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 مقدمه:

و به منظور تنظیم چارچوبی  کارشناسان دانشگاهیبا همکاری  بسته اجرایی جهش تولید توسط اتاق بازرگانی استان کرمانشاه

توستط رهرر میظم  1399های تولیدی در استتان کرمانشتاه و با توجه به تیییش شتیار ستا  برای انتخاب استتراتیی و ستیاست 

سر  به  "جهش تولید"انقالب با نام  صاد کالن، ن سوم اقت سته اجرایی در ابتدا با توجه به ادبیات مر س . ایش ب تهیه گردیده ا

صاتیییش حوزه شکاف تولید را در اقت سطح بالقوه و بالفیل تولید ناخالص داخلی،  ستراتییک تفاوت  شاه  دهای ا ستان کرمان ا

ستان به  صاد ا سطح بالفیل و تحقق یافته اقت سریع  شفاف نموده و جهش تولید را در یک دوره کوتاه مدت یکساله، حرک  

سطح بالقوه آن میرفی می ستان و توجه به نماید. در مرحله بید با توسم   صاد ا سازی در اقت جه به انواع منابع مالی قابل کار

اندازه بیکاری همه جانره عوامل تولید، نستتر  به ارا ه ماتریچ چارچوب بکارگیری منابع اقدام نموده استت . در مرحله نهایی 

های اجرایی مسیر انتخاب سیاس ساختاری اقتصاد ایران و الجرم اقتصاد استان،  –نیز با توجه به حقایق آشکار شده نهادی 

اجرایی و عملیاتی، از یک ستتتو در راستتتتای حرک   ستتت  راهرردیامجموعه ستتتینماید که یک ای تنظیم میرا به گونه

ها، بخش در ستتتوی دیگر منابع قابل کارستتتازی داخلی و خارجی  دول و  ،بالفیل به بالقوه صتتتحیح باشتتتداز استتتتراتییک 

سایی شدهخصوصی و نهادها( را به گونه شنا با کمتریش مانع و ناکارآمدی مواجه گردد.  ،ای هدای  نماید که در میان موانع 

های اداری استتتان تنظیم گردیده و اقدام بر استتا  قابل ذکر استت  ایش بستتته اجرایی در چارچوب میموری  اجرایی دستتتگاه

های دولتی و موری  اجرایی دستتتگاهیئولی  و ممواد و مفاد آن تستتهیل کننده، تستتریع بخش و افزایش دهنده نتایی مفید مستت

س  ستان ا سم  ت .اداری ا سته اجرایی به منظور هدای  منابع به  صادی، یالرته ایش ب شتر و کارآمد و کارایی اقت شی بی ثیر بخ

سهیلگری، کاهش بیکاری در همه نهاده سرمایه هات ست هایو  صادی ا شی به میزان تولید اقت سرع  بخ ستان و  صادی ا ان اقت

که دارای باف  و  1398تریش مواد ستتند رونق تولید تنظیم شتتده استت . الزم به یادآوری استت  بخش قابل توجهی از اصتتلی

های زمانی و مکانی بوده استت ، در ایش بستتته اجرایی مجدد مورد توجه و تیکید قرار میموری  صتتحیح خارا از محدودی 

شتتتنهادی ارتراا تام با همفکری و همگرایی مدیران استتتتان و بخش بدیهی استتت  میزان موفقی  ایش بستتتته  ی گرفته استتت .

صی دارد. صو سته اجرایی  خ س "امید که ایش ب سیا ستراتییک و  سا   "راهرردی گذاریا سند رونق تولید  بتواند همچون 

ستان قرار گیرد و در هدای  منابع و فیالی 1398 ستقرا  مدیری  ا ستان اثر مثر  و ، مورد ا شی بوجود های اجرایی ا امیدبخ

 آورد.

 

 کیوان کاشفی

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

 استان کرمانشاه
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 جهش تولید چیستی

 
 جهش تولید = تمرکز بر رشد اقتصادی .1-1

صادی عالوه بر ایش که اندازه تولید کاالها و خدمات  شد اقت س . ر صادی ا شد اقت صاد کالن ر تحقق از مهمتریش اهداف اقت

شور را افزایش مییافته  شتش رابطه مثر یک ک سو دهد، به عل  دا شتغا  و هم صاد کالن با ا سایر اهداف مهم اقت ، تیداد و 

س  که میدهد. ایش بدیش میشاغالن را نیز افزایش می شور و یا نی ا صاد کالن یک ک ش  در اداره اقت ستانتوان انتظار دا ، ا

صادی تمرکز واقیی ایجاد  شد اقت صاد کالن آ، در گردداگر بر ر صورت برخی اهداف دیگر اقت همچون کاهش بیکاری، ن 

حقیقی تولید کاالها و  قتی اندازهو. گرددنیز متحقق افزایش اشتتتتغا  و الرته کاهش فقر و کاهش کستتتری تراز بازرگانی 

شتغا  افزایش خواهد یاف ، بلکه با افزایش عرضهخدمات افزایش چشم شته باشد، نه تنها ا تورم نیز کنتر  خواهد  ،گیری دا

را ممکش و کاهش فقر تواند حرک  به ستتم  رفاه محصتتوالت و خدمات، اشتتتغا  و کاهش نرر تورم میتولید شتتد. رشتتد 

ای صتتادرات، شتترایط بهرود در تراز بازرگانی خارجی و حتی ایجاد مازاد در آن را شتتدنی نماید. نموده و با ایجاد ظرفی  بر

های اقتصادی و اجتماعی در سطح مناطق ها به حدی اساسی اس  که بسیاری از ناتیادلیایش مسیله در اقتصاد مناطق و استان

تواند برطرف شده و آثار مثر  رشد بر رفاه، کاهش فقر یبا تمرکز واقیی بر رشد اقتصادی و متحقق ساختش آن م ،هاو استان

 و کاهش نرر بیکاری و تورم سرریز گردد. 

 

 تولید بالفعل در مقابل تولید بالقوه  .2-1

سطح از تولید می ستان و منطقه، دو  صاد یک کشور یا ا شاهده و در اقت شان دهنده  برآوردتواند م نمود: او  تولید بالقوه که ن

ه لیظرفی  استتمی تولید کحد  ننمود عو از طریق جم دهدرا نشتتان میظرفی  تولید در اقتصتتاد یک منطقه، استتتان یا کشتتور 

آید. در تولید کاالها و خدمات بدستتت  می های خرد و کالنفیالی ها و کالً همه های اقتصتتتادی، کاخانجات، کارگاهبنگاه

ولی  ،میزان از تولید حد ظرفی  تولید است  و ممکش است  هنگام نگاه به ستامانه اقتصتاد یک منطقه قابل مشتاهده باشتد ایش

از حد ظرفی  اسمی و بالقوه خود را محقق و کمتر سطحی متفاوت و به هر علتی اقتصاد آن منطقه یا استان به صورت عملی 

سطح بالقوه تولید شد. در مقابل  شان میحد ب ،ساخته با کل  توانیممیگیرد. دهد قرار میالفیل تولید که میزان تحقق یافته را ن

شور را  ستان یا ک صادی از کاالها و خدمات یک منطقه، ا سیل تولید اقت صد در نظر بگیریم 100ظرفی  بالقوه و  تان ولی  ؛در

ایش بدیش مینی استت  که درصتتد استت .  100گردد که اندازه تولید بالفیل و تحقق یافته عددی کمتر از همواره مشتتاهده می

تواند وجود دارد که می تولید بالقوه منهای تولید بالفیل(  به نام شکاف تولید بالفعل از بالقوههمواره در اقتصاد متغیری 

فی  و ی به مینی رشد اندازه تحقق یافته تولید اس  و نه ظررشد اقتصادمیزان ظرفی  بکار گرفته نشده اقتصاد را نشان دهد. 
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اگر چه رشد حد تانسیل اقتصاد یک کشور یا منطقه بسیار مهم و اساسی اس ، ولی توجه به شکاف تولید نشان  تانسیل آن. 

