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 فروردین



 

 ایسنا
 

 1۴:۵۷/  1398 فروردین 18/  یکشنبه 

 کرمانشاه: بندیدسته    

 9801180606۷: خبر کد    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 هستیم "تولید رونق سند" تدوین نیازمند

 بعد هم و ملی بعد در هم تولید رونق سند تدوین نیازمند: گفت کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس کرمانشاه/ایسنا

 .هستیم استانی

 از "تولید رونق" سال عنوان به امسال نامگذاری به اشاره با ایسنا، خبرنگار با گو و گفت در کاشفی کیوان

 وضعیت بهبود و مردم معیشتی مشکالت رفع فرمودند ایشان که همانطور: کرد اظهار رهبری، معظم مقام سوی

 .است تولید رونق گرو در کشور اقتصاد

 مهمترین: کرد عنوان برسیم، مردم رفاه و اقتصادی توسعه به توانیممی تولید رونق طریق از اینکه بیان با وی

 یا و سمینار و همایش چند برپایی شعار، حد در فقط اینکه نه کنیم، اجرایی را تولید رونق که است این نکته

 .شود فراموش نیز سال پایان در و بماند باقی هاسخنرانی در شدن کالم تکیه

 بعد در شعار این تحقق برای راهبردی هایبرنامه آوریجمع حال در خصوصی بخش اینکه بیان با کاشفی

 برای اجرایی سند یک به تا دهیممی هادولتی به زمینه این در پیشنهاداتی کرد اظهار است، استانی و ملی

 .شود تبدیل تولید رونق

 سند این تدوین برای تأثیرگذاری و مهم موارد شده تالش اینکه بیان با ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیأت عضو

 برای نیز زمانبندی جدول و شد خواهد مشخص سند این در دستگاه هر وظیفه: کرد خاطرنشان شود، ارائه

 .باشد داشته وجود هافعالیت رصد امکان تا شودمی تعیین هابرنامه اجرای

 تولید رونق اصلی عامل هابانک

 اعالم هابانک حوزه را است ضروری تولید رونق شدن اجرایی برای که هاییحوزه مهمترین از یکی کاشفی

 .باشیم داشته پویایی و فعال بانکی سیستم باید دهد، رخ تولید رونق خواهیممی اگر: افزود و کرد

 هابانک باید: شد یادآور کنند، ضرر نیز هابانک که باشد ایبگونه نباید بانکی سیستم پویایی اینکه بیان با وی

 با نیز هابانک زیرا شود، برقرار دوسویه صورت به تعامل این تا کنیم تولید از حمایت و کمک به مشتاق را

 از را خود مالی منابع هاطرح نبودن کارشناسی دلیل به موارد برخی در و هستند مواجه متعددی مشکالت

 .نیست مؤثر آنها به فشار کردن وارد رو همین از اند،داده دست

 واحدهای مواجهیم، باال تورم و ارز نرخ افزایش با که کنونی شرایط در کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس گفته به

 .شود تأمین هابانک حمایت طریق از باید نقدینگی این از بخشی و هستند بیشتر نقدینگی نیازمند تولیدی



 

 مالیاتی قوانین و کار و کسب فضای اصالح ضرورت

 عنوان و دانست کار و کسب فضای بهبود را بگیرد قرار مدنظر تولید رونق در باید که دیگری موضوع کاشفی

 نیز را نشده نوشته کجا هیچ در که هادستگاه هایرویه و هابخشنامه تمام باید کار و کسب فضای بهبود: کرد

 .برود پیش شدن کوتاه و گری تسهیل سمت به روندها این همه و بگیرد بر در

 قوه سهم چه اگر: شد یادآور و کرد تاکید کار و کسب فضای در تحرک و جوش و جنب ایجاد لزوم بر وی

 مقننه قوه و قضائیه قوه جمله از هابخش سایر که بگیریم نظر در باید اما است، هابخش سایر از بیشتر مجریه

 .هستند مؤثر کار و کسب فضای بهبود بحث در نیز

 و دانست ضروری تولید رونق برای نیز را افزوده ارزش بر مالیات قانون خصوصاً مالیاتی قوانین اصالح کاشفی

 شودمی اجرا هم بدتری بسیار ایشیوه به و است بد خود خودی به افزوده ارزش بر مالیات قانون: کرد تاکید

 
 حداقل: کرد تاکید بشکنیم، را افزوده ارزش بر مالیات قانون اصالح تابو سال این در باید اینکه بیان با وی

 تولید حوزه ضرر به کمتر تا کنیم اصالح را قانون این از هاییبخش که است این بکنیم توانیممی که کاری

 .باشد

 درست نیز آن اجرای شیوه و شود اصالح قانون این اگر است، معتقد ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیئت عضو

 .باشد نیز تولید بخش سود به حتی تواندمی باشد،

 صادرات رونق گرو در تولید رونق

 یادآوری و دانست صادرات حوزه به توجه را گیرد قرار مدنظر باید تولید رونق برای که دیگری موضوع کاشفی

 صنایعی تنها آمده پایین شدت به نیز مردم خرید قدرت آنکه دلیل به و مواجهیم تولید اشباع با کشور در: کرد

 .دارند صادرات در دستی که بیاورند دوام توانندمی

 نیز را صادرات رونق آن کنار در باید هستیم تولید رونق دنبال به اگر کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس گفته به

 .کنیم فراهم نیز را خصوص این در الزم هایزیرساخت و دهیم قرار مدنظر

 راکد، واحدهای کردن فعال تسهیل، ستاد کردن فعال اجتماعی، تأمین قوانین مانند مواردی به توجه وی

 نظر مد باید تولید رونق سند تهیه برای که دانست مواردی دیگر از نیز را … و مرزی هایزیرساخت بهبود

 .گیرد قرار

 تولید رونق استانی و ملی سند تدوین لزوم

 ثبات ایجاد سایه در باید سند این تهیه البته: افزود تولید، رونق استانی و ملی سند تدوین لزوم بر تاکید با وی

 .باشد کشور اقتصادی ثبات برای بهتری سال ۹۸ سال امیدوارم و باشد کشور کالن اقتصاد در

 در تولید رونق سند تهیه برای خصوصی بخش پیشنهادات کرد، امیدواری ابراز کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 استان مسئولین از که ایروحیه با: افزود و شود ارائه استان مسئولین به کوتاهی زمان در کرمانشاه استان

 .شود تدوین کرمانشاه برای سند این امیدواریم داریم سراغ

 .داریم ملی بعد در در سند تدوین برای هم پیشنهاداتی: کرد تاکید وی
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 کرمانشاه: بندیدسته

 9801۲۵10۲۲9: خبر کد

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع

 
 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 است عجوالنه تصمیمی المللیبین معامالت از "دالر" حذف

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه حذف دالر از معامالت بین المللی را تصمیمی عجوالنه ایسنا/کرمانشاه 

  .دانست

به گزارش خبرنگار ایسنا، کیوان کاشفی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه 

هایی که درباره حذف دالر از معامالت ا اشاره به صحبتکه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد ب

المللی مطرح است، گفت: این طرح تصمیمی عجوالنه است و باید کارشناسی بیشتری روی آن صورت بین

 .گیرد

 .ها را مسدود کندتواند راه دور زدن تحریموی معتقد است، حذف دالر از معامالت بین المللی می

و لزوم توجه  "رونق تولید"زرگانی ایران در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با نام عضو هیأت رئیسه اتاق با

توان این سند را در بعد ملی به این مهم، اظهار کرد: در حال تدوین سند رونق تولید در استان هستیم که می

 .هم گسترش داد

در نظر گرفته شده است، افزود: یکی از کاشفی با بیان اینکه در این سند چهار سرفصل مهم برای رونق تولید 

ها و تأمین منابع مالی است، زیرا در شرایط کنونی نیاز به نقدینگی واحدهای مهمترین این موارد حوزه بانک

 .های بسیاری مواجه کرده استصنعتی حدود سه برابر شده و این امر آنها را با چالش

سند رونق تولید دانست و خاطرنشان کرد: سرفصل دیگر  وی حوزه مالیات و تأمین اجتماعی را سر فصل دوم

 .های پیچیده اداری استاین سند بهبود فضای کسب و کار و کاهش رویه

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، آخرین و مهمترین بخش سند رونق تولید را توجه به حوزه صادرات دانست و 

تنها راه فروش بیشتر واحدهای صنعتی، رونق صادرات عنوان کرد: هم اکنون بازار داخلی کشور اشباع شده و 

 .است

تواند واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران توجه به حوزه صادرات می

 .کشور را دوباره به چرخه تولید برگرداند

انشاه هم اکنون در مسیر توسعه قرار کاشفی در ادامه به وضعیت کرمانشاه نیز اشاره داشت و افزود: استان کرم

 .است …های مختلف دولتی، نمایندگان مجلس، فعاالن اقتصادی و گرفته که این امر حاصل تالش بخش

 
 

 



 

 ایرنا
 د به دلیل بدهی به بانك ها تعطیل شوندواحدهای تولیدی نبای

 1398فروردین  ۲۴

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: هیچ واحد تولیدی  -ایرنا -کرمانشاه

نباید به دلیل بدهی به بانک و یا چک برگشتی تعطیل شود اگر بدهی آن حاد باشد باید مدیریت آن تغییر 

  .تعطیل شودیابد نه اینکه 

به گزارش خبرنگار ایرنا، رضا رحمانی عصر شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 

استان که در سرسرای تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد، یکی از اولویت های مهم سازمان صنعت و معدن 

معادن کوچک به بخش خصوصی را جلوگیری از خام فروشی معادن کشور و واگذاری  ۹۸و تجارت در سال 

  .به شرط وارد کردن فن آوری مواد آن اعالم کرد

او با بیان اینکه در چند سال اخیر روند خام فروشی معادن در کشور با سیاست های تعرفه ای و مالیاتی بسیار 

کاهش یافته است، گفت: سیاست دولت کاهش صفر درصد خام فروشی معادن است ولی در برخی موارد 

تکنولوژی الزم را نداریم که در برنامه است با بخش خصوصی راجع به وارد کردن این فناوری ها سیاست های 

  .راهبردی را در دستور کار قرار دهیم

توسط مقام معظم رهبری گفت: رهبری بستر « رونق تولید»وی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال به نام 

های تولیدی در کشور فراهم کرده اند و توجه به این مقوله وظیفه ای همگانی و شرایط را برای توجه به واحد

است و مانند دوران دفاع مقدس که همه مردم پای کار آمدند و موجب شکست دشمن شدند، باید در قضیه 

  .رونق تولید نیز پای کار بیاییم تا حربه های دشمنان را شکست دهیم

مولفه های رونق تولید را رواج خرید کاالی ایرانی در جامعه دانست و رحمانی در ادامه یکی از مهم ترین 

گفت: خرید کاالی ایرانی و توسعه بخش صادرات باعث اشتغال زایی، کاهش بیکاری، تورم و باال رفتن ارزش 

  .پول ملی می شود که باید مورد توجه همه مسئوالن و مردم قرار بگیرد

یکی از سیاست های اولویت دار این وزارتخانه را جلوگیری از واردات وزیر صنعت و معدن و تجارت همچنین 

کاالهای مشابه داخلی به منظور حمایت از بنگاه های تولیدی کشور عنوان کرد و گفت: حتما به کیفیت و 

  .استانداردهای کاالهای داخلی نیز توجه می شود

خواست در سال جاری برای خدمت رسانی  رحمانی در ادامه از همه جناح ها و گروه ها و بخش های کشور

  .به کشور فقط به رونق بخش تولید و ملزومات آن مانند صادرات، اشتغال و کاهش بیکاری و تورم فکر کنند

 

 مرز برای توسعه کرمانشاه کافی است **

و  وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به مزیت مرزی کرمانشاه با اقلیم کردستان

بخش عرب نشین عراق اشاره کرد و گفت: اگر مدیریت استان خواهان توسعه و رونق کرمانشاه باشند مرز و 

  .بازارچه برای توسعه آن کافی است

https://www.irna.ir/news/83276746/واحدهای-تولیدی-نباید-به-دلیل-بدهی-به-بانك-ها-تعطیل-شوند


 

رحمانی در ادامه با اشاره به درآمد سه میلیارد دالری مرزهای کرمانشاه در سال گذشته بیان داشت: صادرات 

یست اگر فکور باشید می توانید کاالهای مزیت دار دیگر استان ها را فقط مختص تولیدات داخل استان ن

  .خریداری و با بسته بندی شیک به عراق صادر کنید و درآمد و اشتغال برای استان ایجاد کرد

وی در ادامه از اتاق بازرگانی استان خواست برنامه دقیق و راهبردی برای رونق صادرات از مرزهای کرمانشاه 

  .کند و برای این امر انجمن ها و تشکل های مختلف صنفی را ایجاد کندرا تدوین 

وزیر صمت در ادامه با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی بزرگ کرمانشاه وابسته به شستا) شرکت 

سرمایه گذاری تامین اجتماعی( به دلیل بدهی و چک برگشتی مشکل دارند، گفت: در سطح ملی با جدیت 

  .مشکالت این واحدهای تولیدی می شویم پیگیر حل

رحمانی با بیان اینکه خسارت سیل به استان کرمانشاه به هیات دولت گزارش خواهد داد، قول داد بحث 

  .احداث شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق در شهرستان قصرشیرین را با جدیت پیگیری کند

نبه از چند واحد تولیدی در شهر کرمانشاه بازدید وزیر صمت، جمعه شب وارد استان کرمانشاه شد و صبح ش

  .کرد و سپس عازم شهرستان مرزی قصرشیرین شد

 

 

 قابلیت های مرزی کرمانشاه، فرصتی طالیی برای تامین نیاز ملی

 1398فروردین  ۲۷

درصد از صادرات ایران به عراق از طریق مرزها و بازارچه های مبادالتی کرمانشاه صورت  40 -ایرنا -کرمانشاه

می گیرد، این توانمندی گویای این است که کرمانشاه در زمینه واردات و تامین نیازهای اساسی کشور نیز 

  .ی دور از ذهن نیستمی تواند نقش آفرین باشد و رسیدن به چنین موقعیت

به گزارش ایرنا، استان کرمانشاه به دلیل ظرفیت های مناسب اقتصادی، منابع آبی فراوان و خاک حاصلخیز 

و پتانسیل های فراوان گردشگری و از همه مهم تر موقعیت جغرافیایی و مرزهای تجاری از امتیازی بزرگ 

  .برای سرمایه گذاری برخوردار است

ریز و درشت، به گفته مسووالن وضعیت صادرات در استان مطلوب است، چنانچه صادرات با وجود مشکالت 

هزار و  241میلیون و  6۹۹میلیارد و  2درصدی داشته و  4۸خروجی از مرزهای استان در سال گذشته رشد 

  .در شدتن از طریق مرزی استان به خارج از کشور صا ۸50هزار و  624دالر کاال به وزن پنج میلیون و  630

عمده کاالهای صادراتی از طریق گمرکات استان لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پالستیکی، گوجه فرنگی 

تازه یا سردکرده، سیب زمینی محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهرسرکه یخ نزده، نایلون پالستیکی رولی، 

سردکرده، کولرهای آبی خانه با هوادهی حداکثر انواع کاشی دیواری، پیاز و موسیر، خیار و خیارترشی تازه یا 

هشت هزار فوت مکعب در دقیقه، مصنوعات پالستیکی شامل انواع ورق و پالت، کیسه نایلونی، رول نایلونی 

  .به صورت یک الیه چاپ شده و گرانول پلی اتیلن اعالم شده است

نسبت به مدت مشابه سال  ۹7این در حالی است که واردات کاال از طریق گمرکات استان کرمانشاه در سال 

  .درصد و از حیث وزن هشت درصد کاهش داشته است 10از لحاظ ارزش  ۹6

https://www.irna.ir/news/83280384/قابليت-هاي-مرزي-كرمانشاه-فرصتي-طلايي-براي-تامين-نياز-ملي


 

دالر به وزن  246هزار و  ۸32میلیون و  36مجموع کاالهای وارداتی از طریق گمرکات استان در سال گذشته 

  .تن بوده است 26۸ار و هز 20

همانگونه که هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در نشست اخیر کارگروه توسعه 

صادرات استان که با حضور وزیر صمت برگزار شد، عنوان کرد، انتظار می رود در شرایط فعلی تحریم ها، 

ای استان های مهم مرزی مانند کرمانشاه برای واردات زمینه و بسترهای الزم برای استفاده از ظرفیت ه

  .کاالهای مورد نیاز کشور فراهم شود

وی عقیده دارد استفاده از این ظرفیت ها، نیازمند فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز است، دولت باید 

انی نمی توان این کمبودها های استاعتبار الزم را برای فراهم کردن این زیرساخت ها فراهم کند زیرا با بودجه

  .را جبران کرد

ها و محدودیت های گاه و بی گاه صادرات برخی کاالها که به جایگاه تجار ایرانی نزد طرف های ممنوعیت

عراقی لطمه جدی زده یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی حاتمی بود که انتظار می رود ساماندهی 

  .انه تری همچون عوارض گمرکی صورت گیردصادرات با راهکارهای بهتر و هوشمند

مرز رسمی و  6بخش کُرد و عرب نشین عراق و داشتن  2کیلومتر مرز مشترک با  371استان کرمانشاه با 

بازارچه فعال، ساالنه حدود نیمی از کل صادرات کاالهای غیرنفتی کشورمان به عراق را به خود اختصاص می 

  .دهد

 

 ر بهبود اقتصادی استان ظرفیت های مرز خسروی د**

یک عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه رازی کرمانشاه به ایرنا گفت: از ظرفیت های مرز خسروی در 

بهبود وضعیت اقتصادی استان نباید غافل شویم، مرز خسروی مرز قدیمی و باستانی با سابقه بیش از سه هزار 

  .ساله است

اینکه هم اکنون از ظرفیت های این مرز به دلیل وجود پاره ای از  حجت االسالم محمدباقر نجفی با بیان

مشکالت به خوبی استفاده نمی شود، افزود: اگر این مرز فعال شود در بهبود صادرات و تردد مسافران از ایران 

به سمت عراق نقش مهمی ایفا می کند و موجب رونق بیشتر بخش گردشگری و تجارت استان در این منطقه 

  .شد خواهد

این استاد دانشگاه اضافه کرد: مرز خسروی در واقع مرز وارداتی نیست ولی اگر تجارتی از این طریق صورت 

  .گیرد اشتغال و درآمد برای مردم منطقه به ارمغان دارد

 

 نظارت ها بر صادرات به سمت تسهیل شدن حرکت کند **

میزان صادرات کشور نیستند در واقع صادرات ابزاری این اقتصاددان ادامه داد: مسووالن دولتی تنها پاسخگوی 

برای کنترل قیمت های داخلی هم است و ما نمی توانیم از آنان بخواهیم مطلقا در این زمینه دخالتی نداشته 

  .باشند

نجفی ادامه داد: طبیعی است که دولت بر میزان صادرات نظارت داشته باشد اما باید به گونه ای باشد تا 

قتصادی بازرگانی و صادرات به سمت تسهیل حرکت کند و نباید به سمت سخت تر شدن حرکت فعالیت ا



 

کند، هنگامی که در یک شرایط عادی از سوی دولت صادرات نوعی از کاال مجاز اعالم می شود باید صادرات 

 .آن با سهولت انجام شود

 

 نباید عجوالنه کاالهای صادراتی ممنوع شوند **

اتاق بازرگانی کرمانشاه در گفت و گو با ایرنا، با تاکید براینکه باید به صادرات بهایی بیش از این در ادامه دبیر 

دهیم، افزود: نمی شود هرزمان که در داخل در زمینه وجود کاالیی احساس کمبود شود به سرعت صادرات 

  .آن را متوقف کرد که این عمل سمی برای اقتصاد کشور است

ه داد: هنگامی که یک کاال در کشورهای خارجی دارای بازار می شود با هزاران میلیارد داریوش پناهی ادام

سرمایه، وقت و هزینه های رفت و آمد به این جایگاه رسیده است و نمی توان به راحتی کاالهای صادراتی را 

  .ممنوع کرد

نوع شد و رفع این مشکل قلم کاال به کشورهای خارجی مم 37وی معتقد است، ظرف سه ماه اخیر صادرات 

  .نیازمند تدابیر ویژه است

وی با تاکید براینکه باید از ظرفیت مرزهای استان برای وارد کردن کاالهای مورد نیاز کشور استفاده کرد، 

افزود: نیاز است کاالهایی که در کشور ما تولید نمی شود را وارد کنیم، ولی باید به سمت واردات کاالهایی 

ها را نداریم این در حالی است که به واردات نخود می پردازیم ولی با مازاد آن در داخل روبه رو برویم که آن

  .هستیم که نیاز به بازنگری داریم

 

 باید بازار کاالی صادراتی حفظ شود **

وردنیاز پناهی با اشاره به کمبود ارز در کشور، ادامه داد: ارز به سهولت در اختیار تولیدکنندگان برای کاالی م

  .در خط تولید قرار نمی گیرد، برخی واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه می شوند

وی ادامه داد: عوارض گمرگی راهکار بهتری به جای ممنوعیت صادرات کاال پیشنهاد می شود، تا صادرکننده 

  .بتواند بازار خود در کشورهای خارجی را حفظ کند

 

 انشاه ظرفیت طالیی برای تامین کاالهای موردنیاز کشور است مرزهای کرم**

وی در خصوص ظرفیت های وارداتی استان اظهار داشت: واردکنندگان توانمندی به ویژه در زمینه موادغذایی 

  .برنج، ذرت، خوراک دام و طیور، چای، دام و گوشت در استان وجود دارند

نج استان در سطح کشور نمونه هستند، ادامه داد: باید از ظرفیت این مسوول با بیان اینکه واردکنندگان بر

  .مرزها برای تامین کاالهای موردنیاز کشور استفاده شود

 

 با تامین کاالهای اساسی از طریق واردات، برتحریم غلبه می کنیم **

در گفت و گو با ایرنا، در پایان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه و عضو هیات رئیسه اتاق ایران 

اظهار داشت: به دلیل فشارها و تحریم هایی که از سوی دولت آمریکا اعمال شده عمده تبادالت ما به کشورهای 

منطقه معطوف شده است و می توانیم با این کشورها و کشورهایی که در سیاست خارجی با کشور ما همسو 



 

  .رای تامین نیازهای اساسی کشور شویمهستند، تحریم ها را دور زده و مانع از کمبود ب

کیوان کاشفی ادامه داد: تا به امروز ارتباط ما با کشورهای همسایه برپایه صادرات محوری شکل گرفت که به 

نظر می رسد ازاین پس با توجه به نفوذ و شرکت هایی که تجار ما در کشورهای خارجی دارند می توانیم 

ای که بتوانیم بسیاری از کاالها را از این طریق به کشور وارد کنیم و  بحث واردات را شکل دهیم به گونه

  .فشارها را کاهش دهیم

کاشفی اضافه کرد: برای این امر برنامه ریزی الزم است و نیاز داریم مقدمات در مرزها به ویژه در مرز استان 

  .شکل پیدا کند

هایی انجام شده اظهار داشت: این اقدام ها هم اکنون وی با بیان اینکه در بحث ترانزیت از سال گذشته اقدام 

  .در سطح استان به شکل تکمیل یافته ای در حال اجرا شدن است و امیدواریم مابقی مقدمات تکمیل یابد

 

 کاالهایی که قابلیت واردات دارند **

یت واردات برخوردار این مسوول اظهار داشت: هرگونه کاالیی که نیاز به ریجستر کردن نداشته باشد از قابل

است که اعم از موادغذایی و لوازم های متعدد است و حتی به دلیل فعالیت خوب شرکت های فعال ما در 

خارج از کشور می توان به واردات مواد اولیه از عراق و کشورهای منطقه و سپس به کشور و استان اقدام 

  .کرد

ما در سال های متعددی آن را به دست آورده اند و تجربه کاشفی معتقد است، اینها امتیازهایی است که تجار 

  .خوبی در این بخش دارند

 وی معتقد است، واردات هم رونق اقتصادی را به همراه دارد و هم در دورزدن تحریم ها گره گشا است

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 باشگاه خبرنگاران جوان
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 رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ؛

 های استان، واردات داشته باشیم باید معادل نیمی از صادرات کنونی از مرز

های استان، واردات داشته رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت : باید معادل نیمی از صادرات کنونی از مرز

  .باشیم

یوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه استان کرمانشاه امکان واردات قابل ک

توانیم واردات کاال را مناسبی داریم که می تجاری دفاترتوجهی از مرز عراق دارد، گفت : ما در کشور عراق 

 .انجام دهیم

دور زد، گفت : باید حداقل معادل نیمی از صادرات ها را توان تحریموی با بیان اینکه از این طریق می

های استان داریم، واردات داشته باشیم، البته واردات واقعی نه اینکه واردات در حد ترانزیت کنونی که از مرز

 .سوخت باشد

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر لزوم تقویت مراکز تجاری ایران در عراق هم تاکید کرد و یادآور 

شد: ما هم اکنون مراکز تجاری خوبی در سوریه و روسیه خریداری کرده ایم، اما برای فعال کردن آن 

 .نیازمند حمایت بیشتر دولت و سازمان صمت و همچنین پای کار آمدن رایزنان بازرگانی هستیم

ی برپایی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه خواستار رفع موانع پیش روی صدور مجوز برا

های نمایشگاه در عراق شد و گفت: با جدیت پیگیر برپایی نمایشگاه در سلیمانیه هستیم، اما هنوز مجوز

 .الزم در این زمینه به ما داده نشده است

ها ارائه شود این آمادگی را داریم که بعد از ماه رمضان نمایشگاه را در کاشفی عنوان کرد: اگر مجوز

 .کنیم سلیمانیه عراق برگزار

کاشفی سپس به مشکالت متعددی که پیش روی صنعتگران و تجار وجود دارد اشاره کرد و افزود: یکی از 

 .سپاری ارزی استمهمترین مشکالت ما در حوزه تجارت و صادرات، پیمان



 

وی گفت: متاسفانه هم اکنون بعد از یک سال هنوز به ادبیات مشترکی با بانک مرکزی در زمینه رفع 

 .پیمان سپاری ارزی نرسیده ایم مشکالت

هایی از این است که امور مالیاتی خیز عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: به عالوه اخیرا صحبت

های مالیاتی صادرکنندگان در نظر گرفته که اگر این کار اتفاق افتد لطمه قابل بزرگی برای رفع معافیت

 .توجه به صادرات وارد خواهد کرد

ها های پی در پی صادرات برخی از کاالهای متعددی که باعث ممنوعیتمچنین از دستورالعملوی ه

 .زندهای صادراتی میشود نیز گالیه کرد و یادآور شد: این کار صدمه زیادی به بازارمی

های صادراتی استان شد و رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین خواستار بهبود وضعیت زیرساختی مرز

دهند و باید از منابع ها نه فقط به استان کرمانشاه بلکه به سرتاسر کشور خدمات میتاکید کرد: این مرز

 . مند شویمها بهرههای این مرزملی برای بهبود زیرساخت
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 سپاه خط مقدم کمك به مردم است 

اقدام آمریکا با قرار دادن سپاه در لیست تروریستی بسیار  : توصیف کرد و گفترئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه سپاه را خط مقدم کمک به مردم 

  . نادرست بود و هیچ مبنایی ندارد

، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی از بازرگانان، تجار : کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت

 .کنندسپاه اعالم حمایت می

 .رای کشورمان در ابعاد مختلف داشته باشیموی گفت : امیدواریم سال خوبی ب

وی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای زحماتی که در زمان جاری شدن سیل برای کمک به مردم 

 .کندمتحمل شد قدردانی کرد و افزود: سپاه همواره به مردم در مواقع مختلف که نیاز باشد، کمک می

رد و متذکر شد: اقدام آمریکا با قرار دادن سپاه در لیست وی سپاه را خط مقدم کمک به مردم توصیف ک

 .تروریستی بسیار نادرست بود و هیچ مبنایی ندارد

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اینکه سپاه نهادی مردمی است که در مواقع مختلف به مردم کمک 

 . شودتلف میکند، بیان کرد: وحدت مردم ایران موجب برداشته شدن موانع مخمی
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 باید قانون مالیات ارزش افزوده اصالح شود 

  .رئیس اتاق کرمانشاه گفت: نیازمند تدوین سند رونق تولید هم در بعد ملی و بعد استانی هستیم

 هایبرنامه  آوری جمع حال در خصوصی بخش  با بیان اینکه اتاق کرمانشاه کیوان کاشفی رئیس

هایی در این زمینه آماده تحقق شعار رونق تولید در بعد ملی و استانی است، گفت: پیشنهاد برای راهبردی

  .شده تا به یک سند اجرایی برای رونق تولید تبدیل شود

 

 وظیفه: کرد  کاشفی با بیان اینکه تالش شده موارد مهم و تاثیرگذاری برای تدوین این سند ارائه شود، بیان

شود تا ها تعیین میمشخص خواهد شد و جدول زمانبندی نیز برای اجرای برنامه سند این در دستگاه هر

 .ها وجود داشته باشدامکان رصد فعالیت

 

ها اعالم کرد و هایی که برای اجرایی شدن رونق تولید ضروری است را حوزه بانکترین حوزهوی یکی از مهم

  .ویایی داشته باشیمافزود: برای رونق تولید، باید سیستم بانکی فعال و پ

 

های به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در شرایط کنونی که با افزایش نرخ ارز و تورم باال مواجهیم، واحد

ها تامین تولیدی نیازمند نقدینگی بیشتری هستند و بخشی از این نقدینگی باید از طریق حمایت بانک

 .شود

 

فضای کسب و کار تاکید کرد و یادآور شد: اگر چه سهم قوه  وی بر لزوم ایجاد جنب و جوش و تحرک در

مقننه قضائیه و قوهها از جمله قوهها است، اما باید در نظر بگیریم که سایر بخشمجریه بیشتر از سایر بخش

  .نیز در بحث بهبود فضای کسب و کار موثر هستند

 

ده را نیز برای رونق تولید ضروری دانست و کاشفی اصالح قوانین مالیاتی خصوصا قانون مالیات ارزش افزو

  .شودتاکید کرد: قانون مالیات ارزش افزود سختگیرانه است و به شیوه بسیار بدتر نیز اجرا می

 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد باید قانون مالیات ارزش افزوده اصالح شودودر صورت 

 .باشد، تا به سود بخش تولید تمام شوداصالح باید شیوه اجرای آن نیز درست 

 

به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه اگر به دنبال رونق تولید هستیم باید در کنار آن رونق صادرات را نیز 

 .های الزم را در این خصوص نیز فراهم کنیممدنظر قرار دهیم و زیرساخت



 

 

های راکد و کردن ستاد تسهیل، فعال کردن واحدوی توجه به مواردی مانند قوانین تامین اجتماعی، فعال 

های مرزی را نیز از دیگر مواردی دانست که برای تهیه سند رونق تولید باید مد نظر قرار بهبود زیرساخت

 .گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تابناک
  7345۹2 :کد خبر
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 المللی تصمیمی عجوالنه است از معامالت بین "دالر"حذف 

  .رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه حذف دالر از معامالت بین المللی را تصمیمی عجوالنه دانست

وان کاشفی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با حضور وزیر کی

المللی مطرح صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با اشاره به صحبت هایی که درباره حذف دالر از معامالت بین

 .است، گفت: این طرح تصمیمی عجوالنه است و باید کارشناسی بیشتری روی آن صورت گیرد

 .ها را مسدود کندتواند راه دور زدن تحریموی معتقد است، حذف دالر از معامالت بین المللی می

و لزوم توجه  "رونق تولید"عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با نام 

توان این سند را در بعد ملی هستیم که میبه این مهم، اظهار کرد: در حال تدوین سند رونق تولید در استان 

 .هم گسترش داد

کاشفی با بیان اینکه در این سند چهار سرفصل مهم برای رونق تولید در نظر گرفته شده است، افزود: یکی از 

ها و تامین منابع مالی است، زیرا در شرایط کنونی نیاز به نقدینگی واحدهای مهمترین این موارد حوزه بانک

 .حدود سه برابر شده و این امر آنها را با چالش های بسیاری مواجه کرده استصنعتی 

وی حوزه مالیات و تامین اجتماعی را سر فصل دوم سند رونق تولید دانست و خاطرنشان کرد: سرفصل دیگر 

 .های پیچیده اداری استاین سند بهبود فضای کسب و کار و کاهش رویه

آخرین و مهمترین بخش سند رونق تولید را توجه به حوزه صادرات دانست و رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، 

عنوان کرد: هم اکنون بازار داخلی کشور اشباع شده و تنها راه فروش بیشتر واحدهای صنعتی، رونق صادرات 

 .است

یمه تعطیل تواند واحدهای تعطیل و نبه گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران توجه به حوزه صادرات می

 .کشور را دوباره به چرخه تولید برگرداند

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/734592/حذف-دلار-از-معاملات-بینالمللی-تصمیمی-عجولانه-است


 

کاشفی در ادامه به وضعیت کرمانشاه نیز اشاره داشت و افزود: استان کرمانشاه هم اکنون در مسیر توسعه قرار 

 .های مختلف دولتی، نمایندگان مجلس، فعاالن اقتصادی و ... استگرفته که این امر حاصل تالش بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خبرگزاری فارس
 واحدهای تولیدی نباید به دلیل بدهی به بانك ها تعطیل شوند

 1398فروردین  ۲۴

کشور گفت: هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت اقتصادی  -

بدهی به بانک و یا چک برگشتی تعطیل شود اگر بدهی آن حاد باشد باید مدیریت آن تغییر یابد نه اینکه 

  .تعطیل شود

رضا رحمانی عصر شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی فارس به گزارش خبرنگار 

تانداری کرمانشاه برگزار شد، یکی از اولویت های مهم سازمان صنعت و معدن استان که در سرسرای تدبیر اس

را جلوگیری از خام فروشی معادن کشور و واگذاری معادن کوچک به بخش خصوصی  ۹۸و تجارت در سال 

  .به شرط وارد کردن فن آوری مواد آن اعالم کرد

در کشور با سیاست های تعرفه ای و مالیاتی بسیار او با بیان اینکه در چند سال اخیر روند خام فروشی معادن 

کاهش یافته است، گفت: سیاست دولت کاهش صفر درصد خام فروشی معادن است ولی در برخی موارد 

تکنولوژی الزم را نداریم که در برنامه است با بخش خصوصی راجع به وارد کردن این فناوری ها سیاست های 

  .هیمراهبردی را در دستور کار قرار د

توسط مقام معظم رهبری گفت: رهبری بستر « رونق تولید»وی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال به نام 

و شرایط را برای توجه به واحدهای تولیدی در کشور فراهم کرده اند و توجه به این مقوله وظیفه ای همگانی 

موجب شکست دشمن شدند، باید در قضیه است و مانند دوران دفاع مقدس که همه مردم پای کار آمدند و 

  .رونق تولید نیز پای کار بیاییم تا حربه های دشمنان را شکست دهیم

رحمانی در ادامه یکی از مهم ترین مولفه های رونق تولید را رواج خرید کاالی ایرانی در جامعه دانست و 

هش بیکاری، تورم و باال رفتن ارزش گفت: خرید کاالی ایرانی و توسعه بخش صادرات باعث اشتغال زایی، کا

  .پول ملی می شود که باید مورد توجه همه مسئوالن و مردم قرار بگیرد

وزیر صنعت و معدن و تجارت همچنین یکی از سیاست های اولویت دار این وزارتخانه را جلوگیری از واردات 

ان کرد و گفت: حتما به کیفیت و کاالهای مشابه داخلی به منظور حمایت از بنگاه های تولیدی کشور عنو

  .استانداردهای کاالهای داخلی نیز توجه می شود

رحمانی در ادامه از همه جناح ها و گروه ها و بخش های کشور خواست در سال جاری برای خدمت رسانی 

  .ندبه کشور فقط به رونق بخش تولید و ملزومات آن مانند صادرات، اشتغال و کاهش بیکاری و تورم فکر کن

 

 مرز برای توسعه کرمانشاه کافی است **

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به مزیت مرزی کرمانشاه با اقلیم کردستان و 

بخش عرب نشین عراق اشاره کرد و گفت: اگر مدیریت استان خواهان توسعه و رونق کرمانشاه باشند مرز و 

  .بازارچه برای توسعه آن کافی است

https://www.irna.ir/news/83276746/واحدهای-تولیدی-نباید-به-دلیل-بدهی-به-بانك-ها-تعطیل-شوند


 

رحمانی در ادامه با اشاره به درآمد سه میلیارد دالری مرزهای کرمانشاه در سال گذشته بیان داشت: صادرات 

فقط مختص تولیدات داخل استان نیست اگر فکور باشید می توانید کاالهای مزیت دار دیگر استان ها را 

  .رای استان ایجاد کردخریداری و با بسته بندی شیک به عراق صادر کنید و درآمد و اشتغال ب

وی در ادامه از اتاق بازرگانی استان خواست برنامه دقیق و راهبردی برای رونق صادرات از مرزهای کرمانشاه 

  .را تدوین کند و برای این امر انجمن ها و تشکل های مختلف صنفی را ایجاد کند

رگ کرمانشاه وابسته به شستا) شرکت وزیر صمت در ادامه با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی بز

سرمایه گذاری تامین اجتماعی( به دلیل بدهی و چک برگشتی مشکل دارند، گفت: در سطح ملی با جدیت 

  .پیگیر حل مشکالت این واحدهای تولیدی می شویم

ث رحمانی با بیان اینکه خسارت سیل به استان کرمانشاه به هیات دولت گزارش خواهد داد، قول داد بح

  .احداث شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق در شهرستان قصرشیرین را با جدیت پیگیری کند

وزیر صمت، جمعه شب وارد استان کرمانشاه شد و صبح شنبه از چند واحد تولیدی در شهر کرمانشاه بازدید 

  .کرد و سپس عازم شهرستان مرزی قصرشیرین شد
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 سپاه خط مقدم کمك به مردم است 

اقدام آمریکا با قرار دادن سپاه در لیست تروریستی بسیار  : رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه سپاه را خط مقدم کمک به مردم توصیف کرد و گفت

  . نادرست بود و هیچ مبنایی ندارد

لیدکنندگان و فعاالن اقتصادی از ، توبازرگانان، تجار : کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت

 .کنندسپاه اعالم حمایت می

 .وی گفت : امیدواریم سال خوبی برای کشورمان در ابعاد مختلف داشته باشیم

وی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای زحماتی که در زمان جاری شدن سیل برای کمک به مردم 

 .کنده مردم در مواقع مختلف که نیاز باشد، کمک میمتحمل شد قدردانی کرد و افزود: سپاه همواره ب

وی سپاه را خط مقدم کمک به مردم توصیف کرد و متذکر شد: اقدام آمریکا با قرار دادن سپاه در لیست 

 .تروریستی بسیار نادرست بود و هیچ مبنایی ندارد

در مواقع مختلف به مردم کمک رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اینکه سپاه نهادی مردمی است که 

 . شودکند، بیان کرد: وحدت مردم ایران موجب برداشته شدن موانع مختلف میمی
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 کاشفی باز هم رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه شد

  .رای هیأت نمایندگان مجددا به عنوان رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه انتخاب شد 15کیوان کاشفی با 

گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی کرمانشاه همزمان با سراسر کشور به 

رای ماخوذه( و ابراهیم امیدی،  532رای از  442اسفندماه سال گذشته برگزار شد که کیوان کاشفی )با  11

 .منتخبان بخش صنعت معرفی شدندعنوان سنج و ابوالحسن خلیلی در آن روز بهبابک ترابی، عبداهلل سخن

رای( و جمشید رستمی، غالمرضا امیری، امیر صفیاری و نلسون  414ساسانی )با در بخش بازرگانی رضا سلیم

 .حضرتی حائز بیشترین آمار از میان رقیبان خود شدند

و شهریار رأی(، ناصر مرادی  340محمدعارف ابراهیمی، ابراهیم خمیسی در بخش معدن و حیدر کدیور )با 

 .باوندپور نیز در بخش کشاورزی برگزیده شدند

براساس این گزارش، نخستین جلسه رسمی هیأت نمایندگان منتخب اتاق بازرگانی کرمانشاه پس از انتخابات 

 .اسفندماه، با هدف معرفی رئیس و هیأت رئیسه اتاق برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خبرگزاری مهر
 :استاندار کرمانشاه

 برای کرمانشاه، سال گردشگری و اشتغال است 98سال 
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را برای کرمانشاه سال توجه به گردشگری و اشتغال دانست و برآن  ۹۸استاندار کرمانشاه سال  -کرمانشاه 

 .تاکید کرد

هوشنگ بازوند عصر امروز شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور رئیس 

ان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اظهار داشت: اولین جلسه شورای گفتگو را با گردشگری سازم

 .کنیم که نویدبخش یک جهش در سال جدید استشروع می

تواند موجب استاندار کرمانشاه با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان رونق تولید، افزود: این موضوع می

 .شود رونق جدی در این حوزه

های مراسم ارزشمندی بود که نشانه :وی به برگزاری جشنواره کرمانشاه پایتخت نوروز ایران اشاره کرد و گفت

 .زیادی از نشاط و شادی برای مردم به همراه داشت

بازوند با یادآوری فرمایشات رهبر معظم انقالب که کرمانشاه را سینه ستبر و چهره زیبای ایران اسالمی 

 .ای از این چهره زیبا را نشان دادگفت: این فستیوال گوشهنامیدند، 

ای داشتیم و کمیته فعالی در اتاق بازرگانی برای گردشگری راه اندازی وی خاطرنشان کرد: سال گذشته برنامه

 .شد

بومگردی از  :برای کرمانشاه سال گردشگری و اشتغال است، افزود ۹۸استاندار کرمانشاه با تصریح اینکه سال 

 .مهمترین برنامه هاست که باید تعداد این واحدها را به عدد قابل قبولی برسانیم

بازوند ادامه داد: همچنین روستاهای هدف گردشگری را مشخص کردیم که تمام زیرساختها را برای آنها 

 فراهم کنیم

https://www.mehrnews.com/news/4574361/سال-۹۸-برای-کرمانشاه-سال-گردشگری-و-اشتغال-است
https://www.mehrnews.com/news/4574361/سال-۹۸-برای-کرمانشاه-سال-گردشگری-و-اشتغال-است


 

اظهار داشت:  استاندار کرمانشاه با بیان اینکه جهش خوبی در حوزه گردشگری امسال شاهد خواهیم بود،

امیدواریم شاهد بازگشایی مرز خسروی باشیم چون اگر این اتفاق بیفتد که واقعاً دور از ذهن نیست، ما شاهد 

 .جهشی در صنعت توریسم به ویژه توریست مذهبی خواهیم بود

منزله  اورامانات برای کرمانشاه به :های فراوان استان در زمینه گردشگری گفتوی با اشاره به وجود ظرفیت

 .های اقتصاد استان را بچرخاندهای نفت است، ما معتقدیم که صنعت گردشگری قادر است به تنهایی چرخچاه

را به ظرفیت بی بدیلی تبدیل کیلومترمربع است که ثبت جهانی آن 5100بازوند افزود: وسعت اورامانات 

 .کندمی

زلزله آسیب دیدند و علی رغم اعتبارات تخصیص یافته استاندار کرمانشاه تصریح کرد: برخی از بناهای ما در 

 .اعتبارات بیشتری نیاز دارند که انتظار داریم در دولت اعتباراتی خاص این اماکن آسیب دیده لحاظ کنید

 

 

 :در گفتگو با مهر مطرح شد

 مستلزم اصالح فضای کسب و کار« رونق تولید»راهکارهای تحقق شعار سال/ 
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کرمانشاه ضمن بیان راهکاری تحقق شعار سال، ایجاد رونق تولید را  رئیس اتاق بازرگانی استان -کرمانشاه

 .مستلزم اصالح و مساعد شدن فضای کسب و کار دانست

توسط مقام معظم رهبری « رونق تولید»اعالم شعار سال با عنوان خبرنگار مهر،  کیوان کاشفی در گفتگو با

 .اعم از خرد و بزرگ دانسترا یک بارقه امید برای تولیدکنندگان  ۹۸در ابتدای سال 

رسد اگر امسال ما بتوانیم همت کنیم و از این رویکرد مقام معظم رهبری استفاده خوبی وی افزود: به نظر می

 .را ببریم، ممکن است چندین اتفاق متفاوت را در کشور شاهد باشیم

 ضرورت مساعد کردن فضای کسب و کار برای رونق تولید

استان کرمانشاه تاکید کرد: رونق تولید را نمی توان ایجاد کرد مگر اینکه در ابتدا فضای رئیس اتاق بازرگانی 

 .کسب و کار را مساعد کرد

https://www.mehrnews.com/news/4574969/راهکارهای-تحقق-شعار-سال-رونق-تولید-مستلزم-اصلاح-فضای-کسب-و
https://www.mehrnews.com/news/4574969/راهکارهای-تحقق-شعار-سال-رونق-تولید-مستلزم-اصلاح-فضای-کسب-و


 

وی افزود: شاخص های فضای کسب و کار نیز مشخص است و خیلی هم کار پیچیده ای نیست و هزینه 

 .زیادی هم نمی خواهد

ی کسب و کار را اصالح کنیم که قطعاً اولین قدم خواهد کاشفی تصریح و خاطرنشان کرد: ابتدا ما باید فضا

