی نسبت به رقبا برتری نسبی دارد؛ اما درعین حال زمانی  محصوالت ایرانی هستند. 
که از حمایت های دولتی برخوردار هستند، به میان می آید، حتی  پای تولیدات ارزان چینی یا محصوالت ترک 

تالش های سیاسی و دولتی نیز نمی تواند از تقاضای بازار جلوگیری کند.
از ایران بود، اما روحیه تولید و  گذشته سوریه واردکننده ترانسفورماتور مورد نیاز خود  به عنوان نمونه تا سال 
کردن در این مردم سبب شده، تنها یک سال پس از پایان جنگ، خود به تولید ترانسفورماتور بپردازند.  صادرات 
سال گذشته داروی اریتروپویتین از ایران به سوریه وارد می شد، اما امروز فرم نهایی این دارو به صورت سرنگ های 
آماده تزریق در یکی از شرکت های دارویی سوریه تولید می شود. مشوق ها و امتیازهای ویژه ای که دولت برای ثبت 
گرفته، فضا را به طور تدریجی برای واردات محصوالت  و حضور در مناقصات برای محصوالت تولید سوریه در نظر 
که چابکی الزم برای شناسایی  کرده است. در این راه شرکت هایی موفق هستند  کشورها تنگ تر  از ایران و سایر 
شریک تجاری مطمئن در سوریه را داشته باشند و از طریق انتقال مواد اولیه و قطعات محصول نهایی را به صورت 
ckd/skd در سوریه تولید کنند. این استراتژی نه تنها شرایط ثبت محصوالت و شرکت در مناقصات را برای شرکت ها 
کشورهای عربی را نیز  و تجار ایرانی بیش ازپیش فراهم می کند، بلکه زمینه صادرات محصوالت از سوریه به سایر 
که در حوزه سیاسی بین ایران و دنیای عرب وجود دارد، عمال دست ایران را از این بازار  فراهم می آورد. چالشی 

جذاب منطقه ای کوتاه کرده است.
کامل برای تولید صنعتی را دارند، در شهرک های  که فقط با استقرار چند دستگاه، آمادگی  فضاهای آماده تولید 
کار ارزان در سوریه فراهم است و در حوزه  صنعتی و منطقه های آزاد تجاری سوریه مهیا است. همچنین نیروی 
کشاورزی و مواد غذایی نیز تهیه مواد اولیه بسیار آسان و ارزان است. این استراتژی مورد توجه  صنایع تبدیلی 

گذار می شود. شرکت های ترک و چینی قرار گرفته و در صورت کندی تجار ایرانی، این فرصت به رقبا وا
تجار ایرانی نباید لزوما به دنبال صادرات محصوالت نهایی به سوریه باشند. در همه حوزه ها اعم از تجهیزات 
و  ساختمانی  کاالهای  غذایی،  مواد  برق،  صنعت  شیمیایی،  مواد  و  پلیمری  صنایع  آزمایشگاهی،  و  پزشکی 
زیرساخت ها برای واردات مواد اولیه و قطعات و تولید نهایی محصول در سوریه با هزینه و قیمت بسیار پایین فراهم 
کشورهای عربی را بهتر از شرکت های  است. تجار سوری راه صادرات و فروش محصول تولیدی در سوریه به بازار 
ایرانی می شناسند؛ بنابراین با سرمایه گذاری اندک در سوریه و انتقال بخشی از فرایند تولید به سوریه، راه صادرات 

به کشورهای عربی هموار می شود.

ارزش پول ملی سوریه رو به رشد است
پیروزی هـای  پـی  در  اخیـر  ماه هـای  در  آمریـکا  دالر  به ویـژه  و  خارجـی  ارزهـای  برابـر  در  سـوریه  لیـره  ارزش 
دالر  مقابـل  در  سـوریه  پـول  ارزش  هم اینـک  اسـت.  یافتـه  افزایـش   تروریسـت  برابـر  در  کشـور  ایـن  ارتـش 
اقتصـادی  شـرایط   ،1389 اسـفند   24 در  سـوریه  بحـران  آغـاز  اسـت.  رسـیده  لیـره   450 محـدوده  بـه  آمریـکا 
دالر  هـر  سـوریه  بحـران  آغـاز  از  قبـل  ریخـت؛  هـم  بـه  آن  سیاسـی  و  امنیتـی  شـرایط  کنـار  در  را  کشـور  ایـن 
بـه  سـوریه،   پـول  ارزش  سـقوط  اوج  در   2016 سـال  در  ولـی  می شـد،  خریدوفـروش  لیـره   50 حـدود  آمریـکا 
اسـت.  رشـد  حـال  در  کشـور  ایـن  ملـی  پـول  ارزش  نیـز  هم اینـک  و  رسـید  آمریـکا  دالر  هـر  مقابـل  در  لیـره   600 
بـه  شـتابانی  رونـد  سـوریه  جنـوب  و  مرکـز  بـر  سـوریه  ارتـش  تسـلط  بـا  هم زمـان  سـوریه  لیـره  ارزش  بهبـود 
اساسـی  کاالهـای  بهـای  کاهـش  بـه  لیـره  ارزش  افزایـش  امیدوارنـد  سـوری  شـهروندان  اسـت.  گرفتـه  خـود 
تعهـد  علـت  بـه  مجـاز  صرافی هـای  برخـی  سـوریه  در  جنـگ  بحـران  شـروع  بـا  شـود.  منجـر  نیـز  غذایـی  و 
کشـور فعالیـت دارنـد.  کنـون تمـام صرافـان در ایـن   خریدوفـروش ارز بـه قیمـت رسـمی، بسـته شـده بودنـد؛ امـا ا
هرچنـد جنـگ بزرگـی علیـه سـوریه بـه راه افتـاد امـا نخسـتین نشـانه های پیـروزی را می تـوان در عرصـه اقتصـاد 
کاهـش ارزش  کـرد. سـوریه مجموعـه اقدام هایـی بـرای جلوگیـری از  کشـور پـس از هفـت سـال مشـاهده  در ایـن 
ارزهـای خارجـی شـده اسـت.  برابـر دیگـر  لیـره در  ارزش  افزایـش  امـر سـبب  ایـن  کـه  کـرده  اجـرا   پـول ملـی خـود 
سـفر  حاشـیه  در  امسـال  تابسـتان  اواخـر  سـوریه  خارجـی  تجـارت  و  اقتصـاد  وزیـر  الخلیـل  محمدسـامر 
نخسـت  سـال های  در  به ویـژه  کشـور  ایـن  اقتصـاد  گفـت:  دمشـق  بـه  ایـران  شهرسـازی  و  راه  سـابق  وزیـر 
بـود.  شـاهد   2013 سـال  در  را  آسـیب  بیشـترین  امـا  دیـد،  آسـیب   2012 و   2011 سـال  یعنـی   جنـگ 
الخلیـل ادامـه داد: هـدف از ایـن جنـگ کشـتار ملـت و تخریـب برنامه ریزی شـده زیربناهـای اقتصـادی و هر چیزی 
کـرد. باغ هـا و زمین هـای  کـه بـا زندگـی انسـان ها مربـوط اسـت. ایـن بحـران بـه ارزش لیـره سـوریه آسـیب وارد  بـود 

تمرکز ایرانی ها در امالك و 
انرژی

کسب یک موقعیت برتر در  ایران قصد دارد تا با 
سوریه،  در  مستغالت  و  ک  امال و  انرژی  بخش 
تثبیت  کشور  این  را در  بلندمدت خود  جایگاه 
اوایل  در  دمشق«  بین المللی  »جشنواره  کند. 
سپتامبر و حضور فعال برخی شرکت های ایرانی 
در این جشنواره، نشان داد شرکت های ایرانی 
بازار  در  خود  محصوالت  ارائه  با  تا  دارند  قصد 

سوریه نفوذ کنند.
در همین رابطه، روزنامه الوطن، نشریه نزدیک 
هیئت  یک  است  داده  گزارش  اسد  دولت  به 
ایرانی متشکل از نماینده های 180 شرکت نفت و 
فوالد پیشنهاد تاسیس چند کارخانه برای تولید 
کرده اند.  ح  مصالح ساختمانی در سوریه را مطر
محمد  گفته  به  بنا  است  داده  گزارش  الوطن 
سیف، دستیار وزیر مسکن و امور عام المنفعه، 
این هیئت قصد دارد قطعه زمین ها و محل های 

مناسب برای تاسیس کارخانه ها را بیابد.
کید شده است پاسخ وزارتخانه  گزارش تا در این 
که  سوریه به پیشنهاد مشارکت این بوده است 
شرکت های عمومی فعال در بخش ساخت وساز 
جنبه های  همه  در  وزارتخانه  این  به  وابسته 
و  زباله  مدیریت  سدسازی،  ساخت وساز، 

پروژه های برق مشارکت خواهند داشت.
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کاهـش و نـرخ رشـد اقتصـادی منفـی شـد.  کشـیده شـد و شـاخص های توسـعه اقتصـادی   کشـاورزی بـه آتـش 
همـه  به رغـم  افـزود:  اسـت،  سـوریه  ملـت  ویژگی هـای  از  تولیـد  و  زندگـی  اراده،  این کـه  بیـان  بـا  الخلیـل 
یافـت.  ادامـه  کشـور  ایـن  در  تولیـد  شـد،  روبـه رو  آن  بـا  سـوریه  کـه  اقتصـادی  یک جانبـه   تحریم هـای 

بازاری که برای شرکت های ایرانی آماده است
تفاهم نامه دولتی بستر ساز

مردادماه امسـال امیر امینی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسـازی به نمایندگی از عباس 
کمیسـیون مشـترک اقتصادی ایران و سـوریه، با هدف بررسـی  آخوندی وزیر پیشـین راه و شهرسـازی و رئیس 
گذاری بازسـازی سـوریه در دوره پسـاداعش  کردن تفاهم نامه های همکاری ایران و سـوریه در زمینه وا و نهایی 
کـرد و بـا مقامـات ارشـد  بـه شـرکت ها و پیمانـکاران ایرانـی در زمینه هـای عمرانـی و صنعتـی بـه دمشـق سـفر 

کشـور ازجملـه وزیـران مسـکن و اقتصاد سـوریه دیـدار و رایزنی داشـت. اقتصـادی ایـن 
ایـن دومیـن سـفر هیئـت ایرانـی بـه سـوریه پـس از سـفر هشـت ماه قبـل عباس آخونـدی به دمشـق و دیـدارش با 
وزرای اقتصـاد، مسـکن، حمل ونقـل و نخسـت وزیر و بشـار اسـد رئیس جمهـور سـوریه محسـوب می شـود. بشـار 
کرده بود: افزایش همکاری اقتصادی بین سـوریه و  کید  اسـد پیشـتر در دیدار اردیبهشـت ماه خود با آخوندی تا
کشور پایبند هستند، یکی از مهم ترین راه های  کمیت و استقالل این  که به دفاع از حا کشورهایی  ایران و همه 
کـه از تحریـم و اقدام هـای اقتصـادی اجبـاری به عنـوان ابـزاری بـرای  مقاومـت در برابـر طرح هـای غربـی اسـت 
محاصـره ملت هـا و اعمـال فشـار بـه آن ها و تن دادنشـان به سیاسـت های سـلطه گرایانه غرب اسـتفاده می کنند.

عماد خمیس نخست وزیر سوریه نیز در سفر وزیر سابق راه و شهرسازی ایران به دمشق در دیداری که با او داشت، 
گفته بود: دمشق از مشارکت ایران در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در مرحله بازسازی استقبال می کند. 
کید بر اهمیت پیشبرد روابط در همه زمینه ها و شکل گیری طرح های مشترک که سود حاصل از آن ها  خمیس با تا
عاید هر دو کشور می شود، گفته بود: رابطه سیاسی و راهبردی ریشه دار میان دو کشور می طلبد تا مسائل اقتصادی 

محکم و درازمدتی برای تحقق بخشیدن به منافع مشترک و تبادل سرمایه گذاری و تجاری شکل گیرد.
امضـا  توافقنامه هـای  اجـرای  و  اقتصـادی  روابـط  تقویـت  راه هـای  دیـدار،  ایـن  در  طرفیـن  اسـت  گفتنـی 
گسـترش همـکاری تجـاری و سـرمایه گذاری در زمینه هـای  بـرای  شـده و انعقـاد موافقت نامه هـای جدیـد 

دادنـد. قـرار  تبادل نظـر  و  بحـث  مـورد  را  بازسـازی  و  بیمـه  مالـی،  امـور  بانکـداری،  گمـرک،  حمل ونقـل، 
کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران و ســوریه را بــر عهــده دارد،  بــا توجــه بــه این کــه وزیــر راه و شهرســازی، ریاســت 
ایــن دیدارهــا و امضــای تفاهم نامه هــا در همــه زمینه هــای اقتصــادی ـ اجتماعــی بــوده و بــه فعالیت هــای عمرانــی 
ــه  و زیرســاخت های اســکان و حمل ونقــل محــدود نمی شــود. در تیرمــاه نیــز هیئــت اقتصــادی ســوری در ســفر ب
کــه درنهایــت قــرار شــد در ســفرهای آتــی تفاهم نامه هــای  کردنــد  تهــران بــا مقامــات اقتصــادی ایــران دیــدار و رایزنــی 

بین الملل
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همــکاری بــه امضــا برســد.
کـه تروریسـت های داعـش در شـهرهای مختلـف سـوریه برجـای  گسـترده ای  بـا توجـه بـه خرابی هـا و ویرانی هـای 
کشـور اعـم از تجـارت،  گذاشـته اند، دولـت مرکـزی دمشـق قصـد دارد رونـد بازسـازی شـهرها و زیرسـاخت های ایـن 
کـه در ایـن صـورت فضـای پسـاداعش در سـوریه  کنـد  گـذار  شهرسـازی، صنعتـی و انـرژی را بـه شـرکت های ایرانـی وا
کـه قـرار اسـت بـر اسـاس یکـی از  بـازار مناسـبی بـرای بخـش خصوصـی و پیمانـکاران ایرانـی خواهـد بـود. به ویـژه 
کـه احتمـاال نهایـی خواهـد شـد، وزارت مسـکن سـوریه احـداث 30 هـزار واحـد مسـکونی را بـه  تفاهم نامه هایـی 
کند. که این می تواند درآمد ارزی مناسـبی را نصیب پیمانکاران ایرانی  کند  گذار  شـرکت های سـاختمانی ایرانی وا

مخالفان حضور ایران در بازار سوریه چه می گویند؟
کشـور، امـا برخی از مخالفـان ایران،  بـا وجـود اسـتقبال مـردم و دولـت سـوریه از حضـور شـرکت های ایرانـی در این 

کـرده و نـکات منفی را مطـرح می کنند. نسـبت بـه ایـن حضور حسـادت 
به عنوان نمونه فتحی السید، پژوهشگر مرکز الشرق برای مطالعات راهبردی و منطقه ای به سایت دیارنا می گوید: 
که جنگ سوریه به پایان خود نزدیک می شود، ایران در پی یافتن ابزارهایی برای حفظ نفوذ خود  در شرایطی 
کنترل اقتصادی مستقیم بهترین وسیله برای دست یابی به این هدف است. ایران با فعال  کشور است و  در این 
کردن صدها شرکت ایرانی در بخش های کلیدی و حیاتی سوریه قصد دارد از کنترل بر مرحله بازسازی در این کشور 

اطمینان حاصل کند. این شرکت ها سود مالی و منافع قابل توجهی برای ایران تولید خواهند کرد.
بـر اسـاس آن،  کـه  کرده انـد  اقتصـادی امضـا  ایـران و سـوریه توافق نامه هـای  السـید می گویـد: حکومت هـای 
از  بعضـی  و  کـرد  خواهنـد  فعالیـت  ساخت وسـاز  بخـش  در  به ویـژه  بخش هـا،  همـه  در  ایرانـی  شـرکت  ده هـا 

هسـتند. اجـرا  دسـت  در  کنـون  هم ا پروژه هـا 
بـه   اقتصـادی  مشـارکت  ایـن  می کنـد:  ادعـا  بـاره  ایـن  در  هـم  عین الشـمس  دانشـگاه  اسـتاد  عبـداهلل،  شـاهر 
گسـترده ای،  احتمـال بسـیار بـه سـوریه لطمـه می زنـد. حضـور و فعالیـت شـرکت های ایرانـی در چنیـن مقیـاس 
کـه مصالـح سـاختمانی ویژه بازسـازی تولیـد می کنند توانمندی های شـرکت های سـوریه  به ویـژه شـرکت هایی 
کـه تحلیلگـران اقتصادی مسـتقل،  ح می شـود  کـرد. البتـه ایـن ادعـای او در شـرایطی مطـر را زمین گیـر خواهنـد 

کنـد. کمـک  معتقدنـد مشـارکت و حضـور شـرکت های ایرانـی، می توانـد بـه تسـریع رونـد بازسـازی سـوریه 
از سوی دیگر سرلشکر یحیی محمدعلی، افسر بازنشسته ارتش مصر در مورد حضور شرکت های ایرانی در سوریه 
کشور  می گوید: ایران شرکت های بخش خصوصی را در سوریه فعال می کند و قصد دارد تا حضور خود را در این 
کند. این  کوچک و متوسط در بازار سوریه نفوذ  توسعه دهد. ایران عالقه دارد با بیشترین تعداد شرکت های 
اقدام همچنین به نفع کسب وکارهای ایرانی خواهد بود چون شرکت هایی که در بازار سوریه فعالیت کنند، سود 

کرد. کسب می کنند و درنهایت در اقتصاد ایران تحرک ایجاد خواهند  خوبی 

نقش کلیدی اتاق در سوریه 
پساداعش

به دنبال ایجاد فرصت طالیی حضور شرکت های 
ایران  اقتصادی  کمیته  سوریه،  بازار  در  ایرانی 
اتاق  رئیس  کاشفی،  کیوان  و  تاسیس  سوریه  و 
به  ایران  اتاق  هیئت رئیسه  عضو  و  کرمانشاه 
کمیته اقتصادی ایران و سوریه انتخاب  ریاست 

شد.
و  ایران  روابط  تقویت  جهت  در  انتخاب  این 
کمیته مشترک ایران  سوریه انجام شده است. 
از تشکل های ملی در آن  که 16 عضو  و سوریه 
عضویت دارند در زمینه های صادرات خدمات 
صنایع  غذایی،  صنایع  مهندسی،  و  فنی 
 ... و  لوازم خانگی  برق،  معدنی،  مواد  دارویی، 
کمیته به دنبال سفر  کرد. این  فعالیت خواهند 
و  تهران  به  سوریه  بلندپایه  اقتصادی  هیئت 
تقاضای افزایش روابط اقتصادی با ایران ایجاد 

شده است.
کمیته مشترک اقتصادی ایران و  کاشفی، رئیس 
سوریه در رابطه با اهداف این کمیته گفت: قطعا 
روابط  با  سوریه  و  ایران  سیاسی  روابط  سطح 
و بخش خصوصی  نیست  اقتصادی هماهنگ 
دو کشور باید فعالیت خود را برای ارتقای سطح 
کنند. در همین راستا،  روابط اقتصادی تقویت 
به تدریج  که  است  شده  مختلفی  برنامه های 
توضیحات بیشتری از اقدام ها ارائه خواهد شد.