س می سیا س  و باید که تمرکز  شد، نیاز ا شکاف تولید بالفیل از بالقوه بزرگ با راهرردی و های ها و برنامهدهد زمانی که 

سهیلگری،هدایتگری  سرمایه تولیدی روی ت شکالت اجرایی تحقق یافتش تولید  شده حذف موانع و برطرف کردن م گذاری 

رشتتد باشتتد. ایش بدیش مینی استت  که رشتتد اقتصتتادی در زمان وجود شتتکاف باالی تولید بالقوه از بالفیل از طریق تمرکز بر 

ن چیزی که اندازه موجود تولید آیینی  خواهد بود. رتولید بالفیل و رسانیدن آن به حد بالقوه سرمایه گذاری شده امکان  ذی

شان می ستان را ن شور، منطقه و ا سیل. ناخالص داخلی یک ک س  و نه تولید  تان دهد همان اندازه تولید تحقق یافته و بالفیل ا

شاه  ستان کرمان سیل و حد بالقوه تولید ناخالص داخلی را برای ا صاد، حد  تان صورشکل زیر منحنی امکانات تولید اقت ت به 

 دهد:نشان میهای بیدی توضیح داده شده اس (  روش محاسره آن در قسم بالفیل از بالقوه درصد  63تحقق 

 

 

 

 

و تحقق شتترایطی چون بهرود فیتتای کستتب و کار، تیمیش ستتریع و ارزان نقدینگی مناستتب و کافی، تیمیش مواد اولیه مناستتب 

سب و گسترده بیش سب، ارتراطات منا یایی منا یای ق ستر  بودن نیروی کار ماهر، ف المللی، بازاریابی و جریان کافی، در د

س  سیا ستند که  سب همگی از عواملی ه شکاف تولیدصادرات منا ستای بهرود آنها برای کاهش  سی و  ،گذاری در را سا ا

 الزامی خواهد بود.

 

 جهش تولید یعنی چه؟  .3-1

 گیریم:دو نوع اقتصاد را در نظر میی فهم صحیح جهش تولید ابر

کند و نرر بیکاری در حد بیکاری طرییی دارد. شتکاف تولید اقتصتادی که در مرز امکانات تولید خود فیالی  می .1

 بالفیل از بالقوه به حد میقو  طرییی باشد و ظرفی  خالی مانده نداشته باشد.

و بیشتر در همه عوامل تولید اقتصادی که کمتر از سطح تولید بالقوه خود عمل کرده اس . دارای نرر بیکاری باال  .2

دهد که در داخل مرز امکانات تولید و بالفیل از بالقوه بزرگ و نشتتان می داز ستتطح طرییی استت  و شتتکاف تولی

  بسیار کمتر از سطح بالقوه عمل کرده اس .

 

حد تولید کاالهای 

 سرمایه ای

 کاالهای مصرفی حد تولید 

 رصدد 100  حد تولید پتانسیل

 درصد 63 حد تولید بالفعل تحقق یافته

 شکاف تولید
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 اد نوع اول:در اقتص.  1-3-1

جهش تولید به مینی تغییر مسیر رشد بلند مدت از یک مسیر رشد بلند مدت موجود به سم  مسیر رشد بلند مدت باالتر 

 تر از گذشته.و یا گسترش مرز امکانات تولیدی به سطحی باالاس  

 

 

 

 

گذاری در با تمرکز بر سرمایه ،های اقتصادی توامانگذاری در انواع سرمایهدر ایش نوع اقتصادها جهش تولید به مینی سرمایه

سرمایه ساختمان و نیز  شیش آالت و تجهیزات و  س .تحوالت تکنولوژی، ما سانی ا سرمایه ان شد  گذاری باال در  نظریات ر

سا  شتیران ایش نوع از برنامه 1990های درونزا در  ستگذاریبه بید از نگاه نظری   سیا شد بلند مدت در ها و  ها برای تحقق ر

 اند.اقتصادهای در حا  توسیه بوده

 در اقتصاد نوع دوم:.  1-3-2

صاد نوع دوم رسیدن از سطح بالفیل همراه با بیکاری باال  به سطح بالقوه اس . عوامل تولید  انواع در همهجهش تولید در اقت

تش موانع در ایش نوع از اقتصادها جهش تولید به مینی برداشکاهش در شکاف تولید مینی ایش نوع نگاه به جهش خواهد بود. 

  ، کاهش شکاف تولید و افزایش سطح بالفیل تولید خواهد بود.قرلی گذاری های انجام شدهتحقق یافتش سرمایه

 

 

 

 

 

 

گردد که نوع بیکاری شتتتکل گرفته در ایش نوع از اقتصتتتادها، تردیل انواع بیکاری برخوردی، در بیشتتتتر موارد مشتتتاهده می

ساختاری سخ  جان اس . لذا تغییر در موقیی  ماندگاری در سطح بالفیل  ا یش تکنولوژیکی، نهادی و سیکلی، به بیکاری 

جهش  ،هالقوه با کمتریش نوع بیکاری در همه انواع منابع و ستتترمایهبه ستتتم  ستتتطح با ،باالی منابع و هرز رف  با هدر رف 

 گردد. تولید تیریر می

 حد تولید کاالهای سرمایه ای

 حد تولید کاالهای مصرفی 

  حد تولید پتانسیل

 حد تولید بالفعل 

 حد تولید 

 زمان

 جهش تولید

 حد تولید کاالهای سرمایه ای

 حد تولید کاالهای مصرفی 

  حد تولید پتانسیل

 حد تولید بالفعل 

 درصد 63

 جهش تولید
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 د استان: ها در اقتصاد و نقش آنها در وضعیت موجو. تنوع سرمایه4-1

سرمایه س  تا انواع  صاد در چارچوب بالقوه و بالفیل نیاز ا شده و وضیی  برای درک بهتر وضیی  اقت صاد میرفی  ها در اقت

 استان کرمانشاه در آنها دیده شود:

 

  های فیزیکی:سرمایه. 1-4-1 

از ستتازمان صتتنی ، میدن و برداری کارخانه کوچک، متوستتط و بزرگ دارای جواز بهره 1113در استتتان کرمانشتتاه حدود 

های مورد غیر فیا  و نیمه فیا . ایش یینی در ستترمایه 413مورد آن فیا  هستتتند و حدود  700وجود دارد که حدود تجارت 

ساختمانفیزیکی از  شیشهای تولیدی و نوع  ستانما شده در ا صب   37در حدود بیکاری باالیی  ،آالت و تجهیزات تولیدی ن

 کنند.ایش در حالی اس  که همان واحدهای فیا  نیز از کل ظرفی  تولید اسمی خود استفاده نمیقابل مشاهده اس . صد رد

 

  سرمایه های انسانی:. 1-4-2

درصد  17.9حدود  1398ساله و بیشتر استان کرمانشاه در زمستان  15نرر بیکاری جمیی  بر اسا  گزارش مرکز آمار ایران 

صل  س . در همیش ف شاه حدود بوده ا ستان کرمان شده وجود دا 134در ا که تیداد فارغ  شتههزار نفر جمیی  بیکار ثر  نام 

یی از بیکاری در سرمایه های انسانی در استان اس . ایش یینی نرر باالبوده هزار نفر  54التحصیالن دانشگاهی در آنها حدود 

 قابل مشاهده اس . 

 

  سرمایه های طبیعی:. 1-4-3

شاه از حدود  ستان کرمان سا  چیزی حدود  900در ا گردد،  ایش هزار هکتار کش  می 680هزار هکتار زمیش قابل کش  در 

میلیارد متر مکیب آبهای ستتطحی  9گردد. از حدود مشتتاهده می درصتتد 24حدود  یینی نرر باالیی از بیکاری در منابع زمیش

میلیارد متر مکیب مورد بهره برداری استت  که نشتتان دهنده هدر رف  منابع آب استت . با وجود روزهای  2استتتان کمتر از 

 اریم. باالی تابش آفتاب همچنان از ایش منرع انرژی هیچ بهره ای نداریم و ایش یینی بیکاری در منابع انرژی  اک و ارزان د

 

  سرمایه های تکنولوژیکی و علمی:. 1-4-4

با وجود دانشتتگاههای دارای رتره مناستتب کشتتوری و جهانی و مراکز تکنولوژی مانند دانشتتگاه رازی، دانشتتگاه صتتنیتی و 

دانشگاه علوم  زشکی و  ارک علم و فناوری،  یوند بسیار اندکی مابیش بخش تولیدات صنیتی و کشاورزی استان با اعیای 

های تحقیقاتی، های تحقیقاتی و تکنولوژیکی ایش نهادها دیده میشتتود. تیداد بستتیار باالیی در ستتا  طرحهییت علمی و بخش

رسند که نتایی آنها در میتررتریش مجالت و ها به انجام میهای دکتری در ایش دانشگاههای کارشناسی ارشد و رساله ایان نامه

های ها و مشکالت متفاوت بخشر اندکی مابیش ایش فیالی رسند، ولی  یوند بسیاچاپ مینشریات علمی داخلی و خارجی به 
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شود. ایش یینی بیکاری باال و هدر رف  منابع و تولیدی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و مدیریتی استان دیده می

 بل مشاهده اس .و علمی استان قا کیها و منابع تکنولوژیهرز روی باالیی در سرمایه

 