 .بود

 ها و سازمان امور مالیاتی در بحث رونق تولید بسیار اثرگذارندبانك

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: چند ارگان وجود دارد که در بحث رونق تولید نقش موثر مفید و 

 .ک ها باشندحیاتی دارند که شاید اولین اینها شاید بان

وی افزود: در این راستا بحث ارتباطات بانکی مهم است و بانک ها هم به لحاظ بحث نقدینگی و هم ارتباطی 

 .که با واحدهای تولیدی دارند، باید حتماً از انعطاف بیشتری برخوردار شوند

 خیلی از قوانین بانکی و قراردادها باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد

ازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خیلی از قوانین بانکی و قراردادها باید مورد بازنگری رئیس اتاق ب

رسد در این زمینه از جو شعار امسال می توان استفاده کرد که این اتفاق رخ مجدد قرار گیرد و به نظر می

 .دهد

نست و گفت: سازمان امور مالیاتی امروز وی سازمان امور مالیاتی را به عنوان دیگر ارگان در این زمینه موثر دا

یکی از سازمان های مهم کشور است که در بحث تولید بسیار صاحب نظر و جز یکی از عوامل اساسی در این 

زمینه و به خصوص در بحث مالیات ارزش افزوده که یکی از موارد بسیار اساسی حوزه تولید و گرفتاری حوزه 

 .تولید است، به حساب می آید

 د امسال با بهره از شعار رهبری بتوان تابوی اصالح قانون ارزش افزوده را شکستشای

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تاکید و خاطرنشان کرد: شاید بتوانیم با توجه به همین شعاری که مقام 

نیم و شاهد معظم رهبری برای امسال تعیین کردند، باالخره این تابوی اصالح قانون ارزش افزوده را بشک

 .قانون بهتری باشیم

این مسئول، بحث بیمه را یکی از ارکان اصلی برای کار تولید دانست و گفت: باید این موضوع نیز مورد 

 .بازنگری قرار گیرد

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تاکید کرد: اگر امسال بتوانیم به موارد ذکر شده بپردازیم کار بسیار 

 .مهمی خواهد بود



 

 بسیج بخش خصوصی و اساتید دانشگاهی برای تنظیم سند رونق اقتصادی

امسال طی همین یکی دو  :وی از بسیج بخش خصوصی و اساتید دانشگاهی به این منظور یاد کرد و گفت

روز گروهی از این فعاالن بخش خصوصی و اعضای دانشگاهی بسیج شده ایم و در صدد هستیم که از طریق 

ی را برای تحقق این رونق اقتصادی تنظیم و تقدیم کنیم و امیدواریم که با همکاری بخش خصوصی یک سند

 .های اقتصادی استان تبدیل به یک سند نهایی شودسایردستگاه

کاشفی کارگروه اقتصاد مقاومتی استان را بهترین جا برای این موضوع دانست و افزود: اگر مصوب شود که 

شان را بدانند و به خوبی آن را انجام دهند، می توان امیدوار بود که امسال همه ارکانی که ذکر شد وظیفه خود

 .رونق اقتصادی بیشتری داشته باشیم. ضمن اینکه از صادرات نیز در این بخش نباید غافل بود

 

 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 تامین نقدینگی واحدهای راکد بزرگترین چالش رونق تولید است
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کرمانشاه، تامین نقدینگی واحدهای راکد را بزرگترین چالش رونق تولید رئیس اتاق بازرگانی استان  -کرمانشاه

  .عنوان کرد

کیوان کاشفی عصر امروز شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبرنگار مهر،  به گزارش

ار و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه با حضور رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظه

ای قرار گرفته که بخشی از آن حاصل تالش استاندار و ها در یک مسیر توسعهداشت: کرمانشاه پس از سال

 .های نمایندگان مجلس صورت گرفته استبخش دیگری با تالش

وی افزود: چون امسال به سال رونق تولید نامگذاری شده است نسبت به جمع آوری یک برنامه راهبردی 

امیدواریم از طرف دولت به عنوان یک سند یکساله برای رونق تولید بتوانیم از آن استفاده اقدام کردیم که 

 .کنیم

توانیم معضل مالیات بر ارزش رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین با این شعار می

 .های مالیاتی دیگر را نیز طی امسال بهبود دهیمافزوده و بسیاری از بحث

https://www.mehrnews.com/news/4589821/تامین-نقدینگی-واحدهای-راکد-بزرگترین-چالش-رونق-تولید-است
https://www.mehrnews.com/news/4589821/تامین-نقدینگی-واحدهای-راکد-بزرگترین-چالش-رونق-تولید-است


 

شفی یادآور شد: امروز تأمین نقدینگی برای همه واحدها حداقل سه برابر شده است و این بزرگترین چالش کا

ها تأمین شود که بتوانند ماست اینکه باید چقدر از آن را بازار سرمایه تأمین کند و چقدر از آنها توسط بانک

 .ست که در این سند به آن پرداختیمهایی ابا ما همکاری کنند و یک طرفه هم پیش نرویم یکی از دغدغه

توانند رونق را به هایی هستند که با تسهیلگری میوی ادامه داد: بخش مالیات و تأمین اجتماعی از حوزه

 .واحدهای تولیدی برگردانند و فضای کسب و کار را بهبود بخشند

افزاری چندان به پول نیاز عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی یادآور شد: جنس بهبود وضعیت کسب و کار نرم

 .توانیم در این راستا بسیاری از مشکالت فضای کسب و کار را حل و فصل کنیمندارد، لذا می

کاشفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ایران کشور اشباعی است و سطح خرید داخلی آن محدود است لذا 

تا بتوانیم بخش صادرات در رونق تولید را در این راستا حتمًا باید به کشورهای مختلف توجه داشته باشیم 

 .حل و فصل کنیم

وی با بیان اینکه واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل ما کمتر از نرم کشوری است، افزود: در استان واحدهای 

 .بسیار خوبی داریم که امیدواریم بتوانیم آنها را به چرخه تولید برگردانیم

رنشان کرد: اگر بخش خصوصی و پیمانکاران ما بتوانند مطالبات رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاط

 .دولتی خود را دریافت کنند بسیاری از مسائل مالی و تنگناهای نقدینگی ما حل و فصل خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دنیای اقتصاد

 
 13۹۸/01/31 :تاریخ چاپ

 رئیس اتاق کرمانشاه خبر داد 

  تدارک اتاق کرمانشاه برای رونق تولید

رئیس اتاق کرمانشاه گفت: نیازمند تدوین سند رونق تولید هم در  : کرمانشاه -دنیای اقتصادالهام اکبری 

از « رونق تولید»عنوان سال گذاری امسال بهبعد ملی و هم بعد استانی هستیم. کیوان کاشفی با اشاره به نام

رفع مشکالت معیشتی مردم و بهبود طور که ایشان فرمودند سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: همان

  .وضعیت اقتصاد کشور در گرو رونق تولید است

: کرد اظهار یابیم، دست مردم رفاه و اقتصادی توسعه به توانیممی تولید رونق طریق از اینکه بیان با وی

 سمینار و همایش چند برپایی حد در فقط اینکه نه کنیم، اجرایی را تولید رونق که است این نکته ترینمهم

 آوریجمع حال در خصوصی بخش اینکه بیان با کاشفی. شود فراموش نیز سال پایان در و بماند باقی

 زمینه این در پیشنهادهایی: کرد اظهار است، استانی و ملی بعد در شعار این تحقق برای راهبردی هایبرنامه

 بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو.  شود تبدیل تولید رونق برای اجرایی سند یک به تا دهیممی هادولتی به

: کرد خاطرنشان شود، ارائه سند این تدوین برای تاثیرگذاری و مهم موارد شده تالش اینکه بیان با ایران

 شودمی تعیین هابرنامه اجرای برای نیز زمانبندی جدول و شد خواهد مشخص سند این در دستگاه هر وظیفه

 .باشد داشته وجود هافعالیت رصد امکان تا

 اعالم هابانک حوزه را است ضروری تولید رونق شدن اجرایی برای که هاییحوزه ترینمهم از یکی کاشفی

 بیان با وی. باشیم داشته پویایی و فعال بانکی سیستم باید دهد، رخ تولید رونق خواهیممی اگر: افزود و کرد

 مشتاق را هابانک باید: شد یادآور کنند، ضرر نیز هابانک که باشد ایگونهبه نباید بانکی سیستم پویایی اینکه

 مشکالت با نیز هابانک زیرا شود، برقرار دوسویه صورتبه تعامل این تا کنیم تولید از حمایت و کمک به

 دست از را خود مالی منابع هاطرح نبودن کارشناسی دلیل به موارد برخی در و هستند مواجه متعددی

 شرایط در کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس گفته به. نیست موثر آنها به فشار کردن وارد رو همین از اند،داده

 بخشی و هستند بیشتری نقدینگی نیازمند تولیدی واحدهای مواجهیم، باال تورم و ارز نرخ افزایش با که کنونی

 .شود تامین هابانک حمایت طریق از باید نقدینگی این از



 

 اظهار و دانست وکارکسب فضای بهبود را بگیرد قرار مدنظر تولید رونق در باید که دیگری موضوع کاشفی

 نیز را نشده نوشته کجا هیچ در که هادستگاه هایرویه و هابخشنامه تمام باید کار و کسب فضای بهبود: کرد

 جوش و جنب ایجاد لزوم بر وی. برود پیش شدن کوتاه و گریتسهیل سمت به روندها این همه و بگیرد بر در

 است، هابخش سایر از بیشتر مجریه قوه سهم چه اگر: شد یادآور و کرد تاکید کار و کسب فضای در تحرک و

 کار و کسب فضای بهبود بحث در نیز مقننهقوه و قضائیهقوه جمله از هابخش سایر که بگیریم نظر در باید اما

 ضروری تولید رونق برای نیز را افزوده ارزش مالیات قانون خصوصا مالیاتی قوانین اصالح کاشفی.  هستند موثر

 اجرا نیز بدتری بسیار شیوه به و است بد خود خودی به افزوده ارزش مالیات قانون: کرد تاکید و دانست

: کرد تاکید بشکنیم، را افزوده ارزش مالیات قانون اصالح تابو سال این در باید اینکه بیان با وی. شودمی

 حوزه ضرر به کمتر تا کنیم اصالح را قانون این از هاییبخش که است این بکنیم توانیممی که کاری حداقل

 آن اجرای شیوه و شود اصالح قانون این اگر: است معتقد ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو. باشد تولید

 .باشد نیز تولید بخش سود به حتی تواندمی باشد، درست نیز

 یادآوری و دانست صادرات حوزه به توجه گیرد، قرار مدنظر باید تولید رونق برای که دیگری موضوع کاشفی

 صنایعی تنها آمده پایین شدت به نیز مردم خرید قدرت آنکه دلیل به و مواجهیم تولید اشباع با کشور در: کرد

 رونق دنبال به اگر کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس گفته به. دارند صادرات در دستی که بیاورند دوام توانندمی

 خصوص این در را الزم هایزیرساخت و دهیم قرار مدنظر نیز را صادرات رونق آن کنار در باید هستیم تولید

 کردن فعال تسهیل، ستاد کردن فعال اجتماعی، تامین قوانین مانند مواردی به توجه وی. کنیم فراهم نیز

 باید تولید رونق سند تهیه برای که دانست مواردی دیگر از نیز را مرزی هایزیرساخت بهبود و راکد واحدهای

 .گیرد قرار نظر مد
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  : 477۹6شناسه خبر 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، تامین نقدینگی واحدهای راکد را بزرگترین چالش رونق تولید عنوان 

 .کرد

افزاری چندان امین نقدینگی واحدهای راکد بزرگترین چالش رونق تولید است/بهبود وضعیت کسب و کار نرمت

 به پول نیاز ندارد

کیوان کاشفی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 

ها در یک مسیر داشت: کرمانشاه پس از سال کرمانشاه با حضور رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار

های نمایندگان مجلس ای قرار گرفته که بخشی از آن حاصل تالش استاندار و بخش دیگری با تالشتوسعه

صورت گرفته است/وی افزود: چون امسال به سال رونق تولید نامگذاری شده است نسبت به جمع آوری یک 

واریم از طرف دولت به عنوان یک سند یکساله برای رونق تولید بتوانیم برنامه راهبردی اقدام کردیم که امید

توانیم از آن استفاده کنیم/رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین با این شعار می

های مالیاتی دیگر را نیز طی امسال بهبود دهیم/کاشفی معضل مالیات بر ارزش افزوده و بسیاری از بحث

دآور شد: امروز تأمین نقدینگی برای همه واحدها حداقل سه برابر شده است و این بزرگترین چالش ماست یا

ها تأمین شود که بتوانند با ما اینکه باید چقدر از آن را بازار سرمایه تأمین کند و چقدر از آنها توسط بانک

 .در این سند به آن پرداختیمهایی است که همکاری کنند و یک طرفه هم پیش نرویم یکی از دغدغه

توانند رونق را به هایی هستند که با تسهیلگری میوی ادامه داد: بخش مالیات و تأمین اجتماعی از حوزه

 .واحدهای تولیدی برگردانند و فضای کسب و کار را بهبود بخشند

افزاری چندان به پول نیاز نرمعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی یادآور شد: جنس بهبود وضعیت کسب و کار 

 .توانیم در این راستا بسیاری از مشکالت فضای کسب و کار را حل و فصل کنیمندارد، لذا می

کاشفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ایران کشور اشباعی است و سطح خرید داخلی آن محدود است لذا 

یم تا بتوانیم بخش صادرات در رونق تولید را در این راستا حتمًا باید به کشورهای مختلف توجه داشته باش

 .حل و فصل کنیم

http://toloukermanshah.ir/19/47796/%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%86/
http://toloukermanshah.ir/19/47796/%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%86/


 

وی با بیان اینکه واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل ما کمتر از نرم کشوری است، افزود: در استان واحدهای 

 .بسیار خوبی داریم که امیدواریم بتوانیم آنها را به چرخه تولید برگردانیم

خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی و پیمانکاران ما بتوانند مطالبات رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه 

 دولتی خود را دریافت کنند بسیاری از مسائل مالی و تنگناهای نقدینگی ما حل و فصل خواهد شد
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 اعضای هیات رئیسه اتاق کرمانشاه مشخص شدند

لین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه با حضور کلیه به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، او

 :اعضا تشکیل و ترکیب هیات رئیسه به شرح زیر تعیین گردید

 کیوان کاشفى به سمت رئیس

 نلسون حضرتى به سمت نایب رئیس

 حیدر کدیور به سمت نایب رئیس 

 ابراهیم خمیسى به سمت خزانه دار

 رضا سلیم ساسانی به سمت منشى
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 فرتاک نیوز
  :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 هستیم/رونق تولید در گرو رونق صادرات است  "سند رونق تولید"نیازمند تدوین 

  17۸626شناسه خبر 

13۹۸/01/1۹ 13:30:4۸  

 .هستیم استانی بعد هم و ملی بعد در هم تولید رونق سند تدوین نیازمند: گفت کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 "تولید رونق" سال عنوان به امسال نامگذاری به اشاره با کاشفی کیوان  کرمانشاه، از نیوز فرتاک گزارش به

 بهبود و مردم معیشتی مشکالت رفع فرمودند ایشان که همانطور: کرد اظهار رهبری، معظم مقام سوی از

 .است تولید رونق گرو در کشور اقتصاد وضعیت

 مهمترین: کرد عنوان برسیم، مردم رفاه و اقتصادی توسعه به توانیممی تولید رونق طریق از اینکه بیان با وی

 یا و سمینار و همایش چند برپایی شعار، حد در فقط اینکه نه کنیم، اجرایی را تولید رونق که است این نکته

 .شود فراموش نیز سال پایان در و بماند باقی هاسخنرانی در شدن کالم تکیه

 بعد در شعار این تحقق برای راهبردی هایبرنامه آوریجمع حال در خصوصی بخش اینکه بیان با کاشفی

 برای اجرایی سند یک به تا دهیم می ها دولتی به  زمینه این در پیشنهاداتی کرد اظهار است، استانی و ملی

 .شود تبدیل تولید رونق

 سند این تدوین برای تاثیرگذاری و مهم موارد شده تالش اینکه بیان با ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو

 برای نیز زمانبندی جدول و شد خواهد مشخص سند این در دستگاه هر وظیفه: کرد خاطرنشان شود، ارائه

 .باشد داشته وجود هافعالیت رصد امکان تا شود می تعیین هابرنامه اجرای

 تولید رونق اصلی عامل هابانک

 اعالم هابانک حوزه را است ضروری تولید رونق شدن اجرایی برای که هاییحوزه مهمترین از یکی کاشفی

 .باشیم داشته پویایی و فعال بانکی سیستم باید دهد، رخ تولید رونق خواهیممی اگر: افزود و کرد

 هابانک باید: شد یادآور کنند، ضرر نیز هابانک که باشد ایبگونه نباید بانکی سیستم پویایی اینکه بیان با وی

 با نیز هابانک زیرا شود، برقرار دوسویه صورت به تعامل این تا کنیم تولید از حمایت و کمک به مشتاق را
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 از را خود مالی منابع هاطرح نبودن کارشناسی دلیل به موارد برخی در و هستند مواجه متعددی مشکالت

 .نیست موثر آنها به فشار کردن وارد  رو همین از اند،داده دست

 واحدهای مواجهیم، باال تورم و ارز نرخ افزایش با که کنونی شرایط در کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس گفته به

 .شود تامین هابانک حمایت طریق از باید نقدینگی این از بخشی و هستند بیشتر نقدینگی نیازمند تولیدی

 مالیاتی قوانین و کار و کسب فضای اصالح ضرورت

 عنوان و دانست کار و کسب فضای بهبود را بگیرد قرار مدنظر تولید رونق در باید که دیگری موضوع کاشفی

 نیز را نشده نوشته کجا هیچ در که هادستگاه های رویه و هابخشنامه تمام باید کار و کسب فضای بهبود: کرد

 .برود پیش شدن کوتاه و گری تسهیل سمت به روندها این همه و بگیرد بر در

 قوه سهم چه اگر: شد یادآور و کرد تاکید کار و کسب فضای در تحرک و جوش و جنب ایجاد لزوم بر وی

 مقننه قوه و قضاییه قوه جمله از هابخش سایر که بگیریم نظر در باید اما است، هابخش سایر از بیشتر مجریه

 .هستند موثر کار و کسب فضای بهبود بحث در نیز

 و دانست ضروری تولید رونق برای نیز را افزوده ارزش بر مالیات قانون خصوصا مالیاتی قوانین اصالح کاشفی

 می اجرا هم بدتری بسیار ایشیوه به و است بد خود خودی به  افزوده ارزش بر مالیات قانون:  کرد تاکید

 .شود

 حداقل: کرد تاکید بشکنیم، را افزوده ارزش بر مالیات قانون اصالح تابو سال این در باید اینکه بیان با وی

 تولید حوزه ضرر به کمتر تا کنیم اصالح را قانون این از هایی بخش که است این بکنیم توانیم می که کاری

 .باشد

 درست نیز آن اجرای شیوه و شود اصالح قانون این اگر است، معتقد ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیئت عضو

 .باشد نیز تولید بخش سود به حتی تواندمی باشد،

 صادرات رونق گرو در تولید رونق

 یادآوری و دانست صادرات حوزه به توجه را گیرد قرار مدنظر باید تولید رونق برای که دیگری موضوع کاشفی

 صنایعی تنها آمده پایین شدت به نیز مردم خرید قدرت آنکه دلیل به و مواجهیم تولید اشباع با کشور در:  کرد

 .دارند صادرات در دستی که بیاورند دوام توانند می

 نیز را صادرات رونق آن کنار در باید هستیم تولید رونق دنبال به اگر کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس گفته به

 .کنیم فراهم نیز را خصوص این در الزم هایزیرساخت و دهیم قرار مدنظر



 

 راکد، واحدهای کردن فعال تسهیل، ستاد کردن فعال اجتماعی، تامین قوانین مانند مواردی به توجه وی

 نظر مد باید تولید رونق سند تهیه برای که دانست مواردی دیگر از نیز را...  و مرزی های زیرساخت بهبود

 .گیرد قرار

 تولید رونق استانی و ملی سند تدوین لزوم

 ثبات ایجاد سایه در باید سند این تهیه البته: افزود تولید، رونق استانی و ملی سند تدوین لزوم بر تاکید با وی

 .باشد کشور اقتصادی ثبات برای بهتری سال ۹۸ سال امیدوارم و باشد کشور کالن اقتصاد در

 در تولید رونق سند تهیه برای خصوصی بخش پیشنهادات کرد، امیدواری ابراز کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 استان مسئولین از که ایروحیه با: افزود و شود ارائه استان مسئولین به کوتاهی زمان در کرمانشاه استان

 .شود تدوین کرمانشاه برای سند این امیدواریم داریم سراغ

 .داریم ملی بعد در در سند تدوین برای هم پیشنهاداتی: کرد تاکید وی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باختر
 یات رئیسه اتاق کرمانشاه مشخص شدنداعضای ه

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، اولین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه با حضور کلیه 

 :اعضا تشکیل و ترکیب هیات رئیسه به شرح زیر تعیین گردید

 کیوان کاشفى به سمت رئیس

 نلسون حضرتى به سمت نایب رئیس

 نایب رئیس  حیدر کدیور به سمت

 ابراهیم خمیسى به سمت خزانه دار

 رضا سلیم ساسانی به سمت منشى

 

 رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ؛

 های استان، واردات داشته باشیم باید معادل نیمی از صادرات کنونی از مرز

های استان، واردات داشته مرزرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت : باید معادل نیمی از صادرات کنونی از 

  .باشیم

یوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه استان کرمانشاه امکان واردات قابل ک

توانیم واردات کاال را مناسبی داریم که می تجاری دفاترتوجهی از مرز عراق دارد، گفت : ما در کشور عراق 

 .انجام دهیم

ها را دور زد، گفت : باید حداقل معادل نیمی از صادرات کنونی توان تحریمینکه از این طریق میوی با بیان ا

های استان داریم، واردات داشته باشیم، البته واردات واقعی نه اینکه واردات در حد ترانزیت سوخت که از مرز

 .باشد
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ایران در عراق هم تاکید کرد و یادآور شد:  عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر لزوم تقویت مراکز تجاری

ما هم اکنون مراکز تجاری خوبی در سوریه و روسیه خریداری کرده ایم، اما برای فعال کردن آن نیازمند 

 .حمایت بیشتر دولت و سازمان صمت و همچنین پای کار آمدن رایزنان بازرگانی هستیم

استار رفع موانع پیش روی صدور مجوز برای برپایی نمایشگاه رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه خو

های الزم در این در عراق شد و گفت: با جدیت پیگیر برپایی نمایشگاه در سلیمانیه هستیم، اما هنوز مجوز

 .زمینه به ما داده نشده است

ن نمایشگاه را در سلیمانیه ها ارائه شود این آمادگی را داریم که بعد از ماه رمضاکاشفی عنوان کرد: اگر مجوز

 .عراق برگزار کنیم

کاشفی سپس به مشکالت متعددی که پیش روی صنعتگران و تجار وجود دارد اشاره کرد و افزود: یکی از 

 .سپاری ارزی استمهمترین مشکالت ما در حوزه تجارت و صادرات، پیمان

رکی با بانک مرکزی در زمینه رفع مشکالت وی گفت: متاسفانه هم اکنون بعد از یک سال هنوز به ادبیات مشت

 .پیمان سپاری ارزی نرسیده ایم

هایی از این است که امور مالیاتی خیز عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: به عالوه اخیرا صحبت

ل توجه های مالیاتی صادرکنندگان در نظر گرفته که اگر این کار اتفاق افتد لطمه قاببزرگی برای رفع معافیت

 .به صادرات وارد خواهد کرد

شود ها میهای پی در پی صادرات برخی از کاالهای متعددی که باعث ممنوعیتوی همچنین از دستورالعمل

 .زندهای صادراتی مینیز گالیه کرد و یادآور شد: این کار صدمه زیادی به بازار

های صادراتی استان شد و زیرساختی مرز رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین خواستار بهبود وضعیت

دهند و باید از منابع ملی ها نه فقط به استان کرمانشاه بلکه به سرتاسر کشور خدمات میتاکید کرد: این مرز

 . مند شویمها بهرههای این مرزبرای بهبود زیرساخت

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اردیبهشت



 

 باشگاه خبرنگاران جوان

 
 13۹۸اردیبهشت  7

 های بخش کشاورزی نقش آفرینی بیشتر تشکل

  .های بخش کشاورزی شدرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خواستار نقش آفرینی بیشتر تشکل

در کشور و استان به اندازه دیگر  کشاورزیی بخش صدا : کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت

 .ها بلند نیستبخش

درصد بخش کشاورزی خصوصی  ۹0های بخش کشاورزی گفت : بیش از وی با تاکید بر ضرورت تقویت تشکل

 .ها باشدتواند یک امتیاز خوب برای توسعه این بخش در صورت تقویت تشکلاست و این می

خش کاشفی با اشاره به کشاورزی بودن استان کرمانشاه تاکید کرد: توسعه استان کرمانشاه بیش از هر ب

 .دیگری در گرو توسعه بخش کشاورزی است

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه با اشاره به در پیش بودن فصل برداشت گندم افزود: اگر با ساز و کار 

مناسب برای خرید و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران اقدام نشود به راحتی شاهد قاچاق گندم در فصل 

 .ین موضوع امنیت غذایی کشور را به مخاطره خواهد انداختبرداشت خواهیم بود که ا

ای هم به ممنوعیت صادرات دام زنده داشت و افزود: این ممنوعیت رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه اشاره

سبب شده تا صادرکنندگان دام زنده به قاچاق دام رو بیاورند، این در حالی است که اگر دولت به جای 

توانست قیمت دام و بست بهتر میادرات دام زنده بر روی صادرات آن تعرفه سر به سری میممنوعیت ص

 .گوشت قرمز را در داخل کشور کنترل کند

شود داشت و هایی که برای ایجاد وزارت بازرگانی در دولت شنیده میای هم به زمزمهکاشفی در ادامه اشاره

تباهی است که از سوی دولت صورت خواهد گرفت. در حال حاضر ترین اشافزود: ایجاد وزارت بازرگانی بزرگ

هم دولت برای هماهنگ کردن دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت با مشکل مواجه است و ایجاد وزارت 

 .کند بلکه تنها پاک کردن صورت مسئله استبازرگانی نه تنها مشکالت این بخش را حل نمی



 

رمانشاه مخالفت خود را با ایجاد وزارت بازرگانی به صورت بیانیه اعالم کاشفی تأکید کرد: اتاق بازرگانی ک

 .خواهد کرد

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی نیز در ادامه این نشست با اشاره به افزایش 

زنده باید فکر  احتمال قاچاق دام زنده در پی ممنوعیت صادرات افزود: دولت به جای ممنوعیت صادرات دام

تر شود، نه این که با توان موفق عمل کرد که شرایط قاچاق دام سختمنطقی تری بکند، چرا که زمانی می

 .ممنوعیت صادرات دام زنده راه برای قاچاق دام زنده بازتر کرد

های مختلف بخش کشاورزی استان کرمانشاه خواست تا نقطه نظرات خود مصری سپس از نمایندگان تشکل

 .را برای حل مشکالت این بخش با نمایندگان مجلس در میان بگذارند

تواند به حل مشکالت بخش کشاورزی کمک کند گفت: نقد وی با تاکید بر اینکه نقد کردن به تنهایی نمی

 .های شکوفایی بخش کشاورزی را به دنبال داشته باشدتواند زمینهکردن در کنار ارائه پیشنهادات می

های هدایتی و حمایتی کشاورزی کشور نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت مدیرعامل تشکل سجاد سنجابی

ها ها برای حل مشکالت بخش کشاورزی گفت: در صورت وجود هماهنگی بین تشکلهماهنگی بین تشکل

 .توانیم شاهد شکوفایی بخش کشاورزی استان باشیممی

کشاورزی به بیان نقطه نظرات خود برای حل مشکالت های مختلف بخش در این نشست نمایندگان تشکل

 . این بخش پرداختند
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 تالش برای لغو ممنوعیت صادرات سیمان از ایران به عراق 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران خواستار تالش برای لغو ممنوعیت 

عراق گفت: مکاتباتی با استانداری کرمانشاه و ستاد روابط تجاری عراق برای  صادرات سیمان از ایران به

  .ایمرسیدگی به این موضوع داشته

با بیان اینکه سیمان یکی از مهمترین اقالم صادراتی کشورمان اتاق بازرگانی کرمانشاه  ،کیوان کاشفی رئیس

های های انجام گرفته، قراردادجه به برنامه ریزیتو با عراق کشور به آن واردات ممنوعیت: گفت  است، عراقبه 

ها برای تولید صادراتی، اشتغال فروش و وجوه دریافت شده از طرف عراقی و واردات موقت مواد اولیه این واحد



 

 .ها را با مشکالت حادی مواجه کرده استایجاد شده برای این منظور و سایر موارد، این واحد

ورت عدم توجه به این موضوع و حل و فصل آن، قطعا شاهد رکود و تعطیلی این مسئول هشدار داد در ص

های تولید سیمان در آینده نزدیک خواهیم بود، لذا لغو این ممنوعیت باید در دستور کار تعدادی از واحد

 .مسئوالن دولتی قرار بگیرد

لغو سه ماهه این ممنوعیت رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نخستین اقدام در این زمینه را طرح درخواست 

های کشورمان که قرارداد شود کارخانهواردات عنوان کرد و افزود: تعویق سه ماهه این ممنوعیت موجب می

 .فروش با طرف عراقی دارند، به تعهد خود عمل کنند

های ههای ایرانی هزینکاشفی تعهد به اجرای قراداد توسط طرفین را الزامی دانست و ادامه داد: کارخانه

اند و بعضی نیز از خارج از کشور خرید و واردات پاکت هنگفتی برای خرید پاکت سیمان صادراتی صرف کرده

 .اند که فقط مخصوص صادرات استرا انجام داده

های عربی و انگلیسی و ویژه صادرات برشمرد که کاربرد داخلی ندارد و های را منقوش به کلمهوی این پاکت

های تولید سیمان استان ویق سه ماهه این ممنوعیت موجب جلوگیری از متضرر شدن واحدبه همین دلیل تع

 .شودکرمانشاه و کشورمان می

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خواستار رایزنی الزم با 

صریح کرد: ما از اتاق بازرگانی با اتاق بازرگانی اقلیم مسئوالن عراقی در اقلیم کردستان در این راستا شد و ت

 2کردستان در حال پیگیری هستیم، اما نیاز به حمایت سطح باالتری از روابط دیپلماتیک بین مسئوالن 

 .کشور برای حل و فصل این موضوع داریم

نی موجب رونق دوباره وی ابراز امیدواری کرد که بازار سوریه و نیاز آن به سیمان با حل مساله حمل زمی

 .های سیمان استان کرمانشاه در امر صادرات شودکارخانه
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 تنظیم سند رونق تولید استان با نام کرمانشاه 

  . عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت : سند رونق تولید استان با نام کرمانشاه سرافراز تنظیم شد

تولید استان با عنوان کرمانشاه سرافراز  رونق سند : سه اتاق بازرگانی ایران گفتکیوان کاشفی عضو هیات رئی

 .به مناسبت نام گذاری این سال توسط رهبر معظم انقالب، تنظیم شد 13۹۸در سال 



 

به مناسبت نام گذاری این سال  13۹۸وی گفت : سند رونق تولید استان با عنوان کرمانشاه سرافراز در سال 

های عظم انقالب، تنظیم شد که گامی اساسی در مسیر رونق تولید و کاهش مشکالت واحدتوسط رهبر م

 .تولیدی و اقتصادی استان کرمانشاه است

های ها و دستگاهوی این اقدام مهم را با همکاری بخش خصوصی، بخش دولتی و با حضور همه افراد، نهاد

 .اداری ذیمدخل در امر تولید استان کرمانشاه بیان کرد

تواند عامل رونق و موفقیت تولید و موفقیت این سند شود، مسئولیت پذیری باال و به گفته کاشفی، آنچه می

 .های ذینفع این حوزه خواهد بودها و تشکلهای اداری، نهادمشارکت جدی همه افراد، دستگاه

ها ها و تشکلهای معمول سازمانعضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این سند در راستای مأموریت

 .تنظیم شده و بر نقش تسهیل گری ذینفعان این حوزه در آن تأکید شده است

وی انتخاب استراتژی رونق تولید و الزامات آن را مورد تاکید قرار داد و افزود: اجرای این برنامه نیازمند پذیرش 

های درگیر در حوزه فعالیت کسب ها و نهادتشکلهای اداری، ها، دستگاهکامل مسئولیت اجتماعی توسط بانک

 .های استان کرمانشاه استو کار

های رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نتیجه بخشی این برنامه را نیازمند اجرا، نظارت و پایش مناسب توسط نهاد

ارشد مدیریتی و برنامه ریزی استان عنوان کرد و گفت: الزم است تا چهار الزام آسان سازی، ارزان سازی، 

اند، در هر بوده 201۸ر جهانی در های نتایج گزارش فضای کسب و کاسریع سازی و ایمن سازی که خروجی

کار گرفته شوند تا بنگاه صورت مستمر و چرخشی بهحوزه دسترسی، انجام، اخذ نتایج و خروج برای بنگاه به

 . همواره در بهترین شرایط ممکن خود قرار گرفته و بتواند بدون مانع و وقفه تولید خود را به انجام برساند
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 آغاز فصل نو مبادالت اقتصادی بین کرمانشاه و برزیل 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه از آغاز فصل نو مبادالت اقتصادی بین کرمانشاه و برزیل خبر 

  داد

بابک ترابی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه در مورد نشست سفیر برزیل با استاندار کرمانشاه، 

 .هایی برای صادرات به کشور برزیل داریمظرفیت پتروشیمی بخش: ما در سه زمینه از جمله در گفت 



 

وی از اعالم آمادگی سفیر برزیل برای تبادل کاال به کاال با استان کرمانشاه خبر داد و گفت : اقالمی همچون 

 .تشود که مورد نیاز استان اسذرت، شکر و سویا در این حوزه به استان وارد می

های مالی و اقتصادی بین برزیل و این مسئول با بیان اینکه سفیر برزیل اعالم کرد امکان مبادالت و همکاری

ها مواجه شویم، راهکار تبادل کاال به کاال ایران وجود دارد، ادامه داد: سفیر برزیل گفت اگر چنانچه با تحریم

 .وجود دارد

، معادن و کشاورزی کرمانشاه عنوان کرد: سفیر برزیل در مورد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع

تولید نیشکر و شکر در استان کرمانشاه توسط سرمایه گذاران کشور برزیل ابراز تمایل کرد و یکی از مصوبات 

هایی این جلسه این بود که بازرگانان کرمانشاه و برزیل با همکاری سفیر برزیل و استاندار کرمانشاه، نشست

 .گزار و تفاهم نامه همکاری منعقد کنندبر

وی به دعوت سفیر برزیل از استاندار و هیات اقتصادی کرمانشاه برای سفر به این کشور اشاره کرد و افزود: 

های کشاورزی، صنعت، های کرمانشاه در بخشهای اقتصادی و توانمندیمدیران ذیربط استان به بیان ظرفیت

 .ختندمعدن، تجارت و گردشگری پردا

های اقتصادی استان کرمانشاه به زبان انگلیسی در ها و ظرفیتترابی با تصریح بر اینکه کتابچه توانمندی

اختیار سفیر برزیل قرار داده شد، گفت: در این نشست مقرر شد نیشکر در اختیار سرمایه گذاران کشور برزیل 

 .ل کشاورزی به استان کرمانشاه داده شودقرار بگیرد و در مقابل تکنولوژی تولید اتانول از این محصو

های عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با تاکید بر اینکه ظرفیت

گذاری در بخش گردشگری نیز مورد تاکید قرار گرفت، افزود: سفیر برزیل در بخش لجستیکی و حمل سرمایه

گذاری در یمی نیز اعالم آمادگی کرد و از امکان تبادل تجاری و سرمایهو نقل جاده ای، دامپروری و پتروش

 . ها سخن گفتاین بخش
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 شود لغو ممنوعیت صادرات نخود موجب رونق کشاورزی و اشتغال می



 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت : لغو ممنوعیت صادرات نخود موجب رونق کشاورزی و 

  . شوداشتغال می

با وجود باال رفتن قیمت  نخود قیمت : ناصر مرادی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت

 .های مختلف، تغییری نکرده و حتی شاهد افت قیمت خرید نخود از کشاورزان هستیمکاال

های ر سبد کاالی مصرف خانواروی گفت : نگاه برخی مسئوالن این است که صادرات نخود باید ممنوع شود تا د

ایرانی قرار بگیرد و با گران شدن قیمت هر کاالیی از قبیل گوشت، مرغ و... به فوریت شاهد قرار دادن 

عنوان نخستین راهکار هستیم که این موضوع موجب شده کشاورزان تولیدکننده ممنوعیت صادرات نخود به

 .نخود ضرر کنند

ای با مسئوالن ستاد تنظیم بازار گانی کرمانشاه بیان کرد: یکشنبه آینده جلسهعضو هیات نمایندگان اتاق بازر

شود تا ممنوعیت صادرات کشور با پیگیری و تالش کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار می

د دارد نخود برداشته شود و این اقدام بسیار مهمی است که نتیجه آن اهمیت بسیاری برای رونق تولید نخو

 .دارد

مهر ماه جاری وزارت  15وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه قطب تولید نخود در کشور است و از تاریخ 

جهاد کشاورزی با معاونت توسعه تجارت برای ممنوعیت صادرات نخود مکاتبه کرد، عنوان کرد: استانداری، 

اتاق بازرگانی، مجمع نمایندگان استان، سازمان صمت کرمانشاه و شورای ملی نخود تالش و پیگیری مستمری 

 .تی با مسئوالن کشوری برگزار شدبرای لغو ممنوعیت صادرات نخود انجام دادند و جلسا

رئیس شورای ملی نخود گفت: نهایتا معاونت توسعه تجارت در مورد ممنوعیت صادرات، نخود را از لیست 

عنوان بانی تولید نخود، موجب شد از اقالم ممنوعه حذف کرد، ولی اصرار و پیگیری مجدد جهاد کشاورزی به

 .نجام بگیرداول دی ماه گذشته ممنوعیت صادرات نخود ا

عضو مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه اوج مصرف نخود رل در فصل پاییز، ایام ماه محرم و صفر است 

ها شاهد این هستیم میزان زیادی نخود روی دست و فصل سرما اعالم کرد و گفت: با گذشتن از این روز

 .کشاورزان مانده است

رد و هزینه تولید برای کشاورزان با توجه به باال رفتن قیمت وی با بیان اینکه نخود قیمت مشخصی ندا

تومان  7000تا  5000ابزارآالت کشاورزی، محصوالت کشاورزی و... باال رفته، ولی هنوز شاهدیم نخود با نرخ 

های دیگر که صنایع بسته بندی دارند، از شود، تصریح کرد: همین نخود در استاناز کشاورزان خریداری می

 .رسدتومان نیز به فروش می 15000تا  13000



 

زند و باید دقت کنیم قیمت خرید نخود از کشاورز مرادی با تاکید بر اینکه این وضعیت به کشاورزان لطمه می

شود تولید آن رونق یابد یا کاهش پیدا کند، از زحمات مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه موجب می

شاورزان تشکر کرد و گفت: قرار است در ستاد تنظیم بازار کشور تصمیمی دلیل پیگیری برای کمک به کبه

 .برای این وضعیت اتخاذ شود

هزلر تن نخود در استان کرمانشاه تولید  110رئیس شورای ملی نخود متذکر شد: امسال پیش بینی میکنبم 

ای مهلک بر پیکر زخم دیده شود و قطعا مشکل تامین نخود مورد نیاز داخل وجود ندارد و واردات نخود ضربه

 .تولید نخود است

کند و حتی موجب وی افزود: قطعا صادرات نخود مشکلی در تامین نخود مورد نیاز داخل کشور ایجاد نمی

 .شودرونق کشاورزی و مشاغل مستقیم و غیرمستقیم این حوزه همچون بسته بندی، تولید کیسه و... می

کرمانشاه ادامه داد: نخود محصولی با نیاز آبی کم است و در ذائقه مردم عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 

شود و ما برنامه هدفمند صادراتی داریم که ممنوعیت صادرات موجب شده کشوری مثل جایگزین گوشت نمی

 .های خارجی بگیردهند جای ما را رفته رفته در بازار

استان کرمانشاه است و نمایشگاهی برای باال بردن  به گفته وی، نخود ابگوشتی بیشترین نوع نخود تولیدی

شود را معرفی هایی که با نخود طبخ میسرانه مصرف نخود برگزار کردیم تا نحوه مصرف نخود را با معرفی غذا

 .کنیم

تومانی و یارانه به تولیدکننده خارجی انتقاد کرد وگفت: سرمایه گذاری در زمینه  4200مرادی از پرداخت ارز 

د نخود در این شرایط یک ریسک بزرگ است و کشاورزان با پایین بودن قیمت نخود حاضر به فروش آن تولی

یابد و هم امکان نیستند و به سمت انبار کردن اگر پیش بروند، هم کیفیت نخود موجود در بازار کاهش می

 .ایجاد آفت و ضرر کشاورزان وجود دارد

ح برای صادرات نخود بگیرند و از سویی مانع واردات نخود شوند وی تاکید کرد: مسئوالن باید تصمیمی صحی

 تواند موجب رونق اقتصادی، رونق تولید نخود و ایجاد اشتغال در استان کرمانشاه و کشور شودو این مهم می

 

 13۹۸اردیبهشت  24

 راه اندازی تشکل روغن حیوانی و زعفران در اتاق بازرگانی کرمانشاه 



 

های روغن حیوانی و زعفران در زی اتاق بازرگانی کرمانشاه از راه اندازی تشکلرئیس کمیسیون کشاور

  .کرمانشاه خبر داد

با اشاره به اینکه اقدامات اولیه برای راه  اتاق بازرگانی کرمانشاه ناصر مرادی رئیس کمیسیون کشاورزی

های اولیه راه اندازی رد: مجوزدر اتاق بازرگانی کرمانشاه انجام شده، اظهار ک روغن حیوانیاندازی تشکل 

ها این تشکل را از اتاق بازرگانی کشور گرفته ایم و فراخوان تشکیل هیئت مدیره نیز انجام شده و همین روز

 .با برگزاری نشستی هیئت مدیره این تشکل در اتاق بازرگانی کرمانشاه شکل خواهد گرفت

حیوانی یکی از محصوالت برند دار استان کرمانشاه به  مرادی با بیان اینکه روغن کرمانشاهی معروف به روغن

های جهانی بتواند در بازار روغن کرمانشاهیرود که در کشور هم شناخته شده است احتمال اینکه شمار می

 .هم برای خود جایی باز کند، وجود دارد

افزود: این موضوع ما را به  عفران کرمانشاهی بر اساس آزمایشات انجام گرفته،ز باالی کیفیت به اشاره با  وی

های داخلی فکر راه اندازی یک تشکل برای کار کردن در حوزه تولید، فرآوری و فروش این محصول در بازار

 .و خارجی انداخت
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 دولت باید از گندمکاران بیشتر حمایت کند 

ری از قاچاق احتمالی گندم دولت باید رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت : برای جلوگی

  .از گندمکاران بیشتر حمایت کند

های مورد نیاز ،ناصر مرادی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به افزایش قیمت نهاده

، کود و ماشین آالت مورد نیاز کاشت، داشت و سم، بذرگندم کاران در سال زراعی جاری، گفت : قیمت 

تومانی اعالم شده  1700برداشت در مقایسه با سال زراعی گذشته بر اساس نرخ تورم پیش رفته، اما قیمت 

 .برای خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم باال نرفته است

وی با تاکید بر اینکه نرخ اعالم شده برای خرید تضمینی گندم به نسبت نرخ تورم پایین است، گفت : فاصله 

خ خرید تضمینی گندم با نرخ واقعی تورم باعث نارضایتی کشاورزان شده و چه بسا بتواند در فروش داشتن نر

 .ها و دالل اثرگذار باشدمحصولشان به واسطه



 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه تمامی فعالین حوزه کشاورزی بر این موضوع 

های جهانی برابری داشته باشد، اضافه کرد: دولت تضمینی گندم باید با قیمتاتفاق نظر دارند که قیمت خرید 

باید برای حمایت از تولید و کشاورزی و غنی کردن بنیه اقتصادی گندمکاران قیمت خرید تضمینی گندم را 

 .به قیمت جهانی گندم نزدیک کند

 2200قیمت باالی ارز باید رقمی حدود مرادی اضافه کرد: در حال حاضر اگر گندم را وارد کنیم با توجه به 

تومان بابت واردات هر کیلوگرم گندم بپردازیم، این در حالیست که قیمت خرید تضمینی گندم در حال حاضر 

 .های جهانی فاصله داردتومان است که با قیمت 1700

گندم به خارج از  این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگاین ایران با اشاره به ضعیف بودن احتمال قاچاق

ها به دنبال سودجویی از گندمکاران باشند، اما با توجه به اینکه کشور، گفت: ممکن است دالالن و واسطه