با اشاره به اولویت بندی انجام شده در این  او 
نزدیک  آینده  در  امیدواریم  گفت:  برنامه ها 
سوریه،  به  ایرانی  بلندپایه  مقامات  سفر  با 
روابط  تقویت  برای  نیاز  مورد  زیرساخت های 
کاال ایران  اقتصادی از قبیل ایجاد مسیر ترانزیت 
به سوریه- ارتباط بانکی و صرافی و تسهیل تردد 
اقدام  و  بحث  مورد  کشور  دو  اقتصادی  فعاالن 

قرار گیرد.
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اخبار

کلیدی سخنان  مروری بر محورهای 
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

گفت وگو با رسانه ها در 

 از پیمان سپاری ارزی 
تا واردات از عراق

کرمانشــاه  کاشــفی، رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن  کیــوان 
ح موضوعــات مبتالبــه حــوزه  گفت وگوهایــی بــا رســانه بــه طــر طــی 
تجــارت و ارائــه راهکارهایــی بــرای بهبــود امــور پرداختــه اســت. 
کلید واژه های  ازاین رو در نگاهی تحلیلی به بازتاب برجسته ترین 

این مصاحبه ها پرداخته ایم.

 افزایش صادرات
گرچه طی چند سال اخیر روند  ا

صادرات استان به دلیل مشکالتی 
کشور عراق وجود داشت  که در 
کاهش یافت، اما امسال شاهد 
افزایش مجدد صادرات استان 

هستیم.

 خلق الساعه
افزایش صادرات در شرایطی انجام 

که امسال با دستورالعمل های  شده 
خلق الساعه متعددی مواجه بودیم 
و حتی صادرات برخی از اقالم مهم 

نیز ممنوع شد.

 تحریم
کشور و تحریم  کنونی  با شرایط 

ورود ماشین آالت، مقداری 
شرایط سرمایه گذاری سخت 

شده است.

 پیمان سپاری ارزی
بخشنامه پیمان سپاری ارزی در 
که بسیاری از  شرایطی ابالغ شد 

بخش ها مانند اتاق بازرگانی ایران، 
گمرک و سازمان توسعه تجارت یا 
با آن موافق نبودند یا نظرات شان 

اعمال نشد.
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 شعار
که  باوجود شعارهایی 

داده می شود، بسیاری از 
زیرساخت های مرزی استان اصال 

مناسب نیست.

 مرز
کنون مختص  کرمانشاه هم ا مرزهای 

استان نیست و به بسیاری از استان ها 
کشور هم ارائه خدمات دارد  دیگر 
و ازاین رو عالوه بر همت استان، 

باید اعتبارات ملی را نیز به سمت 
کنیم. مرزهای مان جذب 

 تشدید بحران
کاهش  پیمان سپاری ارزی، 

صادرات و تشدید بحران ارز را 
به دنبال دارد.

 عراق
کشور  کنون بیش از 20  گرچه ا ا

کرمانشاه هستند،  هدف صادرات 
اما عمده صادرات ما و حتی بیش 
کشور با  کل  از 60 درصد صادرات 

عراق است.

واردات
کشور  کم کم واردات از  باید 

کنیم و فقط  عراق را آغاز 
کشور  روی صادرات به این 

تمرکز نداشته باشیم.

 پیامد منفی
سیاست پیمان سپاری ارزی، 

که  اقدامی نسنجیده است 
بسیاری از ابعاد آن دیده نشده و 
می تواند پیامدهای منفی داشته 

باشد.

 صدمه
با اجرای پیمان سپاری ارزی برای 
که  کاالها، صنایع خصوصی  تمام 
کشور  در التهابات اخیر اقتصادی 

بیشترین لطمه را دیدند دچار 
مشکالت شدیدی می شوند.

 فرصت سوزی
خ ارز  کنون که با افزایش نر ا

فرصتی برای توسعه صادرات در 
کشور ایجاد شده است، نباید با 

تصمیم های نسنجیده از مزایای 
صادرات محروم شویم.

 ظرفیت
کنون بسیاری از شرکت های  ا

ایرانی در عراق دفتر و مرکز دارند 
و می توان از ظرفیت آن ها و 

کشور عراق برای زمان تحریم ها و 
کرد. کاال استفاده  واردات انواع 

بازار سه نرخی
در حال حاضر بازار ارز سه نرخی است 

و همین موضوع با تفاضل قیمت ارزی 
که  باال سبب وجود مشکالتی شده 

مهم ترین آن ها سردرگمی واردکنندگان 
و عدم توسعه صادرات است.

 تکانه
حرکت به سمت تک نرخی شدن 

کشور ایجاد  ارز مشکالتی را در 
می کند و 1.5 تا دو سال زمان نیاز 
کشور خود را با تکانه های  است تا 

ارزی مطابقت دهد.
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کرمانشــاه از پایــان ســاخت 10 مدرســه در  رئیــس اتــاق 
کرمانشــاه بــه همــت پویــش »ایــران  مناطــق محــروم 
کاشــفی بــا اشــاره بــه این کــه  کیــوان  مــن« خبــر داد. 
پویــش ایــران مــن 10 مدرســه در روســتاهای محــروم 
ایــن  از  افــزود:  داشــت،  احــداث  دســت  در  اســتان 

تعــداد چهــار مدرســه مربــوط بــه مناطــق زلزلــه زده بــود 
گذشــته تعهــد ســاخت آن هــا  کــه بعــد از زلزلــه ســال 

ــد. ــام ش انج
ــه ســاخت ســایر مــدارس از ســال 93  ــا بیــان این ک او ب
کــرد: چهــار مدرســه قبــال  یــادآوری  بــود،  آغــاز شــده 

دیگــر  مدرســه  شــش  ســاخت  و  بــود  شــده  تحویــل 
کرمانشــاه  کنــون بــه اتمــام رســید. رئیــس اتــاق  نیــز ا
بــرای ســاخت ایــن 10 مدرســه را  اعتبــار هزینه شــده 

که توســط پویش ایران  کــرد  1.5 میلیــارد تومــان اعــالم 
مــن تامیــن شــده اســت. ایــن مــدارس در روســتاهای 
ســرفیروزآباد،  بخش هــای  در  اســتان  محــروم 
 ... و  کرمانشــاه  غــرب،  اســالم آباد  ماهی دشــت، 
ســاخته شــده اســت. پویــش ایــران مــن متشــکل از 
کــه بیــش از 100 مدرســه  خیریــن اتــاق بازرگانــی اســت 

دارد. احــداث  در دســت  کشــور  کل  در 
از ایــن تعــداد، ســه مدرســه در روســتاهای انــارک علیــا 
ــاد ماهی دشــت  گوهرآب و طهنــه ســفلی ســرفیروزآباد و 
کرمانشــاه در تاریــخ دوم آبــان مــاه افتتــاح شــد. ســه 
ــا و زنگی چقــا  مدرســه دیگــر در روســتاهای حاجی علی
ســوم  تاریــخ  در  غــرب  اســالم آباد  تــراب  و  کرمانشــاه 

آبــان مــاه افتتــاح شــد.

کرمانشاه: کاشفی، رئیس اتاق 

کرمانشاه به پایان رسید ساخت 10 مدرسه پویش »ایران من« در 

اخبار
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افتتاح مدرسه روستای حشمر ثالث باباجانی
بازرگانی  اتاق  که به همت  باباجانی  زلزله زده حشمر ثالث  مدرسه سه کالسه روستای 
کرمان بازسازی شده بود هم زمان با اولین روز از ماه مهر به بهره برداری رسید. این مراسم 
کرمانشاه و  هم زمان با آغاز سال تحصیلی 98_97 و با حضور جمعی از مسئوالن استان 

نمایندگانی از اتاق بازرگانی کرمان در روستای زلزله زده حشمر ثالث باباجانی برگزار شد.
کرمانشاه در این مراسم با اشاره به تفاهم نامه ای  کل اتاق بازرگانی  داریوش پناهی دبیر 
کرمانشاه و سازمان  گذشته بین اتاق بازرگانی ایران، استانداری  که در بهمن ماه سال 
تعداد شد  متعهد  ایران  بازرگانی  اتاق  گفت:  شد،  منعقد  کرمانشاه  مدارس   نوسازی 

50 باب مدرسه در مناطق زلزله زده را بازسازی کند.
کار بازسازی تعداد زیادی از این مدارس آغاز شده و در حال ساخت  او با بیان این که 
کرمان و در  کرد: امروز شاهد افتتاح اولین مدرسه به همت اتاق بازرگانی  است، یادآوری 
گفته پناهی، تمام هزینه های ساخت این مدرسه توسط  روستای حشمر هستیم. به 

اتاق بازرگانی کرمان و خیرین عضو این اتاق تامین شده است.
کرمان  در ادامه صادق خدادادی فرماندار ثالث باباجانی نیز از خیرین و اتاق بازرگانی 
کرد. او افزود: مدرسه این روستا در جریان زلزله  برای ساخت این مدرسه قدردانی 
آسیب دیده و امروز با همکاری اتاق بازرگانی شاهد بازسازی آن هستیم. خدادادی 
که 13 شهید  کرد  از روستای حشمر به عنوان یکی از روستاهای شهیدپرور استان یاد 

کرده و امروز نیازمند توجه ویژه است. تقدیم اسالم 
کرمان نیز با اشاره به بهره برداری از مدرسه روستای  امیری دبیر اتاق بازرگانی استان 

کریم این مدرسه در ابتدای سال تحصیلی جدید به بهره برداری  حشمر، گفت: خدا را شا
کرمان چه در ساخت این مدرسه و چه در  رسید. او از حمایت های فعاالن اقتصادی 
کرد و افزود: حدود 220 میلیون  کمک های غیرنقدی در زمان زلزله به این منطقه یاد 
و حدود ارومیه  از طریق  مواد غذایی  تومان  میلیون  برای ساخت مدرسه،60   تومان 
600 میلیون تومان مواد غذایی، البسه، مواد شوینده و ... به مناطق زلزله زده ارسال شده 
است که درمجموع حدود 800 میلیون تومان کمک های نقدی و غیر نقدی از طریق اتاق 

بازرگانی کرمان به این استان ارسال شده است.
کرمانشاه نیز از بهره برداری از مدرسه روستای حشمر ابراز  ربانی نماینده اتاق بازرگانی 
خرسندی کرد و افزود: تالش کردیم کمکی به مردم این روستای زلزله زده داشته باشیم. 
که ما  کرد: ازآنجا گذشته در این منطقه، خاطرنشان  او با اشاره به زلزله بزرگ آبان سال 
کمکی به  کردند تا  ملت ایران همه عضو یک خانواده محسوب می شویم همه تالش 
کار  کنون با  مردم مناطق زلزله زده داشته باشند و بعد از روزهای سخت نخست نیز ا

بازسازی مدارس در کنار مردم هستیم.
کرمی سرناظر اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه نیز گفت: این مدرسه سه کالسه 
که 120 مترمربع زیر بنا دارد و با اعتبار اولیه 170 میلیونی که اتاق بازرگانی کرمان تقبل کرده 
به بهره برداری رسید. او با بیان این که تمام آیین نامه های ساختمان در این پروژه رعایت 
کید کرد: دانش آموزان با خیال راحت سر کالس  شده و در برابر زلزله بسیار مقاوم است، تا

درس حاضر شوند.



90

بروکراســی  کاهــش  خواســتار  کرمانشــاه  اتــاق  رئیــس 
کرمانشــاه شــد  اداری پیــش روی صنعــت ســاختمان 
گفــت: رونــق صنعــت ســاختمان، اشــتغال و ســایر  و 
کاشــفی  کیــوان  داد.  خواهــد  تــکان  نیــز  را  صنایــع 
گفت وگــوی  شــورای  تصمیمــات  بررســی  جلســه  در 
دولــت و بخــش خصوصــی پیرامــون مشــکالت صنعــت 
ســاختمان اســتان، از بروکراســی اداری زیــاد پیــش روی 
گفــت: متاســفانه  کــرد و  صنعــت ســاختمان اســتان یــاد 
بــه  ســاختمان  ورودی  پرونده هــای  حجــم  کنــون  ا
ایــن  از  بســیاری  و  اســت  زیــاد   100 مــاده  کمیســیون 
ــی وارد مــاده 100  ــه دلیــل تخلفــات جزئ ســاختمان ها ب

می شــوند.
کـه از  کاشـفی تعـداد زیـادی از ایـن پرونده هـا  گفتـه  بـه 
سـال های قبـل باقـی مانـده هنـوز تعیین تکلیف نشـده 

کـه تمایل  کنیـم  گفـت: بایـد به گونـه ای عمـل  اسـت. او 
بـرای تخلـف در صنعـت سـاختمان و ورود پرونده هـا 
کـم شـود و الزمـه ایـن امـر حـل  کمیسـیون مـاده 100  بـه 
تـا  اسـت  سـاختمان  صنعـت  روی  پیـش  مشـکالت 
سـازندگان مجبـور بـه تخلـف نشـوند. بـرای ایـن منظـور 
گـر ضوابـط طـرح تفصیلی نیازمند اصالح اسـت باید با  ا
کسـب نظـر از بخـش خصوصـی این اصالح انجام شـود.
سـاختار  ایـن  بررسـی  سـرعت  این کـه  بیـان  بـا  کاشـفی 
باید بیشـتر شـود، افزود: بهتر اسـت از تجارب اسـتان ها 
کنیـم.  و شـهرهای دیگـر هـم در ایـن زمینـه اسـتفاده 
کاری نیسـت  البتـه اصـالح سـاختار صنعـت سـاختمان 
اسـتمرار  بـا  امـا  شـود،  انجـام  یک ماهـه  و  یـک روزه  کـه 
 می تـوان ظـرف مـدت یک سـال شـاهد بهبـود وضعیت

بود.

کاشـفی از نقـش اقتصـاد صنعـت سـاختمان و تاثیـر آن 
سـاختمان  صنعـت  افـزود:  و  کـرد  یـاد  هـم  اسـتان  در 
تـکان دهـد، اشـتغال زایی  را  می توانـد اقتصـاد اسـتان 
فراوانـی بـه همـراه داشـته باشـد و سـایر صنایـع را نیز به 

دنبـال خـود بـه حرکـت وا دارد.
کرمانشـاه  شـهرداری  سرپرسـت  لعل بخـش  حامـد 
متشـکل  کمیتـه ای  بایـد  گفـت:  نشسـت  ایـن  در  نیـز 
خصوصـی،  بخـش  شهرسـازی،  و  راه  شـهرداری،  از 
و  دسـتگاه ها  سـایر  و  سـاختمان  نظام مهندسـی 
ضوابـط  سـاختمان  صنعـت  بـه  مربـوط  بخش هـای 
نیـاز  اصالحـی  گـر  ا تـا  کننـد  بررسـی  را  ساخت وسـازها 
اسـت، انجام شـود. باید از تجارب اسـتان های دیگری 
کرمانشـاه چند درجه پیشـرفته تر هستند نیز بهره  که از 

بگیریم.