 سرمایه های مالی: . 1-4-5

های مناستتب از های مالی دوبخش هستتتند حوزه بانکی و حوزه بازار ستترمایه. در بخش بانکی با وجود ماندهحوزه ستترمایه

هزار میلیارد تومان(، اما واحدهای تولیدی استان همواره از نداشتش سرمایه  20های استان  بیش از های بانکی در بانکسپرده

های شتتتدید مالی در رنی هستتتتند. در بخش بازار ستتترمایه با وجود کارخانجات ارزشتتتمند و دارای در گردش و محدودی 

های تولیدی بخشستتستتات تولیدی و توانمند در بخش کشتتاورزی، تقریراً هیچ یک از واحدهای ؤستتاختار مناستتب و نیز م

سهام خود را در بازار سرمایه به فروش نرسانیده و از منابع سیا ، شفاف، ارزان و سریع  ،صنیتی، خدماتی و کشاورزی استان

میش مالی استتتان و بیکاری باال در ایش گروه از یهای تفرصتت  ،ایش بازار استتتفاده نشتتده استت . ایش یینی هدر رف  منابع مالی

های مالی بانک محور عالوه بر مستتتیله توزیع نامناستتتب منابع بیش واحدهای توجه ایش که در بخش ستتترمایهمنابع. نکته قابل 

صادی کوچک و بزرگ ستان تولید  1.7باید به ایش نکته توجه کرد که هرچند حدود  ،اقت شور در ا صد تولید ناخالص ک در

سپرده یک کمترازگردد ولی می صد از مانده  شور در ادر س های بانکی ک شکل گرفته ا سهیالت  رداخ   ستان  و مانده ت

شکل خواهد  . ایش یینی برای تولید کنندگان استان همواره وجود تنگناهای مالی بانک محور قطیاًشده از ایش هم کمتر اس 

ز گرف  و ایش محدودیتی خواهد بود برای بکارگیری سایر منابع موجود. قابل توجه ایش که ممکش اس  بخش قابل توجهی ا

ستان حساب صادی ا شند و هرچند فیاالن اقت ستان، در تهران افتتاح کرده با های بانکی خود را  به هر علتی( بجای افتتاح در ا

شدنها به عل  ماهی  یکپارچه بانکآفیالی  و گردش مالی  ستان امکان  ذیر با شور در ا ولی منابع آنها روی منابع  ،ها در ک

 ی خود را همچنان در استان اظهار کنند و انتظارات خود را به استان ارا ه دهند.استان دیده نشود و نیازهای مال

 

  های اجتماعی:سرمایه. 1-4-6

ستگی  سجمی از نهادها و فرایندهای نهادی که نتیجه آنها ایجاد اعتماد همه جانره و  یو سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه من

اعتماد بیش فیاالن اقتصادی عامل مرادله سریع و  ،. با وجود ایش نوع سرمایهشودشناخته می اجتماعی بیش فیاالن اقتصادی باشد

روان و شتتتفاف گردیده و هدر رف  منابع و بیکاری در ستتتایر عوامل تولید را به حداقل ممکش خواهد رستتتانید. در استتتتان 

شاه نمی سطکرمان صادی در  سرمایه در حوزه اقت سری قرار دارد. در حقیق  مهمتریش عامل توان اعالم کرد که ایش نوع  ح منا

سرمایه  شدید ایش  س ، کمرود  شده ا سایر منابع  ستان که عاملی برای هدررف  و بیکاری  صاد ا محدود کننده تولید در اقت

ایی و های اجرها و فیاالن اقتصادی، دستگاهگرانقیم  تولیدی اس . ایش نوع سرمایه تقریراً در همه ارکان تولید شامل بانک

سانی که در حا  میامله اقتصادی در استان هستند و... ها و فیاالن اقتصادی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان، کلیه کبانک

های دیگر، سطح باالی های مناسب تولیدی در سایر حوزهاس . لذا قابل مشاهده اس  که با وجود انواع سرمایه نازلیدر حد 



                                                             
 

11 
 

9 

شکل گرفته اس ، چون عامل محدود کننده تولید در استان در وحله او  سرمایه اجتماعی اس   هابیکار در ایش نوع سرمایه

 و تا ایش محدودی  برطرف نشور، امکان برطرف کردن سایر محدودیها وجود ندارد.

 

 استراتژیک های مدیریتی و مهارتیسرمایه 7-4-1

و حوزه تح  ستتتر رستتتتی از مهمتریش عناصتتتر اداره  ریزی استتتتراتییک و اداره کستتتب و کارتوانایی مدیری  و برنامه

وکار و یا آید. وقتی برنامه بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای اداره امور یک سازمان، کسبوکارها به شمار میکسب

 های خصوصی، دولتی وحوزه مجود ندارد، یینی ایش سرمایه در استان اندک اس .  وشش کمرود ایش نوع سرمایه به بخش

 عمومی غیر دولتی تسری دارد و نیاز به تقوی  ایش نوع از مهارت در همه ارکان اقتصاد استان ضروری اس .

 

 سرمایه های نمادین 8-4-1

های بارز و اعترار بخش جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی های نمادیش به مینی داشتش برندهای مکان و عناصر و شخصی سرمایه

گردد اعتماد به منطقه و افراد و محصتتتوالت آن گستتتترش یافته و لمللی استتت  که باعی میاو علمی در ستتتطح ملی و بیش

های نمادیش بهرود یافته و تقوی  گردد. استان از ها و مناطق داخل و خارا به اعترار ایش عناصر و شخصی ارتراطات با استان

ش س  ولی برای میرفی و بزرگدا سرمایه توانمند ا شتش ایش بخش از  سرمایه ، میرفی و بهرهنظر دا ها برداری از ایش نوع از 

 همچنان فیالی  قابل توجه و اثربخشی انجام نداده اس .

 

 مسیرهای استراتژیک انتخاب .2

 ریتیقابل مد . مسیرهای مبتنی بر انواع منابع2-1

نماید که همواره دو نوع  و  در اقتصاد وجود دارد. منابیی که دول  کارسازی نموده و به اقتصاد تزریق می باید توجه داش 

های کالن نمایند. به صورت مرسوم در همه سیاستگذاریو به اقتصاد تزریق مینموده و منابیی که فیاالن اقتصادی کارسازی 

 :ا قرار دادتوان جدو  زیر را مرنمیای، استانی و ملی منطقه

سیاس (1جدو    شرایط متفاوت  سطح بیکاری :  سب با  گذاری در جذب و بکارگیری منابع متفاوت داخلی و خارجی متنا

 منطقه منابع در یک
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نرر بیکتتاری همتته 