های نظارتی قطعا متوجه این امر خواهند شد و اجازه خارج کردن گندم از کشور باید کامیونی باشد، ارگان

با این حال احتمال قاچاق گندم هم دور از انتظار نخواهد  ها نخواهند داد.قاچاق گندم را به دالالن و واسطه

 .بود

وی گفت: اگر دولت در حمایت خود از گندمکاران تجدید نظر کند، بحث قاچاق گندم به طور کامل منتفی 

 .خواهد شد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه از گندم به عنوان یک محصول استراتژیک یاد 

دهد که هایی میدولت در حال حاضر به گندمکاران سوبسید :که مردم به آن نیاز روزانه دارند و افزود کرد

ها را از بازار باید این سوبسید را برای حمایت از گندمکاران بیشتر کند و از این طریق دست دالالن و واسطه

 . گندم کوتاه کند
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 ای جایگاه استان از نظر شاخص فضای کسب و کار پله 9ارتقای 

ای جایگاه استان از نظر شاخص فضای کسب و کار در زمستان پله ۹رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از ارتقای 

  .خبر داد ۹7

کسب و کار مربوط  محیطملی  پایش،کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت : بر اساس آخرین 

که توسط مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، شاخص فضای کسب و  ۹7تان سال به زمس

 .پله ارتقا پیدا کرده است ۹کار استان کرمانشاه 



 

های کشور از نظر شاخص بین استان 22در رتبه  6.35وی گفت : بر اساس این گزارش کرمانشاه با شاخص 

 .فضای کسب و کار قرار گرفت

فضای کسب و کار کشور را  31رئیسه اتاق ایران اضافه کرد: در فصل قبل از آن، کرمانشاه رتبه  عضو هیات

 .ای جایگاه استان هستیمپله ۹داشت و اکنون شاهد ارتقا 

به عمل آمده اصلی ترین مشکالت فضای کسب و کار که بخش  کاشفی یادآور شد: بر اساس نظرسنجی

 -ترتیب غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت اند به خصوصی استان اعالم کرده

های اجرایی ناظر بر فضای کسب و کار و دشواری تامین مالی از بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه

 .بانکها بوده است

های ا و پیگیریهای فضای کسب و کار را ایجاد حساسیت بین دستگاه هوی عوامل موثر بر بهبود شاخص

مستمر استاندار و مجموعه مدیریتی استان دانست و اظهار امیدواری کرد، با بکارگیری پیشنهادات بخش 

 .نیز همچنان شاهد بهبود فضای کسب و کار استان باشیم ۹۸خصوصی در قالب سند رونق تولید، در سال 

ها برای جلب و جذب شاخصرئیس اتاق کرمانشاه شاخص فضای کسب و کار را یکی از اصلی ترین 

های خدمات رسان در امور اقتصادی به این مهم توجه گذاری دانست و پیشنهاد کرد همه دستگاهسرمایه

 . کافی داشته باشند
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 دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه؛

 پیگیریم ممنوعیت حضور کارگران ایرانی در مرز سومار مرتفع شود 

نی کرمانشاه از پیگیری و رایزنی برای رفع این ممنوعیت خبر داد و تاکید کرد: در دبیر اتاق بازرگا

  .تالش هستیم شیوه کار در بخش عراقی مرز سومار مانند گذشته برقرار شود

کرمانشاه گفت: در گذشته روند فعالیت کارگران در مرز سومار به این  اتاق بازرگانی داریوش پناهی دبیر

کردند و در سمت عراق نیز سه روز در هفته شکل بود که در سمت ایرانی این مرز فقط کارگران ایرانی کار می

 .کارگران ایرانی و سه روز کارگران عراقی مشغول به فعالیت بودند

 .در سمت عراقی مرز فقط از کارگران این کشور استفاده شودتصمیم گرفته  عراقوی افزود: اخیرا 

 



 

دبیر اتاق کرمانشاه با بیان اینکه این تصمیم عراق چندان هم بی ربط نیست، اضافه کرد: همانطور که ما در 

ها نیز مشابه چنین تصمیمی را برای سمت کنیم آنسمت ایرانی مرز سومار از کارگران عراق استفاده نمی

 .اتخاذ کردند عراقی مرز

پناهی از پیگیری و رایزنی برای رفع این ممنوعیت خبر داد و تاکید کرد: در تالش هستیم شیوه کار در بخش 

 .عراقی مرز سومار مانند گذشته برقرار شود

کارگر  400وی دلیل اصلی این پیگیری را جلوگیری از بیکار شدن کارگران اعالم کرد و یادآور شد: نزدیک به 

 .سومار مشغول به کار هستنددر مرز 

های مهم و وی ابرازامیدواری کرد این محدودیت هرچه زودتر مرتفع شود و افزود: مرز سومار یکی از مرز

 .استراتژیک استان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پایگاه میلکان آنالین
  06:47 - 13۹۸اردیبهشت  2۸شنبه  

  662۸ خبر:کد 

 9۷پله ایی استان در شاخص فضای کسب و کار در زمستان  9صعود 

خبر  ۹7ای استان از نظر شاخص فضای کسب و کار در زمستان پله ۹رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از صعود 

 .داد

روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی اظهار کرد: بر  به گزارش پایگاه خبری میلکان آنالین به نقل از

که توسط مرکز آمار و اطالعات  ۹7اساس آخرین پایش ملی محیط کسب و کار مربوط به زمستان سال 

 .پله ارتقا پیدا کرد ۹اقتصادی اتاق ایران منتشر شد، شاخص فضای کسب و کار استان کرمانشاه 

های دیگر کشور از نظر بین استان 22در رتبه  6.35مانشاه با شاخص وی افزود: بر اساس این گزارش کر

 .شاخص فضای کسب و کار قرار گرفت

فضای کسب و کار کشور را  31عضو هیات رئیسه اتاق ایران اضافه کرد: در فصل قبل از آن، کرمانشاه رتبه 

 .ای جایگاه استان هستیمپله ۹داشت و اکنون شاهد ارتقا 

به عمل آمده اصلی ترین مشکالت فضای کسب و کار که بخش  : بر اساس نظرسنجیکاشفی یادآور شد

 –اند به ترتیب غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت خصوصی استان اعالم کرده

 از مالی تامین دشواری و کار، و کسب فضای بر ناظر اجرایی هایرویه و مقررات قوانین، ها، سیاست ثباتی بی

 .است بوده بانکها

های های فضای کسب و کار را ایجاد حساسیت بین دستگاه ها و پیگیریوی عوامل موثر بر بهبود شاخص

مستمر استاندار محترم و مجموعه مدیریتی استان دانست و اظهار امیدواری کرد که با بکارگیری پیشنهادات 

نیز همچنان شاهد بهبود فضای کسب و کار استان  ۹۸بخش خصوصی در قالب سند رونق تولید، در سال 

 .باشیم

رئیس اتاق کرمانشاه شاخص فضای کسب و کار را یکی از اصلی ترین شاخص ها برای جلب و جذب 

گذاری دانست و پیشنهاد کرد همه دستگاههای خدمات رسان در امور اقتصادی به این مهم توجه سرمایه

 .کافی نمایند

 

https://www.milkanonline.ir/بایگانی/6628


 

 تابناک کرمانشاه
  73۹۹5۸ :خبرکد 
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ری مسئوالن دولتی برای جلوگیری از تعطیلی تالش برای لغو ممنوعیت واردات سیمان به عراق / پیگی

 های سیمان ضروری است کارخانه

های عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: پیگیری مسئوالن دولتی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه

  .سیمان ضروری است

فی در مورد ممنوعیت واردات به گزارش خبرگزاری تابناک و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، کیوان کاش

سیمان به کشور عراق، اظهار کرد: مکاتباتی با استانداری کرمانشاه و ستاد روابط تجاری عراق برای رسیدگی 

 .ایمبه این موضوع داشته

کاشفی با بیان اینکه سیمان یکی از مهمترین اقالم صادراتی کشورمان به عراق است، گفت: ممنوعیت واردات 

راق با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته، قراردادهای فروش و وجوه دریافت شده از طرف آن به کشور ع

عراقی. و واردات موقت مواد اولیه این واحدها برای تولید صادراتی، اشتغال ایجاد شده برای این منظور و...، 

 .این واحدها را با مشکالت حادی مواجه کرده است

رت عدم توجه به این موضوع و حل و فصل آن، قطعا شاهد رکود و تعطیلی این مسئول هشدار داد در صو

تعدادی از واحدهای تولید سیمان در آینده نزدیک خواهیم بود، لذا لغو این ممنوعیت باید در دستور کار 

 .مسئوالن دولتی قرار بگیرد

لغو سه ماهه این ممنوعیت رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نخستین اقدام در این زمینه را طرح درخواست 

های کشورمان که قرارداد شود کارخانهواردات عنوان کرد و افزود: تعویق سه ماهه این ممنوعیت موجب می

 .فروش با طرف عراقی دارند، به تعهد خود عمل کنند

های ههای ایرانی هزینکارخانه :کاشفی تعهد به اجرای قراداد توسط طرفین را الزامی دانست و ادامه داد

اند و بعضی نیز از خارج از کشور خرید و واردات پاکت هنگفتی برای خرید پاکت سیمان صادراتی صرف کرده

 .اند که فقط مخصوص صادرات استرا انجام داده

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/739958/تلاش-برای-لغو-ممنوعیت-واردات-سیمان-به-عراق-پیگیری-مسئولان-دولتی-برای-جلوگیری-از-تعطیلی-کارخانههای-سیمان-ضروری-است
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/739958/تلاش-برای-لغو-ممنوعیت-واردات-سیمان-به-عراق-پیگیری-مسئولان-دولتی-برای-جلوگیری-از-تعطیلی-کارخانههای-سیمان-ضروری-است
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/739958/تلاش-برای-لغو-ممنوعیت-واردات-سیمان-به-عراق-پیگیری-مسئولان-دولتی-برای-جلوگیری-از-تعطیلی-کارخانههای-سیمان-ضروری-است
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/739958/تلاش-برای-لغو-ممنوعیت-واردات-سیمان-به-عراق-پیگیری-مسئولان-دولتی-برای-جلوگیری-از-تعطیلی-کارخانههای-سیمان-ضروری-است


 

های عربی و انگلیسی و ویژه صادرات برشمرد که کاربرد داخلی ندارد و های را منقوش به کلمهوی این پاکت

ویق سه ماهه این ممنوعیت موجب جلوگیری از متضرر شدن واحدهای تولید سیمان استان به همین دلیل تع

 .شودکرمانشاه و کشورمان می

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خواستار رایزنی الزم با 

ما از اتاق بازرگانی با اتاق بازرگانی اقلیم در حال  مسئوالن عراقی در اقلیم در این راستا شد و تصریح کرد:

کشور برای حل و فصل  2پیگیری هستیم، اما نیاز به حمایت سطح باالتری از روابط دیپلماتیک بین مسئوالن 

 .این موضوع داریم

ره وی ابراز امیدواری کرد که بازار سوریه و نیاز آن به سیمان با حل مسئله حمل زمینی موجب رونق دوبا

 .های سیمان استان کرمانشاه در امر صادرات شودکارخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایرنا
 رئیس اتاق بازرگانی: ممنوعیت واردات سیمان به عراق لغو شود
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رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران خواستار تالش برای  -ایرنا -کرمانشاه 

لغو ممنوعیت واردات سیمان به عراق شد و گفت: مکاتباتی با استانداری کرمانشاه و ستاد روابط تجاری عراق 

  .ایمبرای رسیدگی به این موضوع داشته

اتاق بازرگانی کرمانشاه؛ کیوان کاشفی با بیان اینکه سیمان یکی از مهمترین اقالم  به گزارش روابط عمومی

صادراتی کشورمان به عراق است، افزود: ممنوعیت واردات آن به کشور عراق با توجه به برنامه ریزی های 

این واحدها  انجام گرفته، قراردادهای فروش و وجوه دریافت شده از طرف عراقی و واردات موقت مواد اولیه

برای تولید صادراتی، اشتغال ایجاد شده برای این منظور و سایر موارد، این واحدها را با مشکالت حادی مواجه 

  .کرده است

این مسئول هشدار داد در صورت عدم توجه به این موضوع و حل و فصل آن، قطعا شاهد رکود و تعطیلی 

ک خواهیم بود، لذا لغو این ممنوعیت باید در دستور کار تعدادی از واحدهای تولید سیمان در آینده نزدی

  .مسئوالن دولتی قرار بگیرد

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نخستین اقدام در این زمینه را طرح درخواست لغو سه ماهه این ممنوعیت 

که قرارداد های کشورمان شود کارخانهواردات عنوان کرد و افزود: تعویق سه ماهه این ممنوعیت موجب می

  .فروش با طرف عراقی دارند، به تعهد خود عمل کنند

های های ایرانی هزینهکارخانه :کاشفی تعهد به اجرای قراداد توسط طرفین را الزامی دانست و ادامه داد

اند و بعضی نیز از خارج از کشور خرید و واردات پاکت هنگفتی برای خرید پاکت سیمان صادراتی صرف کرده

  .اند که فقط مخصوص صادرات استام دادهرا انج

های عربی و انگلیسی و ویژه صادرات برشمرد که کاربرد داخلی ندارد و های را منقوش به کلمهوی این پاکت

به همین دلیل تعویق سه ماهه این ممنوعیت موجب جلوگیری از متضرر شدن واحدهای تولید سیمان استان 

  .شودکرمانشاه و کشورمان می

و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خواستار رایزنی الزم با عض

مسئوالن عراقی در اقلیم کردستان در این راستا شد و تصریح کرد: ما از اتاق بازرگانی با اتاق بازرگانی اقلیم 

 2التری از روابط دیپلماتیک بین مسئوالن کردستان در حال پیگیری هستیم، اما نیاز به حمایت سطح با

  .کشور برای حل و فصل این موضوع داریم

https://www.irna.ir/news/83297493/رئیس-اتاق-بازرگانی-ممنوعیت-واردات-سیمان-به-عراق-لغو-شود


 

وی ابراز امیدواری کرد که بازار سوریه و نیاز آن به سیمان با حل مساله حمل زمینی موجب رونق دوباره 

  .های سیمان استان کرمانشاه در امر صادرات شودکارخانه

 

 

 9۷پله ای کرمانشاه در شاخص فضای کسب و کار در زمستان  9صعود 

 13۹۸اردیبهشت  2۸

ای استان از نظر شاخص فضای کسب و کار پله ۹رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، از صعود  -ایرنا -کرمانشاه 

  .خبر داد ۹7مستان در ز

براساس آخرین پایش  :روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه روز شنبه به نقل از کیوان کاشفی اعالم کرد

که توسط مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران منتشر  ۹7ملی محیط کسب و کار مربوط به زمستان سال 

  .تقا پیدا کردپله ار ۹شد، شاخص فضای کسب و کار استان کرمانشاه 

های دیگر کشور از نظر بین استان 22در رتبه  6.35وی افزود: براساس این گزارش کرمانشاه با شاخص 

  .شاخص فضای کسب و کار قرار گرفت

فضای کسب و کار کشور را  31عضو هیات رئیسه اتاق ایران اضافه کرد: در فصل قبل از آن، کرمانشاه رتبه 

  .ای جایگاه استان هستیمپله ۹ داشت و اکنون شاهد ارتقا

به عمل آمده اصلی ترین مشکالت فضای کسب و کار که بخش  کاشفی یادآور شد: براساس نظرسنجی

 -اند به ترتیب غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت خصوصی استان اعالم کرده

اجرایی ناظر بر فضای کسب و کار، و دشواری تامین مالی از های بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه

  .بانکها بوده است

های های فضای کسب و کار را ایجاد حساسیت بین دستگاه ها و پیگیریوی عوامل موثر بر بهبود شاخص

مستمر استاندار و مجموعه مدیریتی استان دانست و اظهار امیدواری کرد که با بکارگیری پیشنهادات بخش 

  .نیز همچنان شاهد بهبود فضای کسب و کار استان باشیم ۹۸خصوصی در قالب سند رونق تولید، در سال 

رئیس اتاق کرمانشاه شاخص فضای کسب و کار را یکی از اصلی ترین شاخص ها برای جلب و جذب 

م توجه گذاری دانست و پیشنهاد کرد همه دستگاههای خدمات رسان در امور اقتصادی به این مهسرمایه

  .کافی نمایند

 

 

 

https://www.irna.ir/news/83318017/صعود-9-پله-اي-كرمانشاه-در-شاخص-فضاي-كسب-و-كار-در-زمستان-97


 

 تعامل بخش خصوصی و دولت باعث رونق تولید می شود

 13۹۸اردیبهشت  2۸

تولید دانست و گقت: استاندار کرمانشاه، تعامل بخش خصوصی و دولت را باعث رونق  -ایرنا -کرمانشاه

  .بخش می تواند گره از بسیاری مشکالت اقتصادی بگشاید 2هماهنگی این 

به گزارش خبرنگار ایرنا، هوشنگ بازوند عصر شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در 

تواند هم اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: بخش خصوصی بازوی توانمند اقتصادی کشور است که می 

  .رونق تولید ایجاد کند و هم بخش اعظمی از مشکل بیکاری را مرتفع کند

وی ادامه داد: حمایت از سرمایه گذاران همواره در دستور کار دولت بوده و این سیاست با جدیت در استان 

  .کرمانشاه دنبال می شود

ک شد و گفت: ادارات و دستگاه های بازوند در ادامه خواستار تقویت واحدهای صنفی بخصوص در حوزه پوشا

  .اجرایی به همراه مراکز نظامی و انتظامی حتما خریدهای خود را از داخل استان انجام دهند

واحد صنفی در حوزه تولید پوشاک در استان با  150استاندار کرمانشاه گفت: هم اکنون بیش از یک هزار و 

  .نند که باید حمایت شوندنفر نیروی کار فعالیت می ک ۸00حدود سه هزار و 

وی تصریح کرد: حمایت از این واحدهای صنفی با خرید از آن ها میسر می شود بنابراین دستگاه های اجرایی 

  .باید به این موضوع دقت کنند

بازوند همچنین از خرید واحدهای اشتغالزا توسط بخش خصوصی و راکد گذاشتن آن ها انتقاد کرد و گفت: 

  .ها نفر بیکار و منبع درآمدی صدها نفر قطع می شودبا این کار ده 

استاندار کرمانشاه در پایان خواستار مداخله دستگاه قضایی و برخورد با چنین افرادی که یک واحد تولیدی 

را خریداری و سپس آن را راکد می کنند شد و گفت: باید با چنین افرادی قاطعانه برخورد و اجازه این کار را 

  .رفتاز آن ها گ

  .رتبه در صدر استانهای بیکار کشور قرار گرفت ۹7درصد نرخ بیکاری در سال  1۸.7استان کرمانشاه با 

 

 

 نمایشگاه رونق تولیدات داخلی در کرمانشاه برپا می شود

 

 13۹۸اردیبهشت  2۹

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه، از برپایی نمایشگاه رونق تولیدات داخلی در  -ایرنا -کرمانشاه

  .شهر کرمانشاه و در دهه اول تیر ماه امسال خبر داد

https://www.irna.ir/news/83319009/تعامل-بخش-خصوصي-و-دولت-باعث-رونق-توليد-مي-شود
https://www.irna.ir/news/83319196/نمايشگاه-رونق-توليدات-داخلي-در-كرمانشاه-برپا-مي-شود


 

در به گزارش خبرنگار ایرنا، کیوان کاشفی شامگاه شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که 

سرسرای جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: مشابه این نمایشگاه سال گذشته تحت عنوان حمایت 

  .از کاالی ایرانی نیز برگزار شد

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه تولیدکنندگان بومی حضور خواهند داشت و می توانند به معرفی محصوالت 

  .تولیدی خود بپردازند

ایی این نمایشگاه را فرصتی برای رونق تولید دانست که امسال از سوی رهبر معظم انقالب به این کاشفی، برپ

  .عنوان نامگذاری شده است

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین در خصوص برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 

  .ستگفت: کرمانشاه یکی از استان های برتر کشور در این خصوص بوده ا

وی با بیان اینکه در ارزیابی های سال گذشته کرمانشاه رتبه ششم کشور را در زمینه برگزاری شورای گفت 

  .در نظر داریم امسال جزو سه استان اول باشیم :و گوی دولت و بخش خصوصی کسب کرده، یادآور شد

بسیار خوبی برای هم افزایی کاشفی در پایان برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را فرصت 

و همفکری هرچه بیشتر مسئوالن دولتی و فعاالن این بخش دانست و گفت: خوشبختانه نتایج خوبی نیز 

  .تاکنون حاصل شده است

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایسنا
 0۹:06/  13۹۸ اردیبهشت ۸/  یکشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸020۸03773: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 نیست منطقی کنونی شرایط در "بازرگانی وزارت" احیای

 اقتصادی شرایط در بازرگانی وزارت احیای است، معتقد کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس کرمانشاه/ایسنا

 .گذاشت خواهد کشور دست روی هزینه تومان میلیاردها و نیست منطقی عنوان هیچ به کشور کنونی

 وزارت و معدن و صنعت وزارت دو تفکیک بحث اینکه بیان با ایسنا، خبرنگار با وگوگفت در کاشفی کیوان

: داد ادامه اند،کرده موافقت آن با نیز مربوطه هایکمیسیون از برخی و شده مطرح مجلس در دوباره بازرگانی

 .شود مطرح مجلس علنی صحن در طرح این بعدی مرحله در است قرار

 تفکیک این ببینیم باید اول درجه در: گفت داشت، خواهد بازرگانی وزارت احیا که پیامدهایی به اشاره با وی

 .دهد پوشش کشور در را خالئی چه است قرار

 این مشکالت و بازار تنظیم حوزه کنندمی اعالم طرح این موافقان که موضوعی مهمترین اینکه بیان با وی

 بخش در خصوصاً  آنها واردات و صادرات و محصوالت تولید حوزه در اکنون اگرچه: شد یادآور است، بخش

 .کرد نخواهد مرتفع را مشکل این بازرگانی وزارت احیا اما داریم، مشکالتی کشاورزی محصوالت

 از هردو که کشاورزی جهاد وزارت و صمت وزارت اکنون هم: افزود ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیئت عضو

 صنعت وزارت تفکیک صورت در و باشند هماهنگ هم با بازار تنظیم زمینه در توانندنمی هستند دولت ارکان

 .بود خواهد ترسخت بسیار حوزه سه این بین هماهنگی ایجاد بازرگانی و معدن و

 دولت کردن چابک و کوچک بازرگانی و معدن و صنعت حوزه ادغام از هدف گذشته در اینکه بیان با کاشفی

 کارمندان، ها،ساختمان ادغام درگیر سال چندین: کرد یادآوری شد، هزینه موضوع این برای هاسال و بود

 حداقل شود، احیا بازرگانی وزارت دوباره امروز اگر و بودیم … و درآمدی و حقوقی هایحوزه کارشناسان،

 .داشت خواهیم …و کارمندان ها،ساختمان مالی، امور کردن جدا برای کشمکش سال سه



 

 کنونی شرایط در که گذاردمی نظام و کشور دست روی هزینه تومان میلیاردها کار این است، معتقد وی

 .نیست منطقی عنوان هیچ به کشور اقتصاد

 هایسردرگمی بازرگانی وزارت احیا و صمت وزارت تفکیک ایران، بازرگانی اتاق رئیسه هیئت عضو گفته به

 داشته کار و سر مختلف حوزه چندین با باید بخش این پس این از و کندمی بیشتر نیز را خصوصی بخش

 .باشد

 اکنون هم: داد ادامه بزند، دامن نیز صنایع تضعیف به تواندمی حتی بازرگانی وزارت احیا اینکه بیان با کاشفی

 وزارت اگر اما داریم، صنایع بخش در زیادی مشکالت کنند،می عمل راستا هم بازرگانی و صنایع حوزه که

 .شد خواهد بدتر صنایع مشکالت بکوبد، بازرسی و نظارت طبل بر مدام و شود جدا بخواهد بازرگانی

 مقاومتی اقتصاد هایسیاست و توسعه سند مانند کشور باالدستی اسناد با تفکیک این عالوه به: کرد تاکید وی

 .است مغایر نیز

 .دانست تراصولی و بیشتر کارشناسی کارهای نیازمند را بازرگانی وزارت احیا مجموع در وی

 تشکیل با تواندمی دولت کنیم، تقویت را بازار تنظیم حوزه است قرار اگر: گفت کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 .کند کمک وضعیت این بهبود به داریم اکنون که هاییمجموعه همین داخل مشخص ستاد یک

 

 14:00/  13۹۸ اردیبهشت 11/  چهارشنبه

 تجارت و تولید: بندیدسته

 ۹۸02110605۹: خبر کد

 :عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران

 روابط اقتصادی ایران و سوریه باید گسترش یابد

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت با توجه به نزدیکی سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی دو کشور ایران 

های اقتصادی اتفاق افتاده است در شان دو کشور نیست و حاضر در حوزه همکاری که در حال و سوریه آنچه

  .باید به شکل قابل توجهی افزایش یابد

به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی صبح امروز )چهارشنبه( در همایش اقتصادی ایران و سوریه در اتاق بازرگانی 

ای طوالنی از جنگ و تروریسم در سوریه امروز شا هد آن هستیم هایران، اظهار کرد: خوشبختانه پس از سال



 

های مختلف به پیروزی برسند و این موضوع به معنای آن اند در حوزهکه دولت و ملت این کشور توانسته

 .است که باید کار توسعه اقتصادی در سوریه از سر گرفته شود

کرد در کنار دولت و مردم سوریه باقی بماند،  به گفته وی ایران همان طور که در دوران سخت جنگ تالش

های اقتصادی ایجاد کند، زیرا این در ایام جدید نیز به دنبال آن خواهد بود که شرایط را برای توسعه همکاری

های موجود سطح های اقتصادی کافی نیست و با توجه به ظرفیتاعتقاد وجود دارد که در حال حاضر همکاری

 .ای افزایش یابدبه شکل گسترده تواندها میهمکاری

های خود با اشاره به امضای موافقتنامه سند عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت

همکاری میان معاون اول رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر سوریه، تاکید کرد: این سند همکاری نشان 

های یش سطح تعامالت خود خواهند بود و باید با توسعه زیرساختدهنده این است که دو کشور به دنبال افزا

 .های جدید فراهم شودالزم شرایط برای این همکاری

های ها مانند ضمانتهای بالقوه قابل توجه در حوزه زیرساختکاشفی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت

ای شرایط موجود وجود دارد و امیدواریم که با ای، روابط بانکی و حمل و نقل همچنان نیاز به ارتقبیمه

 .ترین زمان ممکن فراهم شودهمکاری دو دولت این مقدمات در کوتاه

وی با بیان اینکه خبرها حاکی از آن است که برای برخی از کاالهای ایرانی تعرفه زیادی در صادرات به سوریه 

ها ای نزدیک این تعرفهمذاکرات فعلی و در آینده در نظر گرفته شده است، ابراز امیدواری کرد که در جریان

 .کاهش یافته و شرایط برای ورود کاالهای ایرانی به سوریه فراهم شود

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: ایران و سوریه از چند سال قبل با یکدیگر سند توافق 

برای اجرای کامل آن فراهم نشده است. در صورت فراهم  اند که متأسفانه هنوز شرایطتجارت آزاد امضا کرده

هایی مانند ساخت نیروگاه، های بخش خصوصی ایرانی آماده هستند تا در بخششدن مقدمات الزم شرکت

، صنایع تصفیه آب و ساختمان سازی به سوریه وارد شده و در مسیر توسعه اقتصادی این کشور ساخت جاده

 .قدم بردارند

 

 14:15/  13۹۸ اردیبهشت 23/  دوشنبه

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0223122۸2: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    



 

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 دهیم تغییر خدمات و تکنولوژی سمت به را عراق به صادرات باید

دیگر کشوری وابسته به واردات از  رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه عراقایسنا/کرمانشاه 

  .ایران نیست، گفت: باید شیوه صادرات به عراق را از کاال به تکنولوژی و خدمات تغییر دهیم

کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه عراق از دیرباز شریک تجاری اصلی ایران بوده، 

اردات برخی از کاالهای ایرانی محدودیت و ممنوعیت اعمال اظهار کرد: طی چند ماه گذشته عراق برای و

 .کرده است

ترین این کاالها برشمرد که از سال گذشته آغاز شد و ادامه داد: تا کنون مقداری صادرات وی سیمان را از مهم

های شد که اکنون با یکسان شدن سیاستسیمان به صورت غیررسمی از طریق اقلیم کردستان انجام می

 .ی، در اقلیم هم ممنوع شده استگمرک

ها برای برخی اقالم دیگر مانند بستنی، به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، مشابه این محدودیت

 .دارد وجود نیز …دوغ، ماست و 

های ها را صرفاً برای ایران اعمال کرده، گفت: بررسیشود عراق این محدودیتکاشفی با اشاره به اینکه گفته می

 .دهدما چنین چیزی را نشان نمی

ای که برای واردات از کشوری مانند ترکیه در نظر گرفته شده از ایران کمتر وی افزود: ممکن است تعرفه

تر است و با اعمال باشد، اما این تفاوت به دلیل آن است که قیمت تمام شده کاالی ایرانی از کاالی ترک پایین

 .کاال در عراق مشابه خواهد بودها قیمت هر دو این تعرفه

ها از سوی عراق یادآور شد: اولین دلیل رویکرد دولت جدید عراق کاشفی درباره دلیل اعمال این محدودیت

 .برای تحول اقتصادی و حمایت از کاالهای تولید داخل این کشور است

شود، افزود: حتی در داخل پیاده میهای حمایتی معموالً در تمام کشورهای دنیا وی با بیان اینکه این سیاست

شود و از همین رو هایی اعمال میها برای واردات برخی کاالها محدودیتکشور ما نیز به واسطه اعمال تعرفه

 .توانیم به کشور عراق چندان خرده بگیریمنمی

واسطه ذخایر عظیم شود عراق به بینی میرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اضافه کرد: از سوی دیگر پیش

نفت و گازی که دارد طی چند سال آینده به یکی از صادرکنندگان بزرگ اوپک تبدیل شود و فروش چهار، 



 

ها دهد که آن را خرج تکمیل زیرساختپنج میلیون بشکه نفت در روز ثروت عظیمی را در اختیار عراق قرار می

 .نیاز خواهد شدری از اقالم دیگر ما نیز بیو رونق واحدهای تولیدی خود خواهد کرد و نسبت به بسیا

به گفته کاشفی، البته ممکن است نیاز عراق به برخی از کاالهای استراتژیک مانند محصوالت پتروشیمی و 

 .دیگر ادامه داشته باشد و بتوانیم همچنان این محصوالت را به عراق بفروشیم سال چندین تا …

دهد عراق دیگر کشور مستاصلی که به همه چیز نیاز دارد و می وی معتقد است، مجموع این عوامل نشان

 .وارد کننده صرف است، نخواهد بود و ما نیز باید این دیدگاه را دور بریزیم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به لزوم تغییر رویکرد صادرات به عراق، خاطرنشان کرد: باید به 

 عراق به …های کشاورزی و سازندگی، خدمات فنی و مهندسی، تکنولوژی سمت صادرات تکنولوژی، تجارب

 .برویم

های مختلف های اقتصادی و همچنین تشکیل کنسرسیومکاشفی حرکت به این سمت را نیازمند تقویت تشکل

های مستقیم و یا مشترک در گذاریدر استان و کشور دانست و اضافه کرد: به عالوه باید به سمت سرمایه

 .اق برویمعر

گذاری گذاری یاد کرد و ادامه داد: با این شیوه از قِبل یک سرمایههای این شیوه صادرات و سرمایهوی از مزیت

 .ها سود بردتوان تا سالو یا صادرات تکنولوژی می

به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، این شیوه صادرات ارزش بیشتری هم نسبت به صادرات 

 .دارد …ای با وزن و حجم زیاد مانند سیمان و کااله

ای با های مشترک با عراق شویم و یا کارخانهگذاریکاشفی یادآور شد: به عالوه وقتی که ما وارد سرمایه

 .تر خواهد شدهای ایران در عراق احداث شود، پیوند ما نیز با این کشور عمیقتکنولوژی

 ۹0ها تراز تجاری بین راق نیز باید دوسویه شود، عنوان کرد: در این سالوی با بیان اینکه تعامالت ایران با ع

 .درصد به سمت ما مثبت بوده و این رویه باید کم کم به یک تجارت دو سویه تبدیل شود ۹5تا 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اضافه کرد: در هر صورت در کنار توجه به بازار عراق، نباید صرفاً به این 

 .شور محدود شویم، بلکه باید به دنبال بازارهای صادراتی جدید باشیمک

رسد در یک سال آینده ایران سهم قابل ترین این بازارها برشمرد و افزود: به نظر میوی سوریه را از مهم

  .توجهی در بازارهای این کشور داشته باشد

 



 

 12:41/  13۹۸ اردیبهشت 24/  شنبهسه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0224127۸۹: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 شودمی اندازیراه کرمانشاه در "زعفران" و "حیوانی روغن" هایتشکل

 "روغن حیوانی"های ایسنا/کرمانشاه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه از راه اندازی تشکل

  .در کرمانشاه خبر داد "زعفران"و 

ناصر مرادی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه اقدامات اولیه برای راه اندازی تشکل روغن 

حیوانی در اتاق بازرگانی کرمانشاه انجام شده، اظهار کرد: مجوزهای اولیه راه اندازی این تشکل را از اتاق 

جام شده و همین روزها با برگزاری نشستی ایم و فراخوان تشکیل هیئت مدیره نیز انبازرگانی کشور گرفته

 .هیئت مدیره این تشکل در اتاق بازرگانی کرمانشاه شکل خواهد گرفت

مرادی با بیان اینکه روغن کرمانشاهی معروف به روغن حیوانی یکی از محصوالت برند دار استان کرمانشاه به 

وزه بسته بندی و صادرات این محصول رود که در کشور هم شناخته شده است، گفت: تاکنون در حشمار می

کار نشده و با کار کاردن در این دو بخش احتمال اینکه روغن کرمانشاهی بتواند در بازارهای جهانی هم برای 

 .خود جایی باز کند، وجود دارد

تشکل  ای هم به برنامه ریزی برای راه اندازیرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه اشاره

در اتاق بازرگانی کرمانشاه داشت و با اشاره به کیفیت باالی زعفران کرمانشاهی بر اساس آزمایشات  "زعفران"

انجام گرفته، افزود: این موضوع ما را به فکر راه اندازی یک تشکل برای کار کردن در حوزه تولید، فرآوری و 

 .فروش این محصول در بازارهای داخلی و خارجی انداخت

رادی اضافه کرد: کارهای مقدماتی راه اندازی این تشکل هم در اتاق بازرگانی ایران انجام شده و به زودی م

 .فراخوان انتخاب اعضای هیئت مدیره این تشکل در استان کرمانشاه انجام خواهد شد

ص دارد، هکتار از اراضی استان به کشت زعفران اختصا 200تا  150وی با بیان اینکه در حال حاضر بین 

گفت: زعفران گیاهی چندساله با نیاز آبی کم است که از چند سال پیش توسعه کشت آن در برنامه استان 

تواند استان را در حوزه تولید، رسد وجود یک تشکل قوی بخش خصوصی میکرمانشاه قرار گرفته و به نظر می

 .فرآوری و فروش این محصول توانمندتر کند



 

ای که شواهدی مانشاه پیشینه کهنی در زمینه کشت زعفران در کشور داشته، به گونهمرادی افزود: استان کر

 .ها رفته استوجود دارد که زعفران ابتدا در استان کرمانشاه کشت می شده و از این استان به خراسان

 

 13:1۸/  13۹۸ اردیبهشت 25/  چهارشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸022513452: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 شد "حیوانی روغن" انجمن صاحب کرمانشاه

  .ایسنا/کرمانشاه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن حیوانی در کرمانشاه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار ایسنا، مجمع انتخابات هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن حیوانی 

اردیبشهت( برگزار شد و با انتخاب اعضای هیأت مدیره، این تشکل فعالیت خود  25اه، امروز )استان کرمانش

 .را آغاز کرد

داریوش پناهی دبیر اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در این جلسه با اشاره به خالی بودن جای تشکلی برای 

ن محصول برندی برای استان است و توسعه تولید و فروش روغن حیوانی در استان کرمانشاه، اظهار کرد: ای

 .باید تالش کنیم جای این روغن در بازارهای داخلی و خارجی بیش از پیش باز شود

وی با بیان اینکه روغن حیوانی به برندی برای استان کرمانشاه تبدیل شده، افزود: این روغن هیچ چیزی از 

 .زیره و پسته کرمان و یا زعفران مشهد کم ندارد

بازرگانی استان کرمانشاه ابرازامیدواری کرد، با تشکیل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن  دبیر اتاق

 .حیوانی، شاهد اعتالی جایگاه این محصول باشیم

پناهی خاطرنشان کرد: اعضای هیأت مدیره این تشکل شامل پنج عضو اصلی است که برای مدت سه سال 

 .مدت یکسال انتخاب خواهد شد شوند و یک بازرس نیز برایانتخاب می

وی با بیان اینکه دو، سه سال اول فعالیت یک تشکل مهمترین مقطع برای آن است، خاطرنشان کرد: افرادی 

ای برای انجمن روغن حیوانی باید برای هیأت مدیره انتخاب شوند که بتوانند در این مدت اقدامات ویژه

 .کرمانشاه انجام دهند



 

استان کرمانشاه اضافه کرد: این افراد باید توانمند و دارای سابقه طوالنی در زمینه تولید و دبیر اتاق بازرگانی 

 .یا صادرات روغن حیوانی باشند

 .در ادامه اعضای هیأت مدیره انجمن روغن حیوانی کرمانشاه انتخاب شدند

 

 11:00/  13۹۸ اردیبهشت 2۹/  یکشنبه   

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸022۹15120: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 شودمی برگزار "کرمانشاه تولیدی توانمندیهای" نمایشگاه

 دهه در استان تولیدی هایتوانمندی نمایشگاه برپایی از کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس کرمانشاه/ایسنا

 .داد خبر ماه تیر اول

: کرد اظهار خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای جلسه در کاشفی کیوان ایسنا، خبرنگار گزارش به

 برگزار را استان تولیدی توانمندیهای نمایشگاه شده، نامگذاری تولید رونق عنوان با که سالی در داریم بنا

 .کنیم

 یادآور داشتیم، را ایرانی کاالی از حمایت نمایشگاه برپایی موفق تجربه هم گذشته سال در اینکه بیان با وی

 .است استان تولیدی واحدهای از حمایت هانمایشگاه این برپایی از هدف: شد

 هاینشست و هاهمایش نمایشگاه، این کنار در داریم بنا: کرد خاطرنشان کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس

 .کنیم برگزار تولیدی واحدهای وضعیت بهبود هدف با نیز جانبی

 .کرد برگزار کیفیت بهترین با را نمایشگاه این هزینه، حداقل با بتوان کرد، ابرازامیدواری کاشفی

 و داشت کرمانشاه استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای عملکرد به هم ایاشاره ادامه در وی

 خوب هایاستان از و کردیم کسب را کشور ششم رتبه کشور وزارت ترازسنجی اساس بر گذشته سال: افزود

 .بودیم خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای زمینه در



 

 کیفیت و کمیت نظر از برتر استان سه جزو امسال امیدواریم: گفت کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس

 .باشیم خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای جلسات

 این: داد ادامه و کرد یاد کار و کسب فضای شاخص بعد در کرمانشاه جایگاه ایپله ۹ ارتقا از همچنین کاشفی

 .است استان خصوصی و دولتی بخش خوب هماهنگی و عملکرد نتیجه جهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فارس
 13۹۸اردیبهشت  22

 چشم امید کشاورزان به تصمیم مسؤوالن برای لغو ممنوعیت صادرات نخود

ممنوعیت صادرات نخود،  عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید در زمینه لغو

  .هرچه زودتر اقدام کند

عنوان یک محصول استراتژیک در استان به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، محصول کشاورزی نخود به

کرمانشاه، مشتریان بسیاری در سراسر دنیا دارد که وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت صادراتی آن گذاشته و 

 .ورزان، کارشناسان و افراد صاحب نظر قرار گرفته استاین وضعیت مورد اعتراض کشا

کیوان کاشفی اظهار کرد: نخود از محصوالت استراتژیک استان کرمانشاه است که تمام مراحل کاشت، داشت 

 .گیردو برداشت آن در استان انجام می

مطلوبی برای تولید نخود عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از لحاظ شرایط اقلیمی، زمینه 

شود و این در حالی است در استان کرمانشاه وجود دارد، گفت: فرآوری در زمینه استفاده از نخود انجام نمی

تولید کرد و   توان در استانبندی نخود را میهای مختلف و بستهکه آرد نخود، کمپوت، سورتینگ در اندازه

 .انجام داد

وری از محصول نخود وجود دارد و امکان استفاده از نخود امکانات در زمینه بهرهحداقل  :وی خاطرنشان کرد

 .در زمینه تولید مواد دارویی هم وجود دارد

اندازی شود، افزود: در کاشفی با تاکید بر اینکه صنایع تکمیلی باید در زمینه استفاده از محصول نخود راه

 .نه برای تسهیالت در نظر گرفتیم که باید مجدد احیا شودگذاری هستیم و یارامرحله تشکیل هیأت سرمایه

های اقتصاد مقاومتی باید وری نخود در طرحهای بهرهرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اینکه طرح

گنجانده شود، عنوان کرد: نخود کرمانشاه بسیار مرغوب است و صنایع تکمیلی باید در داخل استان کرمانشاه 

 .شته باشدوجود دا

بندی آرد و مواد غذایی باید اقدامات مناسب انجام بگیرد، وی با تصریح بر اینکه در حوزه صنعتی فرآوری بسته

گفت: چند سمینار شورای نخود برگزار کردیم تا ایجاد فرهنگ غذایی استفاده از نخود ترویج یابد و مردم 

 .منیزیم، کربوهیدات و فیبر استمطلع شوند این محصول منبع سرشار از پروتئین، کلسیم، 



 

سازی استفاده از نخود وجود دارد و های زیادی برای فرهنگاین کارشناس مسائل اقتصادی متذکر شد: روش

 .مردم باید از مزایای استفاده از نخود در تغذیه خود مطلع باشند

م و نمونه مشابه آن در داخل آوری و برداشت مکانیزه نخود را وارد کردیوی با اشاره به اینکه دستگاه جمع

 .شودساخته شد، گفت: این دستگاه موجب کاهش هزینه و کمک به کشاورزان می

وزارت جهاد کشاورزی باید در  :وی از انجام اقدامات کارشناسی برای رونق تولید نخود خبر داد و یادآور شد

 .زمینه لغو ممنوعیت صادرات نخود، هر چه زودتر اقدام کند

پایان از رویدادی بزرگ در زمینه کمک به رونق تولید محصول نخود خبر داد و گفت: جشنواره کاشفی در 

کنیم که اقدامی مهم و بزرگ است و موجب آشنایی هر چه بیشتر نخود را در فصل برداشت نخود برگزار می

ح بازارهای خارجی تواند فتح بابی برای فتشود و از سویی میمردم و باال رفتن سرانه مصرف این محصول می

 .باشد

مدیر اجرایی پروژه ارتقای امنیت غذایی استان کرمانشاهنیز، اظهار داشت: نخود محصولی با ارزش غذایی  

شود و نیاز آبی کمی دارد و در شرایط خشک اقلیمی کشور باالتر از گوشت است که در شرایط دیم تولید می

 .مردم باشدتواند محصولی بسیار پرفایده در سبد غذایی می

 23درصد پروتئین دارد و این در حالی است که گوشت  30پرست ادامه داد: این محصول حدود رضا حق

تواند غذایی سالم با هزینه کم در سفره درصد پروتئین دارد، همچنین نخود قیمت بسیار کمی دارد و می

 .مردم باشد

هزار لیتر آب نیاز  15هر کیلوگرم گوشت به  به گفته دانشیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، برای تولید

 .شودهزار لیتر آب مصرف میاست ولی برای تولید یک کیلوگرم نخود، یک

شود و کند ولی مصرف نخود موجب تصفیه خون میپرست بیان کرد: مصرف گوشت خون را اسیدی میحق

 .کندبه سالمت کبد و افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن کمک می

ره به وجود الیاف گیاهی مفید در نخود، گفت: نخود دارای کربوهیدرات، کلسیم و منیزیم است و وی با اشا

 .کندمصرف نخود از بروز پوکی استخوان جلوگیری می

مدیر اجرایی پروژه ارتقای امنیت غذایی استان کرمانشاه مصرف سرانه سالیانه نخود برای هر شهروند ایرانی 

سازی در راستای باال رفتن سرانه مصرف این ها برای فرهنگخواستار تالش رسانه کیلوگرم بیان کرد و 2.5را 

 .ماده غذایی ارزشمند در بین مردم شد

 



 

 13۹۸اردیبهشت  2۸

 ای کرمانشاه در شاخص بهبود فضای کسب و کارپله 9صعود 

ای استان از نظر شاخص بهبود فضای کسب و کار در پله ۹رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، از صعود 

  .خبر داد ۹7زمستان 

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از اتاق بازرگانی کرمانشاه، کیوان کاشفی اظهار داشت: براساس 