کرمانشاه کاهش بروکراسی اداری صنعت ساختمان در  ضرورت 

رئیس هیئت مدیره خانه معدن استان:

دستگاه های دولتی بیش ازپیش با بخش خصوصی همدلی داشته باشند
کرمانشـاه در نشسـت بررسـی  محمدعـارف ابراهیمـی رئیـس خانـه معـدن اسـتان 
کرمانشـاه برگـزار شـد؛ بـا بیـان  کـه در محـل اتـاق  مشـکالت حـوزه معـادن اسـتان 
گفـت:  کارآفرینـان حـوزه معـدن به مثابـه فرماندهـان زمـان جنـگ هسـتند  این کـه 
کشـور امـری  کارآفرینـی و ایجـاد شـغل در تولیـد، صنعـت و معـدن هماننـد دفـاع از 
صنایـع  بـه  بیشـتری  توجـه  دولـت  مـی رود  انتظـار  اسـت.  قابل تقدیـر  و  مقـدس 
کارآفرینـان این حوزه در مناطق محـروم و دورافتاده  کـه  معدنـی داشـته باشـد چرا
مشـغول فعالیـت هسـتند و اغلـب نیـروی انسـانی خـود را از آنجـا تامیـن می کننـد.

بیـکاری در  رتبـه سـوم  کرمانشـاه  اسـتان  کـه  ایـن مطلـب  یـادآوری  بـا  ابراهیمـی 
کـرد: دسـتگاه های اجرایـی و دولتـی بایـد بیش ازپیـش  کشـور را دارد، خاطرنشـان 
بـا بخـش خصوصـی همـکاری و همدلـی داشـته باشـند. معـادن بخـش مهمـی از 
کشـور اسـت و مـا در اسـتان ذخایـر بسـیار ارزشـمندی داریـم و ایـن ثروتـی  اقتصـاد 

کشـور اسـت. کالن بـرای 

کرمانشـاه نیـز خبـر از تشـکیل شـورای  کارگـر نایب رئیـس خانـه معـدن  محمدرضـا 
گفت: خانه معدن اسـتان هم جزء این  معادن اسـتان به ریاسـت اسـتاندار داد و 
شـورا اسـت و قطعا در ارائه مشـکالت حوزه  معدن به مراجع باالتر می تواند مفید 
و اثرگـذار باشـد. او هـدف از ایـن نشسـت را جمـع آوری مشـکالت و مطالـب حـوزه 
گفـت: مشـکالت معـدن کاران جمـع آوری  کـرد و  معـدن و صنایـع معدنـی عنـوان 
کارشناسـی روی آن هـا، بـه مراجـع باالتـر ارجـاع داده  شـده و پـس از انجـام امـور 

می شـود.
کارآفرینـان ایـن حـوزه بـه بیان مشـکالت خـود پرداختند.  در ادامـه معـدن کاران و 
سـهمیه  آزمایشـگاهی،  مشـکالت  معـادن،  حـوزه  ارزش افـزوده  بـر  مالیـات  امـور 
کارخانه هـای معـدن، مشـکالت قیمت گذاری، مشـکالت  سـوخت ماشـین آالت و 
بـه بحـث  اسـتان  کـه توسـط معـدن کاران  بـود  از مباحثـی   ... و  معـارض معـدن 

گذاشـته شـد.

اخبار
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کرمانشاه برگزار شد در اتاق 

نشست فعاالن اقتصادی با معاون سازمان ملی استاندارد ایران

حضـور  بـا  عـراق  و  ایـران  اقتصـادی  فعـاالن  نشسـت 
جعفـر  و  ایـران  اتـاق  رئیـس  شـافعی،  غالمحسـین 
محـل  در  عـراق  بازرگانـی  اتـاق  ریاسـت  الحمدانـی، 
اتـاق  رئیـس  کاشـفی  کیـوان  برگـزار شـد.  ایـران  اتـاق 

ایـن  در  ایـران  اتـاق  هیئت رئیسـه  عضـو  و  کرمانشـاه 
عـراق  بـه  کشـور  صـادرات  افزایـش  اعـالم  بـا  نشسـت 
بـه  کاال  ایـران در صـادرات  برابـر آمارهـا سـهم  گفـت: 
عراق از 14 درصد به 18 درصد رسـیده اسـت و انتظار 

افزایـش  میـالدی  سـال  پایـان  تـا  رونـد  ایـن  مـی رود 
باشـد. داشـته  بیشـتری 

کاال،  او بـا بیـان این که مسـائلی مانند حمل یک سـره 
انتقـال  امـکان  و  بین المللـی  اسـتانداردهای  رعایـت 
کشـور بایـد در اولویت  پـول از طریـق بانک هـا بیـن دو 
داوری  مرکـز  گفـت:  شـود؛  حل وفصـل  و  گرفتـه  قـرار 
حل وفصـل  بـرای  عـراق  و  ایـران  اتاق هـای  مشـترک 
مهمـی  مباحـث  از  یکـی  کشـور  دو  تجـار  اختالفـات 
کاشـفی  کار دو اتـاق قـرار دارد.  کـه در دسـتور  اسـت 
کـرد با الحـاق عراق به »کنوانسـیون  اظهـار امیـدواری 
کـه ضمـن  تیـر« امـکان حمـل یک سـره فراهـم شـود 
کیفیـت  صرفه جویـی در هزینه هـای حمل ونقـل، بـر 

کاالهـا نیـز تاثیـر اساسـی خواهـد داشـت.
بـرای  الزم  هماهنگی هـای  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
 - بصـره  اسـتان های  از  تجـاری  هیئت هـای  حضـور 
کرمانشـاه بـه عمـل آمـد. دیوانیـه و بغـداد بـه اسـتان 

کاال به عراق از 14 درصد به 18 درصد رسیده است سهم ایران در صادرات 

کـه بـا حضـور معـاون سـازمان ملـی  کاشـفی در نشسـت فعـاالن اقتصـادی  کیـوان 
فضـای  تسـهیل  حمایتـی  »بسـته  این کـه  بیـان  بـا  شـد،  برگـزار  ایـران  اسـتاندارد 
سـازمان  سـوی  از  کـه  تجهیـزات«  و  اولیـه  مـواد  واردات  از  حمایـت  و  کسـب وکار 
گفـت: در ایـن بسـته هـم  کارا و اثربخـش اسـت،  ملـی اسـتاندارد ابـالغ شـد، بسـیار 
تسـهیل گری شـرایط و تفویـض اختیـار بیشـتر بـه اسـتان ها دیـده شـده و هـم برای 
گرفتـه شـده اسـت. تجـار شـناخته شـده و خوش نـام شـرایط آسـان تری در نظـر 

گرفتـن امکانـات اسـتانداردی  کرمانشـاه در ادامـه خواسـتار در نظـر  رئیـس اتـاق 
بیشـتر در مرزهـای خسـروی و سـومار شـد. او بـا بیـان این کـه در سـال های قبـل 
کنـون ایـن صـادرات بـه سـمت  عمـده صـادرات اسـتان از مـرز پرویزخـان بـود و ا
کرده، یادآور شـد: نیازمند امکانات  مرزهای خسـروی و به ویژه سـومار سـوق پیدا 

بیشـتری بـرای بررسـی اسـتانداردها در ایـن دو مـرز هسـتیم.
گفت: باید بین  کیفیت سـازمان ملی اسـتاندارد نیز در این نشسـت  معاون ارزیابی 
گفـت: هـدف اصلـی  کنیـم. مسـلم بیـات  اسـتاندارد، تولیـد و تجـارت تعـادل ایجـاد 
سـازمان ملـی اسـتاندارد ایجـاد تعـادل بیـن اسـتاندارد، تجـارت و تولیـد اسـت. او از 
کنـار حفـظ  کـرد و افـزود: اسـتاندارد در  اسـتاندارد به عنـوان زبـان فنـی تجـارت یـاد 

ایمنـی و سـالمت مـردم، بـه دنبـال حمایـت از تولیـد و تجـارت هـم هسـت.
حمایتـی  بسـته  بـه  اشـاره  بـا  اسـتاندارد  ملـی  سـازمان  کیفیـت  ارزیابـی  معـاون 
کـرد:  اظهـار  تدوین شـده،  اسـتاندارد  عالـی  شـورای  توسـط  اخیـرا  کـه  اسـتاندارد 
حمایتـی  بسـته  داریـم  بنـا  کـه  اسـت  اسـتان هایی  نخسـتین  ازجملـه  کرمانشـاه 
کنیـم. بیـات بـا بیـان این کـه ایـن بسـته بندها و بخش های  اسـتاندارد را در آن اجـرا 
کرد: هدف اصلی این بسـته حمایتی، تسـهیل تجارت  مختلفی دارد، خاطرنشـان 

از تولیدکننـدگان داخلـی اسـت. کاال و همچنیـن حمایـت  و واردات و صـادرات 
کرمانشـاه نیز با اشـاره بـه صادرات  محمودرضـا نیـازی مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان 
کـرد:  کرمانشـاه طـی سـال جـاری، عنـوان  کاال از مرزهـای  حـدود دو میلیـارد دالر 

کاالهـا مشـمول مقـررات اسـتاندارد اجبـاری هسـتند. او  بیـش از 50 درصـد ایـن 
کاالها انجام می شـود  کیفیت و اسـتاندارد  که روی  کنتـرل خوبی  گفـت: بـه لحـاظ 
بـه دلیـل  بـه عـراق  کاالهـای صادراتـی  از بازگشـت  طـی سـال های اخیـر مـوردی 

کیفیـت نداشـتیم. مشـکل 
کرد: در پنج ماه ابتدایی سـال  کرمانشـاه اظهار  گمرکات  خلیل حیدری، مدیرکل 
گمـرکات و بازارچه هـای  کاال از  جـاری بیـش از دو میلیـون و 316 هـزار و 101 تـن 
از  حجـم  ایـن  اسـت.  شـده  صـادر  کشـور  از  ج  خـار بـه  کرمانشـاه  اسـتان  مـرزی 
صـادرات در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 96 بیـش از 38 درصـد رشـد نشـان 
می دهـد. بیـش از 541 میلیـون و 969 هـزار دالر بـا وزن یک میلیـون و 332 هـزار 
کرمانشـاه، پرویزخان، خسـروی و پاوه اظهار  گمـرکات  کاالهـای یادشـده در  تـن از 

و صـادر شـده اسـت.
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از  پشــتیبانی  در  اصنــاف  نقــش  تبییــن  همایــش 
ــک  ــبت نزدی ــه مناس ــل، ب ــه باط ــق علی ــای ح جبهه ه
شــدن چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی در 

کرمانشــاه برگــزار شــد.
کرمانشــاه  رضــا ســلیم ساســانی رئیــس اتــاق اصنــاف 
ــان به عنــوان  در ایــن همایــش از اصنــاف، تجــار و بازاری
کشــور  و  جامعــه  اقتصــادی  قلــب  و  انقــالب  بــازوان 
کــرد. او بــا بیــان این کــه اصنــاف همــواره در بســتر  یــاد 
از  افــزود:  تحــوالت جامعــه نقــش بســزایی داشــتند، 
زمــان پیــروزی انقــالب اســالمی ایــن نقش آفرینــی وارد 

عرصــه جدیــدی شــد.
گفــت: از قبــل انقــالب  کرمانشــاه  رئیــس اتــاق اصنــاف 
کنــون همــواره چهره هــای برجســته ای بیــن بازاریــان  تا
و  مالــی  حمایــت  بــا  کــه  داشــته  وجــود  کرمانشــاه 
معنــوی خــود در عرصه هــای داخلــی و خارجــی یــاور 
پــای  بــه  اشــاره  بــا  بودنــد. ساســانی  کشــور  و  نظــام 
کار بــودن همیشــگی اصنــاف حتــی در ســخت ترین 
شــرایط  در  کــرد:  کیــد  تا کشــور،  اقتصــادی  شــرایط 
ــان نقــش بســزایی در ایجــاد  ــی نیــز بازاری کنون ســخت 
کوچــک اقتصــادی  نظــم و ثبــات در ســطح واحدهــای 

کشــور دارنــد.
در  کــه  اســت  آن  زمــان  کنــون  ا ساســانی  گفتــه  بــه 

بازاریــان  دشــمن،  تحریم هــای  و  فشــارها  شــرایط 
گذشــته بــا تحکیــم روحیــه  ماننــد همــه ســال های 
بیاینــد.  مــردم  و  کشــور  کمــک  بــه  خــود  بســیجی 
بســزای  نقــش  از  کرمانشــاه  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
کاالی تولیــد  اصنــاف در ترویــج فرهنــگ اســتفاده از 
کــرد: بازاریــان بایــد هــم  داخــل هــم یــاد و خاطرنشــان 
کننــد و  کاالهــای بومــی اقــدام  خــود نســبت بــه تهیــه 
کاالهــا را بــرای مصــرف بیشــتر مــردم تبلیــغ  هــم ایــن 

کننــد.
کــرم )ص( اســتان  نماینــده ولی فقیــه در ســپاه نبــی ا
کرمانشــاه نیــز در ایــن همایــش بــا انتقــاد از رخنه برخی 
کشــور،  اقتصــادی  شــریان های  بــه  ســودجو  افــراد 
ــان  ــران از بازاری ــان و محتک ــف زالوصفت ــد ص ــت: بای گف

جــدا شــود.
حجت االسالم والمســلمین علیمــراد یوســفی بخــش 
و  نظــام  هــر  پایه هــای  و  ارکان  از  یکــی  را  اقتصــادی 
کــه حتــی در زمــان صــدر اســالم  حکومــت دانســت 
ــر تیــم اقتصــادی زمــان  گ ــزود: ا نیــز وجــود داشــته و اف
حضــرت  اقتصــادی  ســرمایه  پایــه  بــر  کــه  پیغمبــر 
خدیجــه بــود وجــود نداشــت، اهــداف اســالم در آن 
زمــان محقــق نمی شــد. بخــش اقتصــادی در تمــام 
ادوار تاریــخ از زمــان پیــروی انقــالب تــا جنــگ تحمیلــی 

کــه اصنــاف و بازاریــان  کشــور یــک اصــل مهــم بــوده  در 
در آن نقــش محــوری داشــتند، امــا متاســفانه ایــن 

کــه بایــد تبییــن نشــده اســت. نقــش آن طــور 
کــرم )ص( اســتان  نماینــده ولی فقیــه در ســپاه نبــی ا
کارت  نداریــم  توقــع  گرچــه  ا کــرد:  اظهــار  کرمانشــاه 
پــای  زمــان جنــگ  کــه در  بازاریانــی  بــرای  ایثارگــری 
جــوان  نســل  و  مــردم  امــا  شــود،  صــادر  بودنــد  کار 
را  امــوال خــود  و  کســانی ســرمایه  بایــد بداننــد چــه 
کار آوردنــد. یوســفی  کمــک بــه جبهه هــا پــای  بــرای 
ــتن از  گذش ــر از  کمت ــال،  ــتن از م گذش ــه  ــان این ک ــا بی ب
کــرد: اصنــاف و بازاریــان نیــز  جــان نیســت، یــادآوری 
کشــور نقــش  کنــار رزمنــدگان و شــهدا در پیــروزی  در 
داشــتند. غفلــت از تبییــن ایــن نقــش ســبب شــده 
امــروز زالوصفتانــی وارد عرصــه اقتصــادی شــده و از این 

کشــور صدمــه بزننــد. طریــق بــه 
کــرم )ص( اســتان  نماینــده ولی فقیــه در ســپاه نبــی ا
کرمانشــاه فعــاالن اقتصــادی و بازاریــان را از ســالم ترین 
کــرد:  کیــد  تا انقــالب دانســت و  بــرای نظــام و  افــراد 
کســوت بــازاری و فعــال  امــروز عــده ای ســودجود در 
کشــور هســتند  اقتصــادی بــه دنبــال ضربــه زدن بــه 
و نبایــد بگذاریــم این هــا بتواننــد بــه وجهــه بازاریــان 

کشــور صدمــه بزننــد.