جانره در نهاده های 

 تولیدی

نابع کارستتتازی شتتتده  م

 دول 

منابع کارستتتازی شتتتده بخش 

 خصوصی داخلی

منابع کارستازی شتده بیش 

المللی نهادهای تستتهیلگر 

 جهانی

کارستتتتازی شتتتتده  هادهای  ن

ستترمایه گذاریان خصتتوصتتی 

 بیش المللی

 تتا یش  کمتر از 

 درصد( 5

یر  هتتدایتت  بتته ستتتتمتت  ز

و توجه  های جذابستتاخ 

  به حفظ محیط زیس 

سرمایه گذاری  سم   هدای  به 

و تکمیل زنجیره های  های جدید

 تولید

هدای  به سم  جذب منابع 

-زیر ستتتاخ تقوی  کننده 

 های نرم انسانی و اجتماعی

جذب و هدای  به ستتم  جذب 

قا   ید و انت جد های  تکنولوژی 

تکنولوژی و ارترتتاا بتتازارهتتای 

 داخلی و بیش المللی

 5متوستتتط  بیش 

 درصد( 15تا 

هدای  به ستتتم  برداشتتتتش 

متتوانتتع استتتتتتتفتتاده از زیتتر 

ها و تقوی  ستترمایه ستتاخ 

 های نهادی و تسهیلگری

نداز  یهدا م  راه ا  یبه ستتت

فیا ،  ریفیا  و غ مهین یواحدها

سرما  یهدا سم    یگذار هیبه 

 یمفقود و بحران یدر حلقتته هتتا

 دیتتگستتتترده تول یهتتا رهیزنج

به سم  توسیه   یمنطقهف هدا

 بازارها

سم  کمک های هدای  به 

بتتهتترتتود دهتتنتتده شتتتترایتط 

گری انتقا  تجارب، تستتهیل

ارتراطات و منابع بیش المللی 

حذف موانع حیتتتور در  و 

 بازارهای بیش المللی

جذب و هدای  به ستتتم  انتقا  

-های مدیریتی، ظرفی توانمندی

هتتای بتتازارستتتتاز بیش المللی و 

ی  حذف قابل های تکنولوژیک 

 کننده موانع تولید بالفیل داخلی

بتتاال  بتتاال تر از 

 درصد( 15

سم  تقوی  زیر  هدای  به 

های ستتتخ  و نرم، ستتتاخ 

کارگیری برداشتتتتش موانع  ب

های موجود و کمک ظرفی 

به واحدهای غیر فیا  و نیمه 

نع  موا برای حتتذف  فیتتا  

شدید  ضیف  صلی عدم یا  ا

 فیالی 

ایجاد مشتتتوق برای جذب -

 سرمایه گذاران 

تمرکز بر افزایش مهتتارت -

 های علمی و فنی 

ایجاد شتتتتاب دهنده های -

 موثر بر تولید و فروش

ندازی  م  راه ا به ستتت ی   هدا

واحدهای نیمه فیا  و غیر فیا ، 

فاده از  م  استتتت به ستتت ی   هدا

 -ستترمایه های طرییی مانند میادن

 موقیی  مرزی و...  -آب

مالی و  - به مشتتتوق های  توجه 

 مالیاتی در تصمیم گیری ها

گذاری هدای  به سم  سرمایه-

های تولیدی حمای  در خوشتتته

 شده

سم  کمک  یهدا  یهابه 

 طیتبتتهتترتتود دهتتنتتده شتتتترا

انتقا  تجارب،  یگرلیتستته

 یالملل شیارتراطات و منابع ب

حذف موانع حیتتتور در  و 

 یالملل شیب یبازارها

 همکاری علمی و دانشگاهی

به ستتتم  انتقا    یجذب و هدا

- یظرف ،یتیریمد یهایتوانمند

و  یالملل شیبتتازارستتتتاز ب یهتتا

حذف  کیتکنولوژ یها یقابل

نده موانع تول ی بالفیل داخل دیکن

ی  زنجیره های گستتتترده و تقو

تولید در منطقه و اتصا  به زنجیره 

 تقسیم کار جهانی

 میخذ: نتایی مطالیه

شاه با بیکاری گسترده در منابع باالی 1با توجه به شرایط میرفی شده در جدو     درصد 15( و وضیی  موجود استان کرمان

   برداری نمود.توان از ردیف سوم جدو  بهرهمی خواهد آمد،های بیدی دقیقتر محاسره آن که در قسم 
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 تعیین حد شکاف تولید بالقوه و بالفعل .2-2

سره گردد. جدو   ستان محا ستان، ابتدا باید اندازه تولید بالفیل و بالقوه ا شکاف تولید ناخالص داخلی ا سره اندازه  برای محا

سره کرده 2  سناریو ایش مقدار را محا سه  سا   سا  ( بر ا ستان را برا سوم جدو  اندازه تولید ناخالص داخلی ا سطر  س .  ا

سابهای منطقه ای  سا   1395ح شاخص را بر ا سطر چهام ایش  س .  سره نموده ا سط مرکز آمار ایران محا شده تو گزارش 

سط  سهم متو سا   سطر آخر بر ا س  و  شاه برآورد نموده ا ستان کرمان سند آمایش ا صدی تولید ناخا 1.7گزارش  لص در

 داخلی استان از کشور که مورد قرو  مجامع رسمی استان اس  مالک قرار گرفته اس .

 (: برآورد تولید ناخالص داخلی استان کرمانشاه به قیم  جاری  هزار میلیارد تومان(2جدو   

 1395 1396* 1397* 1398* 1399* 

 240.6 185.1 137.3 108.2 100 1395شاخص قیم  به  ایه 

 0 0 4.7- 3.92 12.1  به درصد( اقتصادی کشورنرر رشد 

تولید ناخالص داخلی جاری استان به قیم  بازار  

  حسابهای منطقه ای مرکز آمار ایران(
22045.92 24788.75 29977.18 40413.52 52537.57 

تولید ناخالص داخلی استان کرمانشاه به قیم  

 جاری  سند آمایش استان(
29047.54 32933.15 39639.62 53439.87 69471.83 

درصدی از  1.7تولید ناخالص استان مرتنی بر سهم 

 درصدی کشور( 1.7کشور  سهم 
23974.27 28836.83 41299.3 55677.35 72380.55 

 139میخذ: محاسرات محقق مرتنی بر حسابهای منطقه ای کشور 

سا  ستان در  صرف کننده  1398 و 1397و  1396های *. برای برآورد تولید ناخالص ا شاخص قیم  م صاد و تغییر در  شده وزارت اقت صادی گزارش  شد اقت میزان ر

 35رشد اقتصادی صفر و نرر تورم  1399های گزارش شده مرکز آمار ایران با  ذیرش مقدار بسیار اندکی انحراف در برآورد مالک عمل قرار گرفته اس . برای سا 

 درصد در نظر گرفته شده اس .

سر  تیداد جوازهای برای مح ستفاده کرد. برای مییار او  ن شکاف تولید بالقوه از بالفیل میتوان از چندیش مییار ا سره اندازه  ا

جواز بهره برداری صنیتی موجود استان، تیداد  1113از تیداد  1398گیرد. در سا  برداری سازمان صم  مالک قرار میبهره

درصد غیر فیا   37دهد که از کل تیداد واحدهای صنیتی حدود د. ایش اعداد نشان میانمورد غیر فیا  و نیمه فیا  بوده 413

و نیمه فیا  هستند. ایش شاخص الرته بسیار انحراف دارد، چرا که ظرفی  واحدهای غیر فیا  و نیمه فیا  به ظرفی  واحدهای 

توان با یک نگاه همگش وزه وجود ندارد، تنها میسفانه چون عدد و رقم مناسری در ایش حیفیا  باید مالک قرار گیرد. ولی مت

صنیتی دارای جواز بهره برداری، رقم  سا  37به همه واحدهای  شته درصد بیکار را  ذیرف . در بخش خدمات در  های گذا

ستان کارسازی و عملیاتی نمای صادرات را از مرزهای ا سه میلیارد دالر  شته که بیش از  ستان وجود دا د. در ایش امکان برای ا

سیار کمتر از ایش مقدار اس  و لذا ظرفی  خالی مانده بخش تجارت و خدمات بازرگانی  شرایط کنونی عدد عملیاتی شده ب

شتر از  سیار بی ستان ب صد عدد حوزه تولیدا 37ا شاورزی نیز با وجود حدود در س . در بخش ک صنیتی ا هزار هکتار  910ت 
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درصتتد شتتکاف بیکاری را در حوز  24توان حدود هزار هکتار در ستتا  می 680زمیش قابل کشتت  و زیر کشتت  رفتش حدود 

 ( آمده اس .3محاسرات ایش بخش در جدو    زراع  قرو  کرد.

 اقتصاداز های متفاوت (: برآورد درصد شکاف بالقوه از بالفیل با توجه به سهم بخش3جدو   

 شکاف نرخ بیکاری سهم بخش

  0.06  0.24  0.25 کشاورزی  

  0.09  0.37  0.25 صنعت  

  0.25  0.50  0.50 خدمات  

  0.40 شکاف کل اقتصاد  

 نتایی مطالیهمیخذ: 

در کشتتتور و  ذیرش ایش عدد به عنوان نرر طرییی برای استتتتان با کمتریش بیکاری درصتتتد  7با توجه به نرر حداقل بیکاری 

. باشتدمالً بیکار مانده و بکار گرفته نشتده عدرصتد از ظرفی  اقتصتادی استتان  33توان انتظار داشت  که حدود بیکاری، می

 دهد.درصد، میزان شکاف تولید بالقوه استان از تولید بالفیل را نشان می 33ش ی( به میخذ ا4جدو   

 

 1399(: برآورد اندازه شکاف تولید بالقوه از بالفیل استان کرمانشاه برای سا  4جدو   

1399* 

 شکاف تولید بالقوه * بالفعل ارقام هزار میلیارد تومان

تولید ناخالص داخلی جاری استان به قیم  بازار   حسابهای 

 منطقه ای مرکز آمار ایران(
52,537.57  78,414.28  25,876.71  

تولید ناخالص داخلی استان کرمانشاه به قیم  جاری  سند 

 آمایش استان(
69,471.83  103,689.30  34,217.47  

درصدی از کشور  سهم  1.7تولید ناخالص استان مرتنی بر سهم 

 درصدی کشور( 1.7
72,380.55  108,030.67  35,650.12  

  31,914.77  96,711.42  64,796.65 متوسط سه برآورد باال

 درصد شکاف بیکاری برخوردی محاسبه شده است  30اندازه تولید بالقوه به مأخذ  *. 