دی که توسط مرکز آمار و اطالعات اقتصا ۹7آخرین پایش ملی محیط کسب و کار مربوط به زمستان سال 

 .پله ارتقا پیدا کرد ۹اتاق ایران منتشر شد، شاخص فضای کسب و کار استان کرمانشاه 

های دیگر کشور از نظر در رتبه بیست و دوم استان 6.35وی افزود: براساس این گزارش، کرمانشاه با شاخص 

 .شاخص فضای کسب و کار قرار گرفت

فضای کسب و کار  31فصل قبل از آن، کرمانشاه رتبه رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اضافه کرد: در 

 .ای جایگاه استان هستیمپله ۹کشور را داشت و اکنون شاهد ارتقا 

ترین مشکالت فضای کسب و کار که بخش خصوصی انجام شده، اصلیکاشفی یادآور شد: براساس نظرسنجی

ثباتی ت قیمت مواد اولیه و محصوالت، بیبینی بودن و تغییرااند به ترتیب غیرقابل پیشاستان اعالم کرده

ها های اجرایی ناظر بر فضای کسب و کار و دشواری تامین مالی از بانکها، قوانین، مقررات و رویهسیاست

 .بوده است

های فضای کسب و کار را ایجاد حساسیت بین عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، عوامل موثر بر بهبود شاخص

ای مستمر استاندار و مجموعه مدیریتی استان اعالم کرد و اظهار داشت: امیدواریم با هها و پیگیریدستگاه

نیز همچنان شاهد بهبود فضای  ۹۸کارگیری پیشنهادات بخش خصوصی در قالب سند رونق تولید، در سال به

 .کسب و کار استان باشیم

گذاری دانست و جذب سرمایهها برای جلب ترین شاخصکاشفی شاخص فضای کسب و کار را یکی از اصلی

 .رسان در امور اقتصادی به این مهم توجه کافی داشته باشندهای خدماتو پیشنهاد کرد همه دستگاه

 13۹۸اردیبهشت  31

 کند بازگشایی مرز خسروی مسیر جدیدی از ترانزیت را به سمت سوریه باز می

کاال به سوریه در صورت بازگشایی از طریق مرز رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: بخشی از ترانزیت 

 شودخسروی انجام می



 

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از اتاق بازرگانی کرمانشاه، کیوان کاشفی اظهار داشت: تمام 

ترین مرز رسمی کشور به عتبات توانند از نزدیکهای الزم در مرز خسروی فراهم شده و زائران میزیرساخت

 .عالیات سفر کنند

هایی در دیالی عراق، استان مجاور مرز وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته به دلیل وجود ناامنی

بینی شده بخشی از ترانزیت کاال به سوریه در خسروی، از این مرز به صورت محدود استفاده شد،گفت: پیش

میلیون دالر  ۸00میزان صادرات از مرز خسروی  ۹6تا  ۹5صورت بازگشایی از مرز خسروی انجام شود؛ سال 

 .میلیون دالر کاهش یافته است 300تا  200سال اخیر به  2بوده و این میزان در 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: با بازگشایی این مرز و با توجه به ارتباطات اقتصادی با اتاق بازرگانی 

میلیارد دالر صادرات از این مرز وجود صادی در این استان، امکان یکاستان دیالی عراق و ایجاد رونق اقت

 .دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خبرگزاری مهر
 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 شودهای استان کرمانشاه برگزار مینمایشگاه توانمندی

 13۹۸اردیبهشت  2۸

به مناسبت سال  های این استانرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از برگزاری نمایشگاه توانمندی_کرمانشاه

 .رونق تولید خبر داد

، کیوان کاشفی شامگاه شنبه در سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبرنگار مهربه گزارش 

های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رتبه ششم کشور اظهار داشت: استان کرمانشاه به لحاظ فعالیت

 .را کسب کرد

استان برتر در رابطه با  3وی افزود: امیدوارم با برنامه ریزی هایی که برای امسال در نظر گرفتیم بتوانیم جزو 

 .جلسات و کیفیت مطالب دست پیدا کنیم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه به ارتقا وضعیت کسب و کار استان کرمانشاه طی سال گذشته اشاره کرد 

کشور طی زمستان سال گذشته نوید خوبی بود و این فاصله  23داشت: قرار گرفتن استان در رتبه و ابراز 

 .برای اولین بار در استان ایجاد شده است

های استان را به مناسبت سال روز اول تیر ماه نمایشگاه توانمندی 10وی عنوان کرد: سعی بر این است که 

 .رونق تولید برگزار کنیم

های جانبی را داشته باشیم و با کنیم همایشکرد: امسال ضمن برگزاری نمایشگاه سعی میکاشفی تصریح 

 بگذاریم نمایش به را …های مختلف مثل کشاورزی، صنعت و کیفیت بهتری هم بخشی از توانمندیها در حوزه

 .دهیم ارائه تولیدی واحدهای وضعیت شدن بهتر برای راهکارهایی تولید رونق سال مناسبت به هم و

 

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 دهیم تغییر خدمات و تکنولوژی سمت به را عراق به صادرات باید

https://www.mehrnews.com/news/4620223/نمایشگاه-توانمندی-های-استان-کرمانشاه-برگزار-می-شود
https://www.mehrnews.com/news/4620223/نمایشگاه-توانمندی-های-استان-کرمانشاه-برگزار-می-شود
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه عراق دیگر کشوری وابسته به واردات از ایران نیست، گفت: 

  .دهیم باید شیوه صادرات به عراق را از کاال به تکنولوژی و خدمات تغییر

، با بیان اینکه عراق از دیرباز شریک تجاری اصلی ایران بوده، مهرکیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار 

اظهار کرد: طی چند ماه گذشته عراق برای واردات برخی از کاالهای ایرانی محدودیت و ممنوعیت اعمال 

 .کرده است

ال گذشته آغاز شد و ادامه داد: تا کنون مقداری صادرات ترین این کاالها برشمرد که از سوی سیمان را از مهم

های شد که اکنون با یکسان شدن سیاستسیمان به صورت غیررسمی از طریق اقلیم کردستان انجام می

 .گمرکی، در اقلیم هم ممنوع شده است

یگر مانند بستنی، ها برای برخی اقالم دبه گفته عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، مشابه این محدودیت

 .دارد وجود نیز …دوغ، ماست و 

های عمال کرده، گفت: بررسیها را صرفاً برای ایران اشود عراق این محدودیتکاشفی با اشاره به اینکه گفته می

 .دهدما چنین چیزی را نشان نمی

شده از ایران کمتر ای که برای واردات از کشوری مانند ترکیه در نظر گرفته وی افزود: ممکن است تعرفه

تر است و با اعمال باشد، اما این تفاوت به دلیل آن است که قیمت تمام شده کاالی ایرانی از کاالی ترک پایین

 .ها قیمت هر دو کاال در عراق مشابه خواهد بوداین تعرفه

لت جدید عراق ها از سوی عراق یادآور شد: اولین دلیل رویکرد دوکاشفی درباره دلیل اعمال این محدودیت

 .برای تحول اقتصادی و حمایت از کاالهای تولید داخل این کشور است

شود، افزود: حتی در داخل های حمایتی معموالً در تمام کشورهای دنیا پیاده میوی با بیان اینکه این سیاست

شود و از همین رو هایی اعمال میها برای واردات برخی کاالها محدودیتکشور ما نیز به واسطه اعمال تعرفه

 .توانیم به کشور عراق چندان خرده بگیریمنمی

شود عراق به واسطه ذخایر عظیم بینی میرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اضافه کرد: از سوی دیگر پیش

نفت و گازی که دارد طی چند سال آینده به یکی از صادرکنندگان بزرگ اوپک تبدیل شود و فروش چهار، 

ها دهد که آن را خرج تکمیل زیرساختلیون بشکه نفت در روز ثروت عظیمی را در اختیار عراق قرار میپنج می

 .نیاز خواهد شدو رونق واحدهای تولیدی خود خواهد کرد و نسبت به بسیاری از اقالم دیگر ما نیز بی

ند محصوالت پتروشیمی و به گفته کاشفی، البته ممکن است نیاز عراق به برخی از کاالهای استراتژیک مان

 .دیگر ادامه داشته باشد و بتوانیم همچنان این محصوالت را به عراق بفروشیم سال چندین تا …



 

دهد عراق دیگر کشور مستاصلی که به همه چیز نیاز دارد و وی معتقد است، مجموع این عوامل نشان می

 .ا دور بریزیموارد کننده صرف است، نخواهد بود و ما نیز باید این دیدگاه ر

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به لزوم تغییر رویکرد صادرات به عراق، خاطرنشان کرد: باید به 

 عراق به …های کشاورزی و سمت صادرات تکنولوژی، تجارب سازندگی، خدمات فنی و مهندسی، تکنولوژی

 .برویم

های مختلف های اقتصادی و همچنین تشکیل کنسرسیومتشکلکاشفی حرکت به این سمت را نیازمند تقویت 

های مستقیم و یا مشترک در گذاریدر استان و کشور دانست و اضافه کرد: به عالوه باید به سمت سرمایه

 .عراق برویم

اری گذگذاری یاد کرد و ادامه داد: با این شیوه از قِبل یک سرمایههای این شیوه صادرات و سرمایهوی از مزیت

 .ها سود بردتوان تا سالو یا صادرات تکنولوژی می

به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، این شیوه صادرات ارزش بیشتری هم نسبت به صادرات 

 .دارد …کاالهای با وزن و حجم زیاد مانند سیمان و 

ای با ا عراق شویم و یا کارخانههای مشترک بگذاریکاشفی یادآور شد: به عالوه وقتی که ما وارد سرمایه

 .تر خواهد شدهای ایران در عراق احداث شود، پیوند ما نیز با این کشور عمیقتکنولوژی

 ۹0ها تراز تجاری بین وی با بیان اینکه تعامالت ایران با عراق نیز باید دوسویه شود، عنوان کرد: در این سال

 .باید کم کم به یک تجارت دو سویه تبدیل شود درصد به سمت ما مثبت بوده و این رویه ۹5تا 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اضافه کرد: در هر صورت در کنار توجه به بازار عراق، نباید صرفاً به این 

 .کشور محدود شویم، بلکه باید به دنبال بازارهای صادراتی جدید باشیم

رسد در یک سال آینده ایران سهم قابل افزود: به نظر میترین این بازارها برشمرد و وی سوریه را از مهم

  .توجهی در بازارهای این کشور داشته باشد

 

 شودمی اندازیراه کرمانشاه در "زعفران" و "حیوانی روغن" هایتشکل

 "روغن حیوانی"های ایسنا/کرمانشاه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه از راه اندازی تشکل

  .در کرمانشاه خبر داد "زعفران"و 



 

، با اشاره به اینکه اقدامات اولیه برای راه اندازی تشکل روغن حیوانی مهرناصر مرادی در گفت و گو با خبرنگار 

در اتاق بازرگانی کرمانشاه انجام شده، اظهار کرد: مجوزهای اولیه راه اندازی این تشکل را از اتاق بازرگانی 

اخوان تشکیل هیئت مدیره نیز انجام شده و همین روزها با برگزاری نشستی هیئت مدیره ایم و فرکشور گرفته

 .این تشکل در اتاق بازرگانی کرمانشاه شکل خواهد گرفت

مرادی با بیان اینکه روغن کرمانشاهی معروف به روغن حیوانی یکی از محصوالت برند دار استان کرمانشاه به 

خته شده است، گفت: تاکنون در حوزه بسته بندی و صادرات این محصول رود که در کشور هم شناشمار می

کار نشده و با کار کاردن در این دو بخش احتمال اینکه روغن کرمانشاهی بتواند در بازارهای جهانی هم برای 

 .خود جایی باز کند، وجود دارد

ه برنامه ریزی برای راه اندازی تشکل ای هم برئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه اشاره

در اتاق بازرگانی کرمانشاه داشت و با اشاره به کیفیت باالی زعفران کرمانشاهی بر اساس آزمایشات  "زعفران"

انجام گرفته، افزود: این موضوع ما را به فکر راه اندازی یک تشکل برای کار کردن در حوزه تولید، فرآوری و 

 .ارهای داخلی و خارجی انداختفروش این محصول در باز

مرادی اضافه کرد: کارهای مقدماتی راه اندازی این تشکل هم در اتاق بازرگانی ایران انجام شده و به زودی 

 .فراخوان انتخاب اعضای هیئت مدیره این تشکل در استان کرمانشاه انجام خواهد شد

اضی استان به کشت زعفران اختصاص دارد، هکتار از ار 200تا  150وی با بیان اینکه در حال حاضر بین 

گفت: زعفران گیاهی چندساله با نیاز آبی کم است که از چند سال پیش توسعه کشت آن در برنامه استان 

تواند استان را در حوزه تولید، رسد وجود یک تشکل قوی بخش خصوصی میکرمانشاه قرار گرفته و به نظر می

 .تر کندفرآوری و فروش این محصول توانمند

ای که شواهدی مرادی افزود: استان کرمانشاه پیشینه کهنی در زمینه کشت زعفران در کشور داشته، به گونه

 .ها رفته استوجود دارد که زعفران ابتدا در استان کرمانشاه کشت می شده و از این استان به خراسان

 

 

 

 

 



 

 دنیای اقتصاد

 13۹۸/02/15 :تاریخ چاپ

 ها از واردات سیمان ممانعت عراقی

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در مورد ممنوعیت واردات سیمان  : کرمانشاه –دنیای اقتصاد الهام اکبری 

به کشور عراق اظهار کرد: مکاتباتی با استانداری کرمانشاه و ستاد روابط تجاری عراق برای رسیدگی به این 

ترین اقالم صادراتی کشورمان به عراق است با بیان اینکه سیمان یکی از مهمکیوان کاشفی  .ایمموضوع داشته

های انجام گرفته، قراردادهای فروش و وجوه دریافت ریزیگفت: ممنوعیت واردات آن به عراق با توجه به برنامه

شده برای این  شده از طرف عراقی و واردات موقت مواد اولیه این واحدها برای تولید صادراتی، اشتغال ایجاد

  .منظور و...، این واحدها را با مشکالت حادی مواجه کرده است

 تعطیلی و رکود شاهد قطعا آن، فصل و حل و موضوع این به توجهیبی صورت در: داد هشدار مسوول این

 دستور در باید ممنوعیت این لغو رو این از بود، خواهیم نزدیک آینده در سیمان تولید واحدهای از تعدادی

 درخواست طرح را زمینه این در اقدام نخستین کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس. بگیرد قرار دولتی مسووالن کار

 شودمی موجب ممنوعیت این ماهه سه تعویق: افزود و کرد اعالم واردات ممنوعیت این ماهه سه لغو

 اجرای به تعهد کاشفی. کنند عمل خود تعهد به دارند، عراقی طرف با فروش قرارداد که کشورمان هایکارخانه

 پاکت خرید برای هنگفتی هایهزینه ایرانی هایکارخانه: داد ادامه و دانست الزامی را طرفین ازسوی قرارداد

 فقط که اندداده انجام را پاکت واردات و خرید کشور از خارج از نیز بعضی و اندکرده صرف صادراتی سیمان

 .است صادرات مخصوص

 

 به و ندارد داخلی کاربرد که برشمرد صادرات ویژه و انگلیسی و عربی هایکلمه به منقوش را هاپاکت این وی

 استان سیمان تولید واحدهای شدن متضرر از جلوگیری موجب ممنوعیت این ماههسه تعویق دلیل همین

 استان نمایندگان مجمع و استاندار از ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو. شودمی کشورمان و کرمانشاه

 بازرگانی اتاق از ما: کرد تصریح و شد راستا این در اقلیم در عراقی مسووالن با الزم رایزنی خواستار کرمانشاه

 بین دیپلماتیک روابط از باالتری سطح حمایت به نیاز اما هستیم، پیگیری حال در اقلیم بازرگانی اتاق با

 .داریم موضوع این فصل و حل برای کشور دو مسووالن

 

 13۹۸/02/25 :تاریخ چاپ



 

 ممنوعیت صادرات محصول کشاورزی در کرمانشاه 

 رسید « نخود»ها به چالش

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار کرد: قیمت  : کرمانشاه –دنیای اقتصاد احسان اکبری 

تغییری نکرده و حتی شاهد افت قیمت خرید نخود از نخود با وجود باال رفتن قیمت کاالهای مختلف، 

  .کشاورزان هستیم

 مصرف کاالی سبد در تا شود ممنوع باید نخود صادرات که است این مسووالن برخی نگاه: داد ادامه مرادی

 تالش و پیگیری با کشور بازار تنظیم ستاد مسووالن با ایجلسه: کرد اظهار وی. بگیرد قرار ایرانی خانوارهای

 این و شود برداشته نخود صادرات ممنوعیت تا شودمی برگزار کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس کاشفی، کیوان

 استان اینکه به اشاره با وی. دارد نخود تولید رونق برای بسیاری اهمیت آن نتیجه که است مهمی بسیار اقدام

 تجارت توسعه معاونت با کشاورزی جهاد وزارت مهر 15 تاریخ از و است کشور در نخود تولید قطب کرمانشاه

 سازمان استان، نمایندگان مجمع بازرگانی، اتاق استانداری،: گفت کرد مکاتبه نخود صادرات ممنوعیت برای

 دادند انجام نخود صادرات ممنوعیت لغو برای مستمری پیگیری و تالش نخود ملی شورای و کرمانشاه صمت

 توسعه معاونت نهایتا: کرد خاطرنشان نخود ملی شورای رئیس. شد برگزار کشوری مسووالن با جلساتی و

 مجدد پیگیری و اصرار ولی کرد حذف ممنوعه اقالم فهرست از را نخود صادرات، ممنوعیت مورد در تجارت

 انجام نخود صادرات ممنوعیت گذشته ماه دی اول از شد موجب نخود، تولید بانی عنوانبه کشاورزی جهاد

 .بگیرد

 

 فصل و صفر و محرم ماه ایام پاییز، فصل در را نخود مصرف اوج کرمانشاه بازرگانی اتاق نمایندگان مجمع عضو

 کشاورزان دست روی نخود زیادی میزان هستیم این شاهد روزها این از گذشتن با: گفت و کرد اعالم سرما

 رفتن باال به توجه با کشاورزان برای تولید هزینه و ندارد مشخصی قیمت نخود اینکه بیان با وی. است مانده

 تا 5000 نرخ با نخود شاهدیم هنوز ولی رفته باال کشاورزی محصوالت و کشاورزی ابزارآالت قیمت

 بسته صنایع که دیگر هایاستان در نخود همین: کرد تصریح شود،می خریداری کشاورزان از تومان7000

 به وضعیت این اینکه بر تاکید با مرادی. رسدمی فروش به نیز تومان هزار15 تا هزار13 از دارند، بندی

 کاهش یا یابد رونق آن تولید شودمی موجب کشاورز از نخود خرید قیمت که چرا زند،می لطمه کشاورزان

 تشکر کشاورزان به کمک برای پیگیری دلیلبه کرمانشاه استان کشاورزی جهاد مدیرکل زحمات از کند، پیدا

 .شود اتخاذ وضعیت این برای تصمیمی کشور بازار تنظیم ستاد در است قرار: گفت و کرد

 



 

 و شود تولید استان در نخود تن هزار 110 کنیممی بینیپیش امسال: شد متذکر نخود ملی شورای رئیس

 تولید دیده زخم پیکر بر مهلک ایضربه نخود واردات ندارد، وجود داخل نیاز مورد نخود تامین مشکل قطعا

 و کندنمی ایجاد کشور داخل نیاز مورد نخود تامین در مشکلی نخود صادرات قطعا: افزود وی. است نخود

 کیسه تولید و بندیبسته همچون حوزه این غیرمستقیم و مستقیم مشاغل و کشاورزی رونق موجب حتی

 در و است کم آبی نیاز با محصولی نخود: داد ادامه کرمانشاه بازرگانی اتاق نمایندگان هیات عضو. شودمی

 شده موجب صادرات ممنوعیت که داریم صادراتی هدفمند برنامه ما و شودنمی گوشت جایگزین مردم ذائقه

 نوع بیشترین آبگوشتی نخود وی، گفته به. بگیرد خارجی بازارهای در رفته رفته را ما جای هند مثل کشوری

 نحوه تا کردیم برگزار نخود مصرف سرانه بردن باال برای نمایشگاهی و است کرمانشاه استان تولیدی نخود

 .کنیم معرفی را شودمی طبخ نخود با که غذاهایی معرفی با را نخود مصرف

 

 زمینه در گذاریسرمایه: وگفت کرد انتقاد خارجی تولیدکننده به یارانه و تومانی 4200 ارز پرداخت از مرادی

 آن فروش به حاضر نخود قیمت بودن پایین با کشاورزان و است بزرگ ریسک یک شرایط این در نخود تولید

 امکان هم و یابدمی کاهش بازار در موجود نخود کیفیت هم بروند، پیش اگر کردن انبار سمت به و نیستند

 نخود صادرات برای صحیح تصمیمی باید مسووالن: کرد تاکید وی.  دارد وجود کشاورزان ضرر و آفت ایجاد

 ایجاد و نخود تولید رونق اقتصادی، رونق موجب تواندمی مهم این و شوند نخود واردات مانع سویی از و بگیرند

 .شود کشور و کرمانشاه استان در اشتغال

 

 13۹۸/02/2۹ :تاریخ چاپ

 رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تشریح کرد 

 جایگزین کاال در صادرات به عراق 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه عراق دیگر کشوری  : کرمانشاه –دنیای اقتصاد الهام اکبری 

وابسته به واردات از ایران نیست، گفت: باید شیوه صادرات به عراق را از کاال به تکنولوژی و خدمات تغییر 

 دهیم. کیوان کاشفی با بیان اینکه عراق از دیرباز شریک تجاری اصلی ایران بوده، اظهار کرد: طی چند ماه

  .گذشته عراق برای واردات برخی از کاالهای ایرانی محدودیت و ممنوعیت اعمال کرده است

 



 

 صادرات مقداری تاکنون: داد ادامه و شد آغاز گذشته سال از که برشمرد کاالها این ترینمهم از را سیمان وی

 هایسیاست شدن یکسان با اکنون که شدمی انجام کردستان اقلیم طریق از غیررسمی صورتبه سیمان

 هامحدودیت این مشابه ایران، بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو گفته به. است شده ممنوع هم اقلیم در گمرکی،

 شودمی گفته اینکه به اشاره با کاشفی. دارد وجود نیز ماست و دوغ بستنی، همچون دیگر اقالم برخی برای

 وی.دهدنمی نشان را چیزی چنین ما هایبررسی: گفت کرده اعمال ایران برای صرفا را هامحدودیت این عراق

 باشد، کمتر ایران از شده گرفته نظر در ترکیه مانند کشوری از واردات برای که ایتعرفه است ممکن: افزود

 این اعمال با و است ترپایین ترک کاالی از ایرانی کاالی شده تمام قیمت که است آن دلیل به تفاوت این اما

 سوی از هامحدودیت این اعمال دلیل درباره کاشفی. بود خواهد مشابه عراق در کاال دو هر قیمت هاتعرفه

 تولید کاالهای از حمایت و اقتصادی تحول برای عراق جدید دولت رویکرد دلیل نخستین: شد یادآور عراق

 .است کشور این داخل

 

 داخل در حتی: افزود شودمی پیاده دنیا کشورهای تمام در معموال حمایتی هایسیاست این اینکه بیان با وی

 رو همین از و شودمی اعمال هاییمحدودیت کاالها برخی واردات برای هاتعرفه اعمال واسطه به نیز ما کشور

 بینیپیش دیگر سوی از: کرد اضافه استان بازرگانی اتاق رئیس. بگیریم خرده چندان عراق کشور به توانیمنمی

 صادرکنندگان از یکی به آینده سال چند طی دارد که گازی و نفت عظیم ذخایر واسطه به عراق شودمی

 دهدمی قرار عراق اختیار در عظیمی ثروت روز در نفت بشکه میلیون 5 /4 فروش و شود تبدیل اوپک بزرگ

 اقالم از بسیاری به نسبت و کرد خواهد خود تولیدی واحدهای رونق و هازیرساخت تکمیل خرج را آن که

 استراتژیک کاالهای از برخی به عراق نیاز است ممکن البته کاشفی گفته به. شد خواهد نیازبی نیز ما دیگر

 به را محصوالت این همچنان بتوانیم و باشد داشته ادامه دیگر سال چند تا پتروشیمی محصوالت همچون

 چیز همه به که مستاصلی کشور دیگر عراق دهدمی نشان عوامل این مجموع: است معتقد وی. بفروشیم عراق

 .بریزیم دور را دیدگاه این باید نیز ما و بود نخواهد است، صرف کنندهوارد و دارد نیاز

 

 سمت به باید: کرد خاطرنشان عراق، به صادرات رویکرد تغییر لزوم به اشاره با کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

. برویم عراق به کشاورزی هایتکنولوژی و مهندسی و فنی خدمات سازندگی، تجارب تکنولوژی، صادرات

 مختلف هایکنسرسیوم تشکیل همچنین و اقتصادی هایتشکل تقویت نیازمند را سمت این به حرکت کاشفی

 عراق در مشترک یا مستقیم هایگذاریسرمایه سمت به باید عالوه به: کرد اضافه و دانست کشور و استان در

 یک قِبل از شیوه این با: داد ادامه و کرد یاد گذاریسرمایه و صادرات شیوه این هایمزیت از وی. برویم

 .برد سود هاسال تا توانمی تکنولوژی صادرات یا گذاریسرمایه

 



 

 ۹0 بین تجاری تراز هاسال این در: کرد اظهار شود، دوسویه باید نیز عراق با ایران تعامالت اینکه بیان با وی

 اتاق رئیس. شود تبدیل دوسویه تجارت یک به کم کم باید رویه این و بوده مثبت ما سمت به درصد ۹5 تا

 محدود کشور این به صرفا نباید عراق، بازار به توجه کنار در صورت هر در: کرد اضافه کرمانشاه استان بازرگانی

 و برشمرد بازارها این ترینمهم از را سوریه وی. باشیم جدید صادراتی بازارهای دنبال به باید بلکه شویم،

 .باشد داشته کشور این بازارهای در توجهیقابل سهم ایران آینده یکسال در رسدمی نظر به: افزود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طلوع کرمانشاه
 اردیبهشت 12

 56420شناسه خبر : 

 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 نفره هم تعطیل شود ۲یم حتی یك واحد تولیدی نگذار

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه نباید اجازه دهیم حتی یك واحد تولیدی در 

مجلس باید برای حمایت از بخش تولید قوانین با کیفیت تصویب  :کشور تعطیل شود، گفت

 (اردیبهشت 1۲کند/کیوان کاشفی در مراسم تجلیل از کارگران نمونه استان کرمانشاه که امروز) 

متاسفانه این تورم  :درصدی که در کشور وجود دارد یاد کرد و افزود ۵0تا  ۴0برگزار شد، از تورم 

ده سفره همه اقشار جامعه خصوصا کارگران کوچك شود/ وی ادامه روند صعودی دارد و باعث ش

 نیز …داد: در کنار این نرخ تورم باال، نرخ رشد اقتصادی منفی، فضای کسب و کار نامناسب و 

 تحت همه از بیشتر کارگران و کارفرمایان و شویم مواجه متعدد اقتصادی مشکالت با شده باعث

 .دارند قرار موضوع این تاثیر

 کمی را کشور اقتصادی وضعیت  تواندعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکارهایی که می 

 اجازه و کنیم تالش کشور تولیدی واحدهای داشتن نگه سرپا برای باید اول درجه در: کرد کند،اظهار بهتر

 .شود تعطیل نفر هزار دو چه دونفر اشتغال با چه واحدی هیچ ندهیم

 

 .کندتر میکاشفی معتقد است، تعطیلی هر یک واحد تولیدی، دشمن را یک قدم به اهدافش نزدیک

 

وی اضافه کرد: مجلس نیز باید در این زمینه حامی بخش تولید باشد و قوانین کیفی برای حمایت از کارگران 

 .و کارفرمایان تصویب کند

 

اگرچه  :شتغال موجود در کشور نیز تاکید کرد و ادامه دادرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بر لزوم حفظ ا 

باید برای ایجاد اشتغال جدید تالش کنیم، اما نباید اجازه دهیم اشتغالی که در گذشته وجود داشته نیز از 

 .دست برود

 

http://toloukermanshah.ir/19/56420/%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%aa%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%db%b2-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%b7/


 

 باید نیز …ها و به گفته کاشفی، برای این موضوع نه تنها بخش خصوصی و دولت بلکه سایر نهادها، بانک 

 .ای کار بیایندپ

 

 به: کرد عنوان و خواند ضروری نیز را اجتماعی تامین جمله از حمایتی نهادهای  کاشفی لزوم گسترش چتر 

 .شود بیشتر جامعه ضعیف اقشار یارانه که است خوب عالوه

 

عمومی در عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای تحمل این شرایط اقتصادی باید نشاط  

جامعه را نیز بیشتر کنیم، تاکید کرد: متاسفانه نشاط عمومی در ایران و استان کرمانشاه پایین است و مردم 

 برند/ایسنااز این مسئله رنج می

 

 

 اردیبهشت 22

 60614شناسه خبر : 

 های کرمانشاه؛برداشت طالی زرد واقعی در زمین

چشم امید کشاورزان به تصمیم مسئوالن برای دانستنیهای عجیب که در مورد نخود نمیدانستید!/ 

 لغو ممنوعیت صادرات نخود

عنوان یك محصول استراتژیك در استان کرمانشاه، مشتریان بسیاری محصول کشاورزی نخود به

در سراسر دنیا دارد که وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت صادراتی آن گذاشته و این وضعیت مورد 

و افراد صاحب نظر قرار گرفته است./به گزارش طلوع کرمانشاه، اعتراض کشاورزان، کارشناسان 

کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: نخود از محصوالت استراتژیك استان کرمانشاه 

گیرد./عضو هیات رئیسه اتاق است که تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت آن در استان انجام می

از لحاظ شرایط اقلیمی، زمینه مطلوبی برای تولید نخود در استان  بازرگانی ایران با بیان اینکه

شود و این در حالی است کرمانشاه وجود دارد، گفت: فرآوری در زمینه استفاده از نخود انجام نمی

توان در استان که آرد نخود، کمپوت، سورتینگ در اندازه های مختلف و بسته بندی نخود را می

 .تولید کرد و انجام داد

حداقل امکانات در زمینه بهره وری از محصول نخود وجود  :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خاطرنشان کرد

 .دارد و امکان استفاده از نخود در زمینه تولید مواد دارویی هم وجود دارد

http://toloukermanshah.ir/19/60614/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86/
http://toloukermanshah.ir/19/60614/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86/


 

: در مرحله وی با تاکید بر اینکه صنایع تکمیلی باید در زمینه استفاده از محصول نخود راه اندازی شود، افزود

 .تشکیل هیات سرمایه گذاری هستیم و یارانه برای تسهیالت در نظر گرفتیم که باید مجدد احیا شود

های اقتصاد مقاومتی باید گنجانده شود، عنوان های بهره وری نخود در طرحکاشفی با اشاره به اینکه طرح

 .خل استان کرمانشاه وجود داشته باشدکرد: نخود کرمانشاه بسیار مرغوب است و صنایع تکمیلی باید در دا

وی با تصریح بر اینکه در حوزه صنعتی فرآوری بسته بندی آرد و مواد غذایی باید اقدامات مناسب انجام 

بگیرد، گفت: چند سمینار شورای نخود برگزار کردیم تا ایجاد فرهنگ غذایی استفاده از نخود ترویج یابد و 

 .سرشار از پروتئین، کلسیم، منیزیم، کربوهیدات و فیبر استمردم مطلع شوند این محصول منبع 

های زیادی برای فرهنگ سازی استفاده از نخود وجود دارد این کارشناس مسائل اقتصادی متذکر شد: روش

 .و مردم باید از مزایای استفاده از نخود در تغذیه خود مطلع باشند

برداشت مکانیزه نخود را وارد کردیم و نمونه مشابه آن در این مسئول با اشاره به اینکه دستگاه جمع آوری و 

 .شودداخل ساخته شد، گفت: این دستگاه موجب کاهش هزینه و کمک به کشاورزان می

وزارت جهاد کشاورزی باید در  :وی از انجام اقدامات کارشناسی برای رونق تولید نخود خبر داد و یادآور شد

 .هر چه زودتر اقدام کندزمینه لغو ممنوعیت صادرات نخود، 

وی در پایان از رویدادی بزرگ در زمینه کمک به رونق تولید محصول نخود خبر داد و گفت: جشنواره نخود 

کنیم که اقدامی مهم و بزرگ است و موجب آشنایی هر چه بیشتر مردم را در فصل برداشت نخود برگزار می

 .تواند فتح بابی برای فتح بازارهای خارجی باشدویی میشود و از سو باال رفتن سرانه مصرف این محصول می

رضا حق پرست نیز اظهار کرد: نخود محصولی با ارزش غذایی باالتر از گوشت است که در شرایط دیم تولید 

تواند محصولی بسیار پرفایده در سبد شود و نیاز آبی کمی دارد و در شرایط خشک اقلیمی کشور میمی

 .غذایی مردم باشد

درصد پروتئین  23درصد پروتئین دارد و این در حالی است که گوشت  30ادامه داد: این محصول حدود  وی

 .تواند غذایی سالم با هزینه کم در سفره مردم باشددارد، همچنین نخود قیمت بسیار کمی دارد و می

هزار لیتر آب نیاز  15به گفته دانشیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، برای تولید هر کیلوگرم گوشت به 

 .شوداست ولی برای تولید یک کیلوگرم نخود، هزار لیتر آب مصرف می

شود و کند ولی مصرف نخود موجب تصفیه خون میحق پرست بیان کرد: مصرف گوشت خون را اسیدی می

 .کندبه سالمت کبد و افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن کمک می

ید در نخود، گفت: نخود دارای کربوهیدرات، کلسیم و منیزیم است و وی با اشاره به وجود الیاف گیاهی مف

 .کندمصرف نخود از بروز پوکی استخوان جلوگیری می



 

مدیر اجرایی پروژه ارتقای امنیت غذایی استان کرمانشاه مصرف سرانه سالیانه نخود برای هر شهروند ایرانی 

ای فرهنگ سازی در راستای باال رفتن سرانه مصرف ها برکیلوگرم بیان کرد و خواستار تالش رسانه 2.5را 

 .این ماده غذایی ارزشمند در بین مردم شد

 …لزوم لغو یك تصمیم اشتباه برای خدمت به کشاورزان

سید اکبر میربیگی نیز اظهار کرد: وضع ممنوعیت صادرات نخود کاری کارشناسی نیست که حتی وزارت 

موافق نیست و وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ این تصمیم موجب صنعت، معدن و تجارت نیز با این اقدام 

 .شده کشاورزان انگیزه خود را برای تولید نخود از دست بدهند

های مستمر و زیاد توسط کیوان کاشفی، نایب رییس اتحادیه صنفی حبوبات و غالت کرمانشاه از انجام پیگیری

نخود برای لغو ممنوعیت صادرات نخود خبر داد و اعالم  رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه و همچنین شورای ملی

 .کرد: جلساتی با مسئوالن استانی و کشوری برای تحقق این مهم برگزار شد

تومانی صورت گرفت که ضربه بزرگی  4200نایب رییس شورای ملی نخود بیان کرد: واردات نخود زمانی با ارز 

حال حاضر حتی بیش از نیاز داخلی است که ممنوعیت صادرات  به کشاورزان ایرانی زده شده و تولید نخود در

 .آن موجب شده کشورهایی همچون هند، بازارهای هدف صادراتی ما را در دست بگیرند

ایم در صورت آزاد شدن صادرات نخود از ایران، مشکلی در تامین وی خاطرنشان کرد: به مسئوالن تعهد داده

 .شودنخود مورد نیاز داخل کشور ایجاد ن

کیلوگرم  10کیلوگرم فعلی حتی به  2.5این مسئول گفت: اگر سرانه مصرف سالیانه نخود هر نننن ایرانی از 

آید، ها از لحاظ اقتصادی فشار نمیهزار تومان برسد، به خانواده 10تومان به  6000و قیمت از هر کیلوگرم 

در حالی است که افزایش مصرف نخود در هزار تومان است و این  ۸0چراکه این افزایش در سال کمتر از 

 .شودداخل هم مصرف کننده توجیه اقتصادی بهتری دارد و هم موجب رونق تولید این محصول کشاورزی می

میربیگی از سر گرفتن صادرات نخود را موجب ایجاد انگیزه در کساورزان، رونق تولید نخود و ایجاد تحرک 

 .ت بیان کرددر چرخه اقتصادی بخش کشاورزی و صادرا

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز لغو صادرات نخود را موجب رونق کشاورزی و اشتغال دانست 

و از تالش رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه برای لغو ممنوعیت صادرات نخود در ستاد تنظیم بازار کشور خبر 

 .داد

رفتن قیمت کاالهای مختلف، تغییری نکرده و حتی شاهد ناصر مرادی اظهار کرد: قیمت نخود با وجود باال 

 .افت قیمت خرید نخود از کشاورزان هستیم



 

مرادی ادامه داد: نگاه برخی مسئوالن این است که صادرات نخود باید ممنوع شود تا در سبد کاالی مصرف 

 قرار شاهد فوریت به …وخانوارهای ایرانی قرار بگیرد و با گران شدن قیمت هر کاالیی از قبیل گوشت، مرغ 

 کشاورزان شده موجب موضوع این که هستیم راهکار نخستین عنوانبه نخود صادرات ممنوعیت دادن

 .کنند ضرر نخود تولیدکننده

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه بیان کرد: یکشنبه آینده جلسه ای با مسئوالن ستاد تنظیم بازار 

شود تا ممنوعیت صادرات کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار میکشور با پیگیری و تالش 

نخود برداشته شود و این اقدام بسیار مهمی است که نتیجه آن اهمیت بسیاری برای رونق تولید نخود دارد 

 .دارد

اه جاری وزارت مهر م 15وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه قطب تولید نخود در کشور است و از تاریخ 

جهاد کشاورزی با معاونت توسعه تجارت برای ممنوعیت صادرات نخود مکاتبه کرد، عنوان کرد: استانداری، 

اتاق بازرگانی، مجمع نمایندگان استان، سازمان صمت کرمانشاه و شورای ملی نخود تالش و پیگیری مستمری 

 .مسئوالن کشوری برگزار شدبرای لغو ممنوعیت صادرات نخود انجام دادند و جلساتی با 

رئیس شورای ملی نخود خاطرنشان کرد: نهایتا معاونت توسعه تجارت در مورد ممنوعیت صادرات، نخود را از 

عنوان بانی تولید نخود، موجب لیست اقالم ممنوعه حذف کرد ولی اصرار و پیگیری مجدد جهاد کشاورزی به

 .انجام بگیرد شد از اول دی ماه گذشته ممنوعیت صادرات نخود

عضو مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه اوج مصرف نخود را در فصل پاییز، ایام ماه محرم و صفر است 

و فصل سرما اعالم کرد و گفت: با گذشتن از این روزها شاهد این هستیم میزان زیادی نخود روی دست 

 .کشاورزان مانده است

شود، تصریح کرد: تومان از کشاورزان خریداری می 7000تا  5000 وی با بیان اینکه شاهدیم نخود با نرخ

تومان نیز به فروش  15000تا  13000همین نخود در استان های دیگر که صنایع بسته بندی دارند، از 

 .رسدمی

هزلر تن نخود در استان کرمانشاه تولید  110رئیس شورای ملی نخود متذکر شد: امسال پیش بینی میکنبم 

قطعا مشکل تامین نخود مورد نیاز داخل وجود ندارد و واردات نخود ضربه ای مهلک بر پیکر زخم شود و 

 .دیده تولید نخود است

براساس این گزارش، مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی باید تصمیمی صحیح برای صادرات نخود بگیرند و از 

تصادی، رونق تولید نخود و ایجاد اشتغال تواند موجب رونق اقسویی مانع واردات نخود شوند و این مهم می

 .در استان کرمانشاه و کشور شود

  



 

 اردیبهشت 23

 61241شناسه خبر : 

 :ئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 صادرات به عراق را به سمت تکنولوژی و خدمات تغییر دهیمباید 

کیوان کاشفی با بیان اینکه عراق دیگر کشوری وابسته به واردات از ایران نیست، گفت: باید شیوه 

صادرات به عراق را از کاال به تکنولوژی و خدمات تغییر دهیم./ کاشفی با بیان اینکه عراق از دیرباز 

ن بوده، اظهار کرد: طی چند ماه گذشته عراق برای واردات برخی از شریك تجاری اصلی ایرا

کاالهای ایرانی محدودیت و ممنوعیت اعمال کرده است./وی سیمان را از مهمترین این کاالها 

برشمرد که از سال گذشته آغاز شد و ادامه داد: تا کنون مقداری صادرات سیمان به صورت 

های گمرکی، شد که اکنون با یکسان شدن سیاستجام میغیررسمی از طریق اقلیم کردستان ان

در اقلیم هم ممنوع شده است./به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، مشابه این 

 با کاشفی./دارد وجود نیز …ها برای برخی اقالم دیگر مانند بستنی، دوغ، ماست و محدودیت

رفا برای ایران اعمال کرده، گفت: ص را هامحدودیت این عراق شودمی گفته اینکه به اشاره

 .دهدهای ما چنین چیزی را نشان نمیبررسی

ای که برای واردات از کشوری مانند ترکیه در نظر گرفته شده از ایران کمتر وی افزود: ممکن است تعرفه

تر است و با اعمال پایینباشد، اما این تفاوت به دلیل آن است که قیمت تمام شده کاالی ایرانی از کاالی ترک 

 ها قیمت هر دو کاال در عراق مشابه خواهد بود.این تعرفه

  
ها از سوی عراق یادآور شد: اولین دلیل رویکرد دولت جدید عراق کاشفی درباره دلیل اعمال این محدودیت

 برای تحول اقتصادی و حمایت از کاالهای تولید داخل این کشور است.

  
شود، افزود: حتی در این سیاست های حمایتی معموال در تمام کشورهای دنیا پیاده میوی با بیان اینکه 

شود و از هایی اعمال میها برای واردات برخی کاالها محدودیتداخل کشور ما نیز به واسطه اعمال تعرفه

 توانیم به کشور عراق چندان خرده بگیریم.همین رو نمی
  

شود عراق به واسطه ذخایر عظیم شاه اضافه کرد: از سوی دیگر پیش بینی میرئیس اتاق بازرگانی استان کرمان

نفت و گازی که دارد طی چند سال آینده به یکی از صادرکنندگان بزرگ اوپک تبدیل شود و فروش چهار، 

 هادهد که آن را خرج تکمیل زیرساختپنج میلیون بشکه نفت در روز ثروت عظیمی را در اختیار عراق قرار می

 نیاز خواهد شد.و رونق واحدهای تولیدی خود خواهد کرد و نسبت به بسیاری از اقالم دیگر ما نیز بی

http://toloukermanshah.ir/19/61241/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d9%88/


 

  
به گفته کاشفی، البته ممکن است نیاز عراق به برخی از کاالهای استراتژیک مانند محصوالت پتروشیمی و 

 بفروشیم. عراق به را محصوالت این همچنان بتوانیم و باشد داشته ادامه دیگر سال چندین تا …

  
دهد عراق دیگر کشور مستاصلی که به همه چیز نیاز دارد و وی معتقد است، مجموع این عوامل نشان می

 وارد کننده صرف است، نخواهد بود و ما نیز باید این دیدگاه را دور بریزیم.

  
به عراق، خاطرنشان کرد: باید به  رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به لزوم تغییر رویکرد صادرات

 عراق به …های کشاورزی و سمت صادرات تکنولوژی، تجارب سازندگی، خدمات فنی و مهندسی، تکنولوژی

 .برویم

  
 هایکنسرسیوم تشکیل همچنین و اقتصادی هایتشکل تقویت نیازمند را سمت این به حرکت  کاشفی

های مستقیم و یا مشترک گذاریاید به سمت سرمایهب عالوه به: کرد اضافه و دانست کشور و استان در مختلف

 در عراق برویم.

  
گذاری گذاری یاد کرد و ادامه داد: با این شیوه از قِبل یک سرمایههای این شیوه صادرات و سرمایهوی از مزیت

 ها سود برد.توان تا سالو یا صادرات تکنولوژی می

  
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، این شیوه صادرات ارزش بیشتری هم نسبت به صادرات 

 .دارد …کاالهای با وزن و حجم زیاد مانند سیمان و 

  
ای با های مشترک با عراق شویم و یا کارخانهگذاریکاشفی یادآور شد: به عالوه وقتی که ما وارد سرمایه

 در عراق احداث شود، پیوند ما نیز با این کشور عمیق تر خواهد شد.های ایران تکنولوژی

  
 ۹0ها تراز تجاری بین وی با بیان اینکه تعامالت ایران با عراق نیز باید دوسویه شود، عنوان کرد: در این سال

 درصد به سمت ما مثبت بوده و این رویه باید کم کم به یک تجارت دو سویه تبدیل شود. ۹5تا 

  
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اضافه کرد: در هر صورت در کنار توجه به بازار عراق، نباید صرفا به این 

 کشور محدود شویم، بلکه باید به دنبال بازارهای صادراتی جدید باشیم.
  