کرمانشاه برگزار شد با حضور رئیس اتاق اصناف 

همایش نقش اصناف در پشتیبانی از جبهه های حق علیه باطل

اخبار
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کرمانشاه: کاشفی در همایش زعفران کاران استان 

کار داریم تشکل سازی را در دستور 
کار بودن تشکل سازی  کرمانشاه از در دستور  رئیس اتاق 
کاشفی در همایش  کیوان  کرمانشاه خبر داد.  اتاق  در 
شد،  برگزار  اتاق  محل  در  که  کرمانشاهی  زعفران کاران 
افزود:  و  کرد  یاد  گران بها  ثروت  به عنوان یک  زعفران  از 
افزایش  شاهد  حوزه،  این  در  کردن  کار  با  است  امید 
از  یکی  به  را  آن  و  بوده  محصول  این  صادرات  و  تولید 
گیاهی  زعفران  کنیم.  تبدیل  استان  درآمدی  منابع 
کشور به ویژه در  که سال های سال در  ذاتا ایرانی است 
کرمانشاه  کشت می شده است. رئیس اتاق  خراسان ها 
کرد: با برگزاری همایش های این چنینی  ابراز امیدواری 
و  صادرات  بسته بندی،  کیفیت،  تولید،  ضرب آهنگ 

فروش این محصول بیشتر شود.
نیز  کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
کرمانشاه  گفت: کشت زعفران در استان  در این همایش 
جای رشد زیادی دارد. ناصر مرادی با اشاره به برگزاری 
این همایش با تکیه بر حوزه تولید، فرآوری و بازاریابی، 
اظهار کرد: تالش شده در این همایش که با حضور جمعی 
از زعفران کاران استان برگزار شده است شرکت کنندگان با 

به روزترین اطالعات کشت زعفران آشنا شوند.
برداشت  و  کاشت، داشت  با روش های  آشنایی  مرادی 

اصولی زعفران را از اهداف برگزاری این همایش عنوان و ابراز 
کرد: برگزاری این همایش بتواند نقش مهمی  امیدواری 
مرادی  باشد .  داشته  استان  در  زعفران کاری  توسعه  در 
استان  در  زعفران کاری  سابقه  به  هم  اشاره ای  ادامه  در 
گذشته های دور  کرمانشاه داشت و افزود: این استان در 
کشور بوده  و سالیان طوالنی یکی از مناطق زعفران خیز 
جای  کرمانشاه  استان  در  محصول  این  کشت  و  است 
رشد زیادی دارد. در ادامه عضو هیئت رئیسه شورای ملی 
زعفران ایران گفت: بیش از 90 درصد زعفران دنیا در ایران 
تولید می شود. علی حسینی به تولیدات زعفران در کشور 
اشاره و اظهار کرد: از مجموع 430 تن تولید ساالنه زعفران 

در دنیا 400 تن آن در کشور ما تولید می شود.
 عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران ایران با اشاره به کم 
بودن عملکرد تولید زعفران در واحد سطح، اضافه کرد: در 
حال حاضر ساالنه 400 تن زعفران در کشور تولید می شود، 

که این میزان می تواند بدون افزایش  این در حالی است 
سطح زیر کشت دو برابر شود.

کرمانشاه زادگاه و پیشینه تاریخی  حسینی با بیان این که 
کشور و حتی جهان را به دوش می کشد،  کشت زعفران 
که  دارد  این  از  نشان  زعفران  کشت  تاریخچه  گفت: 
کشور رفته و با توجه به  گرس به دیگر نقاط  زعفران از زا
کرده  خشک سالی های پی درپی به شرق کشور مهاجرت 
که در خراسان  است، به نحوی که حدود هزار سال است 

جنوبی کشت می شود.
 او در ادامه با اشاره به این که در حال حاضر بیش از 
کم آبی و خشک سالی هستند،  کشور درگیر  20 استان 
گفت: با بیشتر شدن خشک سالی ها باید توسعه کشت 
شرایط  با  توجه  با  گیرد.  قرار  کشور  برنامه  در  زعفران 
کم آبی ما  کشور ناچاریم با زعفران بمانیم، زیرا  اقلیمی 

را رنج خواهد داد.

کیش اینوکس 2018 کرمانشاه در  اتاق 
پنجمیـن نمایشـگاه و همایـش بـورس، بانـک، بیمـه و خصوصی سـازی و دهمین 

کیـش برگزار شـد. کشـور در  نمایشـگاه فرصت هـای سـرمایه گذاری 
کشـور  ابعـاد ملـی و بین المللـی مهم تریـن رویـداد اقتصـادی  کـه در  ایـن رویـداد 
کشـور، اتاق هـای  محسـوب می شـود، ضمـن معرفـی فرصت هـای سـرمایه گذاری 
توانمندی هـا  آخریـن  خارجـی  و  داخلـی  شـرکت   360 و  کشـور  سراسـر  بازرگانـی 
بیمـه،  بانـک،  بـورس،  اقتصـادی،  زمینه هـای  در  را  خـود  دسـتاوردهای  و 
گسـتره 21 هـزار مترمربـع بـه  خصوصی سـازی، سـرمایه گذاری و امکانـات مالـی در 

گذاشـتند. نمایـش 
کرمانشـاه نیـز در ایـن نمایشـگاه بـه  کشـاورزی  اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
معرفـی  پرداخـت.  سـرمایه گذاری  فرصت هـای  ارائـه  و  کرمانشـاه  اسـتان  معرفـی 
و  قالـب CD مالتی مدیـا  در  فارسـی  و  انگلیسـی  زبـان  دو  بـه  کرمانشـاه  اسـتان 
سـایت های  معرفـی  سـرمایه گذاری،  فرصت هـای  ارائـه  رنگـی،  بروشـورهای 
بـود  از مـواردی  گردشـگری اسـتان، اینفوگـراف و فیلم هـای معرفـی اسـتان و ... 
گذاشـته شـد. کرمانشـاه به نمایش  کـه در ایـن نمایشـگاه توسـط نماینـدگان اتاق 

از  بـا حضـور بیـش  در ایـن رویـداد 28 نشسـت تخصصـی و همایـش بین المللـی 
100 سـخنران برجسـته داخلـی و 25 سـخنران بلندپایـه بین المللـی برگـزار شـد و 
اسـتقبال شـرکت های بـزرگ خارجـی و داخلـی، حضـور هیئت هـای دیپلماتیـک 
کشـور دنیـا بیانگـر اهمیـت ایـن رویـداد بـزرگ اقتصـادی در عرصه ملی  بیـش از 15 

و بین المللـی اسـت.
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مجمع عمومی شورای ملی نخود ایران برگزار و اعضای 
هیئت رئیسه این شورا برای مدت سه سال انتخاب 
کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  در  که  مجمع  این  شدند. 
 برگزار شد، ناصر مرادی با 59 رای، یداهلل باباخانی با
با هرکدام  میره بیگی  کبر  ا و  حیدری  برهان  رای،   57 
اعضای  به عنوان  رای  با 50  فالحی  کیوان  و  رای   56
تنها  خلیل  و  باتمانی  افشین  و  هیئت رئیسه  اصلی 
علی البدل  اعضای  به عنوان  رای  شش  با  کدام  هر 
هیئت رئیسه شورای ملی نخود ایران انتخاب شدند. 

همچنین شهریار باوندپور با 46 رای به عنوان بازرس 
اصلی و نادر نوری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب 
در  ایران  نخود  شورای  رئیس  مرادی  ناصر  شدند. 
این نشست با اشاره به تاسیس این شورا از سال 91 و 
که در این مدت پیش روی شورای  فرازونشیب هایی 
کرد: اولین مانع اساسی در شورای  نخود بوده، اظهار 
که  بود   91 سال  در  نخود  صادرات  ممنوعیت  نخود 
کشاورزان  سبب شد حجم زیادی نخود در انبارهای 
دست  از  صادراتی  بازارهای  از  بسیاری  و  شود  فاسد 

تعرفه  کاهش  برای  دوساله  پیگیری های  از  او  برود. 
صادرات نخود یاد کرد و افزود: درنهایت خرداد سال 93 
ممنوعیت صادرات برطرف شد و در مدت 9 ماه 35 

هزار تن نخود به خارج از کشور صادر داشتیم.
به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
نخود  شده  انجام  پیگیری های  با  همچنین  ایران، 
خاص  تعرفه ای  ردیف  و  جدا  حبوبات  سایر  گروه  از 
که ممنوعیت برای  گرفته شد تا زمانی  برای آن در نظر 
صادرات سایر حبوبات داریم، مشکلی برای محصول 
کرد: یکی دیگر  نخود ایجاد نشود. مرادی خاطرنشان 
که انجام دادیم تالش برای جا انداختن  از اقدام هایی 
که با مجموع  محصول نخود در سبد غذایی مردم بود 
که سابق داشت  این اقدام ها نخود دیگر از مظلومیتی 
خارج شده است. پس از برگزاری این مجمع نشست 
ریاست  سمت  در  مرادی  ناصر  و  برگزار  هیئت رئیسه 
گفتنی است با  شورای ملی نخود ایران انتخاب شد. 
کرمانشاه در تولید نخود،  توجه به قطب بودن استان 

شورای ملی نخود ایران در این استان مستقر است.

هیئت رئیسه شورای ملی نخود ایران انتخاب شدند

رئیس اتحادیه چاپخانه داران کرمانشاه با اشاره به واردات 
کاغذ شرایط  این  در  باید  چرا  گفت:  دولتی  ارز  با   کاغذ 
کاشفی در جشنواره صنعت  کیوان  گران شود.  120 درصد 
که در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد با  چاپ استان 
گفت:  کشور،  اشاره به قدمت 110 ساله صنعت چاپ در 
که طی چهار  توسعه صنعت چاپ و سرمایه گذاری هایی 
دهه گذشته در این حوزه اتفاق افتاده قابل قیاس با پیش 
از انقالب نیست. امروزه صنعت چاپ کشور پیشرفت های 
کنار فعالیت در حوزه فرهنگ، در  چشمگیری داشته و در 
کرده  سایر حوزه های صنعتی و بسته بندی نیز ورود پیدا 
کمبود نقدینگی در صنعت چاپ  کاشفی در ادامه  است. 
استان را یکی از مشکالت این حوزه عنوان کرد و افزود: این 
صنعت، تنها صنعتی است که زیرمجموعه وزارت فرهنگ 
کنار این  و ارشاد اسالمی در استان است و امیدواریم در 
وزارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توجه ویژه به 
مشکالت این حوزه داشته باشد. او به افزایش 120 درصدی 
چاپخانه داران  برای  بسیاری  مشکالت  که  کاغذ  قیمت 
ایجاد کرده اشاره کرد و افزود: این گرانی سرسام آور در حالی 
کند با ارز آزاد،  که ادعا  که حتی یک نفر هم نیست  است 
واردات کاغذ انجام می دهد. کاغذ جزو اقالم ضروری است 
و ارز دولتی به آن تعلق می گیرد اما علی رغم این موضوع 
شاهد گرانی بیش ازحد قیمت کاغذ در بازار هستیم. رحیم 
جعفری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز در 

این مراسم صنعت چاپ را یکی از عناصر و عوامل تولید 
علم و دانش و فرهنگ در جوامع بشری عنوان کرد و افزود: 
زیرساخت های مهم توسعه  از  یکی  این صنعت همواره 
فرهنگی در همه جوامع محسوب شده و می شود. جعفری 
در ادامه به مشکالت حوزه چاپ استان اشاره کرد و با بیان 
این که صنعت چاپ استان در مرحله سنتی خود مانده، 
کادمیک و  کسب تحصیالت آ گذر از این مرحله را مستلزم 
مجهز شدن چاپخانه داران به تحصیالت دانشگاهی و علم 
روز دنیا دانست. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
که مرتبط  کرمانشاه افزود: در همین راستا رشته تبلیغات 
با حوزه چاپ است در دانشکده فرهنگ و هنر راه اندازی 
شده و سال گذشته راه اندازی رشته چاپ نیز پیگیری شد 

که امیدواریم ترم آینده بتوانیم در این رشته نیز دانشجو 
بپذیریم.

رسیدن  کرمانشاه  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 
به توسعه حقیقی را مستلزم تغییر نگرش در مسئوالن 
استان دانست. محمدابراهیم الهی تبار توسعه استان را 
کرمانشاه  نیازمند تغییر نگرش مدیران دانست و افزود: 
ثروت  این  از  بخواهیم  گر  ا اما  است،  ثروتمندی  استان 
کرده و به توسعه حقیقی برسیم نگرش ها باید  استفاده 
کارها و پروژه های عمرانی و زیرساختی  کند. شاید  تغییر 
که نگرش ما نسبت به  در استان انجام شود، اما تا زمانی 
مقوله توسعه تغییر جدی نکند، توسعه حقیقی محقق 

نمی شود.

گران شود؟! که با ارز دولتی وارد می شود، چرا باید 120 درصد  کاغذی 

اخبار
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کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه جامع تجارت برگزار شد

کوچینگ کارگاه آموزش مهارت های  برگزاری 

کارگاه آموزشـی آشـنایی بـا سـامانه جامـع تجـارت )ثبـت سـفارش الکترونیکـی( بـا 
کرمانشـاه برگـزار شـد.  حضـور جمعـی از فعـاالن اقتصـادی اسـتان در محـل اتـاق 
دکتـر مظفـر ناصـری، مـدرس ایـن دوره، بـا ارائـه توضیحاتـی در مـورد محورهـای 
را  بحـث  اسـت  صـادرات  از  پـس  و  حیـن  قبـل،  اقدام هـای  شـامل  کـه  صـادرات 
کـرد. سـپس اهـم موانـع در توسـعه صـادرات غیرنفتـی از قبیـل اخـذ مالیـات  آغـاز 
گمـرکات  از صـادرات، عـدم تامیـن منابـع مالـی صـادرات، نبـود وحـدت رویـه در 
کامیون  کمبود  کشـور، جوایز صادراتی معوق،  کشـور، سـنتی بودن تجار و تجارت 
حمـل بـار در اسـتان های مـرزی، ممنوع الخروجی صادرکننـدگان بدهکار، فقدان 

شـرکت های مدیریـت صـادرات و... را برشـمرد.
از:  توسـعه صـادرات غیرنفتـی عبارت انـد  راهکارهـای عملیاتـی در  ادامـه داد:  او 
کاال و خدمـات از اخـذ هرگونـه مجـوز به اسـتثنای مجوزهـای  معافیـت صـادرات 
مرسـوم تجـارت بین الملـل، اقـدام و پیگیـری وزارت امـور خارجـه بـرای راه انـدازی 
روادیـد  لغـو  ورودی،  مبـادی  در  تجـاری  و  مسـافری  ویـزای  صـدور  باجه هـای 
تمـام  هماهنگـی  سـتاد  تشـکیل  صادراتـی،  هـدف  کشـورهای  بازرگانـان  بـرای 
دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط بـا تجـارت فرامـرزی، اعمـال مدیریـت واحـد مـرزی 
گمرکـی، تمرکـز اختیـار صـدور  گمـرک ایـران موضـوع مـاده 12 قانـون امـور  توسـط 
کمیته مـاده 19 آیین نامه صدور  مجـوز خـروج موقـت ماشـین آالت پیمانـکاران بـه 

کامیون از محل بند هـ ماده 163 قانون  خدمات فنی و مهندسـی، تسـهیل ورود 
برنامـه پنجـم و اسـتمرار آن بـا شـرایط سـهل تر در برنامـه ششـم توسـعه و ... .

گام به گام قبل، حین  کـرد: واردات نیز همانند صـادرات محورهای  ناصـری اظهـار 
ح داد:  کاال را می توان این گونه شـر و پس از واردات دارد. روش های رسـمی ورود 
گشـایش اعتبـار،  ثبـت سـفارش و اخـذ مجـوز از وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و 
ثبـت سـفارش و اخـذ مجـوز از وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت واردات در مــقابل 
صـادرات، ثبـت سـفارش و اخـذ مجـوز از وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـدون 
انتقـال ارز، واردات از طریـق بازارچه هـای مـــرزی )در مقابـل صـادرات(  بـا سـقف 
مــحدود،  سـقف  بـا  صـادرات(  مقابـل  )در  مرزنشـینان  توسـط  واردات  محـدود، 
کاال از طریـق  بـرای پـردازش، واردات  کاالی مانـده از محـل ورود موقـت  مـوارد 
کارکنـان شـناورها )شـش  کاال توسـط ملوانـان و  پسـت )هـر بـار 50 دالر( ، واردات 
کاال توسـط مسـافرین )80 دالر( ،  بـار در سـال و هـر بـار 100 میلیـون ریـال(، واردات 
ویـژه،  و  آزاد  مناطـق  در  تولیـدی  واحدهـای  ارزش افـزوده  محـل  از  کاال  واردات 

کاالهـای مختلـف. کاالهـای نمایشـگاهی، نمونـه  واردات 
درصـدی   95 رضایت منـدی  بـا  شش سـاعته  آموزشـی  دوره  ایـن  اسـت  گفتنـی 
کالس  در  حضـور  گواهـی  شـرکت کنندگان  درنهایـت  و  رسـید  پایـان  بـه  حضـار 

کردنـد. دریافـت 

)مربی گــری  کوچینــگ  مهارت هــای  آمــوزش  کارگاه 
خــود( بــا حضــور جمعــی از فعــاالن اقتصــادی اســتان 
کرمانشــاه برگــزار شــد. دکتــر علیرضــا  در محــل اتــاق 
عصــر  در  کــرد  عنــوان  دوره،  ایــن  مــدرس  یوســفی، 
حاضــر، بــرای بقــا، رشــد و پویایــی ســازمان و تحقــق 
مبتکــر،  خــالق،  انســانی  منابــع  نقــش  اهــداف، 
از اهمیتــی حیاتــی و جایگاهــی  متعهــد و توانمنــد، 
ویــژه برخــوردار اســت. بــا به کارگیــری صحیــح نظــام 
مدیریــت عملکــرد، بی تردیــد می تــوان ضمــن فائــق 
کار و تعامــالت ســازمان،  آمــدن بــر مشــکالت روابــط 
ضعــف  و  قــوت  نقــاط  و  توانایی هــا  قابلیت هــا،  از 
افــراد، شــناختی صحیــح و جامــع بــه دســت آورد و 
اقدام هــای الزم را در زمینــه تهیــه برنامه هــای بهبــود و 