سا  میبر ایش  ش  که حد ظرفی  تولید بالقا سا  وتوان انتظار دا شاه در  ستان کرمان هزار میلیارد تومان و  97برابر  1399ه ا

هزار میلیارد تومان  28حدود قوه از بالفیل در اقتصتتاد استتتان هزار میلیارد تومان و شتتکاف بال 65ن حدود آحد بالفیل 

 را به نمایش بگذارد:تواند وضیی  کنونی استان شکل زیر می  باشد.
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 گذاری جهش تولیدهای سیاستهای منتخب برای تعیین داالن. انتخاب استراتژی2-3

هدف استان کرمانشاه باید حرک  از وضع موجود به سم  وضع مطلوب و از حد  ،قابل مشاهده اس  که در شرایط کنونی

ن شتکل آبالفیل تولید به ستطح بالقوه تولید باشتد. لذا جهش تولید استتان دارای یک افق کوتاه مدت است  که قرالً ظرفی  

سیده ایش ظرفی  حداقل  س  و حد به فیل ر صد از  33گرفته ا س . آدر شد کمتر ا صد از  33فرض کنیم که نچه باید با در

سیده با حدود  ستان همدان  10ظرفی  تولید به فیل نر شاه از ا ستان کرمان صد نرر بیکاری مازاد ا درصد طرییی(  7 همان در

درصد نرر بیکاری  1درصد تولید ناخالص بالفیل شده حدود  3.3توان به ازای افزایش قابل تطریق باشد. در آن صورت، می

ض س . ایش مو س  بودن حدود را کا شان دهنده در س  و ن شده ا شناخته  صاد کالن  س  که در اقت وع مریش قانون اوکان ا

شده تولید بالقوه می سره  سا  محا شد. بر ا صاد بخش عمومی آمده میآبا صاد کالن و اقت سیرهای نچه در ادبیات اقت توان م

 مشخص هش  گانه ای برای حرک  از وضع موجود انتخاب و بکار گرف .

 

 

 

 

 

 

 

حد تولید کاالهای 

 سرمایه ای

 فی حد تولید کاالهای مصر

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

حد تولید کاالهای 

 سرمایه ای

 حد تولید کاالهای مصرفی 

تولید ناخالص داخلی استان کرمانشاه به  حد تولید پتانسیل

 هزار میلیارد تومان 97میزان 

 

 65استان کرمانشاه به میزان  بالفعل تحقق یافته ناخالص داخلی حد تولید

 هزار میلیارد تومان

 32شکاف تولید بالقوه از بالفعل استان معادل 

 هزار میلیارد تومان
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ای، های مصرفی و سرمایهمسیرهایی هستند که در آنها بدون کاهش سطح محصوالت تولیدی در بخش 3و  2، 1مسیرهای 

شتتود. ایش مستتیرها در اصتتطالح مرستتوم ادبیات اقتصتتاد میزان تولید بالفیل افزایش یافته و به ستتطح تولید بالقوه نزدیک می

گردد که مستتیرهایی هستتتند که هرچند انتخاب آنها باعی می 5و  4مستتیرهای شتتوند. مستتیرهای  یشتترف   ارتویی نامیده می

سرمایه صوالت  صرفی کاهش یابد، ولی ایش انتخابسطح تولید بالفیل یکی از مجموعه مح صاد را از ای و یا م ها مجدد اقت

سفانه اگر چه به یای  خواهد کرد. متتولید بالفیل همراه با بیکاری به سم  تولید بالقوه با بیکاری کمتر و یا بدون بیکاری هد

مسیرهای کاهنده تولید بالفیل حتی از حد کنونی خود هستند، اما  8و  7، 6صورت عقلی نیز قابل مشاهده اس  که مسیرهای 

ته های ران  و فساد اقتصادی توانسهای غلط و غیر عقلی راهرردها و یا افتادن در دامبسیار قابل مشاهده بوده اس  که انتخاب

های ریزیان اقتصاد قرار دهد. در سا مداران و برنامهرا عمالً در اختیار سیاس  8و  7و  6اس  در بسیاری از اوقات مسیرهای 

میلیارد دالر ارزش  500فروش نف  و اقتصتتادی با حدود  برای میلیارد دالر تنها 157در اقتصتتاد ایران با وجود بیش از  1390

کشور وارد یک دور بحران  1391ای بود که در سا  های منتخب دول  مستقر به گونهسفانه روشیتولید ناخالص داخلی، مت

میلیارد دالر قابل  270ای که در شتترایط کنونی کشتتور اندازه دالری اقتصتتاد ایران حدود به گونه ،تورمی و رکودی گردید

س  که عدم توجه به روشآبر س . ایش بدیش مینی ا ستراتیی های علمی انتخابورد ا س ا سیا صادی، میها و  تواند های اقت

 دستاوردهای یک مل  را به راحتی به باد فنا دهد.

های  یش برنده و جهش رستتد که استتتراتیی منتخب برای تیریف ستتیاستت های تحلیل شتتده باال به نظر میبا توجه به حوزه

تواند در میبالقوه هزار میلیارد تومان  97به حدود  فیل شدهبال هزار میلیارد تومان 65دهنده به تولید استان کرمانشاه از حدود 

های اساسی گسترده تولید در استان، تیریف گردد. با توجه به مسیله اساسی ناقص بودن برخی از زنجیره 3و  2، 1مسیرهای 

ر خط فقر نستتتر  به غیر فیا  و نیمه فیا  بودن بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی استتتتان و نیز باال بودن جمیی  زی

ستان شاه حد اقل ا شرایط بهتر  در کرمان ستند در حالی که در همدان  16های با  سطح و یا زیر خط فقر ه درصد جمیی  در 

سر  نزدیک  س (، می 8ایش ن سیر درصد ا س  1توان م سیا صحیح فیالی  و  سیر  گذاری انتخاب نمود و بکار را به عنوان م

م در حوزه رفاهی و افزایش سطح رفاه و تقاضای اقتصاد استان  یش برود و هم در مسیر تولید گرف . لذا مسیر منتخب باید ه

های مفقود و اندازی حلقههای بحرانی و ایجاد و راههای گسترده تولید در بهرود حلقهای، حل مشکل زنجیرهکاالهای سرمایه

ر اختیار واحدهای کوچک و متوسط صنیتی اس ، ترمیم و درصد صنی  استان کرمانشاه د 96نیز با توجه به ایش که بیش از 

محیط  یرامون  برهای صتتنیتی دارای ظرفی  از یک ستتو و حل مشتتکل و توستتیه فیالی  و تقوی  اثرگذاری توستتیه خوشتته

 ید باشد.باوبهرود فیای کسب و کار واحدهای بزرگ 
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 حقایق آشکار شده مسیر فعالیت های اقتصادی کشور: .3

سیاس شده مسیر فیالی حقایق آشکار  شناخته شده و هر نوع  گذاری باید با های کشور حقایقی هستند که باید به رسمی  

 توان به ایش صورت لیس  کرد:درنظر گرفتش آنها صورت گیرد. ایش حقایق را می

درصتتد( واحدهای دارای جواز بهره برداری از وزارت صتتم ، کشتتاورزی، میرا   40بخش قابل توجهی  حدود  .1

 فرهنگی و غیره در شرایط کنونی غیر فیا  و با سهم بسیار اندکی از ظرفی  در حا  فیالی  هستند.

 اند.درصد از ظرفی  تولیدی خود را فیا  ساخته 60واحدهای کنونی فیا  کشور در شرایط کنونی به طور متوسط  .2

 امکان واردات محصوالت مصرفی همچنان محدود خواهد بود. 1399در سا   .3

همچنان محدود  19امکان صتتادرات محصتتوالت تولیدی تا برطرف شتتدن مشتتکل بیماری کووید  1399  در ستتا .4

 خواهد بود.

 اس . 19های تولیدی کشور بیماری کووید در شرایط کنونی بزرگتریش مشکل محدود کننده فیالی  .5

جانره و غیر انسانی آمریکا های یکهای اقتصاد کشور تحریممحدود کننده اصلی فیالی  19 چ از بیماری کوید  .6

 و ارو ا بر علیه ایران اس  که تا  ایان سا  امکان برطرف شدن آنها وجود ندارد.