هم قابل توجهی رسد در یکسال آینده ایران سوی سوریه را از مهمترین این بازارها برشمرد و افزود: به نظر می

 در بازارهای این کشور داشته باشد/

 

 



 

 اردیبهشت 24

 61۸74شناسه خبر : 

 :رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه

 شوداندازی میدر کرمانشاه راه” زعفران“و ” روغن حیوانی“های تشکل

اتاق بازرگانی ناصر مرادی، با اشاره به اینکه اقدامات اولیه برای راه اندازی تشکل روغن حیوانی در 

کرمانشاه انجام شده، اظهار کرد: مجوزهای اولیه راه اندازی این تشکل را از اتاق بازرگانی کشور 

گرفته ایم و فراخوان تشکیل هیئت مدیره نیز انجام شده و همین روزها با برگزاری نشستی هیئت 

بیان اینکه روغن مدیره این تشکل در اتاق بازرگانی کرمانشاه شکل خواهد گرفت./مرادی با 

کرمانشاهی معروف به روغن حیوانی یکی از محصوالت برند دار استان کرمانشاه به شمار می رود 

که در کشور هم شناخته شده است، گفت: تاکنون در حوزه بسته بندی و صادرات این محصول کار 

بازارهای جهانی نشده و با کار کاردن در این دو بخش احتمال اینکه روغن کرمانشاهی بتواند در 

 .هم برای خود جایی باز کند، وجود دارد

ای هم به برنامه ریزی برای راه اندازی تشکل رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه اشاره

در اتاق بازرگانی کرمانشاه داشت و با اشاره به کیفیت باالی زعفران کرمانشاهی بر اساس آزمایشات ” زعفران“

ام گرفته، افزود: این موضوع ما را به فکر راه اندازی یک تشکل برای کار کردن در حوزه تولید، فرآوری و انج

 فروش این محصول در بازارهای داخلی و خارجی انداخت.

 

مرادی اضافه کرد: کارهای مقدماتی راه اندازی این تشکل هم در اتاق بازرگانی ایران انجام شده و به زودی 

 انتخاب اعضای هیئت مدیره این تشکل در استان کرمانشاه انجام خواهد شد.فراخوان 

 

هکتار از اراضی استان به کشت زعفران اختصاص دارد،  200تا  150وی با بیان اینکه در حال حاضر بین 

گفت: زعفران گیاهی چندساله با نیاز آبی کم است که از چند سال پیش توسعه کشت آن در برنامه استان 

نشاه قرار گرفته و به نظر می رسد وجود یک تشکل قوی بخش خصوصی می تواند استان را در حوزه کرما

 .کند توانمندتر  تولید، فرآوری و فروش این محصول

 

مرادی افزود: استان کرمانشاه پیشینه کهنی در زمینه کشت زعفران در کشور داشته، به گونه ای که شواهدی 

 ر استان کرمانشاه کشت می شده و از این استان به خراسان ها رفته استوجود دارد که زعفران ابتدا د

 

http://toloukermanshah.ir/19/61874/%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%85/


 

 

 13۹۸اردیبهشت  2۹

 64023شناسه خبر : 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه، از برپایی نمایشگاه رونق تولیدات داخلی در شهر کرمانشاه و 

 .در دهه اول تیر ماه امسال خبر داد

 رونق تولیدات داخلی در کرمانشاه برپا می شود نمایشگاه

کیوان کاشفی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در سرسرای جلسات اتاق بازرگانی 

برگزار شد، اظهار داشت: مشابه این نمایشگاه سال گذشته تحت عنوان حمایت از کاالی ایرانی نیز 

 .برگزار شد

لیدکنندگان بومی حضور خواهند داشت و می توانند به معرفی وی تصریح کرد: در این نمایشگاه تو

محصوالت تولیدی خود بپردازند./کاشفی، برپایی این نمایشگاه را فرصتی برای رونق تولید دانست 

که امسال از سوی رهبر معظم انقالب به این عنوان نامگذاری شده است./رئیس اتاق بازرگانی 

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: کرمانشاه کرمانشاه همچنین در خصوص برگزاری 

 .یکی از استان های برتر کشور در این خصوص بوده است

وی با بیان اینکه در ارزیابی های سال گذشته کرمانشاه رتبه ششم کشور را در زمینه برگزاری شورای گفت 

 .و سه استان اول باشیمو گوی دولت و بخش خصوصی کسب کرده، یادآور شد: در نظر داریم امسال جز

کاشفی در پایان برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را فرصت بسیار خوبی برای هم افزایی 

و همفکری هرچه بیشتر مسئوالن دولتی و فعاالن این بخش دانست و گفت: خوشبختانه نتایج خوبی نیز 

 تاکنون حاصل شده است
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 فرتاک نیوز
  :کرمانشاهرئیس اتاق بازرگانی 

 در شرایط کنونی منطقی نیست  "وزارت بازرگانی"احیا 

  1۸341۸شناسه خبر 

13۹۸/02/0۸ 15:13:20  

 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، احیای وزارت بازرگانی در شرایط اقتصادی کنونی کشور به 

 .هیچ عنوان منطقی نیست و میلیاردها تومان هزینه روی دست کشور خواهد گذاشت

نعت و معدن و وزارت بازرگانی به گزارش فرتاک نیوز،کیوان کاشفی با بیان اینکه بحث تفکیک دو وزارت ص

های مربوطه نیز با آن موافقت کرده اند، ادامه داد: قرار دوباره در مجلس مطرح شده و برخی از کمیسیون

 است در مرحله بعدی این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود

د ببینیم این تفکیک وی با اشاره به پیامدهایی که احیا وزارت بازرگانی خواهد داشت، گفت: در درجه اول بای

 قرار است چه خالیی را در کشور پوشش دهد

کنند حوزه تنظیم بازار و مشکالت این وی با بیان اینکه مهمترین موضوعی که موافقان این طرح اعالم می

بخش است، یادآور شد: اگرچه اکنون در حوزه تولید محصوالت و صادرات و واردات آنها خصوصا در بخش 

 .ی مشکالتی داریم، اما احیا وزارت بازرگانی این مشکل را مرتفع نخواهد کرد محصوالت کشاورز

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: هم اکنون وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی که هردو از 

نعت توانند در زمینه تنظیم بازار با هم هماهنگ باشند و در صورت تفکیک وزارت صارکان دولت هستند نمی

 .و معدن و بازرگانی ایجاد هماهنگی بین این سه حوزه بسیار سخت تر خواهد بود

کاشفی با بیان اینکه در گذشته هدف از ادغام حوزه صنعت و معدن و بازرگانی کوچک و چابک کردن دولت 

کارمندان، ها، ها برای این موضوع هزینه شد، یادآوری کرد: چندین سال درگیر ادغام ساختمانبود و سال

های حقوقی و درآمدی و ... بودیم و اگر امروز دوباره وزارت بازرگانی احیا شود، حداقل سه کارشناسان، حوزه

 .ها، کارمندان و ... خواهیم داشتسال کشمکش برای جدا کردن امور مالی، ساختمان

https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-10/183418-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 

د که در شرایط کنونی گذاروی معتقد است، این کار میلیاردها تومان هزینه روی دست کشور و نظام می

 .اقتصاد کشور به هیچ عنوان منطقی نیست

به گفته عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، تفکیک وزارت صمت و احیا وزارت بازرگانی سردرگمی های 

کند و از این پس این بخش باید با چندین حوزه مختلف سر و کار داشته بخش خصوصی را نیز بیشتر می

 .باشد

تواند به تضعیف صنایع نیز دامن بزند، ادامه داد: هم اکنون بیان اینکه احیا وزارت بازرگانی حتی میکاشفی با 

کنند، مشکالت زیادی در بخش صنایع داریم، اما اگر وزارت که حوزه صنایع و بازرگانی هم راستا عمل می

 .نایع بدتر خواهد شد بازرگانی بخواهد جدا شود و مدام بر طبل نظارت و بازرسی بکوبد، مشکالت ص

های اقتصاد مقاومتی وی تاکید کرد: به عالوه این تفکیک با اسناد باالدستی کشور مانند سند توسعه و سیاست

 .نیز مغایر است

 .تر دانستوی در مجموع احیا وزارت بازرگانی را نیازمند کارهای کارشناسی بیشتر و اصولی

تواند با تشکیل رار است حوزه تنظیم بازار را تقویت کنیم، دولت میرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: اگر ق

 یک ستاد مشخص داخل همین مجموعه هایی که اکنون داریم به بهبود این وضعیت کمک کند

 

 

 عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران خبر داد؛ 

تالش برای لغو ممنوعیت واردات سیمان به عراق / پیگیری مسئوالن دولتی برای جلوگیری از 

 های سیمان ضروری است تعطیلی کارخانه

  1۸3۸۹1شناسه خبر 

13۹۸/02/10 12:40:17  

 واردات ممنوعیت مورد در کرمانشاه استانداری با نگاری نامه از خبر اکرمانش استان بازرگانی اتاق رییس

 .داد سیمان

 سیمان واردات ممنوعیت مورد در کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رییس کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 این به رسیدگی برای عراق تجاری روابط ستاد و کرمانشاه استانداری با مکاتباتی: کرد اظهار عراق، کشور به

 .ایمداشته موضوع

https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-6/183891-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 واردات ممنوعیت: گفت است، عراق به کشورمان صادراتی اقالم مهمترین از یکی سیمان اینکه بیان با کاشفی

 طرف از شده دریافت وجوه و فروش قراردادهای گرفته، انجام های ریزی برنامه به توجه با عراق کشور به آن

 ،...و منظور این برای شده ایجاد اشتغال صادراتی، تولید برای واحدها این اولیه مواد موقت واردات و. عراقی

 .است کرده مواجه حادی مشکالت با را واحدها این

 ممنوعیت این ماهه سه لغو درخواست طرح را زمینه این در اقدام نخستین کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 قرارداد که کشورمان هایکارخانه شودمی موجب ممنوعیت این ماهه سه تعویق: افزود و کرد عنوان واردات

 .کنند عمل خود تعهد به دارند، عراقی طرف با فروش

 هایهزینه ایرانی هایکارخانه: داد ادامه و دانست الزامی را طرفین توسط قراداد اجرای به تعهد کاشفی

 پاکت واردات و خرید کشور از خارج از نیز بعضی و اندکرده صرف صادراتی سیمان پاکت خرید برای هنگفتی

 .است صادرات مخصوص فقط که اندداده انجام را

 و ندارد داخلی کاربرد که برشمرد صادرات ویژه و انگلیسی و عربی هایکلمه به منقوش را هایپاکت این وی

 استان سیمان تولید واحدهای شدن متضرر از جلوگیری موجب ممنوعیت این ماهه سه تعویق دلیل همین به

 .شودمی کشورمان و کرمانشاه

 با الزم رایزنی خواستار کرمانشاه استان نمایندگان مجمع و استاندار از ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو

 حال در اقلیم بازرگانی اتاق با بازرگانی اتاق از ما: کرد تصریح و شد راستا این در اقلیم در عراقی مسئوالن

 فصل و حل برای کشور 2 مسئوالن بین دیپلماتیک روابط از باالتری سطح حمایت به نیاز اما هستیم، پیگیری

 .داریم موضوع این

 دوباره رونق موجب زمینی حمل مسئله حل با سیمان به آن نیاز و سوریه بازار که کرد امیدواری ابراز وی

 .شود صادرات امر در کرمانشاه استان سیمان هایکارخانه

 

 

 های کرمانشاه؛ برداشت طالی زرد واقعی در زمین
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 سراسر در بسیاری مشتریان کرمانشاه، استان در استراتژیک محصول یک عنوانبه نخود کشاورزی محصول

 کشاورزان، اعتراض مورد وضعیت این و گذاشته آن صادراتی ممنوعیت کشاورزی جهاد وزارت که دارد دنیا

 .است گرفته قرار نظر صاحب افراد و کارشناسان

 محصوالت از نخود: کرد اظهار ایران بازرگانی اتاق رییسه هیأت عضو کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 .گیردمی انجام استان در آن برداشت و داشت کاشت، مراحل تمام که است کرمانشاه استان استراتژیک

 نخود تولید برای مطلوبی زمینه اقلیمی، شرایط لحاظ از اینکه بیان با ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو

 است حالی در این و شودنمی انجام نخود از استفاده زمینه در فرآوری: گفت دارد، وجود کرمانشاه استان در

 کرد تولید  استان در توانمی را نخود بندی بسته و مختلف های اندازه در سورتینگ کمپوت، نخود، آرد که

 .داد انجام و

 وجود نخود محصول از وری بهره زمینه در امکانات حداقل: کرد خاطرنشان کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 .دارد وجود هم دارویی مواد تولید زمینه در نخود از استفاده امکان و دارد

 مرحله در: افزود شود، اندازی راه نخود محصول از استفاده زمینه در باید تکمیلی صنایع اینکه بر تاکید با وی

 .شود احیا مجدد باید که گرفتیم نظر در تسهیالت برای یارانه و هستیم گذاری سرمایه هیات تشکیل

 عنوان شود، گنجانده باید مقاومتی اقتصاد هایطرح در نخود وری بهره هایطرح اینکه به اشاره با کاشفی

 .باشد داشته وجود کرمانشاه استان داخل در باید تکمیلی صنایع و است مرغوب بسیار کرمانشاه نخود: کرد

 انجام مناسب اقدامات باید غذایی مواد و آرد بندی بسته فرآوری صنعتی حوزه در اینکه بر تصریح با وی

 و یابد ترویج نخود از استفاده غذایی فرهنگ ایجاد تا کردیم برگزار نخود شورای سمینار چند: گفت بگیرد،

 .است فیبر و کربوهیدات منیزیم، کلسیم، پروتئین، از سرشار منبع محصول این شوند مطلع مردم

 دارد وجود نخود از استفاده سازی فرهنگ برای زیادی هایروش: شد متذکر اقتصادی مسائل کارشناس این

 .باشند مطلع خود تغذیه در نخود از استفاده مزایای از باید مردم و

 در آن مشابه نمونه و کردیم وارد را نخود مکانیزه برداشت و آوری جمع دستگاه اینکه به اشاره با مسئول این

 .شودمی کشاورزان به کمک و هزینه کاهش موجب دستگاه این: گفت شد، ساخته داخل

 در باید کشاورزی جهاد وزارت: شد یادآور و داد خبر نخود تولید رونق برای کارشناسی اقدامات انجام از وی

 .کند اقدام زودتر چه هر نخود، صادرات ممنوعیت لغو زمینه



 

 نخود جشنواره: گفت و داد خبر نخود محصول تولید رونق به کمک زمینه در بزرگ رویدادی از پایان در وی

 مردم بیشتر چه هر آشنایی موجب و است بزرگ و مهم اقدامی که کنیممی برگزار نخود برداشت فصل در را

 .باشد خارجی بازارهای فتح برای بابی فتح تواندمی سویی از و شودمی محصول این مصرف سرانه رفتن باال و

 باالتر غذایی ارزش با محصولی نخود: کرد اظهار نیز دیم کشاورزی تحقیقات موسسه دانشیار پرست حق رضا

 کشور اقلیمی خشک شرایط در و دارد کمی آبی نیاز و شودمی تولید دیم شرایط در که است گوشت از

 .باشد مردم غذایی سبد در پرفایده بسیار محصولی تواندمی

 پروتئین درصد 23 گوشت که است حالی در این و دارد پروتئین درصد 30 حدود محصول این: داد ادامه وی

 .باشد مردم سفره در کم هزینه با سالم غذایی تواندمی و دارد کمی بسیار قیمت نخود همچنین دارد،

 

 نیاز آب لیتر هزار 15 به گوشت کیلوگرم هر تولید برای دیم، کشاورزی تحقیقات موسسه دانشیار گفته به

 .شودمی مصرف آب لیتر هزار نخود، کیلوگرم یک تولید برای ولی است

 و شودمی خون تصفیه موجب نخود مصرف ولی کندمی اسیدی را خون گوشت مصرف: کرد بیان پرست حق

 .کندمی کمک بدن ایمنی سیستم قدرت افزایش و کبد سالمت به

 و است منیزیم و کلسیم کربوهیدرات، دارای نخود: گفت نخود، در مفید گیاهی الیاف وجود به اشاره با وی

 .کندمی جلوگیری استخوان پوکی بروز از نخود مصرف

 ایرانی شهروند هر برای نخود سالیانه سرانه مصرف کرمانشاه استان غذایی امنیت ارتقای پروژه اجرایی مدیر

 مصرف سرانه رفتن باال راستای در سازی فرهنگ برای هارسانه تالش خواستار و کرد بیان کیلوگرم 2.5 را

 .شد مردم بین در ارزشمند غذایی ماده این

 کاری نخود صادرات ممنوعیت وضع: کرد اظهار نیز نخود ملی شورای رییس نایب میربیگی اکبر سید

 جهاد وزارت و نیست موافق اقدام این با نیز تجارت و معدن صنعت، وزارت حتی که نیست کارشناسی

 .بدهند دست از نخود تولید برای را خود انگیزه کشاورزان شده موجب تصمیم این اتخاذ با کشاورزی

 کاشفی، کیوان توسط زیاد و مستمر هایپیگیری انجام از کرمانشاه غالت و حبوبات صنفی اتحادیه رییس نایب

 اعالم و داد خبر نخود صادرات ممنوعیت لغو برای نخود ملی شورای همچنین و کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 .شد برگزار مهم این تحقق برای کشوری و استانی مسئوالن با جلساتی: کرد

 بزرگی ضربه که گرفت صورت تومانی 4200 ارز با زمانی نخود واردات: کرد بیان نخود ملی شورای رییس نایب

 صادرات ممنوعیت که است داخلی نیاز از بیش حتی حاضر حال در نخود تولید و شده زده ایرانی کشاورزان به

 .بگیرند دست در را ما صادراتی هدف بازارهای هند، همچون کشورهایی شده موجب آن



 

 تامین در مشکلی ایران، از نخود صادرات شدن آزاد صورت در ایمداده تعهد مسئوالن به: کرد خاطرنشان وی

 .نشود ایجاد کشور داخل نیاز مورد نخود

 کیلوگرم 10 به حتی فعلی کیلوگرم 2.5 از ایرانی نننن هر نخود سالیانه مصرف سرانه اگر: گفت مسئول این

 آید،نمی فشار اقتصادی لحاظ از هاخانواده به برسد، تومان هزار 10 به تومان 6000 کیلوگرم هر از قیمت و

 در نخود مصرف افزایش که است حالی در این و است تومان هزار ۸0 از کمتر سال در افزایش این چراکه

 .شودمی کشاورزی محصول این تولید رونق موجب هم و دارد بهتری اقتصادی توجیه کننده مصرف هم داخل

 تحرک ایجاد و نخود تولید رونق کشاورزان، در انگیزه ایجاد موجب را نخود صادرات گرفتن سر از میربیگی

 .کرد بیان صادرات و کشاورزی بخش اقتصادی چرخه در

 دانست اشتغال و کشاورزی رونق موجب را نخود صادرات لغو نیز کرمانشاه بازرگانی اتاق نمایندگان هیات عضو

 خبر کشور بازار تنظیم ستاد در نخود صادرات ممنوعیت لغو برای کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس تالش از و

 .داد

 شاهد حتی و نکرده تغییری مختلف، کاالهای قیمت رفتن باال وجود با نخود قیمت: کرد اظهار مرادی ناصر

 .هستیم کشاورزان از نخود خرید قیمت افت

 مصرف کاالی سبد در تا شود ممنوع باید نخود صادرات که است این مسئوالن برخی نگاه: داد ادامه مرادی

 قرار شاهد فوریت به... و مرغ گوشت، قبیل از کاالیی هر قیمت شدن گران با و بگیرد قرار ایرانی خانوارهای

 کشاورزان شده موجب موضوع این که هستیم راهکار نخستین عنوانبه نخود صادرات ممنوعیت دادن

 .کنند ضرر نخود تولیدکننده

 بازار تنظیم ستاد مسئوالن با ای جلسه آینده یکشنبه: کرد بیان کرمانشاه بازرگانی اتاق نمایندگان هیات عضو

 صادرات ممنوعیت تا شودمی برگزار کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس کاشفی، کیوان تالش و پیگیری با کشور

 دارد نخود تولید رونق برای بسیاری اهمیت آن نتیجه که است مهمی بسیار اقدام این و شود برداشته نخود

 .دارد

 

 وزارت جاری ماه مهر 15 تاریخ از و است کشور در نخود تولید قطب کرمانشاه استان اینکه به اشاره با وی

 استانداری،: کرد عنوان کرد، مکاتبه نخود صادرات ممنوعیت برای تجارت توسعه معاونت با کشاورزی جهاد

 مستمری پیگیری و تالش نخود ملی شورای و کرمانشاه صمت سازمان استان، نمایندگان مجمع بازرگانی، اتاق

 .شد برگزار کشوری مسئوالن با جلساتی و دادند انجام نخود صادرات ممنوعیت لغو برای



 

 از را نخود صادرات، ممنوعیت مورد در تجارت توسعه معاونت نهایتا: کرد خاطرنشان نخود ملی شورای رئیس

 موجب نخود، تولید بانی عنوانبه کشاورزی جهاد مجدد پیگیری و اصرار ولی کرد حذف ممنوعه اقالم لیست

 .بگیرد انجام نخود صادرات ممنوعیت گذشته ماه دی اول از شد

 است صفر و محرم ماه ایام پاییز، فصل در را نخود مصرف اوج کرمانشاه بازرگانی اتاق نمایندگان مجمع عضو

 دست روی نخود زیادی میزان هستیم این شاهد روزها این از گذشتن با: گفت و کرد اعالم سرما فصل و

 .است مانده کشاورزان

: کرد تصریح شود،می خریداری کشاورزان از تومان 7000 تا 5000 نرخ با نخود شاهدیم اینکه بیان با وی

 فروش به نیز تومان 15000 تا 13000 از دارند، بندی بسته صنایع که دیگر های استان در نخود همین

 .رسدمی

 تولید کرمانشاه استان در نخود تن هزلر 110 میکنبم بینی پیش امسال: شد متذکر نخود ملی شورای رئیس

 زخم پیکر بر مهلک ای ضربه نخود واردات و ندارد وجود داخل نیاز مورد نخود تامین مشکل قطعا و شود

 .است نخود تولید دیده

 از و بگیرند نخود صادرات برای صحیح تصمیمی باید کشاورزی جهاد وزارت مسئوالن گزارش، این براساس

 اشتغال ایجاد و نخود تولید رونق اقتصادی، رونق موجب تواندمی مهم این و شوند نخود واردات مانع سویی

 .شود کشور و کرمانشاه استان در

 

 

  :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه عنوان نمود

 لزوم تغییر تکنولوژی به خدمات در صادرات به کشور عراق 

  1۸7120شناسه خبر 

13۹۸/02/23 13:52:20  

 دهیم تغییر خدمات و تکنولوژی سمت به را عراق به صادرات باید: گفت کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 واردات به وابسته کشوری دیگر عراق اینکه بیان با کرمانشاه استان بازرگانی اتاق نیوز،رئیس فرتاک گزارش به

 .دهیم تغییر خدمات و تکنولوژی به کاال از را عراق به صادرات شیوه باید: گفت نیست، ایران از

 گذشته ماه چند طی: کرد اظهار بوده، ایران اصلی تجاری شریک دیرباز از عراق اینکه بیان با کاشفی، کیوان

 .است کرده اعمال ممنوعیت و محدودیت ایرانی کاالهای از برخی واردات برای عراق

https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-6/187120-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


 

 صادرات مقداری کنون تا: داد ادامه و شد آغاز گذشته سال از که برشمرد کاالها این مهمترین از را سیمان وی

 هایسیاست شدن یکسان با اکنون که شدمی انجام کردستان اقلیم طریق از غیررسمی صورت به سیمان

 .است شده ممنوع هم اقلیم در گمرکی،

 بستنی، مانند دیگر اقالم برخی برای هامحدودیت این مشابه ایران، بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو گفته به

 .دارد وجود نیز...  و ماست دوغ،

 

 هایبررسی: گفت کرده، اعمال ایران برای صرفا را هامحدودیت این عراق شودمی گفته اینکه به اشاره با کاشفی

 .دهدنمی نشان را چیزی چنین ما

 کمتر ایران از شده گرفته نظر در ترکیه مانند کشوری از واردات برای که ایتعرفه است ممکن: افزود وی

 اعمال با و است ترپایین ترک کاالی از ایرانی کاالی شده تمام قیمت که است آن دلیل به تفاوت این اما باشد،

 .بود خواهد مشابه عراق در کاال دو هر قیمت هاتعرفه این

 عراق جدید دولت رویکرد دلیل اولین: شد یادآور عراق سوی از هامحدودیت این اعمال دلیل درباره کاشفی

 .است کشور این داخل تولید کاالهای از حمایت و اقتصادی تحول برای

 در حتی: افزود شود،می پیاده دنیا کشورهای تمام در معموال حمایتی های سیاست این اینکه بیان با وی

 از و شودمی اعمال هاییمحدودیت کاالها برخی واردات برای هاتعرفه اعمال واسطه به نیز ما کشور داخل

 .بگیریم خرده چندان عراق کشور به توانیمنمی رو همین

 عظیم ذخایر واسطه به عراق شودمی بینی پیش دیگر سوی از: کرد اضافه کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس

 چهار، فروش و شود تبدیل اوپک بزرگ صادرکنندگان از یکی به آینده سال چند طی دارد که گازی و نفت

 هازیرساخت تکمیل خرج را آن که دهدمی قرار عراق اختیار در را عظیمی ثروت روز در نفت بشکه میلیون پنج

 .شد خواهد نیازبی نیز ما دیگر اقالم از بسیاری به نسبت و کرد خواهد خود تولیدی واحدهای رونق و

...  و پتروشیمی محصوالت مانند استراتژیک کاالهای از برخی به عراق نیاز است ممکن البته کاشفی، گفته به

 .بفروشیم عراق به را محصوالت این همچنان بتوانیم و باشد داشته ادامه دیگر سال چندین تا

 و دارد نیاز چیز همه به که مستاصلی کشور دیگر عراق دهدمی نشان عوامل این مجموع است، معتقد وی

 .بریزیم دور را دیدگاه این باید نیز ما و بود نخواهد است، صرف کننده وارد

 به باید: کرد خاطرنشان عراق، به صادرات رویکرد تغییر لزوم به اشاره با کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس

 عراق به...  و کشاورزی هایتکنولوژی مهندسی، و فنی خدمات سازندگی، تجارب تکنولوژی، صادرات سمت

 .برویم



 

 هایکنسرسیوم تشکیل همچنین و اقتصادی هایتشکل تقویت نیازمند را سمت این به حرکت  کاشفی

 مشترک یا و مستقیم هایگذاریسرمایه سمت به باید عالوه به: کرد اضافه و دانست کشور و استان در مختلف

 .برویم عراق در

 گذاریسرمایه یک قِبل از شیوه این با: داد ادامه و کرد یاد گذاریسرمایه و صادرات شیوه این هایمزیت از وی

 .برد سود هاسال تا توانمی تکنولوژی صادرات یا و

 صادرات به نسبت هم بیشتری ارزش صادرات شیوه این ایران، بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو گفته به

 .دارد...  و سیمان مانند زیاد حجم و وزن با کاالهای

 با ایکارخانه یا و شویم عراق با مشترک هایگذاریسرمایه وارد ما که وقتی عالوه به: شد یادآور کاشفی

 .شد خواهد تر عمیق کشور این با نیز ما پیوند شود، احداث عراق در ایران هایتکنولوژی

 ۹0 بین تجاری تراز هاسال این در: کرد عنوان شود، دوسویه باید نیز عراق با ایران تعامالت اینکه بیان با وی

 .شود تبدیل سویه دو تجارت یک به کم کم باید رویه این و بوده مثبت ما سمت به درصد ۹5 تا

 این به صرفا نباید عراق، بازار به توجه کنار در صورت هر در: کرد اضافه کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس

 .باشیم جدید صادراتی بازارهای دنبال به باید بلکه شویم، محدود کشور

 توجهی قابل سهم ایران آینده یکسال در رسدمی نظر به: افزود و برشمرد بازارها این مهمترین از را سوریه وی

 .باشد داشته کشور این بازارهای در

 

 پله ای استان کرمانشاه از نظر شاخص فضای کسب و کار  9صعود 

  1۸۸35۸شناسه خبر 

13۹۸/02/2۸ 13:34:53  

 خبر ۹7 زمستان در کار و کسب فضای شاخص نظر از استان ایپله ۹ صعود از کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 .داد

 کسب محیط ملی پایش آخرین اساس بر: کرد اظهار بازرگانی اتاق رییس کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 شاخص شد، منتشر ایران اتاق اقتصادی اطالعات و آمار مرکز توسط که ۹7 سال زمستان به مربوط کار و

 .کرد پیدا ارتقا پله ۹ کرمانشاه استان کار و کسب فضای

 نظر از کشور دیگر هایاستان بین 22 رتبه در 6.35 شاخص با کرمانشاه گزارش این اساس بر: افزود وی

 .گرفت قرار کار و کسب فضای شاخص
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 را کشور کار و کسب فضای 31 رتبه کرمانشاه آن، از قبل فصل در: کرد اضافه ایران اتاق رئیسه هیات عضو

 .هستیم استان جایگاه ایپله ۹ ارتقا شاهد اکنون و داشت

 بخش که کار و کسب فضای مشکالت ترین اصلی آمده عمل به نظرسنجی اساس بر: شد یادآور کاشفی

 - محصوالت و اولیه مواد قیمت تغییرات و بودن بینی پیش غیرقابل ترتیب به اندکرده اعالم استان خصوصی

 از مالی تامین دشواری و کار، و کسب فضای بر ناظر اجرایی هایرویه و مقررات قوانین، ها، سیاست ثباتی بی

 .است بوده بانکها

 هایپیگیری و ها دستگاه بین حساسیت ایجاد را کار و کسب فضای هایشاخص بهبود بر موثر عوامل وی

 پیشنهادات بکارگیری با که کرد امیدواری اظهار و دانست استان مدیریتی مجموعه و محترم استاندار مستمر

 استان کار و کسب فضای بهبود شاهد همچنان نیز ۹۸ سال در تولید، رونق سند قالب در خصوصی بخش

 باشیم

 جذب و جلب برای ها شاخص ترین اصلی از یکی را کار و کسب فضای شاخص کرمانشاه اتاق رئیس

 توجه مهم این به اقتصادی امور در رسان خدمات دستگاههای همه کرد پیشنهاد و دانست گذاریسرمایه

 .نمایند کافی

 

  :دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه

 ور کارگران ایرانی در مرز سومار مرتفع شود پیگیریم ممنوعیت حض

  1۸۸۸۸3شناسه خبر 

13۹۸/02/30 12:3۸:3۸  

 مرز در ایرانی کارگران حضور ممنوعیت شدن مرتفع و پیگیری از کرمانشاه بازرگانی اتاق دبیر پناهی داریوش

 .داد خبر سومار

 شکل این به سومار مرز در کارگران فعالیت روند گذشته در: گفت کرمانشاه اتاق نیوز،دبیر فرتاک گزارش به

 هفته در روز سه نیز عراق سمت در و کردندمی کار ایرانی کارگران فقط مرز این ایرانی سمت در که بود

 .بودند فعالیت به مشغول عراقی کارگران روز سه و ایرانی کارگران

 .شود استفاده کشور این کارگران از فقط مرز عراقی سمت در گرفته تصمیم عراق اخیراً: افزود وی
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 در ما که همانطور: کرد اضافه نیست، ربط بی هم چندان عراق تصمیم این اینکه بیان با کرمانشاه اتاق دبیر

 سمت برای را تصمیمی چنین مشابه نیز آنها کنیمنمی استفاده عراق کارگران از سومار مرز ایرانی سمت

 .کردند اتخاذ مرز عراقی

 بخش در کار شیوه هستیم تالش در: کرد تاکید و داد خبر ممنوعیت این رفع برای رایزنی و پیگیری از پناهی

 .شود برقرار گذشته مانند سومار مرز عراقی

 کارگر 400 به نزدیک: شد یادآور و کرد اعالم کارگران شدن بیکار از جلوگیری را پیگیری این اصلی دلیل وی

 .هستند کار به مشغول سومار مرز در

 و مهم مرزهای از یکی سومار مرز: افزود و شود مرتفع زودتر هرچه محدودیت این کرد امیدواری ابراز وی

 است استان استراتژیک

 

 

 

 

 

 

 



 

 باختر
دانستنیهای عجیب که در مورد نخود نمیدانستید! / چشم امید کشاورزان به تصمیم مسئوالن برای لغو 

 ممنوعیت صادرات نخود / آزمون خدمت به کشاورزان در مقابل وزیر جهاد کشاورزی 

 سراسر در بسیاری مشتریان کرمانشاه، استان در استراتژیک محصول یک عنوانبه دنخو کشاورزی محصول

 کشاورزان، اعتراض مورد وضعیت این و گذاشته آن صادراتی ممنوعیت کشاورزی جهاد وزارت که دارد دنیا

 .است گرفته قرار نظر صاحب افراد و کارشناسان

 محصوالت از نخود: کرد اظهار ایران بازرگانی اتاق رییسه هیأت عضو کاشفی کیوانباختر؛  گزارش به

 .گیردمی انجام استان در آن برداشت و داشت کاشت، مراحل تمام که است کرمانشاه استان استراتژیک

 نخود تولید برای مطلوبی زمینه اقلیمی، شرایط لحاظ از اینکه بیان با ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو

 است حالی در این و شودنمی انجام نخود از استفاده زمینه در فرآوری: گفت دارد، وجود کرمانشاه استان در

 کرد تولید  استان در توانمی را نخود بندی بسته و مختلف های اندازه در سورتینگ کمپوت، نخود، آرد که

 .داد انجام و

 وجود نخود محصول از وری بهره زمینه در امکانات حداقل: کرد خاطرنشان کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 .دارد وجود هم دارویی مواد تولید زمینه در نخود از استفاده امکان و دارد

 مرحله در: افزود شود، اندازی راه نخود محصول از استفاده زمینه در باید تکمیلی صنایع اینکه بر تاکید با وی

 .شود احیا مجدد باید که گرفتیم نظر در تسهیالت برای یارانه و هستیم گذاری سرمایه هیات تشکیل

 عنوان شود، گنجانده باید مقاومتی اقتصاد هایطرح در نخود وری بهره هایطرح اینکه به اشاره با کاشفی

 .باشد داشته وجود کرمانشاه استان داخل در باید تکمیلی صنایع و است مرغوب بسیار کرمانشاه نخود: کرد

 انجام مناسب اقدامات باید غذایی مواد و آرد بندی بسته فرآوری صنعتی حوزه در اینکه بر تصریح با وی

 و یابد ترویج نخود از استفاده غذایی فرهنگ ایجاد تا کردیم برگزار نخود شورای سمینار چند: گفت بگیرد،

 .است فیبر و کربوهیدات منیزیم، کلسیم، پروتئین، از سرشار منبع محصول این شوند مطلع مردم

 دارد وجود نخود از استفاده سازی فرهنگ برای زیادی هایروش: شد متذکر اقتصادی مسائل کارشناس این

 .باشند مطلع خود تغذیه در نخود از استفاده مزایای از باید مردم و
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 در آن مشابه نمونه و کردیم وارد را نخود مکانیزه برداشت و آوری جمع دستگاه اینکه به اشاره با مسئول این

 .شودمی کشاورزان به کمک و هزینه کاهش موجب دستگاه این: گفت شد، ساخته داخل

 در باید کشاورزی جهاد وزارت: شد یادآور و داد خبر نخود تولید رونق برای کارشناسی اقدامات انجام از وی

 .کند اقدام زودتر چه هر نخود، صادرات ممنوعیت لغو زمینه

 نخود جشنواره: گفت و داد خبر نخود محصول تولید رونق به کمک زمینه در بزرگ رویدادی از پایان در وی

 مردم بیشتر چه هر آشنایی موجب و است بزرگ و مهم اقدامی که کنیممی برگزار نخود برداشت فصل در را

 .باشد خارجی بازارهای فتح برای بابی فتح تواندمی سویی از و شودمی محصول این مصرف سرانه رفتن باال و

 باالتر غذایی ارزش با محصولی نخود: کرد اظهار نیز دیم کشاورزی تحقیقات موسسه دانشیار پرست حق رضا

 کشور اقلیمی خشک شرایط در و دارد کمی آبی نیاز و شودمی تولید دیم شرایط در که است گوشت از

 .باشد مردم غذایی سبد در پرفایده بسیار محصولی تواندمی

 پروتئین درصد 23 گوشت که است حالی در این و دارد پروتئین درصد 30 حدود محصول این: داد ادامه وی

 .باشد مردم سفره در کم هزینه با سالم غذایی تواندمی و دارد کمی بسیار قیمت نخود همچنین دارد،

 

 نیاز آب لیتر هزار 15 به گوشت کیلوگرم هر تولید برای دیم، کشاورزی تحقیقات موسسه دانشیار گفته به

 .شودمی مصرف آب لیتر هزار نخود، کیلوگرم یک تولید برای ولی است

 و شودمی خون تصفیه موجب نخود مصرف ولی کندمی اسیدی را خون گوشت مصرف: کرد بیان پرست حق

 .کندمی کمک بدن ایمنی سیستم قدرت افزایش و کبد سالمت به

 و است منیزیم و کلسیم کربوهیدرات، دارای نخود: گفت نخود، در مفید گیاهی الیاف وجود به اشاره با وی

 .کندمی جلوگیری استخوان پوکی بروز از نخود مصرف

 ایرانی شهروند هر برای نخود سالیانه سرانه مصرف کرمانشاه استان غذایی امنیت ارتقای پروژه اجرایی مدیر

 مصرف سرانه رفتن باال راستای در سازی فرهنگ برای هارسانه تالش خواستار و کرد بیان کیلوگرم 2.5 را

 .شد مردم بین در ارزشمند غذایی ماده این

 کاری نخود صادرات ممنوعیت وضع: کرد اظهار نیز نخود ملی شورای رییس نایب میربیگی اکبر سید

 جهاد وزارت و نیست موافق اقدام این با نیز تجارت و معدن صنعت، وزارت حتی که نیست کارشناسی

 .بدهند دست از نخود تولید برای را خود انگیزه کشاورزان شده موجب تصمیم این اتخاذ با کشاورزی



 

 کاشفی، کیوان توسط زیاد و مستمر هایپیگیری انجام از کرمانشاه غالت و حبوبات صنفی اتحادیه رییس نایب

 اعالم و داد خبر نخود صادرات ممنوعیت لغو برای نخود ملی شورای همچنین و کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 .شد برگزار مهم این تحقق برای کشوری و استانی مسئوالن با جلساتی: کرد

 بزرگی ضربه که گرفت صورت تومانی 4200 ارز با زمانی نخود واردات: کرد بیان نخود ملی شورای رییس نایب

 صادرات ممنوعیت که است داخلی نیاز از بیش حتی حاضر حال در نخود تولید و شده زده ایرانی کشاورزان به

 .بگیرند دست در را ما صادراتی هدف بازارهای هند، همچون کشورهایی شده موجب آن

 تامین در مشکلی ایران، از نخود صادرات شدن آزاد صورت در ایمداده تعهد مسئوالن به: کرد خاطرنشان وی

 .نشود ایجاد کشور داخل نیاز مورد نخود

 کیلوگرم 10 به حتی فعلی کیلوگرم 2.5 از ایرانی نننن هر نخود سالیانه مصرف سرانه اگر: گفت مسئول این

 آید،نمی فشار اقتصادی لحاظ از هاخانواده به برسد، تومان هزار 10 به تومان 6000 کیلوگرم هر از قیمت و

 در نخود مصرف افزایش که است حالی در این و است تومان هزار ۸0 از کمتر سال در افزایش این چراکه

 .شودمی کشاورزی محصول این تولید رونق موجب هم و دارد بهتری اقتصادی توجیه کننده مصرف هم داخل

 تحرک ایجاد و نخود تولید رونق کشاورزان، در انگیزه ایجاد موجب را نخود صادرات گرفتن سر از میربیگی

 .کرد بیان صادرات و کشاورزی بخش اقتصادی چرخه در

 دانست اشتغال و کشاورزی رونق موجب را نخود صادرات لغو نیز کرمانشاه بازرگانی اتاق نمایندگان هیات عضو

 خبر کشور بازار تنظیم ستاد در نخود صادرات ممنوعیت لغو برای کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس تالش از و

 .داد

 شاهد حتی و نکرده تغییری مختلف، کاالهای قیمت رفتن باال وجود با نخود قیمت: کرد اظهار مرادی ناصر

 .هستیم کشاورزان از نخود خرید قیمت افت

 مصرف کاالی سبد در تا شود ممنوع باید نخود صادرات که است این مسئوالن برخی نگاه: داد ادامه مرادی

 قرار شاهد فوریت به... و مرغ گوشت، قبیل از کاالیی هر قیمت شدن گران با و بگیرد قرار ایرانی خانوارهای

 کشاورزان شده موجب موضوع این که هستیم راهکار نخستین عنوانبه نخود صادرات ممنوعیت دادن

 .کنند ضرر نخود تولیدکننده

 بازار تنظیم ستاد مسئوالن با ای جلسه آینده یکشنبه: کرد بیان کرمانشاه بازرگانی اتاق نمایندگان هیات عضو

 صادرات ممنوعیت تا شودمی برگزار کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس کاشفی، کیوان تالش و پیگیری با کشور

 دارد نخود تولید رونق برای بسیاری اهمیت آن نتیجه که است مهمی بسیار اقدام این و شود برداشته نخود

 .دارد



 

 

 وزارت جاری ماه مهر 15 تاریخ از و است کشور در نخود تولید قطب کرمانشاه استان اینکه به اشاره با وی

 استانداری،: کرد عنوان کرد، مکاتبه نخود صادرات ممنوعیت برای تجارت توسعه معاونت با کشاورزی جهاد

 مستمری پیگیری و تالش نخود ملی شورای و کرمانشاه صمت سازمان استان، نمایندگان مجمع بازرگانی، اتاق

 .شد برگزار کشوری مسئوالن با جلساتی و دادند انجام نخود صادرات ممنوعیت لغو برای

 از را نخود صادرات، ممنوعیت مورد در تجارت توسعه معاونت نهایتا: کرد خاطرنشان نخود ملی شورای رئیس

 موجب نخود، تولید بانی عنوانبه کشاورزی جهاد مجدد پیگیری و اصرار ولی کرد حذف ممنوعه اقالم لیست

 .بگیرد انجام نخود صادرات ممنوعیت گذشته ماه دی اول از شد

 است صفر و محرم ماه ایام پاییز، فصل در را نخود مصرف اوج کرمانشاه بازرگانی اتاق نمایندگان مجمع عضو

 دست روی نخود زیادی میزان هستیم این شاهد روزها این از گذشتن با: گفت و کرد اعالم سرما فصل و

 .است مانده کشاورزان

: کرد تصریح شود،می خریداری کشاورزان از تومان 7000 تا 5000 نرخ با نخود شاهدیم اینکه بیان با وی

 فروش به نیز تومان 15000 تا 13000 از دارند، بندی بسته صنایع که دیگر های استان در نخود همین

 .رسدمی

 تولید کرمانشاه استان در نخود تن هزلر 110 میکنبم بینی پیش امسال: شد متذکر نخود ملی شورای رئیس

 زخم پیکر بر مهلک ای ضربه نخود واردات و ندارد وجود داخل نیاز مورد نخود تامین مشکل قطعا و شود

 .است نخود تولید دیده

 از و بگیرند نخود صادرات برای صحیح تصمیمی باید کشاورزی جهاد وزارت مسئوالن گزارش، این براساس

 اشتغال ایجاد و نخود تولید رونق اقتصادی، رونق موجب تواندمی مهم این و شوند نخود واردات مانع سویی

 .شود کشور و کرمانشاه استان در

 
 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 دهیم تغییر خدمات و تکنولوژی سمت به را عراق به صادرات باید



 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه عراق دیگر کشوری وابسته به واردات از ایران نیست، گفت: 

  .شیوه صادرات به عراق را از کاال به تکنولوژی و خدمات تغییر دهیمباید 

کیوان کاشفی با بیان اینکه عراق از دیرباز شریک تجاری اصلی ایران بوده، اظهار کرد: طی چند ماه گذشته 

 .عراق برای واردات برخی از کاالهای ایرانی محدودیت و ممنوعیت اعمال کرده است

ین این کاالها برشمرد که از سال گذشته آغاز شد و ادامه داد: تا کنون مقداری صادرات تروی سیمان را از مهم

های شد که اکنون با یکسان شدن سیاستسیمان به صورت غیررسمی از طریق اقلیم کردستان انجام می

 .گمرکی، در اقلیم هم ممنوع شده است

ها برای برخی اقالم دیگر مانند بستنی، محدودیتبه گفته عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، مشابه این 

 .دارد وجود نیز …دوغ، ماست و 

های عمال کرده، گفت: بررسیها را صرفاً برای ایران اشود عراق این محدودیتکاشفی با اشاره به اینکه گفته می

 .دهدما چنین چیزی را نشان نمی

کشوری مانند ترکیه در نظر گرفته شده از ایران کمتر ای که برای واردات از وی افزود: ممکن است تعرفه

تر است و با اعمال باشد، اما این تفاوت به دلیل آن است که قیمت تمام شده کاالی ایرانی از کاالی ترک پایین