توســعه آن هــا انجــام داد و از ایــن رهگــذر منافــع زیادی 
کــرد. را متوجــه ســازمان 

ادامــه داد: مدیریــت عملکــرد، فراینــدی مســتمر  او 
کــه هــدف آن بهبــود عملکــرد  در طــول ســال اســت 
افــراد بــا حمایــت و پشــتیبانی مدیــران اســت. هــدف از 
کــردن اهداف  پیاده ســازی مدیریــت عملکــرد، همســو 
مدیریــت،  همچنیــن  ســازمان،  اهــداف  بــا  فــردی 
کارکنان در راســتای رســیدن  هدایــت و بهبــود عملکرد 

ــه بازخــورد اســت. ــه آن اهــداف و شــفافیت در ارائ ب
از  بایــد  کوچینــگ  اهــداف  کــرد:  اظهــار  یوســفی 

باشــد: برخــوردار  زیــر  گی هــای  ویژ
 )Specific( 1. مشخص، بدون ابهام، قابل فهم

 )Measurable( 2. قابل اندازه گیری

)Achievable( 3. قابل دستیابی
 4. واقع گرایانه و مرتبط با اهداف سازمانی

 )Realistic( 
 5. در یك چارچوب زمانی مشخص

)Time Bound(  
 )Extensive( 6. توسعه دهنده فرد

 )Rewarded( 7. برانگیزاننده و ارزشمند برای فرد
ســازمان های  ویژگــی  مربیگــری،  شــاخصه های 
موضوعاتــی  ازجملــه   ... و  کوچینــگ  انــواع  مــدرن، 
گفتنی اســت ایــن دوره  کــه توســط او مطــرح شــد.  بــود 
آموزشــی شش ســاعته بــا رضایت منــدی 98 درصــدی 
حضــار بــه پایــان رســید و درنهایــت شــرکت کنندگان 

کردنــد. کالس دریافــت  گواهــی حضــور در 
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کشــورهای دیگــر اســت  بــازاری رایــگان در 
ــروت را از ســایر  کمــک آن ث ــا  ــوان ب ــه می ت ک

کشــورها بــه ایــران آورد.
ایــران،  اتــاق بازرگانــی  عضــو هیئت رئیســه 
ایجــاد اشــتغال و رونــق تولیــد را از مزایــای 
داد:  ادامــه  و  کــرد  عنــوان  صــادرات 
ارزآوری هــم از دیگــر مزیت هــای توجــه بــه 
بــا بیــان این کــه  کاشــفی  صــادرات اســت. 
کنــون در برخــی زمینه هــا ازجملــه مصالــح  ا
ســاختمانی، چینی آالت بهداشتی، صنایع 
کشــور تولیــد داریــم،  لبنــی و ... مــازاد نیــاز 
ــن را دارد  ــت ای ــا ظرفی ــور م کش ــرد:  ک ــد  کی تا
ــا اســتفاده از صنایــع  ــه صــادرات خــود را ب ک
کل  موجــود بــاال ببــرد و از طریــق صــادرات، 

اقتصــاد ایــران هدایــت شــود.
تکانه هــای  از  کرمانشــاه  اتــاق  رئیــس 
گفــت:  و  کــرد  یــاد  هــم  کشــور  اخیــر  ارزی 
کشــور  در  تکانه هــا  ایــن  ســابقه  گرچــه  ا
امــا  دارد،  وجــود  قبلــی  دولت هــای  و 
تصمیم هــای  شــاهد  دوبــاره  متاســفانه 
شــتاب زده و نوعــی دســتپاچگی در فضــای 
امــروز  مرکــزی  بانــک  اقتصــادی هســتیم. 
کمبــود ارز بدتریــن مشــکالت را  بــه بهانــه 
کــرده،  در حــوزه اقتصــاد و تجــارت ایجــاد 
دچــار  واردات  حــوزه  در  کــه  به گونــه ای 

ملــی  روز  به عنــوان  کشــور،  عمومــی  فرهنــگ  شــورای  تصویــب  بــا  مهرمــاه  بیســت و نهم   1376 ســال  از 
صــادرات تعییــن شــد. تعییــن یــک روز از روزهــای ســال بــرای صــادرات ضمــن ترویــج فرهنــگ صــادرات 
گیرهــا و تنگناهــا  ــرای تبــادل افــکار، شــناخت  ــوده مــردم، تقدیــر از فعــاالن اقتصــادی، فرصتــی ب در میــان ت
و بررســی راهکارهایــی بــرای رســیدن بــه هــدف واالی جهــش صــادرات اســت. بــه همیــن منظــور مراســمی بــا حضــور 
کرمانشــاه برگــزار  سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت، اســتاندار، جمعــی از نماینــدگان و مســئوالن و فعــاالن اقتصــادی 

و از 13 صادرکننــده برتــر اســتان تجلیــل شــد.
گزارش این رویداد را در ادامه می خوانید.

یک روز به نام صادركننده

بازارهــای  نادرســت  تصمیم هــای  بــا 
ندهیــم دســت  از  را  صادراتــی 

نبایــد  گفــت:  کرمانشــاه  اتــاق  رئیــس 
اجــازه بدهیــم بــا تصمیم هــای نادرســت 
بازارهــای صادراتــی چنــد میلیــارد دالری 
کاشــفی  کیــوان  بــرود.  دســت  از  کشــور 
از فشــارهای اخیــر بــر فضــای تجــارت و 
کــرد و افــزود: باوجــود  کشــور یــاد  اقتصــاد 
ایــن  تمــام  در  کــه  مشــکالتی  همــه 
ســال ها داشــتیم، طــی چهــار دهــه اخیــر 
رشــد  درصــد  هــزار   10 کشــور  صــادرات 

اســت. داشــته 
او دلیــل ایــن امــر را بــاور فعــاالن اقتصــادی 

صــادرات  مقولــه  بــه  کشــور  مســئوالن  و 
به عنــوان قــوه محــرک و لکوموتیــو پیشــران 
ــادرات،  ــرد: ص ک ــه  ــت و اضاف ــاد دانس اقتص

اخبار
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ــار رفتــن تجــار  کن گســترده و  ــت و فســاد  ران
قدیمــی هســتیم. در حــوزه صــادرات نیــز 
زیــادی  مشــکالت  ارزی  پیمــان  ســپاری 
کــه پیمــان آن را از  کــرده و قیمتــی  ایجــاد 
مــا می خواهنــد بــا قیمــت واقعــی تفــاوت 

دارد.
ممنوعیــت  اســت،  معتقــد  کاشــفی 
زمینــه  در  به ویــژه  حبوبــات  صــادرات 
کرمانشــاه اولیــن تولیدکننــده و  کــه  نخــود 
صادرکننــده ایــن محصــول اســت مشــکالت 
ــاره ای  ــرد. او اش ک ــد  ــاد خواه ــادی را ایج زی
هــم بــه وضعیــت تجــارت و ســابقه آن در 
کنــون  ا کــرد:  عنــوان  و  داشــت  کرمانشــاه 
کرمانشــاه در حــال حرکــت از تجــارت صــرف 

تولیــد و صــادرات اســت. بــه 
بــا برگشــتن   کــرد،  ابــراز امیــدواری  کاشــفی 
گردونــه صــادرات  کرمانشــاه بــه  پاالیشــگاه 
و رونــق دیگــر واحدهــای صادراتــی ازجملــه 
پتروشــیمی های اســتان، وضعیــت صــادرات 
کرمانشــاه،  کرمانشــاه بهتر شــود. رئیــس اتاق 
از  را  تجارت محــور  ســرمایه گذاری  توســعه 
ملزومــات رونــق صــادرات اســتان دانســت 
فضــای  بایــد  منظــور  ایــن  بــرای  افــزود:  و 

کســب وکار اســتان بهتــر شــود.

حاصــل  ارز  دالر  میلیــارد  هفــت  تنهــا 
کشــور  بــه  میلیــاردی   27 صــادرات  از 

اســت گشــته  باز

ــران  سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ای
را  ارزی  پیمان ســپاری  ح  طــر اجــرای 
شــرایط  در  کشــور  بــه  ارز  بازگشــت  الزمــه 
میلیــارد   27 از  گفــت:  و  دانســت  کنونــی 
امســال  ابتــدای  از  کــه  صادراتــی  دالر 
داشــته ایم، تنهــا هفــت میلیــارد دالر ارز آن 

اســت. برگشــته  کشــور  داخــل  بــه 
محمدرضــا مــودودی از آغــاز نســل جدیــد 
جنــگ مــدرن اقتصــادی علیــه ایــران یــاد 
گــر دنیــا نســبت به این شــرایط  کــرد و افــزود: ا
گریبان گیــر  آن  تبعــات  باشــد،  بی تفــاوت 

تمــام جهــان خواهــد بــود. او بــا بیــان این کــه 
تحریم هــا دو هــدف را علیــه ایــران دنبــال 
اول  هــدف  کــرد:  خاطرنشــان  می کنــد، 
تحریم هــا، افزایــش مصــارف ارزی در ایــران 
کاالهــای  واردات  از  رو  همیــن  از  و  اســت 
لوکــس از ســوی ایــران اســتقبال می شــود.
مــودودی هــدف دوم تحریم کننــدگان ایــران 
بــا  کشــورمان  ارزی  درآمدهــای  کاهــش  را 
اعــالم  غیرنفتــی  و  نفتــی  صــادرات  کاهــش 
صــادرات  امــور  معاونــت  سرپرســت  کــرد. 
معتقــد  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
اســت، در چنیــن شــرایطی بیــش از آن کــه بــه 
فکــر رونــق صادرات باشــیم، باید منابــع ارزی 
کنیــم تــا مشــکلی بــرای  کشــور را مدیریــت 
کشــور ایجــاد نشــود. بخــش تولیــد و صنعــت 
او بــا بیــان این کــه بــرای تامیــن ارز مــورد نیاز 
کاالهــای اساســی  ــرای ســایر اقــالم به جــز  ب
هســتیم،  غیرنفتــی  صــادرات  ارز  نیازمنــد 
در  نیــز  ارزی  تعهدســپاری  کــرد:  عنــوان 
ــا نظــر ســران  همیــن راســتا اســت و چــون ب
اعمــال  مرکــزی  بانــک  ســوی  از  قــوه  ســه 
شــده درنتیجــه ســازمان توســعه تجــارت در 

ایــن زمینــه امــکان تصمیم گیــری نــدارد.
ارزی  تعهدســپاری  از  هــدف  مــودودی 
کشــور و بازگشــت  کل  کمــک بــه منافــع  را 
ارز بــرای مدیریــت منابــع ارزی دانســت و 
ــی  ــرد: از 27 میلیــارد دالر صادرات ک تصریــح 
تنهــا  داشــته ایم،  امســال  ابتــدای  از  کــه 
بــه  آن  حاصــل  ارز  دالر  میلیــارد  هفــت 
کشــور بازگشــته اســت. سرپرســت  داخــل 
معتقــد  ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان 
اجــرای  بــا  گرچــه  ا صادرکننــدگان  اســت، 
ح ممکــن اســت دچــار مشــکالتی  ایــن طــر
دولــت  دغدغه هــای  بایــد  امــا   شــوند، 

بــرای مدیریــت منابــع ارزی را نیــز در زمینــه 
دهنــد. قــرار  مدنظــر  ارزی  تعهدســپاری 

دودکــش  از  امیدوارکننــده  ســفید  دود 
کرمانشــاه بلنــد  شــاخص های اقتصــادی 

شــده اســت

دودکــش  از  گفــت:  کرمانشــاه  اســتاندار 
دود  اســتان،  اقتصــادی  شــاخص های 
می شــود.  ج  خــار امیدوارکننــده  ســفید 
هوشــنگ بازونــد بــا بیــان این کــه در شــرایط 
کشــور و اعمــال تحریم هــا، بایــد از  کنونــی 
مزیــت اســتان های مــرزی بیشــتر اســتفاده 
کلــی  نســخه های  پیچیــدن  افــزود:  کــرد، 
در  را  آن  نمونــه  کــه  اســتان  همــه  بــرای 
مشــکالت  دیدیــم  ارزی  پیمان ســپاری 
مرزنشــین  اســتان های  بــرای  را  زیــادی 
کاهــش  ایجــاد می کنــد و می توانــد ســبب 
10 تــا 20 درصــدی اشــتغال در ایــن مناطــق 

شــود.
کرمانشــاه معتقــد اســت، چنیــن  اســتاندار 
ســوی  از  کــه  یک شــبه ای  تصمیمــات 
ضــرر  بــه  می شــود  اعمــال  مرکزنشــینان 
کرمانشــاه  ماننــد  مرزنشــین  اســتان های 
در  صمــت  وزارت  داشــتیم  توقــع  اســت. 
برابــر ایــن تصمیــم از صادرکننــدگان دفــاع 
کــه ایــن امــر انجام  جانانــه ای داشــته باشــد 
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نشــد.
شــاخص های  بهبــود  از  ادامــه  در  بازونــد 
اقتصــادی اســتان طــی یک ســال اخیــر یــاد 
گرچــه در ایــن مــدت زلزلــه  گفــت: ا کــرد و 
گرفــت، امــا  از مســائل  تــوان زیــادی از مــا 
نبودیــم.  غافــل  توســعه ای  و  اقتصــادی 
گرچــه هنــوز رتبــه اول بیکاری  بــرای نمونــه ا
خ بیــکاری تابســتان  کشــور را داریــم، امــا نــر
امســال بــا 16.4 درصــد نســبت بــه تابســتان 
کاهــش  خ 21.6 درصــد  گذشــته بــا نــر ســال 

می دهــد. نشــان  را  قابل توجهــی 
کرمانشــاه  بیــکاری  خ  نــر او،  گفتــه  بــه 
کــه داشــته  کاهشــی  رونــد  شــرایطی   در 

کشــور در تابســتان امســال رونــد  20 اســتان 
ــد  ــتند. بازون ــکاری را داش خ بی ــر ــی ن افزایش
کاهــش نشــان می دهــد  کــرد: ایــن  کیــد  تا
کــه بــرای اســتان تدویــن  ســند اشــتغالی 
پیــش  به درســتی  را  خــود  راه  کردیــم، 
در  نیــز  اســتان  مشــارکت  خ  نــر مــی رود. 
ــه 43.2 درصــد رســیده  تابســتان امســال ب

اســت.
میلیــارد   205 توزیــع  بــه  هــم  اشــاره ای  او 
روســتایی  اشــتغال  تســهیالت  تومــان 
تســهیالت  ایــن  کــرد:  عنــوان  و  داشــت 
ح توزیــع شــده  بیــن یــک هــزار و 816 طــر
ح  کــه ســرانه هــر طــر اســت، بــه ایــن معنــی 
ایــن  حــدود 112 میلیــون تومــان اســت و 
ح نســبت  ســرانه بــرای راه انــدازی یــک طــر
ماننــد همــدان  اســتان های هم جــوار  بــه 

کمتــر اســت. چهــار برابــر 

53 درصد رشد صادرات داشته  ایم

ســازمان  سرپرســت  رســتمی  محســن 
اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
کرمانشــاه در ایــن مراســم افزایــش صــادرات 
شــغلی  فرصت هــای  ایجــاد  زمینه ســاز  را 
افــزود: در  و توســعه اقتصــادی دانســت و 
اقتصــاد مقاومتــی نیــز بــه موضــوع صــادرات 
ــد  کی ــرا تا ــاد درون زا و برون گ ــب اقتص در قال

اســت. شــده 
کرمانشــاه ســابقه  او بــا بیــان این کــه اســتان 
دارد،  تجــارت  و  صــادرات  در  طوالنــی 
ــم  ــته علی رغ گذش ــال  ــرد: س ک ــان  خاطرنش
داشــت،  وجــود  کــه  مشــکالتی  همــه 
صــادرات اســتان بــه دو میلیــارد دالر رســید 
ــه  و در هشــت ماهه امســال نیــز ایــن رقــم ب
بــه  نســبت  کــه  رســیده  دالر  میلیــارد   1.9
درصــد   53 گذشــته  ســال  مشــابه  مــدت 

اســت. رشــد داشــته 
معــدن  صنعــت،  ســازمان  سرپرســت 
را  عــراق  کرمانشــاه  اســتان  تجــارت  و 
کرمانشــاه دانســت و  هــدف اول صــادرات 
گرچــه در هشــت ماهه امســال بــه  افــزود: ا

یــک  امــا  داشــتیم،  صــادرات  کشــور   36
میلیــارد و 860 میلیــون دالر آن مربــوط بــه 

عــراق بــوده اســت.
کل  دالری  میلیــارد  پنــج  صــادرات  از  او 
ــرد و ادامــه داد:  ک ــاد  ــه عــراق هــم ی کشــور ب
کرمانشــاه از صــادرات ایــران بــه عراق  ســهم 
گفتــه ایــن مســئول،  32 درصــد اســت. بــه 
400 میلیــون دالر از محصــوالت صادراتــی 
تولیــد  کرمانشــاه  امســال  هشــت ماهه 
کــه بخش عمده  داخــل اســتان بوده اســت 
صنایــع  پتروشــیمی،  محصــوالت  را  آن 
ســرامیک،  و  کاشــی  ســیمان،  غذایــی، 
... و  فــوالد  بهداشــتی،   چینــی آالت 

رســتمی  می دهــد.  اختصــاص  خــود  بــه 
توســعه صــادرات اســتان را نیازمنــد توجــه 
مــرزی دانســت  زیرســاخت های  بــه  ویــژه 
برپایــی  خواســتار  به عــالوه  کــرد:  اظهــار  و 
جمهــوری  توانمندی هــای  نمایشــگاه 
عــراق کردســتان  در  ایــران   اســالمی 

هستیم.