 های متفاوت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اس .گیرنده و مدیری  با اقتدار حوزهدول  مهمتریش تصمیم .7

عاملی برای هماهنگی اجتماعی فیاالن نهادهای اجتماعی، صتتتنفی، اقتصتتتادی و فرهنگی همواره در کنار دول   .8

 ذیری بوده و بخش قابل توجهی از تنظیم، های جمیی و اخذ مشتتارک  و مستتئولی اقتصتتادی، هم افزایی فیالی 

 .و هستند های جمیی بودههماهنگی در اجرا و نظارت بر مقررات و تصمیمات و سیاس 

صاد ایران هموا .9 صلیرقم خلق  و  و رشد نقدینگی در کالن اقت تریش مشکل ره یک مشکل بدون راه حل بوده و ا

شدید در بازارهای متفاوت و تورم می سان  شور که عامل نو شده کالن ک سیار بزرگ و کنتر  ن گردد نقدینگی ب

 اس .

های کستتب و کارهای همواره از مهمتریش محدودی  ،آفریش در کشتتوربا وجود نقدینگی بستتیار بزرگ و مشتتکل .10

 عدم دسترسی به نقدینگی مناسب و آسان بوده اس . کشور متفاوت بزرگ و کوچک 

نوستتان بازارهای ارز، طال، بور  ستتهام، مستتکش و... همواره عاملی برای بی ثراتی در ستتطح کالن کشتتور بوده و  .11

گذاری های سیاس مادامی که نوسانی در ایش حوزه باشد، امکان هدای  نقدینگی به شدت کاهش یافته و قابلی 

 ولید محدود خواهد بود.مرتنی بر ت

سطوح و ارکان  .12 ساد اداری در همه  شته فیالی ف شته و تجربه گذ شور امکان ظهور دا های اجرایی و غیر اجرایی ک

های اجرایی و دهد مرارزه با ایش مشتتکل همچنان نتوانستتته اعتماد کافی را برای تنظیم و اعما  ستتیاستت نشتتان می
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س  که نها تیمیش نماید. لذا یکی آنظارت بر  شود ایش ا صمیم در نظر گرفته  صری که باید در هر ت از مهمتریش عنا

  یوس  ضد فساد و ران  جویی داشته باشد.

شان می .13 س  در کشور ن شکالت جدی حوزه محیط زی های اجرایی کشور در هیچ یک از فیالی  دهد که تقریراًم

شهری و سا  شور را با  وشش همه نقاا  س  محیطی ک س  نروده و  ایداری زی ستدار محیط زی شته دو های گذ

های خطر جدی آلوده است . لذا الزم است  تا هر تصتمیمی در حوزه باروستتایی و غیر زیست  انستانی کشتور را 

و  ایداری آن را نیز به گردد،  یوس  حفاظ  و صیان  از محیط زیس  متفاوت اقتصادی و غیر اقتصادی اخذ می

 همراه داشته باشد.

های گذشتتته با وجود منابع مالی مناستتب و ارزان های مختلف در ستتا های متفاوت جمیی و اجرایی دول فیالی  .14

سرمایه  ،نف  در اختیار ضوع  س . ایش مو صورت گرفته ا شارک  اجتماعی و همراهی مردم  ستقل از م همواره م

ستتاخته و همکاری و مشتتارک  بیش همه نهادهای رستتمی و غیر رستتمی و مردم و اجتماعی را در کشتتور محدود 

منابع قابل اتکایی از ارز و ستایر منابع  1399کستب و کارها را به حداقل رستانیده است . در شترایطی که در ستا  

سرمایه اجتماع سر  به تقوی   ی اقدام  ولی در اختیار دول  وجود ندارد، الزام برای مجموعه حاکمی  اس  که ن

 گیری جاری و مستحکم سازد.و فرایندهای اعتماد ساز و مشارک  دهنده اجتماعی را در همه ارکان تصمیم

های آوری منابع خرد و سامان دهی آنها برای کمک به فرایندها و فیالی نظام بانکی با وجود تالش فراوان در جمع .15

های فلستتفی، مقررات یش نظام نیاز دارد تا در بنیانهای ستتاختاری مواجه استت . ااقتصتتادی کشتتور، با ناستتازگاری

صحیح یک نظام بانکی  شد تا بتواند نقش  شته با ساختاری دا ساختار ارا ه خدمات خود بازنگری عمیق و  نهادی و 

 را به عهده بگیرد و اعما  نماید. 

سرمایهبانک محور بودن همه فیالی  .16 صادی و  س . گذاری کشور یکی از مشکالت جدی حهای اقت صاد ا وزه اقت

های اقتصادی با مسیر گذاری صحیح به سوی بازار سرمایه هدای  میش مالی فیالی یباید که بخش قابل توجهی از ت

صالح موزشآهای اجتماعی، گردند. ایش هدای  هم از ناحیه آموزش سب کسب و کارها و هم از ناحیه ا های منا

 امکان  ذیر اس .و الرته اجرار به انجام ازی و سریع سازی مقررات ایش بخش از ناحیه ساده سازی،  ارزان س

  

 های جهش تولید استان کرمانشاه:بسته اجرایی سیاست .4

سته بندیسیاس  سا  د ستان بر ا صاد ا شنهادی جهش تولید در اقت شنهاد های  ی شرح ذیل  ی شده به  ستراتییک بیان  های ا

ایش که کلیه دق  نظرهای آمده در قرل را در نظر خواهد گرف ، . قابل ذکر استتت  بستتتته  یشتتتنهادی عالوه بر گرددمی

 کید قرار خواهد داد. ید تاستان را نیز مور 1398مهمتریش عناصر سند رونق تولید سا  
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 1399متن بسته اجرایی جهش تولید استان کرمانشاه در سال 

ها و نهادهای فیا  در حوزه تولید اجرایی، تشکلهای بسته اجرایی شامل عناویش و موادی اس  که برای اجرا توسط دستگاه

ستان، در همه بخش شته و نقش ایفا میو بازرگانی ا یور مؤثر دا صادی ح گر منابع و نمایند. ایش مواد اجرایی هدای های اقت

های اقتصادی های تولیدی و بازرگانی استان بوده که در قالب انواع سرمایهتریش رویه های اجرایی بخشتسهیل کننده اصلی

سا   شکاف تولید و بر ا ستای کاهش  سم  وضع مطلوب در را سیلحرک  از وضع موجود را به  ، های موجودتقوی   تان

ها و مراکز علمی به بدنه اقتصادی استان های شرکه سازی و افزایش  یوس   ایدار تکنولوژیکی و کارشناسی دانشگاهقابلی 

ستتتانی و فیتتای کستتب و کار، بر فیالی  فروش و صتتادرات، صتتدور مجوزها، مالیات های عملیاتی  تیمیش مالی،و در حوزه

قانون احکام دا می برنامه های  31ماده  5واحدهای تولیدی و بازرگانی استتتان مؤثر و جاری هستتتند. ایش ستتند بر استتا  بند 

تولید استان کرمانشاه اعترار یافته و  ریزی استان به عنوان بسته اجرایی جهش چ از تصویب در شورای برنامهو توسیه کشور 

 الزم االجرا خواهد بود.

 

 های فیزیکی و انسانیسرمایه بهبود بکارگیریالف. 

سی دقیق ظرفی  های بالقوه اهتمام الزم جه  ارتقا، فیا  نمودن، تکمیل زنجیره ها برای  ضمش برر س   در ایش حوزه الزم ا

 خدمات استان بیمل آید. ایجاد  یوستگی در حوزه های مختلف تولید و

زنجیره تولید در  3نستتر  به رفع نقص حداقل هرکدام  1399جهاد کشتتاورزی در ستتا  ستتازمان ستتازمان صتتم  و . 1ماده 

ها و فیالیش بخش حوزه فیالی  خود اقدام نمایند. اتاق بازرگانی در قالب شتتورای گف  وگو زمینه همکاری و تیامل تشتتکل

 های تیییش شده ایجاد خواهد کرد.صم  و جهاد کشاورزی جه  تکمیل و فیا  نمودن زنجیرههای خصوصی را با سازمان

ستتطح  یواحدهای تح   وشتتش که امکان ارتقا لیستت ستتازمان های صتتم ، جهاد کشتتاورزی و میرا  فرهنگی  .2ماده 

سازی برای هر واحد یابی و  یشنهاد فیا عارضه با ارا ه ،دارند با ذکر راهکارهاتولید و یا خروا از حال  نیمه فیا  به فیا  را 

 حداکثر یکماه  چ از تصویب ایش بسته به دبیرخانه ستاد تسهیل استان ارا ه نمایند.