 .ها قیمت هر دو کاال در عراق مشابه خواهد بوداین تعرفه

یادآور شد: اولین دلیل رویکرد دولت جدید عراق ها از سوی عراق کاشفی درباره دلیل اعمال این محدودیت

 .برای تحول اقتصادی و حمایت از کاالهای تولید داخل این کشور است

شود، افزود: حتی در داخل های حمایتی معموالً در تمام کشورهای دنیا پیاده میوی با بیان اینکه این سیاست

شود و از همین رو هایی اعمال میخی کاالها محدودیتها برای واردات برکشور ما نیز به واسطه اعمال تعرفه

 .توانیم به کشور عراق چندان خرده بگیریمنمی

شود عراق به واسطه ذخایر عظیم بینی میرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اضافه کرد: از سوی دیگر پیش

ک تبدیل شود و فروش چهار، نفت و گازی که دارد طی چند سال آینده به یکی از صادرکنندگان بزرگ اوپ

ها دهد که آن را خرج تکمیل زیرساختپنج میلیون بشکه نفت در روز ثروت عظیمی را در اختیار عراق قرار می

 .نیاز خواهد شدو رونق واحدهای تولیدی خود خواهد کرد و نسبت به بسیاری از اقالم دیگر ما نیز بی

ه برخی از کاالهای استراتژیک مانند محصوالت پتروشیمی و به گفته کاشفی، البته ممکن است نیاز عراق ب

 .دیگر ادامه داشته باشد و بتوانیم همچنان این محصوالت را به عراق بفروشیم سال چندین تا …



 

دهد عراق دیگر کشور مستاصلی که به همه چیز نیاز دارد و وی معتقد است، مجموع این عوامل نشان می

 .بود و ما نیز باید این دیدگاه را دور بریزیم وارد کننده صرف است، نخواهد

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به لزوم تغییر رویکرد صادرات به عراق، خاطرنشان کرد: باید به 

 عراق به …های کشاورزی و سمت صادرات تکنولوژی، تجارب سازندگی، خدمات فنی و مهندسی، تکنولوژی

 .برویم

های مختلف های اقتصادی و همچنین تشکیل کنسرسیوماین سمت را نیازمند تقویت تشکل کاشفی حرکت به

های مستقیم و یا مشترک در گذاریدر استان و کشور دانست و اضافه کرد: به عالوه باید به سمت سرمایه

 .عراق برویم

گذاری شیوه از قِبل یک سرمایه گذاری یاد کرد و ادامه داد: با اینهای این شیوه صادرات و سرمایهوی از مزیت

 .ها سود بردتوان تا سالو یا صادرات تکنولوژی می

به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، این شیوه صادرات ارزش بیشتری هم نسبت به صادرات 

 .دارد …کاالهای با وزن و حجم زیاد مانند سیمان و 

ای با های مشترک با عراق شویم و یا کارخانهگذارید سرمایهکاشفی یادآور شد: به عالوه وقتی که ما وار

 .تر خواهد شدهای ایران در عراق احداث شود، پیوند ما نیز با این کشور عمیقتکنولوژی

 ۹0ها تراز تجاری بین وی با بیان اینکه تعامالت ایران با عراق نیز باید دوسویه شود، عنوان کرد: در این سال

 .مت ما مثبت بوده و این رویه باید کم کم به یک تجارت دو سویه تبدیل شوددرصد به س ۹5تا 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اضافه کرد: در هر صورت در کنار توجه به بازار عراق، نباید صرفاً به این 

 .کشور محدود شویم، بلکه باید به دنبال بازارهای صادراتی جدید باشیم

رسد در یک سال آینده ایران سهم قابل ترین این بازارها برشمرد و افزود: به نظر میوی سوریه را از مهم

  .توجهی در بازارهای این کشور داشته باشد
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 باشگاه خبرنگاران جوان

 
 13۹۸خرداد  4

 تشکیل انجمن جوانان کارآفرین کرمانشاه 

  .به زودی انجمن جوانان کارآفرین کرمانشاه تشکیل می شود رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت:

اخذ  جوانان کارآفرین کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: مجوز تأسیس انجمن از مراجع

 .گردیده و به زودی اولین مجمع عمومی آن جهت تایید اساسنامه و تعیین هیات رئیسه تشکیل خواهد شد

اینکه این تشکل در سطح ملی نیز تشکیل خواهد شد تالش داریم انجمن استان به  وی گفت : با توجه به

 .زودی تاسیس گردد تا امکان حضور نمایندگانی از استان در تشکل ملی جوانان کارآفرین داشته باشیم

سال و مدارک مثبته و تایید اتاق مبنی بر  3۸کاشفی شرایط عضویت در این تشکل را داشتن حداکثر 

 .رین بودن متقاضیان و همچنین داشتن کارت بازرگانی اعالم کردکارآف

های دانش بنیان و استارتاپی با شرایط ویژه در این انجمن یاد کرد و گفت: در اساسنامه وی از عضویت واحد

ترکیب هیات رئیسه به شکلی دیده شده که امکان حضور بانوان کارآفرین نیز وجود داشته باشد. همچنین 

های تخصصی اتاق امکان های مختلفی دیده شده که ضمن متناظر بودن با کمیسیونانجمن کمیتهذیل این 

 .های مربوطه را خواهند داشتحضور در کارگروه

استان این انجمن تاسیس شده و کرمانشاه پنجمین استانی است که  4رئیس اتاق کرمانشاه گفت: تاکنون در 

 .کرده است موافقت تشکیل را از اتاق ایران دریافت

قانون بهبود فضای کسب و کار کشور دانست و خاطرنشان کرد: با ثبت  5وی تشکیل این انجمن را برابر ماده 

 .قانونی این انجمن توسط اتاق ایران جایگاه حقوقی محکمی برای فعالیت آن در نظر گرفته خواهد شد

شایانی به رشد و بالندگی نسل جدیدی از کاشفی در پایان اظهار امیدواری کرد : تشکیل این تشکل کمک 

 . های اصلی اقتصادی استان هستند، بنمایدکارآفرینان که سرمایه

 13۹۸خرداد  7



 

 رفع مشکالت مبادالت تجاری مرز سومار از امرو 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از رفع مشکالت مبادالت تجاری مرز سومار از امروز خبر داد و گفت: امیدوارم 

  .های در این مرز مهم نباشیمدیگر شاهد چنین آریتمی

اظهار کرد: مرز سومار از زمان آغاز فعالیت خود به دلیل  اتاق بازرگانی کرمانشاهکیوان کاشفی رئیس 

ها و کامیون مواجه موقعیت سوق الجیشی که داشت در فاصله کوتاهی با حجم زیادی از مبادالت تجاری، بار

 .کامیون در این مرز تردد داشت 500تا  300ها ر برخی از روزای که دشد به گونه

های این مرز وجود داشت و برای تسریع در هایی که در زیرساختوی ادامه داد: به دلیل برخی از محدودیت

روند تخلیه و بارگیری، مجبور شدیم مقداری از فضای تخلیه و بارگیری را به آن سوی مرز و در خاک عراق 

 .ممنتقل کنی

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه بعد از مدتی طرف عراقی مدعی شد که کارگران بیکار عراقی هم 

مند شوند، یادآور شد: بر اساس یک قرارداد نانوشته در سمت ایرانی مرز سومار باید از مزیت این مرز بهره

ها کارگران عراقی گران ایرانی و مابقی روزکارگران ایرانی و در سمت عراق نیز سه تا چهار روز در هفته کار

 .مشغول به کار شدند

کاشفی گفت: اخیرا طرف عراقی اعالم کرد کار تخلیه و بارگیری در سمت عراق باید صرفا توسط کارگران 

 .کارگر ایرانی مرز سومار شد 400عراقی انجام شد و این امر باعث نگرانی حدود 

ها را در مرز داشته باشیم، افزود: برای جلوگیری ث شد برای مدتی دپو کاالوی با بیان اینکه این مشکالت باع

 .از مشکالت بیشتر اعالم شد که این مرز فعال بسته است تا بتوانیم مشکالت پیش آمده را مرتفع کنیم

ار کرد: های اخیر که با حضور مسئوالن ایرانی و عراقی انجام شد، اظهرئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به رایزنی

در تفاهم نامه مکتوب مقرر شد سه روز در هفته در سمت عراق کارگران ایرانی و سه روز نیز کارگران عراقی 

 .مشغول به کار باشد

به حالت قبل بازگشته و  مرز سوماربه گفته کاشفی با حل مشکالت از امروز تردد و مبادالت تجاری در 

 .ا وجود نداردهمشکلی برای حمل و نقل بار و تردد کامیون

وی از مرز سومار به عنوان یک مرز مهم استان یاد کرد که به واسطه فاصله کوتاهی که با عراق و بغداد دارد 

 .بسیار مورد توجه است و پتانسیل رسمی شدن را دارد

 .دهد هایی در این مرز رخعضو هیات رئیسه اتاق ایران بیان کرد: نباید اجازه دهیم چنین نابسامانی و آریتمی

 .کاشفی معتقد است مرزی که قرار است رسمی شود نباید حتی یک روز هم تعطیل شود



 

های مرزی در استان دیگر شاهد چنین رئیس اتاق کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زیرساخت

 .های صادراتی استان نباشیمهای کرمانشاه و از دست رفتن پتانسیلمشکالتی در مرز

های مرزی استان تاکید کرد و افزود: تا جایی که امکان دارد باید جلوی چنین وی بر لزوم بهبود زیرساخت

 .ها حرکت کنیمساعته شدن مرز 24هایی گرفته شود و حتی به سمت تعطیلی

 

 13۹۸خرداد  1۸

 رفع ممنوعیت صادرات نخود 

د، گفت : نخود باید به قیمت واقعی خود یعنی رئیس شورای ملی نخود با اشاره به رفع ممنوعیت صادرات نخو

  .هزار تومان برسد 15تا  10کیلویی 

هایی که برای رفع ممنوعیت صادرات نخود انجام ناصر مرادی رئیس شورای ملی نخود با اشاره به پیگیری

د از سر گرفته شد و هم اکنون منعی برای صادرات این محصول وجو نخود صادراتشد، گفت : در نهایت 

 .ندارد

های صادراتی داشته باشیم، وی با بیان اینکه با آزادسازی صادرات نخود باید تالش زیادی برای ورود به بازار

های اخیر برای صادرات نخود اعمال شده باعث از دست رفتن های مقطعی که طی سالگفت : ممنوعیت

 .های صادراتی شده استبرخی بازار

های ها از جمله کشورازرگانی کرمانشاه افزود: در گذشته به بسیاری از کشوررئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ب

ها به برند نخود ایرانی صادرات داشتیم و ذائقه مردم این کشور ...حاشیه خلیج فارس، پاکستان، افغانستان و

 .ها شدشورعادت کرده بود، اما با ممنوعیت صادراتی که اعمال شد، رقبای نخود ایرانی وارد بازار این ک

ها دانست و گفت: نخود مرادی نخود هند، روسیه، استرالیا و آرژانتین را جایگزین نخود ایرانی در برخی بازار

شود و بسته بندی خوبی هم دارد، بیشتر جای خود را در های دیگر به جهت اینکه مکانیزه تولید میکشور

 .های صادراتی باز کرده استبازار

های صادراتی باید هم به توسعه سطح زیر کشت نخود د معتقد است: برای بهبود بازاررئیس شورای ملی نخو

 .و هم مکانیزه کردن تولیدات توجه ویژه داشته باشیم

توان با صادرات نخود و وارد کردن ذرت به جای آن، به واردات مرادی با اشاره به نیاز آبی کم نخود، گفت: می

 .آب مجازی در کشور هم کمک کرد



 

وی در ادامه با بیان اینکه با از سرگیری صادرات این محصول اتفاق خاصی در بازار داخلی نخود رخ نخواهد 

یابد نادرست است، زیرا با صادرات این محصول داد، تاکید کرد: این تصور که قیمت نخود در بازار افزایش می

 .کمبودی در بازار رخ نخواهد داد

هزار تنی نخود در کشور یاد  270رگانی کرمانشاه از ظرفیت تولید حدود رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق باز

کرد و ادامه داد: این در حالی است که سرانه مصرف نخود برای هر ایرانی ساالنه دو کیلوگرم است و با حدود 

 .هزار تن مازاد بر نیاز نخود در کشور مواجهیم 100تا  70

هزار  70مرادی اضافه کرد: البته در کنار تولید داخلی، واردات نخود هم داریم که میزان آن سال گذشته به 

 .شود با کمبود نخود مواجه نشویمتن رسید و مجموع این موارد باعث می

 ای هم به قیمت نخود در بازار داشت و یادآوری کرد: طی حدود چهار سال گذشته قیمتوی در ادامه اشاره

هایی که نخود در بازار از کیلویی پنج تا هفت هزار تومان تغییری نداشته و اکنون با توجه به افزایش هزینه

 .در بخش کشاورزی داریم کشت نخود برای کشاورزان زیان ده شده است

مت رئیس شورای ملی نخود با تاکید بر اینکه قیمت نخود باید به جایگاه واقعی خود برگردد، عنوان کرد: قی

 .هزار تومان برسد 15تا  10این محصول باید حداقل به دو برابر افزایش یابد و به کیلویی 

هزار  300وی معتقد است: این میزان افزایش قیمت بر سبد خانوار تاثیر چندانی ندارد، اما برای تولید نزدیک 

 . و به سود کشاورزان است تنی که در کشور داریم گردش مالی نخود را به میزان زیادی افزایش خواهد داد

 

 

 13۹۸خرداد  27

 برگزاری نشست فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه با سفیر دانمارک 

  . رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از نشست فعاالن اقتصادی استان با سفیر دانمارک خبر داد

خرداد( وارد کرمانشاه  27روز )کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت : سفیر دانمارک در تهران، ام

 .ی را در برنامه سفر دو روزه خود به کرمانشاه داردمتعددهای کاری برنامهشد و 

ها دیدار با اعضای اتاق کرمانشاه و فعاالن اقتصادی استان است که وی گفت : یکی از مهمترین این برنامه

 .صبح فردا )دوشنبه( برگزار خواهد شد



 

انمارک را از شرکای قابل توجه تجاری ایران برشمرد و تاکید کرد: صادرات ایران به رئیس اتاق کرمانشاه د

درصد رشد داشته و این امر به معنای پتانسیل تجاری خوب این کشور  55دانمارک در سال گذشته حدود 

 .است که باید از آن استفاده کنیم

های سفر سفیر دانمارک به کرمانشاه گر برنامهحضور در شهرستان سرپل ذهاب، دیدار با شهردار کرمانشاه از دی

 . است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پایگاه میلکان آنالین
  0۸:5۸ - 13۹۸خرداد  7سه شنبه  

  6۸11 خبر:کد 

  :رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 مبادالت تجاری سومار از سرگرفته شد

 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از رفع مشکالت مبادالت تجاری مرز سومار از امروز خبر داد و گفت: امیدوارم 

 .های در این مرز مهم نباشیمدیگر شاهد چنین آریتمی

 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری میلکان آنالین ، کیوان کاشفی اظهار کرد: مرز سومار از زمان آغاز فعالیت 

یل موقعیت سوق الجیشی که داشت در فاصله کوتاهی با حجم زیادی از مبادالت تجاری، بارها و خود به دل

 .کامیون در این مرز تردد داشت 500تا  300ای که در برخی از روزها کامیون مواجه شد به گونه

تسریع در  های این مرز وجود داشت و برایهایی که در زیرساختوی ادامه داد: به دلیل برخی از محدودیت

روند تخلیه و بارگیری، مجبور شدیم مقداری از فضای تخلیه و بارگیری را به آن سوی مرز و در خاک عراق 

 .منتقل کنیم

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه بعد از مدتی طرف عراقی مدعی شد که کارگران بیکار عراقی هم 

بر اساس یک قرارداد نانوشته در سمت ایرانی مرز سومار  :شدمند شوند، یادآور باید از مزیت این مرز بهره

کارگران ایرانی و در سمت عراق نیز سه تا چهار روز در هفته کارگران ایرانی و مابقی روزها کارگران عراقی 

 .مشغول به کار شدند

کاشفی گفت: اخیرا طرف عراقی اعالم کرد کار تخلیه و بارگیری در سمت عراق باید صرفا توسط کارگران 

 .کارگر ایرانی مرز سومار شد 400عراقی انجام شد و این امر باعث نگرانی حدود 

جلوگیری  وی با بیان اینکه این مشکالت باعث شد برای مدتی دپو کاالها را در مرز داشته باشیم، افزود: برای

 .از مشکالت بیشتر اعالم شد که این مرز فعال بسته است تا بتوانیم مشکالت پیش آمده را مرتفع کنیم

رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به رایزنی های اخیر که با حضور مسئوالن ایرانی و عراقی انجام شد، اظهار کرد: 

ق کارگران ایرانی و سه روز نیز کارگران عراقی در تفاهم نامه مکتوب مقرر شد سه روز در هفته در سمت عرا

 .مشغول به کار باشد

به گفته کاشفی با حل مشکالت از امروز تردد و مبادالت تجاری در مرز سومار به حالت قبل بازگشته و 

 .مشکلی برای حمل و نقل بار و تردد کامیون ها وجود ندارد

رد که به واسطه فاصله کوتاهی که با عراق و بغداد دارد وی از مرز سومار به عنوان یک مرز مهم استان یاد ک

 .بسیار مورد توجه است و پتانسیل رسمی شدن را دارد
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عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: نباید اجازه دهیم چنین نابسامانی و آریتمی هایی در این مرز رخ 

 .دهد

 .روز هم تعطیل شود کاشفی معتقد است مرزی که قرار است رسمی شود نباید حتی یک

رئیس اتاق کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زیرساخت های مرزی در استان دیگر شاهد چنین 

 .مشکالتی در مرزهای کرمانشاه و از دست رفتن پتانسیل های صادراتی استان نباشیم

امکان دارد باید جلوی چنین وی بر لزوم بهبود زیرساخت های مرزی استان تاکید کرد و افزود: تا جایی که 

 .ساعته شدن مرزها حرکت کنیم 24تعطیلی هایی گرفته شود و حتی به سمت 

 

 

 

  05:4۸ - 13۹۸خرداد  ۸چهارشنبه  

 

  6۸1۹ خبر:کد 

 چرا باید صادرات یك کاال با بخشنامه یك کارشناس ممنوع شود

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: بخش خصوصی باید به این توانمندی دست یابد که مطالبات خود را به 

شکلی هوشمندانه دنبال کند. خوشبختانه با بهره گیری از ظرفیت ستاد تسهیل توانستیم مشکالت تعداد 

 .زیادی از واحدهای صنعتی را حل کنیم

آیی فصلی مدیران صنایع و معادن آنالین ، کیوان کاشفی در گردهمبه گزارش خبرنگار پایگاه خبری میلکان 

استان کرمانشاه با مدیران دولتی و آیین افتتاحیه مکان جدید خانه صنعت و معدن کرمانشاه که عصر سه 

 استان تولیدکنندگان و صنعتگران خردادماه با حضور استاندار کرمانشاه معاونین استاندار و جمعی از  ۸شنبه 

بخشنامه تنها در حوزه اقتصادی صادر شده است که در دنیا  72ماه گذشته  13 در: داشت بیان شود برگزار

 .اند و مشکالتی را ایجاد کرده اندبی سابقه است . هرکدام از اینها بر یک حوزه تاثیر گذاشته

های تمام دستگاهالزام کرده است که  3و  2وی خاطر نشان ساخت: قانون فضای کسب و کار در بندهای 

دولتی قبل از ابالغ هر بخشنامه ای باید از بخش خصوصی نظر خواهی کنند اما یک مورد انجام نشده است. 

به همین خاطر اتاق ایران در خصوص عدم اجرای این قانون شکایتی را در دیوان عدالت اداری طرح کرده 

 .است

یک کارشناس بتواند با یک بخش نامه صادرات یک کاال عضو هیئت رییسه اتاق ایران با بیان اینکه چرا باید 

را متوقف کند و بسیاری را دچار خسارت کند تصریح کرد: بانک مرکزی در برابر موضوع تعهد ارزی و 

برگرداندن ارز توسط صادر کنندگان گارد قوی و بسته ای داشت که قدم به قدم یک سال طول کشید تا 

درصد ارز صادراتی برگشته است. معنا ندارد که واحد تولیدی صادرات 70 باالخره رییس بانک مرکزی بگوید:
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داشته باشد و ارز نیاورد. پس چکارش می تواند بکند، این ارز باید بیایید حقوق ،دستمزد و مواد اولیه برای 

 .تولید شود

های مختلف بخش لوی گفت: دراتاق بازرگانی کرمانشاه سند یکساله رونق تولید استان با نظر خواهی از تشک

خصوصی تدوین شده است. این سند شنبه در شورای برنامه ریزی استان مطرح خواهد شد امیدواریم با 

 .تصویب این سند بخشی از مشکالت بخش تولید حل شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تابناک کرمانشاه
 

  75412۸ :کد خبر

 13۹۸خرداد  25

 رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع دستی استان کرمانشاه انتخاب شد 

و صادر کنندگان صنایع دستی استان، رئیس و اعضای این در انتخابات هیئت رئیسه انجمن تولید کنندگان 

  .انجمن انتخاب گردید

بنفشه امامی نیا در گفتگو با خبرنگار تابناک گفت : این انجمن بصورت رسمی فعالیت خود را در اتاق بازرگانی 

دی صنعتگران کرمانشاه آغاز نمود و ما باید به دنبال بازارهای مناسب جهت عرضه و فروش صنایع دستی تولی

 باشیم

وی افزود : وظیفه صنعتگر تولید و این وظیفه ما بعنوان اعضای انجمن است که به دنبال شناسایی بازارهای 

جدید جهت عرضه تولیدات صنعتگران باشیم، ایران بعنوان سومین تولید کننده صنایع دستی جایگاه ویژه 

که از ظرفیت رسانه ای بهرمند شده و با همکاری و ای در دنیا دارد که در این انجمن سعی بر این داریم 

بایست صدای مساعدت رسانه های استان، هرچه بیشتر به معرفی تولیدات صنعتگران بپردازیم لذا انجمن می

 .مطالبه گر صنعتگران باشد

ین محصول امامی نیا در ادامه گفت : صنایع دستی با توجه به ارز بری پایین و ارز آوری باالیی که دارد بهتر

 .باشدجهت صادرات می

به گزارش خبرگزاری تابناک، بنفشه امامی نیا در این انتخابات با اکثریت آرا بعنوان رئیس این انجمن انتخاب 

 .گردید

 

  75122۸ :کد خبر

 13۹۸خرداد  26

  :رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه
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 مبادالت تجاری سومار از سرگرفته شد

 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از رفع مشکالت مبادالت تجاری مرز سومار از امروز خبر داد و گفت: امیدوارم 

 .های در این مرز مهم نباشیمدیگر شاهد چنین آریتمی

 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری میلکان آنالین ، کیوان کاشفی اظهار کرد: مرز سومار از زمان آغاز فعالیت 

خود به دلیل موقعیت سوق الجیشی که داشت در فاصله کوتاهی با حجم زیادی از مبادالت تجاری، بارها و 

 .در این مرز تردد داشتکامیون  500تا  300ای که در برخی از روزها کامیون مواجه شد به گونه

های این مرز وجود داشت و برای تسریع در هایی که در زیرساختوی ادامه داد: به دلیل برخی از محدودیت

روند تخلیه و بارگیری، مجبور شدیم مقداری از فضای تخلیه و بارگیری را به آن سوی مرز و در خاک عراق 

 .منتقل کنیم

ن اینکه بعد از مدتی طرف عراقی مدعی شد که کارگران بیکار عراقی هم عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با بیا

بر اساس یک قرارداد نانوشته در سمت ایرانی مرز سومار  :مند شوند، یادآور شدباید از مزیت این مرز بهره

راقی کارگران ایرانی و در سمت عراق نیز سه تا چهار روز در هفته کارگران ایرانی و مابقی روزها کارگران ع

 .مشغول به کار شدند

کاشفی گفت: اخیرا طرف عراقی اعالم کرد کار تخلیه و بارگیری در سمت عراق باید صرفا توسط کارگران 

 .کارگر ایرانی مرز سومار شد 400عراقی انجام شد و این امر باعث نگرانی حدود 

داشته باشیم، افزود: برای جلوگیری وی با بیان اینکه این مشکالت باعث شد برای مدتی دپو کاالها را در مرز 

 .از مشکالت بیشتر اعالم شد که این مرز فعال بسته است تا بتوانیم مشکالت پیش آمده را مرتفع کنیم

رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به رایزنی های اخیر که با حضور مسئوالن ایرانی و عراقی انجام شد، اظهار کرد: 

ه روز در هفته در سمت عراق کارگران ایرانی و سه روز نیز کارگران عراقی در تفاهم نامه مکتوب مقرر شد س

 .مشغول به کار باشد

به گفته کاشفی با حل مشکالت از امروز تردد و مبادالت تجاری در مرز سومار به حالت قبل بازگشته و 

 .مشکلی برای حمل و نقل بار و تردد کامیون ها وجود ندارد

ن یک مرز مهم استان یاد کرد که به واسطه فاصله کوتاهی که با عراق و بغداد دارد وی از مرز سومار به عنوا

 .بسیار مورد توجه است و پتانسیل رسمی شدن را دارد

عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: نباید اجازه دهیم چنین نابسامانی و آریتمی هایی در این مرز رخ 

 .دهد

 .ست رسمی شود نباید حتی یک روز هم تعطیل شودکاشفی معتقد است مرزی که قرار ا

رئیس اتاق کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زیرساخت های مرزی در استان دیگر شاهد چنین 

 .مشکالتی در مرزهای کرمانشاه و از دست رفتن پتانسیل های صادراتی استان نباشیم

کرد و افزود: تا جایی که امکان دارد باید جلوی چنین وی بر لزوم بهبود زیرساخت های مرزی استان تاکید 

 .ساعته شدن مرزها حرکت کنیم 24تعطیلی هایی گرفته شود و حتی به سمت 
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 ایرنا
 هدف روغن کرمانشاهی برندی برای تصاحب بازارهای

 13۹۸خرداد  3

با وجود محبوبیت ملی روغن حیوانی کرمانشاهی، فعالیت های مربوط به تولید این محصول  -ایرنا -کرمانشاه

در استان پراکنده و صادرات آن به خارج از کشور بسیار اندک است که حرکت هایی با ایجاد یک تشکل برای 

  .ارتقا تولید و صادرات آن آغاز شده است

ایرنا، عطر و طعم منحصر به فرد این روغن نه تنها به تایید مشکل پسندان رسیده بلکه شهرت ملی  به گزارش

و محبوبیت کشوری یافته و روغن حیوانی اعالی کرمانشاهی به عنوان یکی از بهترین سوغات و هدایا در 

 .خاطر گردشگران حک شده است

لم ترین و مقوی ترین روغن ها یاد می شود، عالوه روغن حیوانی کرمانشاهی که از آن به عنوان یکی از سا

 .براینکه طعم متفاوتی به غذا می بخشد انرژی مورد نیاز بدن را نیز تامین می کند

شود پس از اولین روغن حیوانی که به اسم روغن زرد نیز شناخته شده است، از شیر گاو و گوسفند تهیه می

گاو یا گوسفند است که یا به شکل سنتی و یا به شکل صنعتی مرحله تولید روغن حیوانی، دوشیدن شیر از 

تولید می شود و استان کرمانشاه به دلیل تنوع و تعدد مراتع گیاهی از قابلیت منحصر بفردی در این زمینه 

 .برخوردار است

فر است با وجود این همه قابلیت و توانمندی صادرات این محصول به خارج از کشور به دالیل متعدد تقریباً ص

و در اکثر مواقع تنها به عنوان سوغات، ردپای آن در خارج از کشور پیدا می شود، از همین رو تحرکاتی برای 

اینکه روغن حیوانی کرمانشاهی بتواند به بازار جهانی ورود پیدا کند آغاز شده که مجمع انتخابات هیأت مدیره 

ن کرمانشاه، در هفته گذشته برگزار شد و با انتخاب انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن حیوانی استا

 .اعضای هیأت مدیره، این تشکل فعالیت خود را آغاز کرد

 .ارتقا در تولید، بسته بندی، توزیع و صادرات از اهداف اصلی این تشکل عنوان شده است

 

 تن روغن حیوانی تولید می کنند ۹00عشایر کرمانشاه ساالنه **

استان کرمانشاه به ایرنا گفت: میزان تولید روغن حیوانی در سال گذشته نزدیک به مدیرکل امور عشایری 

 .تفاوت چندانی نداشته است ۹6تن بوده که نسبت به سال  ۹00
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درصد منابع طبیعی استان در اختیار عشایر است که چرای دام در این مراتع عالوه  60بهزاد محمدی افزود: 

 .شت شده موجب ارتقا فرآورده های لبنی و روغنی می شودبراینکه موجب باالرفتن کیفیت گو

 .البته آمار دقیقی از میزان روغن تولید شده توسط روستاییان استان کرمانشاه در دست نیست

هزار تومان در بازار به فروش می رسد که نوع گوسفندی  130تا  75روغنی کرمانشاهی هم اکنون کیلویی 

 .آن گرانتر است

 

 فعال اقتصادی عضو انجمن هستند 50نزدیک به **

دبیر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه نیز در گفت و گو با ایرنا، به شهرت جهانی روغن کرمانشاهی 

اشاره کرد و گفت: الزم بود برای فعالیت منسجم تر، یک تشکل برای تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی تولید 

صادراتی ایجاد شود چرا که تا قبل از این از داشتن تشکل، اتحادیه و این محصول در بخش سنتی، صنعتی و 

 .انجمن محروم بودند

تولیدکننده و فعال اقتصادی در این تشکل خبر داد و افزود: این افراد  50داریوش پناهی از وجود نزدیک به 

بدهند و ما نیز پیگیر می توانند فعالیت خود را منسجم تر تحت یک مدیریت واحد در قالب این تشکل انجام 

پناهی ادامه داد: این تشکل رسماً توسط اتاق ایران به ثبت رسیده است و در سطح .امور آنان خواهیم بود

 .کشور به نخستین تشکل تولیدکنندگان روغن حیوانی تبدیل شد

د ولی به گفته پناهی، این روغن در کرمانشاه توسط عشایر، کارخانجات و واحدهای صنعتی تولید می شو

 .بخش عمده آن به روستاها و شهرهای شمالی استان اختصاص دارد

وی با بیان اینکه توزیع این روغن در داخل کشور است، افزود: صادرات متفرق و بیشتر به شکل سوغات به 

 .خارج از کشور ارسال می شود که با تشکیل این انجمن به دنبال تغییر و تحول و ارتقا در این بخش هستیم

 

 کمبودهایی که در عرصه تولید روغن حیوانی احساس می شد**

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه هم در گفت و گو با ایرنا، از تولید روغن حیوانی به عنوان یک 

بدون اینکه در سالهای گذشته کار خاصی در این زمینه انجام  :قابلیت بزرگ در استان یاد کرد و اظهار داشت

شد ولی برند مرغوبیت و تولید روغن را در استان داریم چرا که روغن حیوانی کرمانشاهی، برند شناخته شده با

 .شده ای است

کیوان کاشفی افزود: از همین رو اقدام هایی برای این محصول به عنوان پتانسیل اقتصادی استان آغاز شد و 

یم و حتی از اطالعاتی همچون میزان تولید با پیشروی در این حیطه، متوجه برخی خالء ها و کمبودها شد

 .ساالنه آن در استان و میزان مصرف در داخل و خارج از استان ناآگاه بودیم



 

به گفته وی، در این بررسی متوجه شدیم که صادرات این محصول تقریباً صفر است و اشکاالت متعددی در 

ام می شود چراکه نوع گوسفندی و گاوی آن بسته بندی وجود دارد و تقلب های بسیاری برای تولید آن انج

 .هرکدام دارای یک کیفیت است

این مسوول ادامه داد: به همین دلیل یک تیم را برای بررسی این موارد تشکیل دادیم که منجر به انجام طرح 

انیم مطالعات کاملی شد و هم سطح میزان تولید ساالنه و هم میزان ارتقا تولید آن برآورد شد چرا که می تو

 .تا سه برابر میزان کنونی تولید کنیم

 

 در بخش بسته بندی جای کار بسیار است**

کاشفی از موضوع بسته بندی به عنوان بحث بزرگی یاد کرد و گفت: با وجود اینکه چند واحد صنعتی به بسته 

 .بندی کوچک و بزرگ می پردازند ولی هنوز جای کار بسیار است

که روغن حیوانی از نوع غذایی است برای صادرات به کشورهای مختلف نیاز به  وی اضافه کرد، به این دلیل

 .ایزوله ویژه ای دارد که در دستور کار قرار دارد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه با تاکید براینکه تولید روغن حیوانی در نقاط مختلف استان از 

ی که از نواحی گیالنغرب تولید می شود بسیار معطر است ولی کیفیت مختلفی برخوردار است، افزود: روغن

 .میزان غلظت روغنی آن کمتر است و در برخی نقاط این خصوصیات برعکس است

 

 روغن صادراتی اعال باید همه ویژگی های یک روغن خوب را داشته باشد**

ونه ای مخلوط کنیم که همه وی معتقد است، برای اینکه به روغن مطلوب صادراتی برسیم باید آن را به گ

خصوصیات و ویژگی های مثبت یک روغن اعال را داشته باشد و اگر بخواهیم به استانداردهای جهانی و 

صادرات آن را وصل کنیم باید این نمونه را در چند نمایشگاه خارجی در عرض دید عموم قرار دهیم که این 

 .مقوله هم از اهداف اصلی راه اندازی این تشکل است

وی ادامه داد: هدف از راه اندازی این تشکل این بود که یک متولی خاص در این حوزه باشد و انسجامی برای 

فعاالن اقتصادی آن ایجاد شود و عالوه بر آسیب شناسی در بازاریابی یاری رسان باشد بحث تشکیل یک 

ه گذشته انتخابات آن برگزار تشکل تخصصی در دستور کار قرار گرفت و مجوز آن را نیز اخذ کردیم و هفت

 .شد

براین هدف هستیم که قبل از راه اندازی هر تشکل اقدامات کارشناسی صورت گیرد و  :کاشفی اظهار داشت



 

همزمان با تشکیل آن یک بسته کارشناسی و چراغ راه به آن داده می شود تا بتوانند به صورت منسجم یافته 

 .ادی و معنوی خواهد کردای فعالیت کنند و اتاق از آنان حمایت م

 

 بسته بندی ارتقا می یابد**

وی به بحث ارتقا بسته بندی و صادرات روغن حیوانی کرمانشاهی تاکید کرد و افزود: اگر در چندین نمایشگاه 

 .بین المللی این روغن با کیفیت مناسبی عرضه شود می توانیم بازار خوبی برای آن ایجاد کنیم

ت، بخشی از روغن تولید شده استان توسط کارخانه های لبنی انجام می شود و این مسوول خاطرنشان ساخ

چندین کارخانه به صورت اختصاصی به تولید این روغن می پردازند و برخی دیگر به شیوه سنتی انجام می 

 .دهند و به صورت حلبی بسته بندی می کنند

یم که به تولید به شیوه مشخص برای صادرات کاشفی افزود: با توجه به این شرایط باید قابلیتی ایجاد کن

 .دست بیابیم و همه این امور باید توسط این تشکل انجام شود

کاشفی از پرداخت تسهیالت در حوزه کشاورزی در صورت نیاز برای این اقدام خبر داد و اظهار داشت: توسعه، 

 .خواهد بودبسته بندی و گرفتن ایزوله صادراتی مهم ترین اهداف ما در این تشکل 

شوند و یک است که برای مدت سه سال انتخاب می یمدیره این تشکل شامل پنج عضو اصلاعضای هیأت 

 .بازرس نیز برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد

 

 مجوز تاسیس انجمن جوانان کارآفرین کرمانشاه صادر شدکاشفی: 

 13۹۸خرداد  4

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه اعالم کرد: مجوز تأسیس انجمن جوانان  -ایرنا -کرمانشاه

کارآفرین استان از مراجع مربوطه اخذ گردیده و به زودی اولین مجمع عمومی آن برای تایید اساسنامه و 

  .ن هیات رئیسه تشکیل خواهد شدتعیی

به گزارش ایرنا، کیوان کاشفی روز شنبه گفت: با توجه به اینکه این تشکل در سطح ملی نیز تشکیل خواهد 

شد، تالش داریم انجمن استان به زودی تاسیس گردد تا امکان حضور نمایندگانی از استان در تشکل ملی 

 .جوانان کارآفرین داشته باشیم

https://www.irna.ir/news/83326420/کاشفی-مجوز-تاسیس-انجمن-جوانان-کارآفرین-کرمانشاه-صادر-شد


 

سال و مدارک مثبته و تایید اتاق مبنی بر کارآفرین  3۸ضویت در این تشکل را داشتن حداکثر وی شرایط ع

 .بودن متقاضیان و همچنین داشتن کارت بازرگانی اعالم کرد

کاشفی از عضویت واحدهای دانش بنیان و استارتاپی با شرایط ویژه در این انجمن یاد کرد و گفت: در 

به شکلی دیده شده که امکان حضور بانوان کارآفرین نیز وجود داشته باشد. اساسنامه ترکیب هیات رئیسه 

های تخصصی های مختلفی دیده شده که ضمن متناظر بودن با کمیسیونهمچنین ذیل این انجمن کمیته

 .های مربوطه را خواهند داشتاتاق امکان حضور در کارگروه

استان این انجمن تاسیس شده و کرمانشاه پنجمین  رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: تاکنون در چهار

 .استانی است که موافقت تشکیل را از اتاق ایران دریافت کرده است

وی تشکیل این انجمن را برابر ماده پنج قانون بهبود فضای کسب و کار کشور دانست و خاطرنشان کرد: با 

 .برای فعالیت آن در نظر گرفته خواهد شدثبت قانونی این انجمن توسط اتاق ایران جایگاه حقوقی محکمی 

کاشفی در پایان اظهار امیدواری کرد که تشکیل این تشکل کمک شایانی به رشد و بالندگی نسل جدیدی از 

 .های اصلی اقتصادی استان هستند، بنمایدکارآفرینان که سرمایه

 

 رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه: مشکالت مبادالت تجاری مرز سومار رفع شد

 13۹۸خرداد  7

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از رفع مشکالت مبادالت تجاری مرز سومار از امروز )سه شنبه(  -ایرنا -کرمانشاه

  .امیدوارم دیگر شاهد چنین ناهماهنگی هایی در این مرز مهم نباشیمهفتم خرداد خبر داد و گفت: 

روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه روز سه شنبه به نقل از نقل از کیوان کاشفی اعالم کرد: مرز سومار از 

ت زمان آغاز فعالیت خود به دلیل موقعیت سوق الجیشی که داشت در فاصله کوتاهی با حجم زیادی از مبادال

کامیون در این مرز تردد  500تا  300ای که در برخی از روزها تجاری، بارها و کامیون مواجه شد به گونه

 .داشت

های این مرز وجود داشت و برای تسریع در هایی که در زیرساختوی ادامه داد: به دلیل برخی از محدودیت

بارگیری را به آن سوی مرز و در خاک عراق روند تخلیه و بارگیری، مجبور شدیم مقداری از فضای تخلیه و 

 .منتقل کنیم

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه بعد از مدتی طرف عراقی مدعی شد که کارگران بیکار عراقی هم 

مند شوند، یادآور شد: بر اساس یک قرارداد نانوشته در سمت ایرانی مرز سومار باید از مزیت این مرز بهره

https://www.irna.ir/news/83330547/رئیس-اتاق-بازرگانی-کرمانشاه-مشکلات-مبادلات-تجاری-مرز-سومار-رفع


 

انی و در سمت عراق نیز سه تا چهار روز در هفته کارگران ایرانی و مابقی روزها کارگران عراقی کارگران ایر

 .مشغول به کار شدند

کاشفی گفت: به تازگی طرف عراقی اعالم کرد کار تخلیه و بارگیری در سمت عراق باید صرفًا توسط کارگران 

 .یرانی مرز سومار شدکارگر ا 400عراقی انجام شد و این امر باعث نگرانی حدود 

وی با بیان اینکه این مشکالت باعث شد برای مدتی دپو کاالها را در مرز داشته باشیم، افزود: برای جلوگیری 

 .از مشکالت بیشتر اعالم شد که این مرز فعالً بسته است تا بتوانیم مشکالت پیش آمده را مرتفع کنیم

خیر که با حضور مسئوالن ایرانی و عراقی انجام شد، اظهار کرد: های ارئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به رایزنی

در تفاهم نامه مکتوب مقرر شد سه روز در هفته در سمت عراق کارگران ایرانی و سه روز نیز کارگران عراقی 

به گفته کاشفی، با حل مشکالت از امروز تردد و مبادالت تجاری در مرز سومار به حالت .مشغول به کار باشد

 .ها وجود نداردبازگشته و مشکلی برای حمل و نقل بار و تردد کامیون قبل

وی از مرز سومار به عنوان یک مرز مهم استان یاد کرد که به واسطه فاصله کوتاهی که با عراق و بغداد دارد 

 .بسیار مورد توجه است و پتانسیل رسمی شدن را دارد

 .جازه دهیم چنین نابسامانی در این مرز رخ دهدعضو هیأت رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: نباید ا

 .کاشفی معتقد است مرزی که قرار است رسمی شود نباید حتی یک روز هم تعطیل شود

های مرزی در استان دیگر شاهد چنین رئیس اتاق کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زیرساخت

 .های صادراتی استان نباشیملمشکالتی در مرزهای کرمانشاه و از دست رفتن پتانسی

های مرزی استان تاکید کرد و افزود: تا جایی که امکان دارد باید جلوی چنین وی بر لزوم بهبود زیرساخت

 .ساعته شدن مرزها حرکت کنیم 24هایی گرفته شود و حتی به سمت تعطیلی

 

 شودای فضای کسب و کار استان میاجرای سند رونق تولید باعث ارتقای هشت پله

 13۹۸خرداد  11

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه از آماده شدن سند رونق تولید استان و ارائه  -ایرنا -کرمانشاه

اجرایی خبر داد و گفت: در صورت تصویب و اجرای دقیق آن شاهد ارتقای حداقل هفت های آن به دستگاه

  .ای فضای کسب و کار استان خواهیم بودتا هشت پله

به گزارش خبرنگار ایرنا، کیوان کاشفی عصر شنبه در دومین جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه که 

های استان مدنظر گزار شد، اظهار داشت: در این سند قابلیتدر سرسرای جلسات شهدای دولت استانداری بر

 .قرار گرفته و براساس آن سند رونق تولید تدوین شده است

https://www.irna.ir/news/83337095/اجرای-سند-رونق-تولید-باعث-ارتقای-هشت-پله-ای-فضای-کسب-و-کار-استان


 

وی ادامه داد: در این سند که به صورت یکساله تهیه و تنظیم شده موارد مختلفی از جمله آموزش و مهارت، 

 .قوانین و مقررات در آن دیده شده استتأمین موارد مالی، بهبود فضای کسب و کار و اصالح برخی 

کاشفی تصریح کرد: توسعه بخش خدمات و رونق صادرات از دیگر مواردی است که در سند رونق تولید به 

 .تواند ما را به هدفمان برساندآن توجه شده چرا که هر کدام آنها می

ای طراحی شده که نتایج اجرای گونه رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: سند رونق تولید استان به

 .آن در فصل پاییز و زمستان که دوره بهره برداری نهایی است قابل لمس و مشاهده باشد

های برتر و ضعیف در اجرای طرح سند وی ادامه داد: در پایان سال نیز به شرط موافقت استانداری دستگاه

 .رونق تولید به مردم معرفی خواهند شد

های اجرایی شاهد رونق ان ابراز امیدواری کرد با تصویب این طرح و مشارکت جدی دستگاهکاشفی در پای

 .تولید و شکوفایی اقتصادی در استان کرمانشاه باشیم

 

 منعی برای صادرات نخود وجود ندارد

 13۹۸خرداد  1۸

رئیس شورای ملی نخود با اشاره به پیگیری هایی که برای رفع ممنوعیت صادرات نخود  -ایرنا -کرمانشاه

  .انجام شد، گفت: هم اکنون منعی برای صادرات این محصول وجود ندارد

اعالم  به گزارش ایرنا، روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه روز شنبه به نقل از ناصر مرادی

های اخیر برای صادرات نخود اعمال شد باعث از دست رفتن برخی کرد: ممنوعیت های مقطعی که طی سال

 .بازارهای صادراتی شده است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه اضافه کرد: در گذشته به بسیاری از کشورها از جمله 

 نخود برند به کشور این ذائقه و داشتیم صادرات …ان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان، افغانست

ای نخود ایرانی وارد بازار کشورهای دیگر رقب شده اعمال که صادراتی ممنوعیت با اما بود کرده عادت ایرانی

 .شده است

 نخود: گفت و دانست بازارها برخی در ایرانی نخود جایگزین را …وی، نخود هند، روسیه، استرالیا، آرژانتین و 

 در را خود جای بیشتر دارد هم خوبی بندی بسته و شودمی تولید ماشینی اینکه جهت به دیگر کشورهای

 .باز کرده است صادراتی بازارهای

https://www.irna.ir/news/83343830/منعی-برای-صادرات-نخود-وجود-ندارد


 