صادراتــی  واحــد   28 این کــه  بیــان  بــا  او 
به عنــوان  معرفــی  بــرای  اســتان 
داشــتند،  ثبت نــام  نمونــه  صادرکننــده 
تعــداد ایــن  از  کــرد:   خاطرنشــان 

گــروه صنایــع غذایــی،  13 واحــد شــامل دو 
یــک  شــیمیایی،  صنایــع  در  گــروه  دو 
در  گــروه  دو  پتروشــیمی،  بخــش  در  گــروه 
گــروه در بخــش  مصالــح ســاختمانی، ســه 
بازرگانــی  بخــش  در  گــروه  دو  کشــاورزی، 
به عنــوان  صنایع دســتی  در  گــروه  یــک  و 
شــدند.  معرفــی  نمونــه  صادرکننــدگان 
بخــش  در  واحــد  هشــت  تعــداد  ایــن  از 
صنعتــی و تولیــدی و پنــج بخــش در بخــش 

اســت. بــوده  غیرصنعتــی 

کرمانشــاه  کاغذبــازی ســرمایه گذاران را از 
فــراری می دهــد

اســتان  نماینــدگان  مجمــع  عضــو 
کاغذبــازی  و  بروکراســی  گفــت:  کرمانشــاه 
فــراری  کرمانشــاه  از  را  ســرمایه گذاران 
نــادری تنهــا راه ایجــاد  می دهــد. شــهاب 
امنیــت در یــک منطقــه را ایجــاد اشــتغال 
بــرای  کــرد:  عنــوان  و  دانســت  پایــدار 
ایجــاد اشــتغال پایــدار هــم نیازمنــد جــذب 

هســتیم. ســرمایه گذار 
کنــون ســرمایه گذاران  او بــا بیــان این کــه تا

اخبار
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کرمانشــاه آمده انــد، افــزود:  متعــددی بــه 
پیچیــده،  اداری  بروکراســی  متاســفانه 
ــران  ــی مدی ــری برخ ــر فک ــازی و تحج کاغذب
و  می دهــد  فــراری  را  ســرمایه گذاران 
بعــد  ســرمایه گذاری ها  بعضــی  شــاهدیم 
نتیجــه  بــه  کرمانشــاه  در  ســال  چنــد  از 

اســت. نرســیده 
مجلــس  در  اورامانــات  و  پــاوه  نماینــده 
کــرد: در شــرایطی  کیــد  شــورای اســالمی تا
بخــش  ســرمایه گذاران  پــای  جلــوی 
کــه در  خصوصــی ســنگ اندازی می شــود 
کشــور بــه  کالن  بســیاری از سیاســت های 
اســت.  شــده  کیــد  تا برون ســپاری  اصــل 
گفتــه نــادری، تنهــا راه بهبــود معضــل  بــه 
کرمانشــاه تســهیل ســرمایه گذاری  بیــکاری 
بــا جلســه  و حــرف  ایــن مشــکل  اســت و 

نمی شــود. حــل 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس افزود:  عضــو 
کــه زمانــی  برخــی اســتان های هم جــوار مــا 
کنــون  ا بودنــد  کرمانشــاه  زیرمجموعــه 
و در  تبدیــل شــده   گردشــگری  بــه قطــب 
کرده انــد.  پیشــرفت  مختلــف  زمینه هــای 
از مشــکالت مالیــات در  ادامــه  نــادری در 
کرمانشــاه  گفــت:  کــرد و  کرمانشــاه هــم یــاد 
رتبــه اول وصــول مالیــات را دارد، امــا چــرا 
توســعه نیافته ای  اســتان  چنیــن  بایــد 
بیشــتر از دیگــر اســتان ها ازجملــه اصفهــان، 
 ... و  رضــوی  خراســان  مرکــزی،  تهــران، 

بپــردازد. مالیــات 

کنیم بر موضوع مرزها بیشتر تمرکز 

نماینــده  تجــری  فرهــاد  ادامــه  در 
گیالنغــرب  و  ســرپل ذهاب  قصرشــیرین، 
نــگاه  از  نیــز  اســالمی  شــورای  مجلــس  در 
کرمانشــاه ســایه انداختــه  کــه بــر  امنیتــی 
ــگاه فقــط اقتصــاد  ــزود: ایــن ن ــرد و اف ک ــاد  ی
اســتان را تحــت تاثیــر قــرار نمی دهــد، بلکــه 
کشــتی  حتــی بــر مســابقات اخیــر قهرمــان 

بــود. انداختــه  ســایه  نیــز  قصرشــیرین 

او معتقــد اســت، برخــی از ایــن نگاه هــای 
از داخــل اســتان پمپــاژ می شــود  امنیتــی 
ســوی  از  تصمیم گیــری  بــه  منجــر  و 
کرمانشــاه خواهــد  کشــور بــرای  مســئوالن 
ــه مشــکالت  شــد. ایــن نماینــده مجلــس ب
کشــاورزی هــم  ممنوعیــت برخــی از اقــالم 
کــه در  کســی  ــرد:  ک اشــاره داشــت و عنــوان 
تهــران پشــت میــز نشســته چطــور می توانــد 
کرمانشــاه  صیفــی کار  کشــاورزان  بــرای 

کنــد. تصمیم گیــری 
ــزوم توجــه بیشــتر بــه مســائل مــرزی  ــر ل او ب
همســایه  کشــورهای  بــا  رایزنــی  و  اســتان 
بــرای توســعه مناســبات تجــاری در شــرایط 
یــک  افــزود: طــی  و  کــرد  کیــد  تا تحریم هــا 
گرفتــه بــود  ســال اخیــر زلزلــه تــوان اســتان را 
و ازاین پــس بایــد بــر موضــوع مرزهــا بیشــتر 

کنیــم. ــز  تمرک
تجــری نمونــه مشــکالت مرزهــای اســتان 
کــه  را در راه دسترســی مــرز ســومار دانســت 
میلیــارد  ســه  بودجــه ای  ردیــف   علی رغــم 
نظــر  بــرای آن در  قبــل  کــه ســال  تومانــی 
اعتبــاری  تزریــق  بــود، هنــوز  گرفتــه شــده 

اســت. نداشــته 

کرمانشاه برداریم نگاه امنیتی را از 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت  رئیــس 
گفــت:  خارجــی مجلــس شــورای اســالمی 
مســئوالن  توســط  کشــور  در  آنچــه  تــاوان 
را  می شــود  تصمیم گیــری  دولــت  و 
حشــمت اهلل  می دهــد.  خصوصــی  بخــش 
از  عمــده ای  بخــش  فالحت پیشــه 
خصوصــی  بخــش  بــرای  کــه  مشــکالتی 

ایجــاد می شــود را ناشــی از سیاســت های 
گفــت: مــا برخــالف  غلــط دولــت دانســت و 
تمــام دنیــا عمــل می کنیــم. در دنیــا دولــت 
بخــش  فعالیــت  بــرای  زیرســاخت  و  ریــل 

می کنــد. فراهــم  خصوصــی 

در  داالهــو  و  غــرب  اســالم آباد  نماینــده 
ــه  ــان این ک ــا بی ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــا  ــا دنی ــران تنش زدایــی ب ــی ای کل سیاســت  
مشــکالتی  مهم تریــن  داد:  ادامــه  اســت، 
ُکنــد  کنــون داریــم اول تصمیم گیــری  کــه ا
و دوم تصمیم گیــری مبهــم اســت. عضــو 
بــا  کرمانشــاه  اســتان  نماینــدگان  مجمــع 
کنــدی در تصمیم گیــری  بیــان این کــه ایــن 
دارد،  وجــود  نیــز  کرمانشــاه  اســتان  در 
پتروشــیمی  بــه  مربــوط  را  آن  نمونــه 
آناهیتــا  پاالیشــگاه  و  غــرب  اســالم آباد 
هنــوز  ســال  چنــد  از  بعــد  کــه  دانســت 

اســت. نشــده  اجرایــی 
ــی  ــا زمان ــس ت ــده مجل ــن نماین ــه ای گفت ــه  ب
کرمانشــاه وجــود دارد،  کــه دیــد امنیتــی در 
و  بــروز  امــکان  اقتصــادی  اســتعدادهای 
کــردن  ســرمایه گذاران نیــز امــکان ریســک 
ایــن  برداشــته شــدن  لــزوم  بــر  او  ندارنــد. 

کــرد. کیــد  کرمانشــاه تا نــگاه امنیتــی در 
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تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه
کرمانشاه: کاشفی، رئیس اتاق  کیوان 

کشــور بــه منابــع  1. صــادرات هــم پشــتوانه ای بــرای تولیــد اســت و هــم نیــاز مبــرم 
ارزی را تامیــن می کنــد.

کاالهــا یــک هماهنگــی وجــود داشــته باشــد؛ نــه بــازار  2. بایــد در حــوزه صــادرات 
کشــور  کــه در  کنیــم و نــه جلــوی صــادرات اقالمــی  داخلــی را از مــواد غذایــی خالــی 

مــازاد اســت را بگیریــم.
ــراق  ــور ع کش ــرای  ــل ب ــپاری ارزی حداق ــنامه پیمان س ــه بخش ک ــم  ــر بودی 3. پیگی
ــه ایــران حــدود 10  ــه دو دلیــل انجــام نشــد. اول این ک کار ب ــه ایــن  ک حــذف شــود 
کــه رقــم قابــل صرف  نظــری اســت و دوم  میلیــارد دالر صــادرات بــه عــراق دارد 
کشــور ثالثــی تبدیــل شــود  کــه عــراق بــه منفــذ و  این کــه ایــن نگرانــی وجــود داشــت 

کشــورها بــرود. کاال از طریــق آن بــه دیگــر  کــه 
کــه عمدتــا بــه عــراق اســت از میانگیــن رشــد صــادرات  کرمانشــاه  4. رشــد صــادرات 

کشــور بــه عــراق بیشــتر اســت. کل 
کرمانشــاه از 360 میلیــون دالر در ســال 84 در برخــی ســال ها بــه ســه  5. صــادرات 
کــه امســال نیــز بــه رقــم 3.2  میلیــارد دالر هــم رســیده و پیش بینــی مــا ایــن اســت 

تــا 3.4 میلیــارد دالر صــادرات برســیم.
کامیــون  هــزار  تــا   700 روزانــه  تــردد  بــرای  کرمانشــاه  مــرزی  زیرســاخت های   .6

. نیســت سب  منا
کهنــه کار  کــه  ــازار صادراتــی خوبــی اســت و تجــار توانمنــدی هــم دارد  7. ســوریه ب

کامــال متفــاوت اســت. هســتند و ســبک تجــارت بــا آن هــا بــا عــراق 
اتــاق  بــه زودی  و  داده ایــم  انجــام  ســوریه  بــازار  بــه  ورود  بــرای  اقدام هایــی   .8
کرمانشــاه هــم  ــی از  ــه نمایندگان ک گرفــت  ــی ایــران و ســوریه شــکل خواهــد  بازرگان

در آن حضــور دارنــد.
9. بــرای توســعه تجــارت بــا روســیه ســرای تجــار ایرانــی در آســتاراخان برقــرار شــد 

کــرده اســت. کمــک خوبــی بــه توســعه تجــارت بــا روســیه  کــه 

برگزاری نمایشگاه توانمندی های ایران در عراق
کرمانشاه: محسن رستمی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

نقــش  و  بــوده  کشــور  صادراتــی  اســتان های  از  دیربــاز  از  کرمانشــاه  اســتان   .1
دارد. عــراق  بــه  به ویــژه  صــادرات  در  بســزایی 

2. 800 میلیــون دالر از صــادرات 1.6 میلیــاردی امســال اســتان اظهــار شــده در 
کاالهــای تولیــدی داخــل  گمــرکات اســتان بــوده و بخــش زیــادی از آن مربــوط بــه 

اســتان اســت.
3. در صــورت رســمی شــدن مــرز ســومار میــزان صــادرات از ایــن مــرز بســیار بیشــتر 

خواهــد شــد و صــادرات اســتان را نیــز بــاال می بــرد. 
پرداخــت  صنعتگــران  بــه  صــادرات  توســعه  بانــک  ســوی  از  کــه  تســهیالتی   .4
کمتــری دارد. خ بهــره  کــه صادرکننــده هســتند نــر می شــود نیــز بــرای واحدهایــی 

5. پیگیــری می کنیــم امســال نمایشــگاه توانمندی هــای تجــاری ایــران در عــراق 
کــه زمینــه برپایــی ایــن نمایشــگاه فراهــم اســت.  برگــزار شــود 

کرمانشاه در هفت ماهه امسال رشد 46 درصدی صادرات 
کرمانشاه: گمرکات استان  خلیل حیدری، مدیرکل 

بــا وزن ســه  کاال  میلیــون دالر  و 633  میلیــارد  یــک  امســال  1. در هفت ماهــه 
کرمانشــاه صــادر شــده اســت. ایــن  میلیــون و 369 هــزار تــن از مرزهــای اســتان 
میــزان صــادرات از نظــر ارزشــی 46 درصــد و از نظــر وزنــی 28 درصــد نســبت بــه 

گذشــته رشــد داشــته اســت. مــدت مشــابه ســال 
کشــورهای طــرف  امــارات در صــدر  و  کســتان  پا ترکیــه،  افغانســتان،  عــراق،   .2

بــوده اســت. معاملــه صــادرات اســتان 
کیزگــی و ظــروف تهیــه شــده  کاالهــای صــادر شــده لوازم خانگــی و پا 3. بیشــترین 
کاشــی،  گوجه فرنگــی، انــواع  از پالســتیک، محصــوالت  و چیپــس ســیب زمینی، 

کولرآبــی و هندوانــه بــوده اســت. کیســه نایلونــی، 
بــا  ســومار  مــرز  امســال،  هفت ماهــه  در  اســتان  صادراتــی  مــرز  مهم تریــن   .4
صــادرات 657 میلیــون دالر بــوده و امســال میــزان صــادرات از ایــن مــرز  نســبت 
گذشــته از نظــر ارزشــی 64 درصــد رشــد داشــته اســت. بــه مــدت مشــابه ســال 
یــک میلیــارد دالر  بــه  از مــرز ســومار  5. پیش بینــی می شــود امســال صــادرات 
ــازار هــدف در عــراق و به ویــژه بغــداد  برســد. ایــن مــرز نزدیک تریــن فاصلــه را بــه ب

دارد. 