های الزم جه  رفع مشتکل و استتراتیی ،ستتاد تستهیل استتان موظف است  در غالب آییش نامه جدید فیالی  خود. 3ماده 

 غ نماید.های عامل ابالها و بانکجه  اجرا به دستگاهایش بسته را اتخاذ و  2تحقق اهداف ماده 

 حداکثر ظرف یک ،اند لیس  کامل واحدهای تح  تملک خود را با آخریش وضیی  آنانهای عامل موظفبانک .4ماده 

ازرگانی و نفره شامل استانداری،دادگستری، اتاق ب 5 اییماه از تصویب ایش بسته تحویل استانداری نمایند تا تح  نظر کمیته

سر  به فیا  و بانک عامل سازمان متولی سرمایه گذار جدید نمودن مجدد آنان به روش های مختلف ن تغییر  - واگذاری به 

 خط تولید و ...( اقدام نمایند.
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لذا  ،های خالی مانده واحدهای فیا  و نیمه فیا  فروش استتت با توجه به اینکه بزرگتریش مشتتتکل بخش ظرفی  .5ماده 

صم  شهرک ،سازمان  شرک   صنیتی اتاق بازرگانی و  ستند های  سر  به ارا ه برنامه مدون جه  بازاریابی و مکلف ه ن

ها شتتامل میرفی محصتتوالت تولیدی ایش برنامه. فروش محصتتوالت تولیدی استتتان در داخل و خارا از کشتتور اقدام نمایند

های تجاری خارجی و های خارجی، اعزام و  ذیرش هییتمایشگاهاستان از طریق فیای مجازی، کاتالوگ شو، حیور در ن

 داخلی و ...خواهد بود.

سته 2حداکثر ظرف صم   سازمان .6ماده  صویب ایش ب ستان برنامه ،ماه از ت های اجرایی خود جه  تقوی  بخش میدن ا

میادن استتتان ایجاد تولیدی  میزاندر درصتتد افزایش  25به شتتکلی که حداقل  برداری از میادن استتتاندر قالب مطالیه و بهره

 تهیه و جه  تصویب و اجرا به شورای میادن استان ارا ه خواهد داد. شود را

شکل .7ماده  شاورزی اتاق ایران و ت شاورزی با همکاری مرکز آب و ک ش  های ذیربط روشسازمان جهاد ک های زیر ک

های موجود را تهیه و جه  تصتتتویب و اجرا به زمیشهای تح   وشتتتش منابع آب گرمستتتیری استتتتان و بردن ستتتریع زمیش

 ریزی ارا ه خواهند داد.استانداری و سازمان مدیری  و برنامه

شاه مکلف اس  .8ماده  سه ماه طرح  برق منطقه ای کرمان ستفاده از تسهیالت ظرف  د قانونی جه  توسیه تولیو مقررات ا

 .کندن اقدام آان را تهیه و  چ از تصویب نسر  به اجرایی نمودن خورشید و باد در استانرژی از منابع تجدید  ذیر نور

ستان  .9ماده  ساختمان ا سازمان نظام مهندسی  شهرداری و  شهرسازی،  شنهادات خود را مکلف هستند سازمان مسکش و   ی

ا  موجود در جه  تغییر و انیطاف  ذیری بیشتر در ضوابط شهرسازی به نی  رونق حوزه ساخ  و ساز استان و تقوی  اشتغ

. ایش  یشتنهاد می بایست  دهندماه از تصتویب ایش بستته تهیه و به استتانداری کرمانشتاه تحویل  3ایش حوزه را حداکثر ظرف 

 شتتورای گفتگو  گردد. 1398درصتتد نستتر  به ستتا   25به میزان حداقل منجر به افزایش صتتدور  روانه های ستتاختمانی 

ایش حوزه و انتقا   یشنهادات آنان به کمیته مربوطه را عهده دار  بخش خصوصی هماهنگی الزم جه  نظر خواهی از فیالیش

 خواهد بود(.

های تولیدی و شورای گف  وگو  یشنهادات افزایش و تقوی  راندمان کاری رستهو اتاق اصناف  ،سازمان صم  .10ماده 

بستته تهیه و ارا ه  خواهند نمود. در ایش ماه  چ از تصتویب ایش  3حداکثر ظرف خدمات فنی تح   وشتش اتاق اصتناف را 

بایس  نگاه وییه به انتقا  صنوف آالینده و افزایش اشتغا  در حوزه واحدهای تولیدی و خدمات فنی اصناف منظور بسته می

 گردد.

نق سند رورا طرق سند مهارت استان و توسیه آموزش های مهارتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مکلف اس   .11ماده 

 ی و بهنگام و اجرا نماید.مجدد کارساز 1399برای سا   3و  2مواد  1398تولید 
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 :و مالیات مالی هایسرمایه برداریبهره بهبود ب.

شاه. 12ماده  ستانداری کرمان ستگاه ا صاص و د سهیالت دهی با اخت سطح ت ضمش حفظ  سته  های اجرایی ذیربط در ایش ب

ایش  مورد نیازریزی نمایند که نیازهای مالی ایی برنامهاعتراری، ایش گونه اعترارات را به گونههای فنی و اعترارات و کمک

میش مالی یظرف مدت یک ماه  چ از تصویب ایش بسته، اندازه نیاز ت ریزی استان برنامهمدیری  و سازمان  .گرددبسته تیمیش 

های تخصیص تیییش و مراحل قانونی ها و شیوها  جداو  و ردیفهای تیمیش برآورد و بر اسبسته را بر اسا  هر ماده و محل

 تخصیص آن به انجام خواهد رسانید.

شاه( مکلف می سازمان بور  و اوراق بهادار .13ماده  ستان کرمان ستورالیملشود تا  دفتر ا شوقبا بکارگیری د های ها، م

به شتتناستتایی و هموارستتازی ورود به بور  و فرابور  نستتر  مناستتب و استتتفاده از مشتتاوران و منتورهای خرره ایش حوزه، 

و ایجاد قابلی   در بور  بخشی از سهام آنها عرضهواحد بزرگ و متوسط دارای قابلی  استان کرمانشاه به منظور  5حداقل 

های دارای قابلی  اقدام نماید. شورای گف  وگو هماهنگی الزم جه  شناسایی و  یوند بنگاه ایش بازارتیمیش مالی مستقیم از 

 خواهد داد. با سازمان بور  را انجام 

گردد بستتتته حمایتی ذیل ایش بند را در خصتتتوص کلیه بنگاه های اداره کل مالیاتی استتتتان کرمانشتتتاه مکلف می. 14ماده 

 اقتصادی و خدماتی استان رعای  نماید:

سیط بدهی- 1 صورت بتق قانون  167لندمدت و  لکانی با رعای  ماده های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده و میوقات ب

 (.باشدگیری میهای مستقیم  تاریخ ابالغ برگ قطیی مرنای تصمیممالیات

یات عملکرد و ارزش افزوده تا - 2 یارات بخشتتتودگی جرایم قابل بخشتتتش برای مال فاده از حداکثر اخت  %100استتتت

  .های مستقیم( به استثنای مودیان بدحسابمالیاتقانون  191و  190بخشودگی جرایم مالیاتی   موضوع مواد 

 کرمانشتتاهتشتتکیل کارگروه وییه به انتخاب مدیرکل امورمالیاتی با حیتتور نمایندگان استتتانداری واتاق بازرگانی - 3

 های اصناف و حسب مورد اتاق کرمانشاهارجاعی ازسوی استانداری، یا اتاق بازرگانی  خاص برای رسیدگی به موارد

به ادارات امور مالیاتی  کلیه ادارت  2و  1تفویض اختیار بندهای  .( برای کلیه واحدهای تولیدی وغیر تولیدی تیاون

 . های تابیه(امورمالیاتی مرکزاستان وشهرستان

سیط مجدد بدهی- 4 شده ازجانب اتاق بازرگانی حسب مورد اتاقتق صناف وتیاون( به اداره های مودیان میرفی  های ا

 . های مستقیمقانون مالیات 167الیاتی بارعای  ماده کل امورم

سناد و مدارک واحدهای مذکور جه  تیییش درآمد مشمو  مالیات با  - 5 الزام واحدهای مالیاتی در  ذیرش دفاتر یا ا

 .گردد(های مستقیم  حتی المقدور از رسیدگی علی الرا  خودداری قانون مالیات 97استفاده از اختیارات ترصره ماده 

 های حل اختالف مالیاتی باشتترح وظیفه اختصتتاصتتیباتوجه به تشتتکیل اداره امورمالیاتی جدید در میاون  هیات - 6

های ارجاع شتتده به ایش مجموعه بایستتتی با های حل اختالف مالیاتی(  روندهاجرای قرارکارشتتناستتی هیات  صتترف

 .مالیاتی حل وفصل گرددرسیدگی کامل به مستندات مودی ودرجه  اجرای عدال  
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ضافه  رداختی مالیات عملکرد و عوارض در کمتریش زمان ممکش به مودیان مالیاتی  حداکثر ظرف یک  - 7 سترداد ا ا