رییس شورای ملی نخود معتقد است؛ برای بهبود بازارهای صادراتی باید هم به توسعه سطح زیرکشت نخود 

 .داشته باشیمو هم ماشینی کردن تولیدات توجه ویژه 

مرادی با اشاره به نیاز آبی کم نخود، گفت: می توان با صادرات نخود و وارد کردن ذرت به جای آن، به واردات 

 .آب مجازی در کشور هم کمک کرد

وی در ادامه با بیان اینکه با از سرگیری صادرات این محصول اتفاق خاصی در بازار داخلی نخود رخ نخواهد 

یابد نادرست است زیرا با صادرات این محصول این تصور که قیمت نخود در بازار افزایش میداد، تاکید کرد: 

 .کمبودی در بازار رخ نخواهد داد

هزار تنی نخود در کشور یاد  270رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه از ظرفیت تولید حدود 

کیلوگرم است و با حدود  2ود برای هر ایرانی ساالنه کرد و ادامه داد: این در حالی است که سرانه مصرف نخ

 .هزار تن مازاد بر نیاز نخود در کشور مواجهیم 100تا  70

مرادی اضافه کرد: البته در کنار تولید داخلی واردات نخود در کشور را هم داریم که برای مثال رقم آن در 

 .شود با کمبود نخود مواجه نشویمهزار تن رسید و مجموع این موارد باعث می 70سال گذشته به 

 گذشته قیمتای هم به قیمت نخود در بازار داشت و یادآوری کرد: طی حدود چهار سال وی در ادامه اشاره

 .نخود در بازار از کیلویی پنج تا هفت هزار تومان تغییری نداشته است

هایی که در به افزایش هزینه رئیس شورای ملی نخود خاطرنشان کرد: این در حالی است که اکنون با توجه

 .بخش کشاورزی داریم کشت نخود برای کشاورزان زیان ده شده است

مرادی با تاکید بر اینکه قیمت نخود باید به جایگاه واقعی خود برگردد، عنوان کرد: قیمت این محصول باید 

 .هزار تومان برسد 15تا  10برابر افزایش یابد و به کیلویی  2حداقل 

کیلوگرم نخود در سال است  2وی معتقد است این میزان افزایش قیمت برای سبد خانوار که برای هر فرد 

هزار تنی که در کشور داریم گردش مالی نخود را به میزان  300تاثیر چندانی ندارد اما برای تولید نزدیک 

 .زیادی افزایش خواهد داد و به سود کشاورزان است

 

 فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه با سفیر دانمارک دیدار می کنند

 13۹۸خرداد  27

https://www.irna.ir/news/83357005/فعالان-اقتصادی-استان-کرمانشاه-با-سفیر-دانمارک-دیدار-می-کنند


 

سفیر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه از نشست فعاالن اقتصادی استان با  -ایرنا -کرمانشاه

  .خرداد( در کرمانشاه برگزار می شود 2۸دانمارک خبر داد و گفت: این نشست فردا )سه شنبه 

وارد کرمانشاه شد و  خرداد 27کیوان کاشفی روز دوشنبه به ایرنا افزود: سفیر دانمارک در تهران امروز 

 .روزه خود به کرمانشاه دارد 2های کاری متعددی را در برنامه سفر برنامه

ها دیدار با اعضای اتاق کرمانشاه و فعاالن اقتصادی استان است اظهار داشت: یکی از مهمترین این برنامهوی 

 .که صبح فردا سه شنبه برگزار خواهد شد

رئیس اتاق کرمانشاه دانمارک را از شرکای قابل توجه تجاری ایران برشمرد و تاکید کرد: صادرات ایران به 

درصد رشد داشته و این امر به معنای پتانسیل تجاری خوب این کشور  55 دانمارک در سال گذشته حدود

 .است که باید از آن استفاده کنیم

های سفر سفیر دانمارک کاشفی حضور در شهرستان سرپل ذهاب و دیدار با شهردار کرمانشاه را از دیگر برنامه

 .به کرمانشاه اعالم کرد

 

 حوزه گردشگری و کشاورزی می تواند آغاز رابطه اقتصادی دانمارک و کرمانشاه شود

 13۹۸خرداد  2۸

اند در رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه می تو -ایرنا-کرمانشاه 

  .بسیاری از زمینه های اقتصادی همچون حوزه گردشگری و کشاورزی با دانمارک روابط اقتصادی داشته باشد

سفیر دانمارک در تهران که در  به گزارش خبرنگار ایرنا، کیوان کاشفی روز سه شنبه در دیدار با دنی عنان

مردم ایران از ارتباط دیرینه ای با کشورهای محل جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: 

 .اروپایی برخوردارند و پیوندهای اقتصادی خوبی بین ایران و این کشورها برقرار شده است

های آمریکا تا حد زیادی این روابط کمرنگ شده کاشفی اضافه کرد، اگرچه در چندسال اخیر به واسطه تحریم

ستقبال زیادی از سوی کشورهای اروپایی در زمینه ارتباط اقتصادی با ولی پس از انعقاد تفاهم نامه برجام، ا

 .کشور ما شکل گرفت

این مسؤول ادامه داد: متأسفانه با خروج آمریکا از برجام، ارتباطات کاهش یافته و خواسته ما این است که 

 .کشورهای اروپایی بر سر تعهدات خود براساس مفاد برجام باشند

https://www.irna.ir/news/83359273/حوزه-گردشگری-و-کشاورزی-می-تواند-آغاز-رابطه-اقتصادی-دانمارک-و


 

صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با بیان اینکه این معاهده برای قضاوت تاریخی ملت  رئیس اتاق بازرگانی،

ای با دانمارک دهد که روابط اقتصادی گستردهما از اروپا حیاتی است، افزود: در حوزه اقتصادی آمارها نشان می

ژی پیشرفته دانمارک قابل میلیون دالری با توجه به اقتصاد بزرگ ایران و تکنولو 200نداریم و سطح روابط 

 .قبول نیست

تواند در حوزه به گفته کاشفی، کشور دانمارک در برخی تولیدات و حوزه گردشگری پیشرفته است و می

 .سرمایه گذاری و اقتصاد با ما روابط خوبی داشته باشد

از ایران به دست های مختلف کشورمان و اطالعات خوبی که وی با اشاره به سفرهای سفیر دانمارک به استان

 .کشور برقرار شود 2آورده است، اظهار امیدواری کرد که با این سفر پیوندهای محکم اقتصادی بین 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایسنا
 13:13/  13۹۸ خرداد 1۸/  شنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸031۸073۸2: خبر کد    

 هکرمانشا نمایندگی:  منبع    

 :نخود ملی شورای رییس

 کندنمی ایجاد داخلی بازار در مشکلی نخود صادرات شدن آزاد

رئیس شورای ملی نخود با اشاره به رفع ممنوعیت صادرات نخود، گفت: نخود باید به قیمت ایسنا/کرمانشاه 

  .هزار تومان برسد 15تا  10واقعی خود یعنی کیلویی 

رفع ممنوعیت صادرات نخود انجام شد، اظهار هایی که برای به گزارش ایسنا، ناصر مرادی با اشاره به پیگیری

 .کرد: در نهایت صادرات نخود از سر گرفته شد و هم اکنون منعی برای صادرات این محصول وجود ندارد

وی با بیان اینکه با آزادسازی صادرات نخود باید تالش زیادی برای ورود به بازارهای صادراتی داشته باشیم، 

های اخیر برای صادرات نخود اعمال شده باعث از دست رفتن طعی که طی سالهای مقاضافه کرد: ممنوعیت

 .برخی بازارهای صادراتی شده است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: در گذشته به بسیاری از کشورها از جمله 

ذائقه مردم این کشورها به برند صادرات داشتیم و  …کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان، افغانستان و

نخود ایرانی عادت کرده بود، اما با ممنوعیت صادراتی که اعمال شد، رقبای نخود ایرانی وارد بازار این کشورها 

 .شد

مرادی نخود هند، روسیه، استرالیا و آرژانتین را جایگزین نخود ایرانی در برخی بازارها دانست و گفت: نخود 

شود و بسته بندی خوبی هم دارد، بیشتر جای خود را در اینکه مکانیزه تولید می کشورهای دیگر به جهت

 .بازارهای صادراتی باز کرده است



 

رئیس شورای ملی نخود معتقد است، برای بهبود بازارهای صادراتی باید هم به توسعه سطح زیر کشت نخود 

 .و هم مکانیزه کردن تولیدات توجه ویژه داشته باشیم

توان با صادرات نخود و وارد کردن ذرت به جای آن، به واردات اشاره به نیاز آبی کم نخود، گفت: میمرادی با 

 .آب مجازی در کشور هم کمک کرد

وی در ادامه با بیان اینکه با از سرگیری صادرات این محصول اتفاق خاصی در بازار داخلی نخود رخ نخواهد 

یابد نادرست است، زیرا با صادرات این محصول در بازار افزایش میداد، تاکید کرد: این تصور که قیمت نخود 

 .کمبودی در بازار رخ نخواهد داد

هزار تنی نخود در کشور یاد  270رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه از ظرفیت تولید حدود 

نه دو کیلوگرم است و با حدود کرد و ادامه داد: این در حالی است که سرانه مصرف نخود برای هر ایرانی ساال

 .هزار تن مازاد بر نیاز نخود در کشور مواجهیم 100تا  70

هزار  70مرادی اضافه کرد: البته در کنار تولید داخلی، واردات نخود هم داریم که میزان آن سال گذشته به 

 .شود با کمبود نخود مواجه نشویمتن رسید و مجموع این موارد باعث می

ای هم به قیمت نخود در بازار داشت و یادآوری کرد: طی حدود چهار سال گذشته قیمت ادامه اشارهوی در 

هایی که نخود در بازار از کیلویی پنج تا هفت هزار تومان تغییری نداشته و اکنون با توجه به افزایش هزینه

 .در بخش کشاورزی داریم کشت نخود برای کشاورزان زیان ده شده است

رای ملی نخود با تاکید بر اینکه قیمت نخود باید به جایگاه واقعی خود برگردد، عنوان کرد: قیمت رئیس شو

 .هزار تومان برسد 15تا  10این محصول باید حداقل به دو برابر افزایش یابد و به کیلویی 

هزار  300د نزدیک وی معتقد است، این میزان افزایش قیمت بر سبد خانوار تأثیر چندانی ندارد، اما برای تولی

 .تنی که در کشور داریم گردش مالی نخود را به میزان زیادی افزایش خواهد داد و به سود کشاورزان است

     

 

 11:14/  13۹۸ خرداد 26/  یکشنبه

 تجارت و تولید: بندیدسته    

 ۹۸032611۸۹6: خبر کد    

 71474:  خبرنگار    



 

    

 رئیس نواب اسامی+  شد ایران بازرگانی اتاق رئیس دوباره شافعی

 برگزیده اتاق این رئیس عنوان به نیز نهم دوره برای ایران بازرگانی اتاق هشتم دوره رئیس شافعی غالمحسین

 .شدند انتخاب هم رئیس نواب چهار. شد

 نخستین در کشور بازرگانی هایاتاق نمایندگان هیئت اعضای حضور با( یکشنبه) امروز صبح ایسنا، گزارش به

 .است رئیسه هیئت اعضای انتخاب نمایندگان، کار دستور اولین ایران بازرگانی اتاق دوره نهمین از جلسه

 بازرگانی اتاق رئیس _ سعدآباد ژائله یونس و _ ایران بازرگانی اتاق قبل دوره رئیس _ شافعی غالمحسین

 .هستند اتاق ریاست نامزدهای تنها _ تبریز

 .است صادقی میرمحمد عال عهده بر نیز جلسه سنی ریاست

 .کردند آغاز را اتاق رئیس انتخاب برای گیری رأی نامزد، دو هایبرنامه شنیدن از پس اتاق اعضای

 شد ابقاء شافعی

 مجدداً  شافعی کشور، بازرگانی هایاتاق نمایندگان هیئت اعضای از شده انجام گیری رأی از پس نهایت در

 .گرفت اختیار در را خصوصی بخش پارلمان ریاست ساله چهار دوره یک برای

 این از که بود نفر 45۸ جلسه این در حاضران تعداد جلسه، سنی رئیس صادقی، میرمحمد عال اعالم طبق

 .شد اخذ رأی 44۸ تعداد،

 نیز رأی 6. آورد رأی 140 اتاق، ریاست کاندیدای دیگر ژائله یونس و رأی 302 گیری رأی این در شافعی

 .شد اعالم باطل

 مرحله وارد رئیس نواب انتخاب برای تشکل این اعضای اتاق، ریاست تکلیف شدن مشخص با و ترتیب این به

 .شد خواهند گیری رأی

 شد مشخص هم اتاق رئیس نواب تکلیف

 مرحله وارد رئیس نواب انتخاب برای اتاق اعضای ایران، بازرگانی اتاق رئیس انتخاب شدن نهایی از پس اما

 اتاق، رئیسی نایب کرسی چهار به رسیدن برای نفر هفت سرانجام انصراف چند از پس که شدند گیریرأی

 .کردند آغاز را خود رقابت

 و 276 با امیرزاده محمد ،320 با خوانساری مسعود ،353 با ورزیسالح حسین آرا نهایی شمارش از پس

 .شدند انتخاب ایران بازرگانی اتاق رئیس نایبان عنوان به رأی 27۹ با انصاری محمدرضا



 

 .نیاوردند رأی که بودند کاندید نیز بخشنده و شیرازی جهرمی، رازقی رقابت این در

 با که شدند کاندید جمیلی غالمحسین و پیرموذن حسین نیز ایران بازرگانی اتاق داریخزانه کرسی برای

 .داد خواهد ادامه خود کار به بازرگانی اتاق دارخزانه عنوان به رأی 222 با جمیلی غالمحسین آرا شمارش

 ابقاء خود پیشین سمت در و شد کاندید رقیبی هیچ بدون کاشفی کیوان نیز رئیسه هیأت منشی سمت برای

 .شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خبرگزاری فارس

 

 13۹۸خرداد  4

 به زودی انجمن جوانان کارآفرین کرمانشاه تشکیل خواهد شد

  .شودزودی انجمن جوانان کارآفرین کرمانشاه تشکیل میکرمانشاه گفت: به رئیس اتاق بازرگانی

زودی به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از اتاق بازرگانی کرمانشاه، کیوان کاشفی اظهار داشت: به

 .شودانجمن جوانان کارآفرین کرمانشاه تشکیل می

زودی نخستین تأسیس این انجمن از مراجع مربوطه اخذ شده و بهرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: مجوز 

 .مجمع عمومی آن برای تایید اساسنامه و تعیین هیأت رئیسه تشکیل خواهد شد

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این تشکل در سطح ملی نیز تشکیل خواهد شد تالش داریم انجمن استان 

 .دگانی از استان در تشکل ملی جوانان کارآفرین داشته باشیمزودی تاسیس شود تا امکان حضور نماینبه

سال و مدارک مثبته و تایید اتاق مبنی بر  3۸کاشفی شرایط عضویت در این تشکل را داشتن حداکثر 

 .کارآفرین بودن متقاضیان و همچنین داشتن کارت بازرگانی اعالم کرد

یط ویژه در این انجمن یاد کرد و گفت: در اساسنامه بنیان و استارتاپی با شراوی از عضویت واحدهای دانش

ترکیب هیأت رئیسه به شکلی دیده شده که امکان حضور بانوان کارآفرین نیز وجود داشته باشد. همچنین 

های تخصصی اتاق امکان های مختلفی دیده شده که ضمن متناظر بودن با کمیسیونذیل این انجمن کمیته

 .ه را خواهند داشتهای مربوطحضور در کارگروه

عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: تاکنون در چهار استان این انجمن تاسیس شده و کرمانشاه پنجمین 

 .استانی است که موافقت تشکیل را از اتاق ایران دریافت کرده است

: با ثبت قانون بهبود فضای کسب و کار کشور دانست و خاطرنشان کرد 5وی تشکیل این انجمن را برابر ماده 

 .قانونی این انجمن توسط اتاق ایران جایگاه حقوقی محکمی برای فعالیت آن در نظر گرفته خواهد شد

کاشفی در پایان اظهار امیدواری کرد که تشکیل این تشکل کمک شایانی به رشد و بالندگی نسل جدیدی از 

 .های اصلی اقتصادی استان هستند، بنمایدکارآفرینان که سرمایه



 

 13۹۸داد خر 2۸

 شودبرقرار می« اینستکس»سفیر دانمارک: به زودی اولین ارتباطات از طریق 

کنندگان و مدیران استان کرمانشاه گفت: قرار شد مکانیزم سفیر دانمارک در نشست با جمعی از تجار و تولید

  .ودو انتقاالت مالی در زمینه مواد غذایی و دارویی در سوئیس برقرار ش جهت نقل«اینستکس»

کنندگان و مدیران استان کرمانشاه که ظهر امروز در سالن سفیر دانمارک در نشست با جمعی از تجار و تولید

اظهار داشت: از « اینستکس»جلسات اتاق بازرگانی برگزارشد، با اشاره به توجه اروپا به نگرانی ایران در مورد 

تنها برای ایران بلکه برای اروپا نیز مهم است و مطمئن ام که اینستکس نه رتبه اروپایی شنیدهمقامات عالی

 .هستم به زودی اولین ارتباطات از این طریق برقرار خواهد شد

و انتقاالت مالی در زمینه مواد غذایی و  وی افزود: در صحبت با سفیر سوئیس قرار شد مکانیزم جهت نقل

 .دارویی در سوئیس برقرار شود

های دانمارکی به ایران آمدند، گفت: بسیاری از این بعد از برجام بسیاری از شرکت با بیان اینکه« دنی عنان»

های ها هنوز تعدادی از شرکتها بعد از خروج آمریکا از برجام ایران را ترک کردند؛ اما علیرغم تحریمشرکت

 .ارتباطات خوبی دارند های لبنی ایرانیدانمارکی فعال در زمینه مواد غذایی در ایران حضور دارند و با شرکت

های ایرانی را حفظ ام ارتباطشان با شرکتهای دانمارکی توصیه کردهسفیر دانمارک ادامه داد: به شرکت

 .صبرانه منتظر بازگشت به بازار ایران هستندهای دانمارکی بیکنند. بدانید بسیاری از شرکت

یران، عالوه بر تهران سایر شهرهای ایران را نیز های مختلف اوی با اشاره به سفرهای متعدد خوبش به استان

در روابط مهم دانست و اظهار امیدواری کرد شاهد رفت و آمد مجدد تجار ایرانی و دانمارکی باشیم و بتوانیم 

 .ارتباطات تجاری خوبی بین دو کشور برقرار کنیم

نکه ایران به غیر از نفت و گاز صنایع دنی عنان با بیان اینکه بازار ایران پتانسیل باالیی دارد و همچنین ای

اید یا نه، در دانمارک به ایران آلمان خاورمیانه دانم شنیدهمختلف دیگری نیز دارد، خاطرنشان کرد: نمی

ایران یکی از سریعترین  2022تا  2015های گویند.و برآورد یکی از مؤسسات اقتصادی این بود که بین سالمی

 .درصدی را خواهد داشت5یعنی رشد باالی  رشدهای اقتصادی خاورمیانه

روابط تجاری ایران و دانمارک دو برابر شد، تصریح  2017و  2015های سفیر دانمارک با اعالم اینکه بین سال

شد. یافت ایران بزرگترین مرکز صادرات ما بعد از ترکیه میکرد: تخمین ما این بود اگر این روال ادامه می

درصد کاهش یافته است. البته صادرات سایر 2۹صادرات دانمارک به ایران  201۹ولی متأسفانه در سال 

 .کشورهای اروپایی به ایران بسیار بیشتر از این میزان کاهش داشته است



 

وی در بخش پایانی سخنانش گفت: نقطه قوت صنایع دانمارکی در بخش صنایع غذایی و دارویی است و 

 .اندهای تولیدی استان کرمانشاه را داشتهربه خرید از فرشهای دانمارکی تجخیلی خوشحالم شرکت

کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در بخش دیگری از این نشست با اشاره به روابط دیرینه اقتصادی 

ایران با کشورهای اروپایی، اظهار کرد: بعد از برجام شاهد عالقه و موج استقبال کشورهای اروپای برای 

 .بینیم ارتباطات ما رو به افول رفته استگذاری در ایران بودیم ولی بعد از خروج آمریکا از برجام میسرمایه

وی افزود: یکی از انتظارات ما پایبندی کشورهای اروپایی بر تعهداتشان در برجام است. این معاهده بر قضاوت 

 .تاریخی ما در آینده نسبت به اروپا بسیار حیاتی است

بر اساس آمارها ما روابط گسترده اقتصادی با دانمارک نداریم و  :ازرگانی کرمانشاه تصریح کردرئیس اتاق ب

میلیون دالری کنونی با توجه به تکنولوژی پیشرفته دانمارک و اقتصاد گسترده ایران قابل  200سطح روابط 

 .قبول نیست

ای داشته توانند روابط گستردهمی هایی چون کشاورزی و گردشگریکاشفی با بیان اینکه دو کشور در حوزه

 .ها روابط خوبی برقرار شودباشند، گفت: ما منتظریم بعد از سفر جنابعالی به استان در این حوزه

ها و نیز اطالعاتی در مورد استان به اطالع سفیر ییتوانا و هاظرفیت از بخشی  گفتنی است در این نشست

پیشنهاداتی جهت تسهیل روابط و رفع برخی موانع موجود ارائه دانمارک رسانده شد و حاضرین در جلسه 

 .دادند

 

 

 

 

 



 

 خبرگزاری مهر
 :رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خبر داد

 تشکیل انجمن جوانان کارآفرین کرمانشاه در آینده نزدیك

 13۹۸خرداد  4

ر آینده نزدیک رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، از تشکیل انجمن جوانان کارآفرین کرمانشاه، د -کرمانشاه

 .خبر داد

، کیوان کاشفی از تشکیل انجمن جوانان کارآفرین کرمانشاه در آینده نزدیک خبر خبرگزاری مهربه گزارش 

داد و گفت: مجوز تأسیس این انجمن از مراجع مربوطه اخذ شده و به زودی اولین مجمع عمومی آن جهت 

 .اسنامه و تعیین هیات رئیسه تشکیل خواهد شدتایید اس

عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: با توجه به اینکه این تشکل در سطح ملی نیز تشکیل خواهد شد تالش 

داریم انجمن استان به زودی تاسیس شود تا امکان حضور نمایندگانی از استان در تشکل ملی جوانان کارآفرین 

 .داشته باشیم

سال و مدارک مثبته و تایید اتاق مبنی بر  3۸عضویت در این تشکل را داشتن حداکثر  کاشفی شرایط

 .کارآفرین بودن متقاضیان و همچنین داشتن کارت بازرگانی اعالم کرد

وی از عضویت واحد های دانش بنیان و استارتاپی با شرایط ویژه در این انجمن یاد کرد و گفت: در اساسنامه 

ه شکلی دیده شده که امکان حضور بانوان کارآفرین نیز وجود داشته باشد. همچنین ترکیب هیات رئیسه ب

های تخصصی اتاق امکان ذیل این انجمن کمیته های مختلفی دیده شده که ضمن متناظر بودن با کمیسیون

 .حضور در کارگروه های مربوطه را خواهند داشت

جمن تاسیس شده و کرمانشاه پنجمین استانی است که استان این ان 4رئیس اتاق کرمانشاه گفت: تاکنون در 

 .موافقت تشکیل را از اتاق ایران دریافت کرده است

قانون بهبود فضای کسب و کار کشور دانست و خاطرنشان کرد: با ثبت  5وی تشکیل این انجمن را برابر ماده 

 .در نظر گرفته خواهد شدقانونی این انجمن توسط اتاق ایران جایگاه حقوقی محکمی برای فعالیت آن 

https://www.mehrnews.com/news/4625359/تشکیل-انجمن-جوانان-کارآفرین-کرمانشاه-در-آینده-نزدیک
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کاشفی در پایان اظهار امیدواری کرد که تشکیل این تشکل کمک شایانی به رشد و بالندگی نسل جدیدی از 

 .های اصلی اقتصادی استان هستند، بنمایدکارآفرینان که سرمایه

 

 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 مشکالت مبادالت تجاری مرز سومار برطرف شد

 13۹۸خرداد  7

 .رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از رفع مشکالت مبادالت تجاری مرز سومار از امروز خبر داد _کرمانشاه

کیوان کاشفی اظهار داشت: مرز سومار از زمان آغاز فعالیت خود به دلیل موقعیت سوق الجیشی که داشت 

ای که در برخی از یون مواجه شد به گونهدر فاصله کوتاهی با حجم زیادی از مبادالت تجاری، بارها و کام

 .کامیون در این مرز تردد داشت 500تا  300روزها 

های این مرز وجود داشت و برای تسریع در روند هایی که در زیرساختوی افزود: به دلیل برخی از محدودیت

و در خاک عراق منتقل تخلیه و بارگیری، مجبور شدیم مقداری از فضای تخلیه و بارگیری را به آن سوی مرز 

 .کنیم

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه بعد از مدتی طرف عراقی مدعی شد که کارگران بیکار عراقی هم 

مند شوند، یادآور شد: بر اساس یک قرارداد نانوشته در سمت ایرانی مرز سومار باید از مزیت این مرز بهره

تا چهار روز در هفته کارگران ایرانی و مابقی روزها کارگران عراقی کارگران ایرانی و در سمت عراق نیز سه 

 .مشغول به کار شدند

وی گفت: اخیراً طرف عراقی اعالم کرد کار تخلیه و بارگیری در سمت عراق باید صرفاً توسط کارگران عراقی 

 .کارگر ایرانی مرز سومار شد 400انجام شد و این امر باعث نگرانی حدود 

بیان اینکه این مشکالت باعث شد برای مدتی دپو کاالها را در مرز داشته باشیم، افزود: برای کاشفی با 

جلوگیری از مشکالت بیشتر اعالم شد که این مرز فعالً بسته است تا بتوانیم مشکالت پیش آمده را مرتفع 

 .کنیم

ضور مسئوالن ایرانی و عراقی انجام های اخیر که با حرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به رایزنی

شد، عنوان کرد: در تفاهم نامه مکتوب مقرر شد سه روز در هفته در سمت عراق کارگران ایرانی و سه روز نیز 

 .کارگران عراقی مشغول به کار باشد

https://www.mehrnews.com/news/4627671/مشکلات-مبادلات-تجاری-مرز-سومار-برطرف-شد
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وی تصریح کرد: با حل مشکالت از امروز تردد و مبادالت تجاری در مرز سومار به حالت قبل بازگشته و 

 .ها وجود نداردمشکلی برای حمل و نقل بار و تردد کامیون

کاشفی از مرز سومار به عنوان یک مرز مهم استان یاد کرد که به واسطه فاصله کوتاهی که با عراق و بغداد 

 .دارد بسیار مورد توجه است و پتانسیل رسمی شدن را دارد

و آریتمی هایی در این مرز رخ دهد، افزود: مرزی که  وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم چنین نابسامانی

 .قرار است رسمی شود نباید حتی یک روز هم تعطیل شود

های مرزی در استان دیگر رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زیرساخت

 .ی صادراتی استان نباشیمهاشاهد چنین مشکالتی در مرزهای کرمانشاه و از دست رفتن پتانسیل

های مرزی استان تاکید و تصریح کرد: تا جایی که امکان دارد باید جلوی چنین وی بر لزوم بهبود زیرساخت

 .ساعته شدن مرزها حرکت کنیم 24هایی گرفته شود و حتی به سمت تعطیلی

 

 :رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 پله ای فضای کسب و کار کرمانشاه می شود 8اقداماتی که موجب ارتقای 

 13۹۸خرداد  11

پله ای فضای کسب و کار  ۸رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اقداماتی که موجب ارتقای  _کرمانشاه

 .کرمانشاه می شود را تشریح کرد

کرمانشاه اظهار کیوان کاشفی عصر امروز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان خبرنگار مهر،  به گزارش

 .داشت: اولین بار بخش خصوصی به فکر تدوین سند رونق تولید افتاد و در استان آنرا پیگیری کردیم

وی با بیان اینکه سند فوق بر اساس دیدگاه های بخش خصوصی تنظیم شده است، افزود: سعی شده 

 .بقت داشته باشدپیشنهادات بخش خصوصی در این سند با اسناد باالدستی و آیین نامه ها مطا

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: در این سند مسائل مهم و مشکالت استان مورد توجه قرار گرفت 

 .و نتایج پایش فضای کسب و کار هم در آن لحاظ شده است

https://www.mehrnews.com/news/4631209/اقداماتی-که-موجب-ارتقای-۸-پله-ای-فضای-کسب-و-کار-کرمانشاه-می-شود
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ز وی سند رونق تولید را سندی یکساله عنوان کرد و بیان داشت: مهارتها، تامین مالی و مشکالت اجتماعی ا

 .موارد بررسی شده در این سند است

کاشفی صادرات را موضوعی بسیار حائز اهمیت در بحث رونق تولید دانست و گفت: البته پایش سند فوق هم 

ریزی می تواند بررسی شود و در پایان سال اهمیت دارد که توسط اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه

 .ههای با بدترین عملکرد به مردم معرفی شودهم دستگاه های برتر تشویق و دستگا

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است که این سند می تواند الگویی باشد که در سایر حوزه ها هم 

 .بسط داده شود

وی تصریح کرد: اگر تنها سه اقدام اساسی در استان انجام شود فضای کسب و کار هفت تا هشت پله بهبود 

 .می یابد

اشفی این اقدامات را اینگونه برشمرد که اوالً هیچ امضای منحصر به فردی در سازمانها نباشد، دوماً تمام ک

سامانه های مختلف دچار مشکل و قطعی نشوند و سوم اینکه تمام کارمندان موظف باشند در ساعات کار در 

 .محل کار خود حضور داشته باشند

 

 :رئیس شورای ملی نخود

 نخود باید به قیمت واقعی خود برسد /لغو ممنوعیت صادرات 

 13۹۸خرداد  1۸

هزار تومان  15تا  10رئیس شورای ملی نخود گفت: نخود باید به قیمت واقعی خود یعنی کیلویی  _کرمانشاه

 .برسد

هایی که برای رفع ممنوعیت صادرات نخود انجام شد، اظهار داشت: در نهایت ناصر مرادی با اشاره به پیگیری

 .برای صادرات این محصول وجود نداردصادرات نخود از سر گرفته شد و هم اکنون منعی 

وی با بیان اینکه با آزادسازی صادرات نخود باید تالش زیادی برای ورود به بازارهای صادراتی داشته باشیم، 

های اخیر برای صادرات نخود اعمال شد باعث از دست رفتن برخی های مقطعی که طی سالافزود: ممنوعیت

 .بازارهای صادراتی شده است

https://www.mehrnews.com/news/4635000/نخود-باید-به-قیمت-واقعی-خود-برسد-لغو-ممنوعیت-صادرات
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شورای ملی نخود ایران گفت: در گذشته به بسیاری از کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس،  رئیس

 با اما بود کرده عادت ایرانی نخود برند به کشور این ذائقه و داشتیم صادرات …پاکستان، افغانستان و 

 .ده استه اعمال شده رقبای نخود ایرانی وارد بازار کشورهای دیگر شک صادراتی ممنوعیت

 نخود: گفت و دانست بازارها برخی در ایرانی نخود جایگزین را …وی نخود هند، روسیه، استرالیا، آرژانتین و 

 در را خود جای بیشتر دارد هم خوبی بندی بسته و شودمی تولید مکانیزه اینکه جهت به دیگر کشورهای

 .بازارهای صادراتی باز کرده است

بهبود بازارهای صادراتی باید هم به توسعه سطح زیر کشت نخود و هم مکانیزه کردن مرادی تصریح کرد: برای 

 .تولیدات توجه ویژه داشته باشیم

توان با صادرات نخود و وارد کردن ذرت به جای آن، به واردات وی با اشاره به نیاز آبی کم نخود، گفت: می

 .آب مجازی در کشور هم کمک کرد

ان در ادامه با بیان اینکه با از سرگیری صادرات این محصول اتفاق خاصی در بازار رئیس شورای ملی نخود ایر

یابد نادرست است زیرا داخلی نخود رخ نخواهد داد، تاکید کرد: این تصور که قیمت نخود در بازار افزایش می

 .با صادرات این محصول کمبودی در بازار رخ نخواهد داد

این در حالی است که سرانه  :ر تنی نخود در کشور یاد کرد و ادامه دادهزا 270وی از ظرفیت تولید حدود 

هزار تن مازاد بر نیاز نخود در  100تا  70مصرف نخود برای هر ایرانی ساالنه دو کیلوگرم است و با حدود 

 .کشور مواجهیم

ای مثال رقم آن در مرادی اضافه کرد: البته در کنار تولید داخلی واردات نخود در کشور را هم داریم که بر

 .شود با کمبود نخود مواجه نشویمهزار تن رسید و مجموع این موارد باعث می 70سال گذشته به 

ای هم به قیمت نخود در بازار داشت رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه اشاره

ار از کیلویی پنج تا هفت هزار تومان تغییری و یادآوری کرد: طی حدود چهار سال گذشته قیمت نخود در باز

 .نداشته است

هایی که در بخش کشاورزی داریم وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که اکنون با توجه به افزایش هزینه

 .کشت نخود برای کشاورزان زیان ده شده است

عنوان کرد: قیمت این محصول باید مرادی با تاکید بر اینکه قیمت نخود باید به جایگاه واقعی خود برگردد، 

 .هزار تومان برسد 15تا  10حداقل دو برابر افزایش یابد و به کیلویی 



 

وی معتقد است این میزان افزایش قیمت برای سبد خانوار که دو برای هر فرد دو کیلوگرم نخود در سال 

داریم گردش مالی نخود را به هزار تنی که در کشور  300است تأثیر چندانی ندارد اما برای تولید نزدیک 

 .میزان زیادی افزایش خواهد داد و به سود کشاورزان است

 

 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مطرح کرد

 نشست فعاالن اقتصادی کرمانشاه با سفیر دانمارک

 13۹۸خرداد  27

 .رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از نشست فعاالن اقتصادی استان با سفیر دانمارک خبر داد _کرمانشاه

های کاری خرداد( وارد کرمانشاه شد و برنامه 27وان کاشفی اظهار داشت: سفیر دانمارک در تهران امروز )کی

 .متعددی را در برنامه سفر دو روزه خود به کرمانشاه دارد

ها دیدار با اعضای اتاق بازرگانی کرمانشاه و فعاالن اقتصادی استان است وی افزود: یکی از مهمترین این برنامه

 .صبح فردا برگزار می شود که

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه دانمارک را از شرکای قابل توجه تجاری ایران برشمرد و تاکید کرد: 

درصد رشد داشته و این امر به معنای پتانسیل تجاری  55صادرات ایران به دانمارک در سال گذشته حدود 

 .مخوب این کشور است که باید از آن استفاده کنی

 دانمارک سفیر سفر هایبرنامه دیگر از…وی حضور در شهرستان سرپل ذهاب، دیدار با شهردار کرمانشاه و 

 .است کرمانشاه به

 

 :عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران

 روابط اقتصادی ایران و دانمارک قابلیت افزایش دارد

 13۹۸خرداد  2۸

ک تاکید عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران بر لزوم افزایش روابط اقتصادی بین ایران و دانمار -کرمانشاه

 .کرد

https://www.mehrnews.com/news/4642843/نشست-فعالان-اقتصادی-کرمانشاه-با-سفیر-دانمارک
https://www.mehrnews.com/news/4642843/نشست-فعالان-اقتصادی-کرمانشاه-با-سفیر-دانمارک
https://www.mehrnews.com/news/4644161/روابط-اقتصادی-ایران-و-دانمارک-قابلیت-افزایش-دارد
https://www.mehrnews.com/news/4644161/روابط-اقتصادی-ایران-و-دانمارک-قابلیت-افزایش-دارد


 

، کیوان کاشفی ظهر امروز سه شنبه در نشستی با سفیر دانمارک که در اتاق بازرگانی خبرگزاری مهربه گزارش 

کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: پس از اعتقاد برجام و تفاهمی که صورت گرفت شاهد موج عظیمی از 

 .های اروپایی جهت ورود به بازار اقتصادی ایران بودیمعالقمندی کشور

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: اما با خروج آمریکا از برجام مجدداً روابط اقتصادی رو به افول رفت 

لذا یکی از خواسته های کشور ما این است که کشورهای اروپایی حتماً بر سر پیمان خود با کشور ایران 

 .باشند

کاشفی خاطرنشان کرد: این معاهده برای آینده و قضاوت تاریخی ما از کشورهای اروپایی بسیار مهم و حیاتی 

 .است

دهد کشور ایران در حوزه اقتصادی روابط گسترده ای با کشور دانمارک ندارد وی بیان داشت: آمارها نشان می

 .به اقتصاد ایران و تکنولوژی دانمارک نیستمیلیون دالر رقم قابل توجهی با توجه  200و سطح روابط حدود 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: کشور دانمارک در برخی حوزه ها از جمله تولیداتی همچون 

لبنیات، ماشین آالت کشاورزی و حوزه گردشگری یکی از کشورهای پیشرفته است و می تواند در حوزه 

 .باشد اقتصادی روابط خوبی با کشور ما داشته

وی ابراز امیدواری کرد که حضور سفیر دانمارک زمینه حضور فعالین اقتصادی در حوزه های گردشگری و 

 .کشاورزی در استان کرمانشاه را فراهم کند

 

  :انسفیر دانمارک در ایر

 ایران دارای پتانسیل باال در زمینه تجاری است

 13۹۸خرداد  2۸

 .سفیر دانمارک در ایران گفت: کشور ایران دارای پتانسیل باال در زمینه تجاری است _کرمانشاه

، دنی عنان ظهر امروز سه شنبه در نشست با فعالین اقتصادی استان کرمانشاه در اتاق خبرنگار مهر به گزارش

بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: بین تجار این استان و کشور دانمارک عالقه زیادی وجود دارد و همین 

 .هد شدباعث ایجاد رابطه تجاری قوی خوا

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/news/4644321/ایران-دارای-پتانسیل-بالا-در-زمینه-تجاری-است
https://www.mehrnews.com/news/4644321/ایران-دارای-پتانسیل-بالا-در-زمینه-تجاری-است
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


 

های وی افزود: قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج شود سفرهای زیادی به کشور ایران نه تنها تهران بلکه استان

شرکت دانمارکی  5۸نفر از  12۸مختلف صورت گرفت و ارتباط تجاری خوبی وجود داشت و بزرگترین هیأت 

 .بودند

آینده شاهد رفت و آمد تجار دو کشور باشیم واین ارتباط سفیر کشور دانمارک در ایران گفت: امیدوارم در 

 .کنیمدوجانبه بین تجار دو کشور مهم است و از این قضیه حمایت می

وی بیان داشت: یکی از نکات مهمی که در برجام به آن اشاره شده بود این بود که همکاریهای تجاری ادامه 

 .داشته باشد و تحریم باید پایان بیابد

ایران نه تنها در زمینه نفت و گاز  :ن را دارای پتانسیل باال در زمینه تجاری معرفی کرد و گفتعنان ایرا

پتانسیل باالیی دارد بلکه دارای صنایع ارزشمندی است و در دانمارک ایران به عنوان آلمان خاورمیانه مشهور 

 .است

ران و دانمارک را توانستیم دو برابر ما روابط تجاری دو جانبه با ای 2017و  2015وی افزود: بین سالهای 

 .افزایش دهیم

ها و مؤسسات صادراتی دانمارک این بود که اگر روال به همین صورت ادامه وی خاطرنشان کرد: تخمین بانک

 .شدکرد ایران بزرگترین مرکز صادرات پس از ترکیه میپیدا می

 2022تا  2017های سفیر کشور دانمارک بیان داشت: طی یک آنالیز گزارشی تهیه شده بود که بین سال

 .درصد را خواهد داشت 5ترین رشدهای اقتصادی در خاورمیانه یعنی حدود ترین و سریعایران یکی از بزرگ

و این یک مشکل فقط مختص وی عنوان کرد: امروزه شاهد این هستیم که ارتباطات اقتصادی سیر نزولی دارد 

 .دانمارک نیست بلکه یک روند جهانی دارد

با مشابه سال قبل صادرات دانمارک به  201۹سفیر دانمارک ادامه داد: با مقایسه آمار سه ماهه اول سال 

 .درصد کاهش پیدا کرده است 2۹ایران 

محدود است، خاطرنشان کرد: های باقی مانده برای تجارت بین دو کشور بسیار وی با بیان اینکه فرصت

مطمئن هستم که وضعیت ارتباطات تجاری بین دو کشور بهبود پیدا خواهد کرد و تا آن روز توجه را بر روی 

 .های ممکن باید معطوف کنیمفرصت

عنان ادامه داد: تعدادی از شرکتهای دانمارکی در زمینه مواد غذایی در ایران فعالیت دارند و مواد اولیه در 

 .های لبنیاتی مثل پگاه و کاله دارنددهند و ارتباط خوبی با شرکتار کارخانه جات غذایی قرار میاختی



 

شنویم وی خاطر نشان کرد: مطمئنم در رابطه با مکانیزم مغازه داری مالی اطالعاتی را دارید و اخباری را می

 .ت اما باید بگویم که این طور نیستکه تغییراتی در انجام مراحل اجرایی این مکانیزم در حال شکل گرفتن اس

رتبه اتحادیه اروپا نیز شنیدیم که این صحت ندارد چرا که این مکانیزم نه تنها عنان گفت: از مقامات عالی

 13برای ایران بلکه برای اروپا هم مهم است و متوجه نگرانی ایران در این خصوص هستیم که هنوز پس از 

 .این مکانیزم عملیاتی نشده است

 .وی اطمینان خاطر داد که به زودی از طریق این مکانیزم اولین ارتباطات بین ایران و اروپا برقرار خواهد شد

توانیم به اطالع هایی که با همکاران خود در سوئیس داشتیم این را میسفیر دانمارک افزود: طی صحبت

تقاالت مالی در زمینه مواد غذایی، برسانیم که مکانیزمی به زودی از طرف ایران و سوئیس جهت نقل و ان

 .کشاورزی و دارویی بین دو کشور بسته خواهد شد

وی یادآور شد: زمانی که قرارداد برجام بسته شد تعداد زیادی از شرکتهای دانمارک وارد بازار ایران شدند اما 

 .باقی ماندند ها تعداد زیادی خارج شدند و فقط تعداد اندکیپس از خروج آمریکا و حاکم شدن تحریم

های دانمارکی که خارج شدن این بود که ارتباط خود را با عنان خاطرنشان کرد: توصیه من به تمام شرکت

 .طرف ایرانی حفظ کنند و همه بی صبرانه منتظرند دوباره وارد بازار ایران شوند

های به مواد غذایی، انرژیوی اظهار داشت: کشور دانمارک صنایع بسیار متعددی دارد و بر تمام صنایع مربوط 

 .تجدید ناپذیر، مواد دارویی و ماشین آالت کشاورزی قوت دارند

سفیر دانمارک با بیان اینکه نقاط زیادی برای همکاری کرمانشاه و دانمارک وجود دارد، گفت: در حال حاضر 

 .کنندهای دانمارکی زیادی وجود دارند که فرشهای کرمانشاه را خریداری میشرکت

های دانمارک در بازار ایران فعال هستند و ای است که تعداد کمی از شرکتگفت: االن شرایط به گونه وی

های موجود برقرار کنید تا انگیزه مابقی ترس از مشارکت دارند و امیدواریم بتوانید ارتباط خوبی را با شرکت

 .را برای مشارکت دیگران فراهم شود

قادر خواهید بود به تجارت خود ادامه دهید و صادرات خود را به عراق گسترش  عنان افزود: تا آن روز می دانم

 .دهید

درصد از صادرات ایران و  50وی اذعان داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه در حال حاضر 

 .گیردعراق از شهر مرزی این استان صورت می

 



 

 دنیای اقتصاد
 13۹۸/03/۸ :تاریخ چاپ

 وکار صیانت از قانون بهبود محیط کسب

کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه بیش از هفت سال از تصویب و اجرای قانون بهبود محیط 

های مجلس از روند اجرای مواد این قانون، بیش از گذرد و برابر آخرین گزارش مرکز پژوهشوکار میکسب

طور ناقص اجرا شده است و اخیرا نیز در گوشه و کنار صحبت از شکست درصد از مواد یا اجرا نشده یا به ۸0

  .رسداین قانون در مرحله اجرا به گوش می

 

. کند روشن بهتر کشور وکارکسب فضای در را آن جایگاه و ماهیت قانون این مواد به اجمالی نگاهی شاید

 و اقتصادی هایتشکل ساماندهی ،(3و2 مواد) خصوصیبخش هایتشکل از نظرخواهی جهت دولت به تکلیف

 و تولیدکنندگان به کمک جهت امورخارجه وزارت به تکلیف ،(5 ماده) جدید اقتصادی هایتشکل تاسیس

 پایگاه تاسیس ،(13 و 11مواد) خصوصیبخش و دولت وگویگفت شوراهای تاسیس ،(10 ماده) گذارانسرمایه

 مواد) معامالت و مناقصات در تعاونی و خصوصیبخش اولویت بر تاکید ،(1۹ ماده) مناقصات رسانیاطالع ملی

 هایدادگاه تشکیل و( 23ماده) تسهیالت گیرندگان و هابانک بین عقود و قراردادها کردن عادالنه ،(22 و21