کرمانشــاه برگــزار شــد.  نشســت خبــری بیســت ودومین ســالروز ملــی صــادرات بــا حضــور جمعــی از مســئوالن اقتصــادی اســتان و اصحــاب رســانه در محــل اتــاق 
از نظرتــان می گــذرد. ایــن نشســت  ح شــده در  مهم تریــن محورهــای مطر

نشستخبریبیستودومینسالروزملیصادراتدرمحلاتاقبازرگانیکرمانشاهبرگزارشد

صادرات، پشتوانه تولید
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کار رونــد اجــرای بنــد ب مــاده 76  ــا دســتور  کرمانشــاه ب گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان  ســی و چهارمین نشســت شــورای 
ــه شــرکت های پلیمــر  ــه ب ــه اختصــاص یافت ــان آور( و بررســی مشــکالت ســهمیه مــواد اولی ــون تامیــن اجتماعــی )مشــاغل ســخت و زی قان

کرمانشــاه برگــزار شــد. اســتان در محــل اتــاق 

سیوچهارمیننشستشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیبرگزارشد

از مشاغل سخت و زیان آور تا بررسی مشكالت مواد اولیه

گزارش
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و  کرمانشـاه  اتـاق  رئیـس  کاشـفی،  کیـوان 
ایـن  در  اسـتان  گفت وگـوی  شـورای  دبیـر 
نشسـت بـا اشـاره بـه رتبـه هشـتم ایـن شـورا 
گفـت: هـم  کشـوری  رتبه بنـدی  در آخریـن 
بـه لحـاظ تعـداد جلسـات و هـم بـه لحـاظ 
محتوا مصوبات و دستورجلسـات موقعیت 
کشـور داریـم. مصوبـات اسـتانی  خوبـی در 
معمـوال در شـورای ملـی مطـرح و پیگیـری 
کـه  گاهـی شـاهد آن هسـتیم  امـا  می شـود 
به راحتـی  اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های 
مصوبـات  پیگیـر  و  می گذرنـد  آن  کنـار  از 

. نیسـتند
گفت وگـو  شـورای  این کـه  بیـان  بـا  کاشـفی 
اسـت  قانونـی  شـورای  منحصربه فردتریـن 
کنـار  در  را  خصوصـی  بخـش  و  دولـت  کـه 
همـکاری  کـرد:  عنـوان  می دهـد  قـرار  هـم 
در  قطعـا  اجرایـی  و  دولتـی  دسـتگاه های 
اسـتان  کسـب وکار  فضـای  بهبـود  رونـد 
تاثیـر مثبتـی خواهـد داشـت. دبیـر شـورای 
مصوبـات  بـه  ادامـه  در  اسـتان  گفت وگـوی 
کرد: در  نشسـت قبلی شـورا اشـاره و تصریح 
کد اقتصادی فلوچارتی تهیه  مـورد دریافـت 
که  گذاشـته شـد چرا و بـه بحـث و تبادل نظر 
اقتصـادی  کـد  دریافـت  شـاهدیم  گاهـی 
کنـون  تا امـا  می کشـد  طـول  روز   40 حـدود 
اقتصـادی  کـد  دریافـت  رونـد  در  بهبـودی 

نبودیـم. شـاهد 
تامیـن  ابالغ هـای  مـورد  در  همچنیـن  او 
قبلـی  نشسـت  در  کـرد:  عنـوان  اجتماعـی 
مقـرر شـد ابالغ هـا حتمـا به صـورت دسـتی 
همچنـان  امـا  شـود،  ارسـال  واحدهـا  بـه 
کـه  می شـود  ارسـال  مجـازی  به صـورت 
جریمه هـای  مالـی  مسـائل  در  به ویـژه 
کارفرمایـان ایجاد می کند. هنگفتـی را بـرای 

ادامـه  در  ایـران  اتـاق  هیئت رئیسـه  عضـو 
اجـرای  رونـد  مـورد  در  را  پیشـنهاد هایی 
تامیـن اجتماعـی  قانـون  مـاده 76  بنـد ب 
بی اطالعـی  و  زیـان آور(  و  سـخت  )مشـاغل 
گفت:  کـرد. او  کارفرمایـان در ایـن مـورد ارائه 
کـه  مرکـز بهداشـت در بازدیدهـای دوره ای 
زیـان آور  و  انجـام می دهـد مشـاغل سـخت 
کنـد تـا  کارفرمایـان اعـالم  را شناسـایی و بـه 
کارفرمایـان مبلـغ مابه التفـاوت 4  بـا اطـالع 

شـود. پرداخـت  سـاالنه  به صـورت  درصـد 
واحدهـای  مشـکالت  از  همچنیـن  کاشـفی 
کـرد:  گفـت و اظهـار  پلیمـری اسـتان سـخن 
کـه از مـواد  کثـر واحدهـای تولیـدی اسـتان  ا

پلیمری اسـتفاده می کنند به دلیل مسـائل 
کنـون  هم ا و...  بـورس  و  ارزی  تعهـدات 
کمـی در دریافـت مـواد اولیـه دارنـد  سـهمیه 
کمبـود  و ایـن مسـئله واحدهـا را بـا مشـکل 
کرده اسـت. ازایـن رو الزم  مـواد اولیـه مواجه 
اسـت برنامـه ای تدویـن شـود تا پتروشـیمی 
کـه مـواد اولیـه ایـن واحدهـا را تولیـد  اسـتان 
بـه  جـدا  سـهمیه ای  می کنـد،  تامیـن  و 

اسـتان تخصیـص دهـد. واحدهـای 
کرمانشـاه نیز  معـاون اقتصـادی اسـتانداری 
کشـور  شـرایط و مشـکالت اقتصـادی فعلـی 
گـذرا دانسـت و افـزود: عبـور از ایـن شـرایط  را 
می طلبـد.  را  همـگان  همدلـی  و  همـکاری 
مشـکالت  بـه  اشـاره  بـا  حاتمـی  هدایـت 
ایـن شـرایط  گفـت:  کشـور  اخیـر  اقتصـادی 
بایـد  همـه  آن ،  از  گـذر  بـرای  و  اسـت  گـذرا 
کنـار هـم و به صـورت هماهنـگ حرکـت  در 
کنیـم. او بـه حجـم یـک هـزار و  800 میلیـارد 
و  کـرد  اشـاره  کشـور  در  نقدینگـی  تومانـی 
افـزود: ایـن حجـم پول مشـکالت اقتصادی 
گـر همـه بـا هـم همـدل  امـروز را رقـم زده و ا
نکنیـم،  حرکـت  دغدغه منـد  و  نباشـیم 

نمی توانیـم بـر مشـکالت فائـق آییـم.  
مشـاغل  مشـکالت  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
کارفرمایـان  سـخت و زیـان آور و بی اطالعـی 
معضالتـی  بـروز  مشاغل که سـبب  ایـن  از 
سـنگین  هزینه هـای  پرداخـت  ازجملـه 
شـد.  مطـرح  اسـت،  شـده  کارگـران  بـه 
کار و رفـاه  حسـن عزیـزی مدیـرکل تعـاون، 
کـرد:  اظهـار  کرمانشـاه  اسـتان  اجتماعـی 
مشـاغل  از  کارفرمایـان  برخـی  متاسـفانه 
سـخت و زیـان آور بی اطـالع هسـتند و بعـد 

کارفرمـا مجبـور  کارگـر،  از صـدور رای بـه نفـع 
بـه پرداخـت هزینه حـدود 60 تا 140 میلیون 
رکـود  امـر موجـب  ایـن  کـه  تومـان می شـود 
برخی واحدهـای تولیدی شـده اسـت. این 
گاهی می توان  کـه با اندکـی آ در حالـی اسـت 
کـرده و مشـاغل  کار را سالم سـازی  محیـط 
واحد تولیدی را از فهرسـت مشـاغل سـخت 

کـرد. ج  خـار زیـان آور  و 
نشسـت نمایندگان  ایـن  ادامـه  در 
بـه  بـا اشـاره  پلیمـری اسـتان  شـرکت های 
در  اولیـه  مـواد  قیمـت  اختـالف  افزایـش 
عنـوان  بـورس  بـازار  بـه  نسـبت  آزاد  بـازار 
ثبـات  بـه  توجـه  بـا  گذشـته  سـال  کردنـد: 
می دادنـد  ترجیـح  شـرکت ها  قیمت هـا 
تهیـه  آزاد  بـازار  از  را  خـود  اولیـه  مـواد 
قیمـت  اختـالف  بـه  توجـه  بـا  امـا  کننـد، 
بـورس  بـازار  و  آزاد  بـازار  در  مـواد  ایـن 
از  اولیـه  مـواد  خریـد  سـمت  بـه  شـرکت ها 
کـه در حـال  کرده انـد  بـورس تمایـل پیـدا 
مـواد  ایـن  توزیـع  سـهمیه بندی  حاضـر 
در بـورس بـر اسـاس میانگیـن خریدهـای 
گذشـته  قبلـی شـرکت ها از بـورس در سـال 
انجـام می شـود و بـا توجـه بـه ایـن شـرایط 
سـهمیه برخـی شـرکت ها حـدود چهـار تـن 
گرفتـه شـده اسـت؛ ایـن در حالـی  در نظـر 
اسـت  کـه نیاز این شـرکت ها حـدود 100 تن 
تقاضـا  شـرکت ها  ایـن  اسـت.  نماینـدگان 
ج از فراینـد بـورس  کردنـد مـواد اولیـه خـار
اسـتان  در  باختـر  پتروشـیمی  طریـق  از 
تامیـن شـود و بـر ایـن اسـاس تامیـن مـواد 
اولیـه بـرای 35 شـرکت پلیمـری اسـتان در 
گرفـت. گفت وگـو قـرار  کار شـورای  دسـتور 
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گفت وگوی  کاشفی در نشست شورای  کیوان 
که  کرمانشاه  دولت و بخش خصوصی استان 
صنعت،  وقت  وزیر  شریعتمداری،  حضور  با 
رفاه  کار،  کنونی  وزیر  و  تجارت  و  معدن 
تکانه های  به  شد  برگزار  اجتماعی  امور  و 
گفت:  و  کرد  اشاره  اخیر  شش ماهه  ارزى 
کشور در این باره  بخشنامه های مختلف در 
گشایش  صادر شده اما به رغم این که در باب 

بود، اما شاهدیم این اتفاق انجام نشد.
از  یکی  داد:  ادامه  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
سیاست های غلط، تثبیت قیمت ارز در نرخ 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  تومانی   200 و  چهار 
کار را به بیراهه  که  متغیرهای اقتصادى بود 
ایجاد  و  ارزان  ارز  برای  تقاضا  افزایش  برد. 
کارشناسی  و  کنترلی  متعدد  ایستگاه های 
ضرورت  تشخیص  و  راستی آزمایی  براى 
کردن  واردات، صالحیت واردکننده و طوالنی 
اشتباهی  سیاست های  دیگر  از  واردات  رویه 

که انجام شد. بود 
مشکالت  از  ایران  اتاق  هیئت رئیسه  عضو 
براى  تالش  افزود:  و  گفت  سخن  صادرات 
جلوگیرى از نشر یارانه ارزى از طریق صادرات 
که  است  مشکالتی  از  صادرات  ممنوعیت  و 

پیش روی صادرکنندگان قرار دارد.
گفت:  او با انتقاد از قانون پیمان سپاری ارزى 
از  ناشی  ارز  ورود  افزایش  تصور  با  قانون  این 

صادرات به چرخه تجارت کشور تصویب شد، اما می بینیم لطمه های زیادى 
گرفتن روزافزون نرخ بازار ثانویه با بازار  کرده است. فاصله  را به صادرات وارد 
سوم )یا همان بازار آزاد( مشکالت بسیارى را برای فعاالن اقتصادی به وجود 
علی رغم  را  تورم  نرخ  اوال  قانون گذاری ها  و  سیاست ها  این  است.  آورده 
کسب وکار را  سیاست های تثبیت نرخ ارز یك روند شتابانی داد ثانیا محیط 
به واسطه مقررات زایی در سیاست های ارزى و تجارى به شدت غیرشفاف، 
گزارش های آینده  کرد که حتما تبعات آن را در  پرهزینه و مملو از نااطمینانی 

فضای کسب وکار کشور خواهیم دید.
کشور  کاال در  کرمانشاه با بیان این که نظام خودتنظیمی بازار  رئیس اتاق 
اولیه  کاال و مواد  کمبود  امر سبب  این  کرد:  مخدوش شده است، عنوان 
کاهش اعتماد عمومی را به دنبال داشته و یکی از نمونه های بارز  شده و 
که عمدتا جنبه احساسی و روانی دارد. کاالست  آن هجوم مردم براى خرید 

با  انرژى  حامل های  مانند  یارانه ای  کاالى  نرخ  آشکار  تفاوت  به  کاشفی 
کرد: این امر موجب تشدید قاچاق سوخت  نرخ های جهانی اشاره و اظهار 
که داریم بیش از یک میلیون و 200  در آن سوى مرزها شده و برابر آمارهایی 

هزار میلیارد تومان در سال قاچاق حامل های انرژی انجام می شود.
از  برای برون رفت  را  ادامه پیشنهاد هایی  ایران در  اتاق  عضو هیئت رئیسه 
این مشکالت بیان کرد. به گفته کاشفی متوقف کردن تخصیص ارز یارانه ای 
کردن آن در بازار ثانویه  کاالها و متمرکز  به قیمت چهار هزار و200 براى همه 
کاالها از بازار ثانویه می تواند بسیار در تثبیت نرخ ارز  و تامین ارز مورد نیاز 
که سبب شده  راهگشا باشد. دولت از دخالت در بازار ثانویه دست بکشد چرا

است ارز سه نرخی با فاصله های قیمتی خیلی زیاد داشته باشیم.
اصالح  و  ارزى  پیمان سپاری  قانون  لغو  خواستار  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
گفت: متاسفانه پیمان سپاری ارزى  قیمت های پایه ارزش صادراتی شد و 
کرد،  کشور بود اما صدمات بسیارى را به صادرات وارد  به نیت ورود ارز به 

کاالى صادراتی ما اصال واقعی نیست. ضمن این که ارزش گذاری 

بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  دبیر 
که  گفت: درخواست ما این است  خصوصی 
برقرار  مجددا  سوخت  سهمیه بندی  نظام 
جهانی  قیمت  و  روز  قیمت  فاصله  تا  شود 

حامل های سوخت به هم نزدیك شوند.
او با بیان این که تمام مقررات و بخشنامه های 
بسیاری  گفت:  دارند،  بازنگرى  به  نیاز  اخیر 
کرده  کند  را  روندها  بخشنامه ها  این  از 
کاشفی  شوند.  بازنگری  باید  حتما  و  است 
قیمت  بیش ازحد  افزایش  از  جلوگیری  برای 
حقوق  داد:  پیشنهاد  وارداتی،  نهاده های 
ورودی مواد اولیه و ماشین آالت به حد صفر 
برسد و حقوق ورودی سایر کاالها به یک سوم 
مالیاتی  معافیت  حذف  کند.  پیدا  تنزل 
پتروشیمی،  مثل  اولیه  مواد  صادرکنندگان 
آلومینیوم، فوالد، مس و برخی مواد معدنی 
می تواند به صنایع پایین دستی کمك شایانی 

داشته باشد.
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت:

داشته  کامل  اختیار  باید  تسهیل  ستاد 
باشد

ســرکوب  بــه  معتقــد  گفــت:  شــریعتمداری 
هرج ومــرج  بــه  البتــه  نیســتیم،  قیمت هــا 
قیمت هــا هــم اعتقــادی نداریــم و الزم اســت 
کــه بایــد قیمت گــذاری  کاالهایــی  آن دســته از 

شــوند بــا قیمــت واقعــی دیــده شــوند.
افزایش  خواستار  شریعتمداری  محمد 
اختیارات ستاد تسهیل استان ها شد و گفت: 
می تواند  استان ها  در  ستاد  این  مصوبات 
مشکالت بسیاری از واحدهای تولیدی را رفع 

کند.
تسهیل  ستاد  تصمیمات  این که  بیان  با  او 
گفت:  نیست،  الزم االجرا  بانکی  نظام  برای 
ارجاع  تسهیل  ستاد  به  که  واحدهایی 
می شوند حالت اورژانسی دارند و باید سریعا 

کاشفیدردیدارباوزیرسابقصنعت،معدنوتجارت:

دولت از دخالت در بازار ثانویه 
ارز دست بكشد

گزارش
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کار  این  و  شود  رسیدگی  مشکالت شان  به 
است  تسهیل  ستاد  کامل  اختیار  نیازمند 
یا   98 سال  بودجه  قانون  در  امیدواریم  که 
در جلسه سران سه قوه این موضوع اصالح 

شود.
شریعتمداری همچنین به موضوع برگرداندن 
برای  که  مشکالتی  و  صادرات  از  حاصل  ارز 
افغانستان  و  عراق  به  کاال  صادرکنندگان 
کرده  ایجاد  ریال  با  معامله  انجام  به واسطه 
نیز  کنون  هم ا کرد:  عنوان  و  اشاره  است، 
در  می توانند  کشورها  این  به  صادرکنندگان 
کنند یا  کشور  کاال وارد  قبال صادرات شان یا 
گواهی صادراتی خود را به دیگر واردکنندگان 
هم  مصوبه  این  اخذ  دنبال  به  بفروشند. 
قراردادهای  تمام  کنیم  قبول  که  هستیم 
الزم االجرای ریالی موجود بین صادرکنندگان 
کشور به همان شکل انجام شود  ما با این دو 

کشورها را بیاورند. یا پول ملی همان 
استاندار کرمانشاه:

پیمان سپاری ارزی، مشکالت جدی برای 
صادرات استان ایجاد می کند

گفت: طرح پیمان سپاری  کرمانشاه  استاندار 
مشکالت  استان  صادرکنندگان  برای  ارزی 
گر برای آن چاره اندیشی  کرده و ا جدی ایجاد 
استان  صادرات  امسال  دوم  نیمه  نشود 
اظهار  بازوند  هوشنگ  بود.  خواهد  کاهشی 
رشد  استان  صادرات  امسال  اول  نیمه  کرد: 
این که  به  توجه  با  اما  داشت،  درصدی   60
به صورت  و  عراق  به  استان  صادرات  عمده 
ریالی است، اجرای طرح پیمان سپاری ارزی 
استان  صادرکنندگان  برای  جدی  مشکالت 
گر برای آن فکری نشود در ادامه  ایجاد کرده و ا

سال با مشکالت جدی مواجه می شویم.
اختیارات  افزایش  خواستار  ادامه  در  بازوند 
گفت: ستادهای  ستاد تسهیل استان شد و 
و  است  کم  اختیارات شان  استانی  تسهیل 
مصوبات ستاد تسهیل استان را هیئت مدیره 
که  می کنند  وتو  به راحتی  عامل  بانک های 

باید فکری برای آن شود.
توسعه  طرح  اجرای  خواستار  همچنین  او 
طرح  گفت:  و  شد  کرمانشاه  ایران خودرو 
کلنگ زنی  توسعه این واحد در دولت یازدهم 
انجام  را  آن  ایران خودرو  متاسفانه  اما  شد، 
مردمی  مطالبه  یک  به  تبدیل  و  نمی دهد 

که باید زودتر تعیین تکلیف شود. شده 
کد استان هم  بازوند به طرح های صنعتی را
که تعدادشان  گفت: این طرح ها  کرد و  اشاره 

هم کم نیست و می توانند اشتغال خوبی را به وجود آورند باید به صورت ویژه 
گیرند. مورد توجه قرار 

او کوتاه بودن زمان بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش را نیز از مشکالت 
واحدهای صنعتی استان دانست و خواستار افزایش این زمان شد. بازوند 
گفت:  کرمانشاه  زلزله  در  صمت  وزارت  اقدام های  از  قدردانی  با  ادامه  در 
واحدهای اقتصادی آسیب دیده انتظار دارند تضامین زنجیره ای برای اخذ 

تسهیالت برایشان اعمال شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه:

دستگاه قضایی برخورد شدیدی با اخاللگران بازار ارز خواهد داشت
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: با دالالنی که قصد ایجاد اخالل 
برخورد شدید می شود. محمدرضا عدالت خواه اظهار  را دارند،  ارز  بازار  در 
که اقدام به قیمت گذاری دالر می کنند و برخورد  کرد: عالوه بر سایت هایی 
از دالالن  گرفته است، عده ای  کار دستگاه قضایی قرار  با آن ها در دستور 
ارز  برای  و قیمت های دروغین  یافته  بین مردم حضور  و  نیز در خیابان ها 
که از نیروی انتظامی و اداره  کنند  اعالم می کنند و می خواهند بازار را مختل 

کنند. اطالعات می خواهیم آن ها را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی 
با این افراد خواهد داشت.  او افزود: دستگاه قضایی نیز برخورد شدیدی 
انتظار داریم این موضوع در هیئت دولت هم مطرح شود تا وزارت اطالعات 

کند. کشور به این موضوع ورود  هم در سطح 
ح موضوع از سوی نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی طر

صدور  از  انتقاد  با  مجلس  در  کرمانشاه  مردم  نماینده  مصری  عبدالرضا 
بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد، گفت: بخشنامه های متعدد لرزه به 
گرفته است.  جان فعاالن اقتصادی انداخته و قدرت تصمیم گیری را از آن ها 
او با بیان این که اقبال مردم به پیش فروش خودرو سبب شده خودروسازان 
است  انتظار  شرایط  این  در  گفت:  باشند،  داشته  مناسبی  مالی  وضعیت 
شرکت های خودروساز طلب خود به واحدهای قطعه ساز استان را پرداخت 
کنند. او همچنین خواستار تمرکززدایی از ثبت سفارش در سطح کشور شد.