  .ماه(

ترجیحا  های مستقیم کمتر از  نی روز  قانون مالیات 186ماده  2و  1ها بارعای  ترصره ارسا   اسخ استیالم بانک - 8

   (.ساع 24ظرف 

صنیتی بمنظور راهنما ی و ها و همایشتشکیل کارگاه - 9 ها و جلسات مرترط بامشکالت واحدهای مذکوردر مناطق 

های صتتنیتی مشتتاوره و حل مشتتکالت مودیان وترویی فرهند خوداظهاری مالیاتی با همکاری هیات امنای شتتهرک

  .استان

سر به منظور فرهند- 10 ساب( به کارگروه  سازی عمومی، اداره کل امورمالیاتی ن به میرفی مودیان نمونه  خوش ح

های  حستتب مورد اتاق اتاق بازرگانی، اداره کل اموراقتصتتادی ودارا ی، نمایندگان استتتانداری کرمانشتتاه، متشتتکل از

سازمان جهاد کشاورزی به صورت فصلی اقدام تا  چ از تا ید کارگروه، از آنان در    وماصناف وتیاون( سازمان ص

ست شاخص .ان تقدیر بیمل آیدسطح ا سر  به تدویش  سه ن س  دراولیش جل س  کارگروه مذکور مکلف ا های بدیهی ا

 د.ارزیابی اقدام نمای

های مستتتقیم و مکرر قانون مالیات 138و132-141های موضتتوع مواد های قانونی از جمله میافی اعطای میافی - 11

شوق صره مادهمچنیش اعطای م صره  131ه های قانونی از جمله تر ستقیم قانون مالیات 143و ماده  105ماده  7و تر های م

 .در هنگام رسیدگی به درآمد مشمو  مالیات مودیان مشمو  مالیات توسط ماموران مالیاتی

های اقتصتتادی به منظور قانون بهرود مستتتمر محیط کستتب وکار مقرر شتتد تشتتکل 11ه( ماده _باتوجه به مفاد بند  - 12

ودریاف  مالیات عادالنه از کلیه فیاالن اقتصتتادی وگستتترش  ایه مالیاتی با اداره کل امورمالیاتی همکاری شتتناستتایی 

  .نمایند

ستان به کلیه ادارات امورمالیاتی  ایش ماده 11و1-2-5صدور تفویض اختیار بندهای - 13 سط اداره کل امورمالیاتی ا تو

 .های تابیهها وبخشمرکز استان وشهرستان

 

 :و فناوری علمی هایبهبود بکارگیری سرمایهج. 

در های اجراری فرص  مطالیاتی اعیای هییت علمی خود را های رازی و صنیتی مکلف هستند تا برنامهدانشگاه .15ماده 

برای حل مستتا ل واحدهای تولیدی و بازرگانی استتتان، با همکاری ستتازمان صتتم ، جهاد کشتتاورزی و اتاق  1399ستتا  

ها باید مستتیله محور ریزی استتتان برستتانند. ایش برنامهظیم و گزارشتتی از ایش موضتتوع را به اطالع شتتورای برنامهبازرگانی تن

ریزی ده و به ازای هر فرص  مطالیاتی تیریف شده، مسیله مشخص تیریف و نتیجه فیالی  به اطالع شورای برنامهتیریف ش

 استان برسد.
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 ارک علم و فناوری مکلف استتت  نمایشتتتگاه فش بازار استتتتان و همچنیش نمایشتتتگاه دانشتتتگاه رازی با همکاری . 16ماده 

های ایش حوزه های فنی و تولیدی واحدهای تولیدی استان کرمانشاه را در سطح ملی با هماهنگی و همکاری تشکلتوانمندی

گزارش انجام ایش موضوع و نتایی اخذ های فنی برای بازدید از نمایشگاه دعوت نمایند. برگزار و از کلیه مخاطران ملی حوزه

 ریزی خواهد رسید.شده از آن تا انتهای سا  توسط دانشگاه رازی به اطالع شورای برنامه

درصتتتد از  50شتتتوند تا حداقل های استتتتان کرمانشتتتاه که مقاطع تحصتتتیالت تکمیلی دارند مکلف میدانشتتتگاه .17ماده 

دستتتگاههای های دکتری خود را با همکاری درصتتد رستتاله 25د و های تحصتتیلی کارشتتناستتی ارشتتموضتتوعات  ایان نامه

 در راستای حل مسا ل آنان تیریف نمایند.  ،واحدهای تولیدیتخصصی دولتی، تشکلها و نهادهای حوزه تولید و 

 

 :ی کل استانتقویت تقاضا و پشتیبانی د. بهبود،

های امکان حیتتور بنگاه ،زمهای البا اختصتتاص مشتتوق 1399ستتازمان صتتم  و اتاق بازرگانی مکلفند در ستتا   .18ماده 

ستان در نمایشگاه صادی ا ستان حداکثر  .ثر خارجی را فراهم آورندؤهای ماقت صادرات ا  2همچنیش برنامه اختصاصی توسیه 

ه تهیه و جه  تصویب به کارگروه توسیه صادرات ارا بازرگانی ماه  چ از تصویب ایش بسته توسط سازمان صم  و اتاق 

 گردد.

های اداری استان و کلیه  یمانکارانی که اعترارات عمرانی استان را به ها و سازمانهای اداری و تشکلکلیه دستگاه .19ماده 

کاالها و خدمات و نیروی انستتانی مورد نیاز خود را از استتتان تیمیش  ،مکلفند مواد اولیه ،نمایندهر شتتیوه در استتتان هزینه می

در غیر ایش  .های مناستتری برای آنها در نظر خواهد گرف ها و میافی نمایند. در صتتورت اقدام در ایش راستتتا، استتتان تشتتویق

شوق سها و میافی صورت جرا م و حذف م شنامه مربوا به ایش حوزه تو شاه ها رقم خواهد خورد. بخ ستانداری کرمان ط ا

 ریزی استان خواهد رسید.تنظیم و به تصویب شورای برنامه

های مصتترف کارکنان دول  و های بزرگ و متوستتط استتتان و نیز اتحادیه تیاونیکلیه مراکز  خش، فروشتتگاه .20ماده 

شاهتیاونی ستان کرمان صرف ادارات ا صورتی که مواد و اقالم مورد فروش خود را  ،های م شمو  در  ستان تیمیش نمایند م از ا

ها توستتط ستتازمان و مشتتوق ها، اختصتتاص وام و اعترارات تشتتویقی خواهند شتتد. اندازه و نوع ایش بخشتتودگیبرخی میافی 

 صم  و با همکاری اداره کل امور مالیاتی و اتاق اصناف تیییش خواهد شد.

گسترده بیش واحدهای تولیدی، بازرگانان و بنکداران استان شوند شرکه سازمان صم  و اتاق بازرگانی مکلف می .21ماده 

های ارتراطی های تخصصی و نیز از طریق مجازی با تشکیل وب سای  و کانا را به صورت فیزیکی از طریق تشکیل انجمش

 مایند.های عملی تدویش و ارا ه نیالی  آنها برنامهها برقرار و برای ارتقای حوزه فمجاز بیش فیاالن ایش حوزه
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 تقویت ارتباطات بین المللی:ح. بهبود و 

به منظور ، (یونیدو)استانداری کرمانشاه مکلف اس  تا با دعوت از سازمان توسیه صنیتی وابسته به سازمان ملل  .22ماده 

خدمات و گردشتتگری استتتان، نستتر  به استتتفاده از  ،تدویش برنامه ستتاماندهی مشتتکالت تولیدی بخش صتتنی ، کشتتاورزی

 داری را شروع و  ادار نماید.المللی در ایش راستا اقدامات مینیها و تجارب بیشتخصص و مهارت

دانشگاه علوم  زشکی کرمانشاه مکلف اس  برنامه عملیاتی خود را در حوزه توسیه توریس  درمانی و  زشکی با  .23ماده 

برداری در راستای توسیه ایجاد ارزش افزوده از بخش بهداش  و های استان کرمانشاه و بهرهاز زیر ساخ تیکید بر استفاده 

 ریزی استان ارا ه نماید.به شورای برنامه 1399ا آخر شهریور درمان استان در راستای اشتغا  زایی بیشتر و فقر زدایی، تهیه و ت

صادی، علمی، فرهنگی و به جه  تقوی  ارتراطات و برگزاری ر .24ماده  ستان در حوزه های اقت ویدادهای بیش المللی در ا

تشکیل ایش کمیته توسط اتاق  آ یش نامه... کمیته روابط بیش المللی استان به ریاس  استانداری کرمانشاه تشکیل خواهد شد. 

 بازرگانی تهیه و جه  بررسی و تصویب ارا ه خواهد شد.
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