سرپل  قصرشیرین،  نماینده  تجری  فرهاد 
گیالنغرب در مجلس شوری اسالمی  ذهاب و 
نیز خواستار توجه بیشتر به واحدهای تجاری 
آسیب دیده در زلزله شد. او افزود: اتاق اصناف 
که  ایران در جریان زلزله وعده های زیادی داد 

عملی نشد.
مجلس  در  کرمانشاه  نماینده  صفری  احمد 
هدف  بازارهای  شناسایی  ضرورت  بر  نیز 
از  جلوگیری  صادرات،  توسعه  به منظور 
آن  داخلی  مشابه  که  محصوالتی  واردات 
سیاست های  اعمال  و  دارد  وجود  کشور  در 
او  کرد.  کید  تا صادرکنندگان  برای  تشویقی 
واحدهای  از  زیادی  بخش  این که  بیان  با 
تعطیل اند،  نیمه  یا  تعطیل  استان  صنعتی 
واحدها  این  مشکالت  رفع  برای  باید  گفت: 
که افزایش اختیارات  چاره ای اندیشیده شود 
ستاد تسهیل استان می تواند تا حدود زیادی 

موثر باشد.
نیز  سنقر و کلیایی  نماینده  حسینی کیا 
شرکت های  سرمایه گذاری  خواستار 
زیرمجموعه وزارت صمت در استان کرمانشاه 
بیکاری  باالی  نرخ  به  توجه  با  گفت:  و  شد 
استان انتظار داریم این مجموعه ها در استان 
حسینی کیا  دهند.  انجام  سرمایه گذاری 
مصوبات  شدن  الزم االجرا  لزوم  بر  همچنین 
این که  بیان  با  او  کرد.  کید  تا تسهیل  ستاد 
خوبی  ظرفیت های  معادن  حوزه  در  استان 
گفت:  دارد، اما معادن ما عمال تعطیل است، 

کاری شود. باید برای احیای معادن استان 
و  صحنه  کنگاور،  نماینده  سلیمانی  حسن 
هرسین نیز گفت: اقتضای شرایط فعلی کشور 
همدلی  مشکالت  رفع  برای  که  است  این 
داشته باشیم و خوشبختانه این هم افزایی و 

همگرایی در استان وجود دارد.
فعـاالن  از  جمعـی  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
و  مشـکالت  بیـان  بـه  اسـتان  اقتصـادی 
درخواسـت  کـه  پرداختنـد  خواسته هایشـان 
اسـتمهال دوسـاله برای بازپرداخت تسهیالت 
گذاری  فعاالن حوزه صنعت و معدن استان، وا
ثبت سفارش به استان ها، پرداخت مطالبات 
دولتـی،  دسـتگاه های  از  تولیـدی  واحدهـای 
پرداخـت حقـوق بازرسـان اتاق اصنـاف، انتقاد 
خصوصـی،  بخـش  فعـاالن  بـا  برخـورد  نـوع  از 
پرداخـت سـه درصـد حقـوق دولتـی معـادن به 
سـازمان نظام مهندسـی معدن و لزوم حمایت 
رفـع  و  اعطـای تسـهیالت  بـا  از سـرمایه گذاران 

موانـع از مهم تریـن آن هـا بـود.
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کرمانشــاه برگــزار شــد. اتــاق 
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یــک  ایجــاد  آمادگــی  کرمانشــاه  اتــاق 
دارد را  غ  مــر صنعــت  در  واحــد  تشــکل 
بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس  کاشــفی  کیــوان 
کرمانشــاه بــا  کشــاورزی  صنایــع، معــادن و 
تشــکل های   در  کــه  نابســامانی  بــه  اشــاره 
اظهــار  دارد،  وجــود  اســتان  غ  مــر صنعــت 
یــک  ایجــاد  آمــاده  کرمانشــاه  اتــاق  کــرد: 
صنعــت  حــوزه  در  قــوی  و  واحــد  تشــکل 
از  نمایندگانــی  کــه  اســت  اســتان  غ  مــر
آن  در   ... و  کشــتارگاه ها  تولیدکننــده، 

باشــند. داشــته  حضــور 
او معتقــد اســت، تعــدد تشــکل های فعــال 
کافــی  کــه توانمنــدی  غ  در زمینــه صنعــت مــر
ــه  ــور ب ــذاری ام گ ــده وا ــبب ش ــد س ــم ندارن ه
اتــاق  رئیــس  تشــکل ها دشــوار شــود.  ایــن 
کرمانشــاه از مهم تریــن مشــکالت مرغــداران 
گفــت: یکــی از ایــن  کــرد و  اســتان هــم یــاد 
مشــکالت عــدم توزیــع عادالنــه نهاده هــای 
ایــن  در  هــم  گالیه هایــی  و  اســت  دامــی 

زمینــه وجــود دارد.
نظــارت  بایــد  کــرد:  کیــد  تا ادامــه  در  او 
و  کشــتارگاه  بیــن  رابطــه  بــر  بیشــتری 
برخوردهــای  تــا  شــود  اعمــال  مرغــداران 
صــورت  کشــتارگاه ها  ســوی  از  ســلیقه ای 
پایــان  در  کرمانشــاه  اتــاق  رئیــس  نگیــرد. 
شــورای  جلســه   36 برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا 
در  خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
در  آن  جلســه  پنــج  کــه  کرمانشــاه  اســتان 
نظــر  از  افــزود:  اســت،  بــوده  جــاری  ســال 
کیفیــت مصوبــات وضعیــت خوبــی داریــم، 
جلســات  برگــزاری  و  مصوبــات  کمیــت  امــا 
بایــد بیشــتر شــود و تقویــم زمانــی مشــخصی 

باشــیم. داشــته  زمینــه  ایــن  در 

کرمانشــاه چنــد برابــر  غ زنــده در  فــروش مــر
برخــی شــهرهای دیگــر اســت

غ  مــر فــروش  گفــت:  کرمانشــاه  اســتاندار 
کــز  کرمانشــاه چنــد برابــر برخــی مرا زنــده در 
دیگــر اســتان ها اســت. هوشــنگ بازونــد از 
ــده  غ زن ــر ــتار م کش ــه و  ــار عرض ــودن آم ــاال ب ب
کــرد و افــزود: ایــن امر ریشــه  کرمانشــاه یــاد  در 
جیــب  وضعیــت  و  اقتصــادی  مســائل  در 
ســراغ  می کننــد  تصــور  مــردم  دارد.  مــردم 
کــه بــرای آن هــا ارزان تــر تمــام  مرغــی می رونــد 
کــز بــزرگ  می شــود. او جعفرآبــاد را یکــی از مرا
کرمانشــاه  در  زنــده  غ  مــر کشــتار  و  عرضــه 
از  کــه  بازدیــدی  در  داد:  ادامــه  و  دانســت 

جعفرآبــاد داشــتیم در یــک خیابــان نزدیــک 
غ زنــده مشــاهده  کامیــون حمــل مــر بــه 10 

کردیــم.
کرمانشــاه با بیــان این که جمــع آوری  اســتاندار 
جعفرآبــاد  در  زنــده  غ  مــر فروشــندگان 
کــرد:  یک شــبه انجــام نمی شــود، خاطرنشــان 
موضــوع  ایــن  شــکل گیری  کــه  همان طــور 
کنــون نیــز ســاماندهی  زمان بــر بــوده اســت، ا
او  دارد.  نیــاز  زمــان  بــه  غ فروشــی ها  مر ایــن 
بــه جعفرآبــاد  را محــدود  زنــده  غ  مــر عرضــه 
کــرد: بایــد ســاماندهی ایــن  ندانســت و اضافــه 
کنیــم و اجــازه  کــز را از ســایر محــالت آغــاز  مرا
کشــتارگاه های مــا کف خیابان باشــد. ندهیــم 
غ  مــر محصــوالت  صــادرات  ســمت  بــه 

یــم و بر
مجمــع  عضــو  تجــری  فرهــاد  ادامــه  در 
کرمانشــاه نیــز بــا اشــاره  نماینــدگان اســتان 
افــزود:  مرغــداران،  روی  پیــش  موانــع  بــه 
محصــول  ایــن  صــادرات  ســمت  بــه  بایــد 
برندینــگ،  بســته بندی،  روی  و  برویــم 

کنیــم. کار   ... و  صادراتــی  بازارهــای 
مرغداری هــای  بــه  گازرســانی  فقــدان  از  او 
در  گفــت:  و  کــرد  انتقــاد  نیــز  کرمانشــاه 
داریــم  جــدی  مشــکل  گازرســانی  حــوزه 
تجــری  هســتیم.  عقــب  شــاخص ها  از  و 
خواســتار توجــه بــه تولیــد ســایر انــواع طیــور 
در  نیــز   ... و  غ  شــترمر بوقلمــون،  ازجملــه 
ــه دلیــل فراهــم نبــودن  ــه ب ک کرمانشــاه شــد 
در  کــه  افــرادی  مناســب،  زیرســاخت های 
ضــرر  بســیار  داشــتند  تولیــد  زمینــه  ایــن 

کردنــد.
تا صادرات نداشـته باشیم، وضعیت صنعت 

غ همین اسـت مر
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری 
بــه  سال هاســت  این کــه  بیــان  بــا  کرمانشــاه 
نشــده  رســیدگی  غ  مــر صنعــت  مشــکالت 

گفــت: تــا صــادرات نداشــته باشــیم،  اســت، 
غ همیــن اســت. هدایت  وضعیــت صنعــت مــر
اســت  ســال ها  این کــه  بیــان  بــا  حاتمــی 
کشــور  در  مرغــداری  صنعــت  مشــکالت  بــه 
ــت  ــرد: صنع ک ــار  ــت، اظه ــده اس ــیدگی نش رس
کامــل  مجموعــه  یــک  قالــب  در  بایــد  غ  مــر
بســته بندی،  تمام شــده،  قیمــت  شــامل 

شــود. پیگیــری   ... و  صــادرات 
برون رفــت  مهــم  راهکارهــای  از  یکــی  او 
ایــن وضعیــت را صــادرات  از  غ  صنعــت مــر
کــرد: ظرفیــت تنظیــم  دانســت و خاطرنشــان 
بــازار داخــل و حتــی تامیــن بخشــی از نیــاز 

کشــورها را نیــز داریــم.  دیگــر 
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســت،  معتقــد  کرمانشــاه  اســتانداری 
ظرفیت هایــی  و  تکنولوژی هــا  از  بســیاری 
غ ایــران وجــود دارد، در  کــه در صنعــت مــر

نیســت. کشــورها  ســایر 
کنــون  ا کــه  ترکیــه  کشــور  گفــت:  حاتمــی   
غ دارد  صــادرات قابل توجهــی در زمینــه مــر
کمتــری  هــم ظرفیــت تولیــد و هــم تکنولــوژی 
گــوی  نســبت بــه ایــران دارد، امــا توانســته 
ایــران  از  صادراتــی  بازارهــای  در  را  ســبقت 

بربایــد.
چالش تریــن  پــر  از  یکــی  غ  مــر صنعــت 

اســت صنایــع 
در ادامــه خســرو شــهبازی رئیــس ســازمان 
نیــز  کرمانشــاه  اســتان  کشــاورزی  جهــاد 
چالش تریــن  پــر  از  یکــی  را  غ  مــر صنعــت 
کــرد: عامــل  صنایــع دانســت و خاطرنشــان 
غ ضربــه می زنــد  کــه بــه صنعــت مــر اصلــی 
کیــد  نوســانات شــدید قیمت هــا اســت. او تا
غ  کــه در صنعــت مــر کســانی  کــرد: به عــالوه 
بنیــه مالــی چنــدان  کردنــد  ســرمایه گذاری 
ســخت  شــرایط  در  و  ندارنــد  قــوی ای 

کننــد. مقاومــت  خوبــی  بــه  نمی تواننــد 
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گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان برگــزار شــد و طــی ایــن نشســت بــر ضــرورت حمایــت بیشــتر  ســی و هفتمین نشســت شــورای 
گــردآوری شــده اســت. ح شــده در ایــن نشســت در ادامــه  کیــد شــد. برجســته ترین مــوارد طــر از تجــار نوپــا و خــرد تا

سیوهفتمیننشستشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیاستانبرگزارشد

ضرورت حمایت از تجار نوپا و خرد

محورهای سخنان کیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه
میلیون   500 سالی  کرمانشاه  صادرات  شوند،  مالی  حمایت  تجار   .1

گر می شود. دالر بیشتر ا
2. عمده حمایت از تجار باید از طریق بانک توسعه صادرات انجام شود.

3. بانک توسعه صادرات باید بیشتر تمرکز خود در پرداخت تسهیالت را 
برای تجار و تقویت آن ها بگذارد.

تومان  میلیون   100 مبلغ  زلزله زده  مناطق  تاجر   220 حدود  برای   .4
کرده و باید  که در آن ها ایجاد انتظار  گرفته شده بود  تسهیالت در نظر 

پرداخت یا منتفی شدن آن اعالم شود.

محورهای سخنان هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه
ابالغ  و  تصویب  دولت  هیئت  در  سومار  مرز  شدن  رسمی  به زودی   .1

خواهد شد.
که  بود  عراقی  طرف  موافقت  نیازمند  سومار  مرز  شدن  رسمی   .2

پیگیری های الزم در این زمینه انجام شده است.
صورتی  در  باید  زلزله زده  مناطق  تجار  به  تومانی  میلیون   100 وام   .3
که یا سبب ایجاد شغل یا تثبیت آن شود، نه این که افراد  پرداخت شود 

بروند و با آن خودرو بخرند.
که  4. درمجموع برای اشتغال مناطق زلزله زده 400 میلیارد تومان داریم 

کنون 50 درصد آن تخصیص یافته است. تا

کرمانشاه در مجلس  محورهای سخنان عبدالرضا مصری، نماینده 
شورای اسالمی

کرمانشاه  کاشی و سرامیک  کارخانه های  1. پیمان سپاری ارزی، برخی 
کرده  که زمانی تولید زیاد داشتند و صادر می کردند را به قبرستان تبدیل 

است.
گر در  کرمانشاه تغییر داده و ا 2. تکانه های ارزی اخیر الگوی تجارت را در 
کاال  کاالی صادراتی عمده داشتیم، امروز به حدود 200  گذشته 50 قلم 

افزایش یافته که بسیاری از آن ها اقالم خرد هستند.
با  قدیمی  و  عمده  بازرگانان  از  کوچک  محموله های  با  خرد  تجار   .3

محموله های بزرگ پیشی گرفته اند.
که برای تجار مناطق زلزله زده در نظر  4. تسهیالت 100 میلیون تومانی 
این  معیشت  و  اشتغال  بهبود  در  بسزایی  تاثیر  می تواند  شده،  گرفته 

خرده فروشان بگذارد.

گزارش