 است مشخص بنگریم قانون این مواد به که منطق هر با. است قانون این مواد ترینمهم از( 2۹ ماده) تجاری

 که قانونی. است گذشته دهه سه در اسالمی شورای مجلس تصویبی قوانین ترینمترقی از یکی قانون این که

 دیگر سوی از و شودمی رانتی شدت به اقتصاد در رقابت و شفافیت ایجاد موجب سویک از آن صحیح اجرای

 نگارنده عقیده به. کندمی فراهم کشور اقتصادی مهم هایگیریتصمیم در خصوصیبخش حضور برای را فضا

 با کشور اقتصادی هایگیریتصمیم در متعادل شرایط ایجاد به منجر قانون این کامل و دقیق صحیح، اجرای

 امر این به چنانچه و شودمی کشور وکارکسب فضای بهبود و امور سازیروان و خصوصیبخش نظرات بر تکیه

 شاهد وکارکسب فضای جهانی هایشاخص در کشورمان جایگاه بر را آن تاثیرات باید شد،می همت مهم

 .بودیم

 

 نبودن فراهم تا قانونی هاینقص از. برشمرد توانمی را فراوانی دالیل قانون این اجرای عدم و ناکامی برای

 پیگیری و شجاعت عدم از اداری، ساختارهای در اراده و عزم عدم تا کشور گسترده ساالریدیوان از اجرا، زمینه

 حاشیه به کمکم قانون این دهیم اجازه نباید باشد هرچه علت اما مجلس، کافی نظارت عدم تا خصوصیبخش

 ترینبزرگ از یکی قطعا قانون این شکست. بیاییم کنار و کنیم مسامحه شکلی به آن اجرای عدم با و رفته



 

 اجرای از حمایت کمپین تشکیل بنابراین است؛ اسالمی شورای مجلس و کشور خصوصیبخش هایشکست

 شورای مجلس و گیرد قرار کار دستور در کشور خصوصیبخش توسط باید وکارکسب فضای بهبود قانون

. کند متمرکز قانون این مانده مغفول بندهای اجرای جهت را خود قانونی فشارهای و حمایت باید اسالمی

 خصوصیبخش فعاالن نمایندگان و اسالمی شورای مجلس در مردم نمایندگان وظایف ترینمهم از یکی امروز

 آن بیشتر تاثیرگذاری جهت قانون این بندهای اصالح بررسی و قانون این از صیانت بازرگانی اتاق در کشور

 .باشد نیز ایران بازرگانی اتاق نهم دور راهبردهای از یکی باید مهم این شک بدون. است کشور اقتصاد در

 

 

 13۹۸/03/20 :تاریخ چاپ

 رفع مشکالت مبادالت تجاری مرز سومار 

رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: مرز سومار از زمان آغاز فعالیت  : کرمانشاه -دنیای اقتصادالهام اکبری 

خود به دلیل موقعیت سوق الجیشی که داشت در فاصله کوتاهی با حجم زیادی از مبادالت تجاری، بارها و 

  .کامیون در این مرز تردد داشت 500تا  300ای که در برخی از روزها کامیون مواجه شد به گونه

 

 در که هاییمحدودیت از برخی دلیل به: داد ادامه کاشفی کیوان کرمانشاه، اتاق عمومی روابط گزارش به

 فضای از مقداری شدیم مجبور بارگیری، و تخلیه روند در تسریع برای و داشت وجود مرز این هایزیرساخت

 اینکه بیان با ایران اتاق رئیسه هیات عضو. کنیم منتقل عراق خاک در و مرز سوی آن به را بارگیری و تخلیه

 یادآور شوند، مندبهره مرز این مزیت از باید هم عراقی بیکار کارگران که شد مدعی عراقی طرف مدتی از بعد

 چهار تا سه نیز عراق سمت در و ایرانی کارگران سومار مرز ایرانی سمت در نانوشته قرارداد یک اساس بر: شد

 طرف اخیرا: گفت کاشفی. شدند کار به مشغول عراقی کارگران روزها بقیه و ایرانی کارگران هفته در روز

 باعث این و شود انجام عراقی کارگران توسط صرفا باید عراق سمت در بارگیری و تخلیه کرد اعالم عراقی

 دپو مدتی برای شد باعث مشکالت این اینکه بیان با وی. شد سومار مرز ایرانی کارگر 400 حدود نگرانی

 است بسته فعال مرز این که شد اعالم بیشتر مشکالت از جلوگیری برای: افزود باشیم، داشته مرز در را کاالها

 حضور با که اخیر هایرایزنی به اشاره با کرمانشاه اتاق رئیس. کنیم مرتفع را آمده پیش مشکالت بتوانیم تا

 سمت در هفته در روز سه شد مقرر مکتوب نامه تفاهم در: کرد اظهار شد، انجام عراقی و ایرانی مسووالن

 تردد مشکالت، حل با کاشفی گفته به. باشد کار به مشغول عراقی کارگران نیز روز سه و ایرانی کارگران عراق

 وجود هاکامیون تردد و بار نقل و حمل برای مشکلی و بازگشته قبل حالت به سومار مرز در تجاری مبادالت و



 

 بغداد و عراق با که کوتاهی فاصله واسطه به که کرد یاد استان مهم مرز یک عنوانبه سومار مرز از وی. ندارد

 .دارد را شدن رسمی ظرفیت و است توجه مورد بسیار دارد

 

 

 13۹۸/03/27 :تاریخ چاپ

 های ده ساله عبرت

بزرگی  هایسال گذشته کشور درس10کیوان کاشفی / عضو هیات رئیسه اتاق ایران نگاهی به آمار صادرات 

های سخت تحریمی که در برای تدوین استراتژی صادرات کشور و حفظ و افزایش بازارهای صادراتی در سال

های پنج ساله سوم و چهارم در کنار آن قرار داریم، خواهد داشت. توجه ویژه به افزایش صادرات در برنامه

  .درات کشور شدقبول صاهای تاثیرگذار در صادرات، موجب افزایش قابلارائه مشوق

 اند،بوده صادراتی هدف اصلی کشورهای جزو همواره کره و ترکیه عراق، امارات، چین، کشورهای ایام این در

 در شده بینیپیش میزان از همواره چهارم و سوم هایبرنامه طول در کشور غیرنفتی صادرات که شکلی به

 ملل سازمان و اروپا جانبه همه حمایت که آمریکا اول هایتحریم فشارهای با و تدریج به اما. رفت فراتر برنامه

. آمد وجودبه صادرات افزایش روند ادامه برای فراوانی هایسختی صادراتی، هایمشوق حذف و داشت هم را

 و شده انجام برنامه بدون تقریبا و مبهم بسیار صادرات امر در هاگذاریهدف رسدمی نظربه ایام این در

 خاص شرایط بیشتر و بودیم شاهد کمتر را ترمطمئن بازارهای سوی به مسیر تغییر برای خاصی استراتژی

. است داده سوق CIS کشورهای و سوریه افغانستان، روسیه، مانند جدیدی بازارهای سمت به را ما سیاسی

 ایام در و شودمی تحمیل آنها به که هستند شرایطی تابع کشور صادرات اصلی مسووالن هم هنوز متاسفانه

 شده متمرکز منطقه و همسایه کشورهای بر بیشتر هاگذاریهدف( برجام از آمریکا خروج از پس) دوم تحریم

 کنندمی دنبال منطقه در را آمریکا هایسیاست بیشتری قوت با که امارات مانند کشورهایی بین این در و است

 ترکیه، عمان، چین، چون کشورهایی و شوندمی تررنگکم و خارج صادرات مقصد کشورهای حلقه از کمکم

 این در زیر موارد رعایت. اندکرده حفظ ایران با را خود تجاری پیوندهای بیش و کم سوریه نیز اخیرا و عراق

 کرد، بینیپیش تواننمی طبیعی شرایط آمدن وجودبه و هاتحریم فشار پایان برای را خاصی زمان که ایام

 .کند بسزایی کمک آن توسعه و صادرات حفظ به تواندمی

 

 بازرگانی هایاتاق و صادرات توسعه سازمان یعنی کشور در صادرات با مرتبط مهم نهاد دو امروز شرایط در

 هایبرنامه صحیح اجرای از مانع هماهنگی عدم این و دارند خود بین را ریزیبرنامه و هماهنگی کمترین کشور



 

 جلسات در مهم نهاد دو این که است این پیشنهاد. بود خواهد( باشد داشته وجود اگر البته) کشور صادراتی

 شورای در و تهیه منطقی بینیپیش و دقت با را کشور صادرات مدتمیان و کوتاه هایبرنامه کارشناسی دقیق

 کشور هر برای باید سند این در. شود ابالغ اجرایی سند یک عنوانبه و تصویب کشور غیرنفتی صادرات عالی

 با باید اعزامی و پذیرشی اقتصادی هایهیات و کرد تدوین آن برای صادراتی هایظرفیت با وزنهم برنامه

( هاهیات این فعلی باالی هایهزینه به توجه با خصوصبه) تاثیرگذاری سطح بیشترین و کامل هماهنگی

 که خارجی و داخلی هاینمایشگاه برگزاری هایبرنامه در شکلی به هماهنگی عدم موضوع همین. شود انجام

 برای هدف کشورهای انتخاب. کندمی صدق نیز ماست صادراتی هایبنگاه فعالیت برای زمینه تریناصلی

 شدهتعیین استراتژی براساس و مندضابطه کامال باید مختلف هاینمایشگاه در حضور و نمایشگاه برگزاری

 .است حوزه این در مسائل ترینمهم از نیز کنندگانبرگزار صالحیت و باشد قبل

 

 به توجه است، منطقه کشورهای ساختار و کشورمان الجیشیسوق موقعیت آن ترینمهم که مختلف دالیل به

 هایزیرساخت ایجاد به باید امر این برای. باشد کشور صادراتی اصلی هایسیاست از باید همسایه کشورهای

 تقویت کنار در هازیرساخت این ایجاد. گماشت همت زمینی و دریایی ریلی، ونقلحمل از اعم ارتباطی مهم

 قبیل از تجاری هایرویه انواع در تنوع و بیشتر چسبندگی موجب کشور مختلف مرزهای در هازیرساخت

 صادرات توسعه و حفظ در را تاثیر بیشترین تحریم، شرایط در و بود خواهد ترانزیت و صادرات و واردات

 تغییرات کشور صادرات و تجارت مسیر در اخیر هایسال هایآفت از یکی. داشت خواهد کشور غیرنفتی

 به نسبت خارجی مشتریان بین در بدبینی نوعی موجب که است بوده هابخشنامه و قوانین ها،رویه در فراوان

 کشیده زحمت آن برای هاسال که را بازاری راحتیبه تواندمی بخشنامه یک. است شده ما اقتصادی هایبنگاه

 مسووالن. باشد موضوع این چرایی جوابگوی کسهیچ اینکه بدون ببرد، بین از یکباره به است شده هزینه و

 صورتاین غیر در کنند، لحاظ را خصوصی بخش نظرات و جوانب تمام حتما خود تصمیمات در باید دولتی

 .باشیم داشته را صادرات افزایش انتظار نباید

 

 معموال و شده سپرده فراموشی به دولت درآمدهای تنزل موازات به و اخیر هایسال در صادراتی هایمشوق

 فرض به یا ماندمی ناکام یا کشور ساالنه هایبودجه در هامشوق این گنجاندن برای صمت وزارت هایتالش

 از رقیب کشورهای صادرکنندگان که است حالی در این و یابدنمی پرداخت و تخصیص قابلیت تصویب،

 باید. دارند را هانامهضمانت انواع از گسترده استفاده امکان و برخوردارند دولتی محکم هایمشوق و هاحمایت

 هایظرفیت تمام از باید که کشورند هایسرمایه از بخشی خارجی کشور یک در صادرکنندگان که بدانیم

 .کرد استفاده آنان حمایت برای نظامی حتی و سیاسی

 



 

 از یکی و است خود متبوع کشور صادرکنندگان اصلی حامی امورخارجه وزارت دنیا کشورهای از بسیاری در

 ما کشور در. دانندمی کشورشان اقتصادی هایبنگاه برای اقتصادی بسترهای ایجاد را خود وظایف تریناصلی

 ایجاد آن ترینمهم که شده انجام امورخارجه وزارت در ظریف دکتر آقای تصدی زمان در زیادی اقدامات

. داریم فراوان فاصله مطلوب نقطه به رسیدن تا رسدمی نظر به اما است، وزارتخانه این در اقتصادی معاونت

 به بسیاری کمک تواندمی ایران بازرگانی اتاق و صادرات توسعه سازمان و خارجه وزارت بین بیشتر هماهنگی

 صادرات در باالتر ارقام به رسیدن که است شکلی به کشورمان تولیدی و اقتصادی توان. کند کشور صادرات

. است وکارکسب فضای بهبود و نظم برنامه، داشتن آن تحقق شرط اما نیست، دسترس از دور اصال غیرنفتی

 خود حال به را اقتصادی پیشرفت عامل تریناصلی این. است کشور در اشتغال و تولید محرک موتور صادرات

 .نکنیم رها

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طلوع کرمانشاه
 13۹۸خرداد  4

 66۸42شناسه خبر : 

 :رئیس اتاق کرمانشاه اعالم کرد

 انجمن جوانان کارآفرین کرمانشاه تشکیل خواهد شدبه زودی 

به گزارش طلوع کرمانشاه،کیوان کاشفی اظهار کرد: مجوز تأسیس این انجمن از مراجع مربوط اخذ 

گردیده و به زودی اولین مجمع عمومی آن جهت تایید اساسنامه و تعیین هیات رئیسه تشکیل 

توجه به اینکه این تشکل در سطح ملی نیز  خواهد شد./عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: با

تشکیل خواهد شد تالش داریم انجمن استان به زودی تاسیس گردد تا امکان حضور نمایندگانی 

از استان در تشکل ملی جوانان کارآفرین داشته باشیم./کاشفی شرایط عضویت در این تشکل را 

سال و مدارک مثبته و تایید اتاق مبنی بر کارآفرین بودن متقاضیان و همچنین  38داشتن حداکثر 

داشتن کارت بازرگانی اعالم کرد./وی از عضویت واحد های دانش بنیان و استارتاپی با شرایط ویژه 

در این انجمن یاد کرد و گفت: در اساسنامه ترکیب هیات رئیسه به شکلی دیده شده که امکان 

کارآفرین نیز وجود داشته باشد. همچنین ذیل این انجمن کمیته های مختلفی دیده حضور بانوان 

های تخصصی اتاق امکان حضور در کارگروه های مربوطه شده که ضمن متناظر بودن با کمیسیون

 .را خواهند داشت

استان این انجمن تاسیس شده و کرمانشاه پنجمین استانی است که  4رئیس اتاق کرمانشاه گفت: تاکنون در 

 .موافقت تشکیل را از اتاق ایران دریافت کرده است

قانون بهبود فضای کسب و کار کشور دانست و خاطرنشان کرد: با ثبت  5وی تشکیل این انجمن را برابر ماده 

 .ای فعالیت آن در نظر گرفته خواهد شدقانونی این انجمن توسط اتاق ایران جایگاه حقوقی محکمی بر

کاشفی در پایان اظهار امیدواری کرد که تشکیل این تشکل کمک شایانی به رشد و بالندگی نسل جدیدی از 

 .های اصلی اقتصادی استان هستند، بنمایدکارآفرینان که سرمایه

 

 

http://toloukermanshah.ir/19/66842/%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7/


 

 13۹۸خرداد  11

 70003شناسه خبر : 

 :دبیر اتاق بازرگانی استان

 های تجاری از عراق، ترکیه و سوریه استال میزبان هیاتکرمانشاه امس

های تجاری داریوش پناهی با بیان اینکه اتاق بازرگانی کرمانشاه هر سال برای اعزام و پذیرش هیات

کند، اظهار کرد: امسال نیز با هدف توسعه روابط ریزی میو اقتصادی از کشورهای مختلف برنامه

های متعددی در این زمینه تدوین شده است./وی افزود: بنا برنامهاقتصادی با کشورهای دیگر 

داریم امسال میزبان دو هیات بازرگانی از بخش عرب نشین عراق شامل استانهای بصره و دیالی 

باشیم و پذیرش یك هیات بازرگانی از اقلیم کردستان عراق را نیز در برنامه داریم./دبیر اتاق 

اطرنشان کرد: امسال دو هیات تجاری از کشورهای ترکیه و سوریه نیز بازرگانی استان کرمانشاه خ

های تجاری از استان به کشورهای دیگر نیز به کرمانشاه خواهند آمد./پناهی درباره اعزام هیات

هایی به دو بخش کردنشین و عرب ریزی صورت گرفته امسال اعزام هیاتگفت: بر اساس برنامه

 .بغداد و سلیمانیه را خواهیم داشتهای نشین عراق شامل استان

به روسیه اعزام  word foodبه گفته پناهی، یک هیات تجاری از استان کرمانشاه نیز همزمان با نمایشگاه 

 خواهد شد.

 وی از اعزام یک هیات تجاری از کرمانشاه به سوریه هم در سال جاری خبر داد.

ریزی برای دعوت از برخی سفرا، گفت: بنا داریم سفیران رنامهدبیر اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به ب

 عراق و سوریه را به استان دعوت کنیم.

پناهی برپایی نمایشگاه اختصاصی توانمندیهای جمهوری اسالمی ایران در سلیمانیه عراق را هم به عنوان 

 مان برپاییالملل اتاق کرمانشاه برای سال جاری دانست و گفت: زبرنامه دیگر امور بین

 این نمایشگاه با همکاری سازمان توسعه تجارت و سازمان صمت استان مشخص خواهد شد

 

 

http://toloukermanshah.ir/19/70003/%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 

 فرتاک نیوز
 هد شد به زودی انجمن جوانان کارآفرین کرمانشاه تشکیل خوا

  1۹00۸6شناسه خبر 

13۹۸/03/04 13:0۹:55  

 .شود می تشکیل کرمانشاه کارآفرین جوانان انجمن زودی به: کرد اعالم کرمانشاه اتاق رئیس

 مراجع از انجمن این تأسیس مجوز:  گفت کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 تشکیل رئیسه هیات تعیین و اساسنامه تایید جهت آن عمومی مجمع اولین زودی به و گردیده اخذ مربوطه

 .شد خواهد

 تالش شد خواهد تشکیل نیز ملی سطح در تشکل این اینکه به توجه با: گفت ایران اتاق رئیسه هیات عضو

 جوانان ملی تشکل در استان از نمایندگانی حضور امکان تا گردد تاسیس زودی به استان انجمن داریم

 .باشیم داشته کارآفرین

 بر مبنی اتاق تایید و مثبته مدارک و سال 3۸ حداکثر داشتن را تشکل این در عضویت شرایط کاشفی

 .کرد اعالم بازرگانی کارت داشتن همچنین و متقاضیان بودن کارآفرین

 اساسنامه در: گفت و کرد یاد انجمن این در ویژه شرایط با استارتاپی و بنیان دانش های واحد عضویت از وی

 همچنین. باشد داشته وجود نیز کارآفرین بانوان حضور امکان که شده دیده شکلی به رئیسه هیات ترکیب

 امکان اتاق تخصصی هایکمیسیون با بودن متناظر ضمن که شده دیده مختلفی های کمیته انجمن این ذیل

 .داشت خواهند را مربوطه های کارگروه در حضور

 که است استانی پنجمین کرمانشاه و شده تاسیس انجمن این استان 4 در تاکنون: گفت کرمانشاه اتاق رئیس

 .است کرده دریافت ایران اتاق از را تشکیل موافقت

 ثبت با: کرد خاطرنشان و دانست کشور کار و کسب فضای بهبود قانون 5 ماده برابر را انجمن این تشکیل وی

 .شد خواهد گرفته نظر در آن فعالیت برای محکمی حقوقی جایگاه ایران اتاق توسط انجمن این قانونی

 از جدیدی نسل بالندگی و رشد به شایانی کمک تشکل این تشکیل که کرد امیدواری اظهار پایان در کاشفی

 .بنماید هستند، استان اقتصادی اصلی هایسرمایه که کارآفرینان
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های در این ی مرز سومار از امروز / امیدوارم دیگر شاهد چنین آریتمیرفع مشکالت مبادالت تجار

 مرز مهم نباشیم 

  1۹0۸14شناسه خبر 

13۹۸/03/07 15:24:4۹  

 .داد خبر امروز از سومار مرز تجاری مبادالت مشکالت رفع از کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 فعالیت آغاز زمان از سومار مرز: کرد اظهار کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 و بارها تجاری، مبادالت از زیادی حجم با کوتاهی فاصله در داشت که الجیشی سوق موقعیت دلیل به خود

 .داشت تردد مرز این در کامیون 500 تا 300 روزها از برخی در که ایگونه به شد مواجه کامیون

 

 در تسریع برای و داشت وجود مرز این هایساخت زیر در که هاییمحدودیت از برخی دلیل به: داد ادامه وی

 عراق خاک در و مرز سوی آن  به را بارگیری و تخلیه فضای از مقداری شدیم مجبور بارگیری، و تخلیه روند

 .کنیم منتقل

 هم عراقی بیکار کارگران که شد مدعی عراقی طرف مدتی از بعد اینکه بیان با ایران اتاق رئیسه هیئت عضو 

 سومار مرز ایرانی سمت در نانوشته قرارداد یک اساس بر: شد یادآور شوند، مندبهره مرز این مزیت از باید

 عراقی کارگران روزها مابقی و ایرانی کارگران هفته در روز چهار تا سه نیز عراق سمت در و ایرانی کارگران

 .شدند کار به مشغول

 کارگران توسط صرفا باید عراق سمت در بارگیری و تخلیه کار کرد اعالم عراقی طرف اخیرا: گفت کاشفی

 .شد سومار مرز ایرانی کارگر 400 حدود نگرانی باعث امر این و شد انجام عراقی

 جلوگیری برای: افزود باشیم، داشته مرز در را کاالها دپو مدتی برای شد باعث مشکالت این اینکه بیان با وی

 .کنیم مرتفع را آمده پیش مشکالت بتوانیم تا است بسته فعال مرز این که شد اعالم بیشتر مشکالت از

: کرد اظهار شد، انجام عراقی و ایرانی مسئوالن حضور با که اخیر های رایزنی به اشاره با کرمانشاه اتاق رئیس

 عراقی کارگران  نیز روز سه و ایرانی کارگران عراق سمت در هفته در روز سه شد مقرر  مکتوب نامه تفاهم در

 .باشد کار به مشغول

 و بازگشته قبل حالت به سومار مرز در تجاری مبادالت و تردد امروز از مشکالت حل با کاشفی گفته به

 .ندارد وجود ها کامیون تردد و بار نقل و حمل برای مشکلی
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 دارد بغداد و عراق با که کوتاهی فاصله واسطه به که کرد یاد استان مهم مرز یک عنوان به سومار مرز از وی

 .دارد را شدن رسمی پتانسیل و است توجه مورد بسیار

 رخ مرز این در هایی آریتمی و نابسامانی چنین دهیم اجازه نباید: کرد تصریح ایران اتاق رئیسه هیات عضو

 .دهد

 .شود تعطیل هم روز یک حتی نباید شود رسمی است قرار که مرزی  است معتقد کاشفی

 چنین شاهد دیگر استان در مرزی های زیرساخت شدن فراهم با کرد امیدواری ابراز کرمانشاه اتاق رئیس

 .نباشیم استان صادراتی های پتانسیل رفتن دست از و کرمانشاه مرزهای در مشکالتی

 چنین جلوی باید دارد امکان که جایی تا: افزود و کرد تاکید استان مرزی های زیرساخت بهبود لزوم بر وی

 .کنیم حرکت مرزها شدن ساعته 24 سمت به حتی و شود  گرفته هایی تعطیلی

 

  :عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی کرمانشاه

اگر حدود دو سال قبل کمیته ای برای مقابله با تحریم ها تشکیل میشد اینقدر شرایط برای فعاالن 

 اقتصادی سخت نمیشد 

  1۹3242شناسه خبر 

13۹۸/03/1۸ 16:00:55  

 شرایط به اشاره با کرمانشاه بازرگانی اتاق صنعت کمیسیون رئیس و نمایندگان هیئت عضو خلیلی ابوالحسن

 تولیدکنندگان و اقتصادی فعاالن به زیادی مشکالت کنونی شرایط به توجه با متاسفانه: گفت کشور اقتصادی

 .است شده وارد

 یدکی قطعات تامین برای ارز انتقال هایدشواری را مشکالت ترینمهم از یکی نیوز،وی فرتاک گزارش به

 شده باعث امر این: داد ادامه و کرد اعالم کشور خارج از تولید خطوط نیاز مورد اولیه مواد و آالت ماشین

 .شوند مواجه مشکل با خود نیاز مورد قطعات و اولیه مواد تامین برای تولیدی و صنعتی واحدهای از بسیاری

 تولیدی واحدهای برای اولیه مواد و یدکی قطعات همین کردن وارد هزینه دیگر سوی از: کرد خاطرنشان وی

 .هستند بیشتری گردش در سرمایه نیازمند خود تولید تداوم برای آنها و یافته افزایش بسیار

 منظور به کند می سعی هم دولت تحریم شرایط این در اینکه بیان با کرمانشاه اتاق نمایندگان هیئت عضو

 راهکارهای از یکی: افزود کند، وارد تولید بخش بر را بیشتری نظارتی فشارهای کننده مصرف حقوق از حمایت
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 این سوی از قیمت افزایش از جلوگیری و تولیدی های واحد به فشار کردن وارد ها قیمت کنترل برای دولت

 .است واحدها

 باعث تولیدی، واحدهای سوی از ها قیمت افزایش از جلوگیری برای دولت فشارهای این است معتقد خلیلی

 تولیدی محصوالت کیفیت در را خود آن نتیجه و شوند مواجه نقدینگی مشکالت با کم کم واحدها شودمی

 .دهد می نشان

 محصوالت عرضه و سیاه بازار برای را راه نظارتی فشارهای این کرمانشاه اتاق صنعت کمیسیون رئیس گفته به

 عرضه پایین قیمت با را خود کاالهای شوندمی مجبور تولیدکنندگان که شرایطی در و کندمی باز بازار این در

 مصرف دست به گزاف قیمت با قیمت با دالالن و ها واسطه طریق از و آزاد بازار در کاالها همین کنند

 . رسد می کنندگان

 وارد پذیر آسیب اقشار بر که فشاری و اخیر تورم افزایش با اینکه بیان با کرمانشاه اتاق نمایندگان هیات عضو

 این نتیجه: شد ،یادآور کند کنترل را اقتصادی هایشاخص سایر و ارز نرخ که رودمی آن سمت به دولت شده

 .است کرده ایجاد تولیدکنندگان برای را مشکالتی نیز امر این که است ارز نرخی چند بازار ایجاد امر

 افزایش و ها یارانه افزایش نیازمند مردم اقتصادی شرایط چنین در دیگر سوی از: کرد خاطرنشان خلیلی

 بودجه کسری این دارد قصد که است دولت سوی از بودجه کسری کاهش امر این نتیجه و هستند دستمزد

 .است تولیدی واحدهای به مضاعف فشار آن حاصل که کند جبران مالیات طریق از را

 تولیدی واحدهای برای را شرایط عوامل این مجموع اینکه به اشاره با کرمانشاه اتاق نمایندگان هیات عضو

 داشتیم توقع و داشتیم اخیر سال چندین طی را هاتحریم سابقه ما: کرد اضافه کرده، پیچیده و سخت بسیار

 بینی پیش را کنونی اتفاقات و داد می تشکیل ها تحریم با مقابله برای ای کمیته قبل سال دو از حداقل دولت

 .اندیشید آن برای راهکارهایی بتوان تا میکرد

 تعطیل حدودی تا را آن از ناشی فشارهای و کنونی شرایط تواندمی که راهکارهایی به هم ای اشاره خلیلی

 صادرات و کنیم استفاده داریم خود اقتصاد در که نهانی های پتانسیل از باید اکنون هم: افزود و داشت کند

 .دهیم افزایش را

 که کاالهایی باید اما دارد وجود صادرات ممنوعیت اساسی کاالهای از برخی برای چه اگر: کرد اظهار وی

 .شود تشویق صادرات برای دولت سوی از ندارد مردم نیاز مورد اساسی باکاالی ارتباطی

 دارند، صادراتی ارز بازگشت بابت زیادی نگرانی صادرکنندگان و اقتصادی فعاالن اکنون هم اینکه بیان با وی

 .شود اندیشی چاره نیز موضوع این برای باید: شد یادآور



 

 واحدهای به ها گذاری قیمت در دولت بیشتر توجه خواستار همچنین کرمانشاه اتاق صنعت کمیسیون رئیس

 نیز تولیدکنندگان به کننده مصرف بر عالوه ها گذاری قیمت این در باید دولت:  کرد عنوان و شد تولیدی

 . کند فکر

 ضعیف ها واحد این شود شدیدتر تولیدی های واحد برای دولت کنترل فشارهای چقدر هر است معتقد وی

 .گرفت خواهد بیشتری رونق زمینی زیر کارهای و کسب عوض در و شوند می تر

 در توجهی قابل ثبات کند تالش باید دولت دیگر سوی از کرمانشاه اتاق صنعت کمیسیون رئیس گفته به

 که بودیم متعددی بسیار هایبخشنامه شاهد گذشته یکسال طی زیرا کند اعمال اقتصادی قوانین و مقررات

 .کرد دوچندان را تولیدی واحدهای مشکالت آنها از برخی و کرد صادر شرایط این با مقابله برای دولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باختر

 
 :رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 پله ای فضای کسب و کار کرمانشاه می شود ۸اقداماتی که موجب ارتقای 

 13۹۸خرداد  11

پله ای فضای کسب و کار  ۸ارتقای رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اقداماتی که موجب  _کرمانشاه

 .کرمانشاه می شود را تشریح کرد

کیوان کاشفی عصر امروز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه اظهار خبرنگار مهر،  به گزارش

 .داشت: اولین بار بخش خصوصی به فکر تدوین سند رونق تولید افتاد و در استان آنرا پیگیری کردیم

بیان اینکه سند فوق بر اساس دیدگاه های بخش خصوصی تنظیم شده است، افزود: سعی شده وی با 

 .پیشنهادات بخش خصوصی در این سند با اسناد باالدستی و آیین نامه ها مطابقت داشته باشد

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: در این سند مسائل مهم و مشکالت استان مورد توجه قرار گرفت 

 .و نتایج پایش فضای کسب و کار هم در آن لحاظ شده است

وی سند رونق تولید را سندی یکساله عنوان کرد و بیان داشت: مهارتها، تامین مالی و مشکالت اجتماعی از 

 .موارد بررسی شده در این سند است

پایش سند فوق هم کاشفی صادرات را موضوعی بسیار حائز اهمیت در بحث رونق تولید دانست و گفت: البته 

ریزی می تواند بررسی شود و در پایان سال اهمیت دارد که توسط اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه

 .هم دستگاه های برتر تشویق و دستگاههای با بدترین عملکرد به مردم معرفی شود

باشد که در سایر حوزه ها هم  رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است که این سند می تواند الگویی

 .بسط داده شود

وی تصریح کرد: اگر تنها سه اقدام اساسی در استان انجام شود فضای کسب و کار هفت تا هشت پله بهبود 

 .می یابد

https://www.mehrnews.com/news/4631209/اقداماتی-که-موجب-ارتقای-۸-پله-ای-فضای-کسب-و-کار-کرمانشاه-می-شود
https://www.mehrnews.com/news/4631209/اقداماتی-که-موجب-ارتقای-۸-پله-ای-فضای-کسب-و-کار-کرمانشاه-می-شود


 

کاشفی این اقدامات را اینگونه برشمرد که اوالً هیچ امضای منحصر به فردی در سازمانها نباشد، دوماً تمام 

تلف دچار مشکل و قطعی نشوند و سوم اینکه تمام کارمندان موظف باشند در ساعات کار در سامانه های مخ

 .محل کار خود حضور داشته باشند

 

 نخود باید به قیمت واقعی خود برسد /لغو ممنوعیت صادرات  :رئیس شورای ملی نخود

 13۹۸خرداد  1۸

هزار تومان  15تا  10رئیس شورای ملی نخود گفت: نخود باید به قیمت واقعی خود یعنی کیلویی  _کرمانشاه

 .برسد

هایی که برای رفع ممنوعیت صادرات نخود انجام شد، اظهار داشت: در نهایت ناصر مرادی با اشاره به پیگیری

 .صادرات نخود از سر گرفته شد و هم اکنون منعی برای صادرات این محصول وجود ندارد

ود به بازارهای صادراتی داشته باشیم، وی با بیان اینکه با آزادسازی صادرات نخود باید تالش زیادی برای ور

های اخیر برای صادرات نخود اعمال شد باعث از دست رفتن برخی های مقطعی که طی سالافزود: ممنوعیت

 .بازارهای صادراتی شده است

رئیس شورای ملی نخود ایران گفت: در گذشته به بسیاری از کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، 

 با اما بود کرده عادت ایرانی نخود برند به کشور این ذائقه و داشتیم صادرات …افغانستان و پاکستان، 

 .ه اعمال شده رقبای نخود ایرانی وارد بازار کشورهای دیگر شده استک صادراتی ممنوعیت

 نخود: گفت و دانست بازارها برخی در ایرانی نخود جایگزین را …وی نخود هند، روسیه، استرالیا، آرژانتین و 

 در را خود جای بیشتر دارد هم خوبی بندی بسته و شودمی تولید مکانیزه اینکه جهت به دیگر کشورهای

 .بازارهای صادراتی باز کرده است

مرادی تصریح کرد: برای بهبود بازارهای صادراتی باید هم به توسعه سطح زیر کشت نخود و هم مکانیزه کردن 

 .شیمتولیدات توجه ویژه داشته با

توان با صادرات نخود و وارد کردن ذرت به جای آن، به واردات وی با اشاره به نیاز آبی کم نخود، گفت: می

 .آب مجازی در کشور هم کمک کرد

https://www.mehrnews.com/news/4635000/نخود-باید-به-قیمت-واقعی-خود-برسد-لغو-ممنوعیت-صادرات
https://www.mehrnews.com/news/4635000/نخود-باید-به-قیمت-واقعی-خود-برسد-لغو-ممنوعیت-صادرات
https://www.mehrnews.com/news/4635000/نخود-باید-به-قیمت-واقعی-خود-برسد-لغو-ممنوعیت-صادرات
https://www.mehrnews.com/news/4635000/نخود-باید-به-قیمت-واقعی-خود-برسد-لغو-ممنوعیت-صادرات


 

رئیس شورای ملی نخود ایران در ادامه با بیان اینکه با از سرگیری صادرات این محصول اتفاق خاصی در بازار 

یابد نادرست است زیرا تاکید کرد: این تصور که قیمت نخود در بازار افزایش می داخلی نخود رخ نخواهد داد،

 .با صادرات این محصول کمبودی در بازار رخ نخواهد داد

این در حالی است که سرانه  :هزار تنی نخود در کشور یاد کرد و ادامه داد 270وی از ظرفیت تولید حدود 

هزار تن مازاد بر نیاز نخود در  100تا  70یلوگرم است و با حدود مصرف نخود برای هر ایرانی ساالنه دو ک

 .کشور مواجهیم

مرادی اضافه کرد: البته در کنار تولید داخلی واردات نخود در کشور را هم داریم که برای مثال رقم آن در 

 .مشود با کمبود نخود مواجه نشویهزار تن رسید و مجموع این موارد باعث می 70سال گذشته به 

ای هم به قیمت نخود در بازار داشت رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه اشاره

و یادآوری کرد: طی حدود چهار سال گذشته قیمت نخود در بازار از کیلویی پنج تا هفت هزار تومان تغییری 

 .نداشته است

هایی که در بخش کشاورزی داریم جه به افزایش هزینهوی خاطرنشان کرد: این در حالی است که اکنون با تو

 .کشت نخود برای کشاورزان زیان ده شده است

مرادی با تاکید بر اینکه قیمت نخود باید به جایگاه واقعی خود برگردد، عنوان کرد: قیمت این محصول باید 

 .هزار تومان برسد 15تا  10حداقل دو برابر افزایش یابد و به کیلویی 

تقد است این میزان افزایش قیمت برای سبد خانوار که دو برای هر فرد دو کیلوگرم نخود در سال وی مع

هزار تنی که در کشور داریم گردش مالی نخود را به  300است تأثیر چندانی ندارد اما برای تولید نزدیک 

 .میزان زیادی افزایش خواهد داد و به سود کشاورزان است

 

اگر حدود دو سال قبل کمیته ای برای مقابله با تحریم ها تشکیل میشد اینقدر شرایط برای فعاالن 

 اقتصادی سخت نمیشد 

 شرایط به اشاره با کرمانشاه بازرگانی اتاق صنعت کمیسیون رئیس و نمایندگان هیئت عضو خلیلی ابوالحسن

 تولیدکنندگان و اقتصادی فعاالن به زیادی مشکالت کنونی شرایط به توجه با متاسفانه: گفت کشور اقتصادی

 .است شده وارد

https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-10/193242-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AF
https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-10/193242-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AF


 

 یدکی قطعات تامین برای ارز انتقال هایدشواری را مشکالت ترینمهم از یکی نیوز،وی فرتاک گزارش به

 شده باعث امر این: داد ادامه و کرد اعالم کشور خارج از تولید خطوط نیاز مورد اولیه مواد و آالت ماشین

 .شوند مواجه مشکل با خود نیاز مورد قطعات و اولیه مواد تامین برای تولیدی و صنعتی واحدهای از بسیاری

 تولیدی واحدهای برای اولیه مواد و یدکی قطعات همین کردن وارد هزینه دیگر سوی از: کرد خاطرنشان وی

 .هستند بیشتری گردش در سرمایه نیازمند خود تولید تداوم برای آنها و یافته افزایش بسیار

 منظور به کند می سعی هم دولت تحریم شرایط این در اینکه بیان با کرمانشاه اتاق نمایندگان هیئت عضو

 راهکارهای از یکی: افزود کند، وارد تولید بخش بر را بیشتری نظارتی فشارهای کننده مصرف حقوق از حمایت

 این سوی از قیمت افزایش از جلوگیری و تولیدی های واحد به فشار کردن وارد ها قیمت کنترل برای دولت

 .است واحدها

 باعث تولیدی، واحدهای سوی از ها قیمت افزایش از جلوگیری برای دولت فشارهای این است معتقد خلیلی

 تولیدی محصوالت کیفیت در را خود آن نتیجه و شوند مواجه نقدینگی مشکالت با کم کم واحدها شودمی

 .دهد می نشان

 محصوالت عرضه و سیاه بازار برای را راه نظارتی فشارهای این کرمانشاه اتاق صنعت کمیسیون رئیس گفته به

 عرضه پایین قیمت با را خود کاالهای شوندمی مجبور تولیدکنندگان که شرایطی در و کندمی باز بازار این در

 مصرف دست به گزاف قیمت با قیمت با دالالن و ها واسطه طریق از و آزاد بازار در کاالها همین کنند

 . رسد می کنندگان

 وارد پذیر آسیب اقشار بر که فشاری و اخیر تورم افزایش با اینکه بیان با کرمانشاه اتاق نمایندگان هیات عضو

 این نتیجه: شد ،یادآور کند کنترل را اقتصادی هایشاخص سایر و ارز نرخ که رودمی آن سمت به دولت شده

 .است کرده ایجاد تولیدکنندگان برای را مشکالتی نیز امر این که است ارز نرخی چند بازار ایجاد امر

 افزایش و ها یارانه افزایش نیازمند مردم اقتصادی شرایط چنین در دیگر سوی از: کرد خاطرنشان خلیلی

 بودجه کسری این دارد قصد که است دولت سوی از بودجه کسری کاهش امر این نتیجه و هستند دستمزد

 .است تولیدی واحدهای به مضاعف فشار آن حاصل که کند جبران مالیات طریق از را

 تولیدی واحدهای برای را شرایط عوامل این مجموع اینکه به اشاره با کرمانشاه اتاق نمایندگان هیات عضو

 داشتیم توقع و داشتیم اخیر سال چندین طی را هاتحریم سابقه ما: کرد اضافه کرده، پیچیده و سخت بسیار

 بینی پیش را کنونی اتفاقات و داد می تشکیل ها تحریم با مقابله برای ای کمیته قبل سال دو از حداقل دولت

 .اندیشید آن برای راهکارهایی بتوان تا میکرد



 

 تعطیل حدودی تا را آن از ناشی فشارهای و کنونی شرایط تواندمی که راهکارهایی به هم ای اشاره خلیلی

 صادرات و کنیم استفاده داریم خود اقتصاد در که نهانی های پتانسیل از باید اکنون هم: افزود و داشت کند

 .دهیم افزایش را

 که کاالهایی باید اما دارد وجود صادرات ممنوعیت اساسی کاالهای از برخی برای چه اگر: کرد اظهار وی

 .شود تشویق صادرات برای دولت سوی از ندارد مردم نیاز مورد اساسی باکاالی ارتباطی

 دارند، صادراتی ارز بازگشت بابت زیادی نگرانی صادرکنندگان و اقتصادی فعاالن اکنون هم اینکه بیان با وی

 .شود اندیشی چاره نیز موضوع این برای باید: شد یادآور

 واحدهای به ها گذاری قیمت در دولت بیشتر توجه خواستار همچنین کرمانشاه اتاق صنعت کمیسیون رئیس

 نیز تولیدکنندگان به کننده مصرف بر عالوه ها گذاری قیمت این در باید دولت:  کرد عنوان و شد تولیدی

 . کند فکر

 ضعیف ها واحد این شود شدیدتر تولیدی های واحد برای دولت کنترل فشارهای چقدر هر است معتقد وی

 .گرفت خواهد بیشتری رونق زمینی زیر کارهای و کسب عوض در و شوند می تر

 در توجهی قابل ثبات کند تالش باید دولت دیگر سوی از کرمانشاه اتاق صنعت کمیسیون رئیس گفته به

 که بودیم متعددی بسیار هایبخشنامه شاهد گذشته یکسال طی زیرا کند اعمال اقتصادی قوانین و مقررات

 .کرد دوچندان را تولیدی واحدهای مشکالت آنها از برخی و کرد صادر شرایط این با مقابله برای دولت
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 باشگاه خبرنگران جوان

 
 13۹۸تیر  1

 درصدی قیمت برخی از انواع کاغذ در بازار  ۴00تا  300افزایش حدود 

درصدی قیمت برخی از انواع  ۴00تا  300داران کرمانشاه به افزایش حدود رئیس اتحادیه چاپخانه

  .ها را در آستانه تعطیلی کشاند خبر دادکاغذ در بازار که بسیاری از چاپخانه

درصدی قیمت  400تا  300داران کرمانشاه با اشاره به افزایش حدود کیوان کاشفی رئیس اتحادیه چاپخانه

 4200ها را در آستانه تعطیلی قرار داده، گفت : اگر ارز برخی از انواع کاغذ در بازار که بسیاری از چاپخانه

 .حذف شود، مشکالت تا حدودی مرتفع خواهد شد کاغذ بازارتومانی از 

 قیمت توجه قابل افزایش شاهد شده باعث بحران این:  گفت کشور، در کاغذ ساله یک بحران به اشاره با  وی

درصدی داشته  400تا  300 افزایش کاغذ انواع از برخی قیمت که ایگونه به باشیم، بازار در کاغذ کمبود و

 .های کنونی که کاغذ در بازار دارد قیمت واقعی نیستاست. البته قیمت

ترین دالیلی که باعث بحران کاغذ شد، تاکید کرد: بخش رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به مهم

های درصد وارداتی است و هم اکنون فقط برخی کارخانه 60زیادی از کاغذ مصرفی ایران یعنی چیزی حدود 

های مشکالتی مواجهند و هم قیمت ها نیز در شرایط کنونی هم باتولید کاغذ در شمال کشور داریم که آن

 .خود را به قیمت حاشیه بازار نزدیک کرده اند

تومانی برای واردات کاغذ به کشور، ادامه داد: بعد ازاین تصمیم شاهد  4200کاشفی با اشاره به تخصیص ارز 

اگر هم  تومانی به چه کسانی داده شد و 4200تشدید مشکالت این حوزه بودیم، زیرا مشخص نشد این ارز 

 .کاغذی وارد شد به چه شکل در بازار توزیع شد

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، نه سازمان صمت و نه بانک مرکزی، آماری از ارز تخصیص 

 .داده شده به واردات کاغذ و افراد دریافت کننده این ارز ارائه نکرده اند

شد اکنون قیمت کاغذ انی وارد شد واقعا در بازار توزیع میتوم 4200وی معتقد است، اگر کاغذ که با ارز 

 .شد، نه آنکه شاهد افزایش چند صد درصدی آن باشیمدرصد گران می 30تا  20حداکثر 



 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه دشوار شدن روند واردات کاغذ و مختل شدن آن را نیز عامل دیگری برای 

ای که وجود دارد دار و کاربلد کاغذ به دلیل مشکالت پیچیدهتجار سابقه ها دانست و یادآور شد:افزایش قیمت

 .گیری کرده انداز واردات این محصول کناره

داران کرمانشاه ادامه داد: خود دولت نیزهیچ شرکتی برای واردات کاغذ و یا مراکزی رئیس اتحادیه چاپخانه

 .کمبود کاغذ در بازار نیز مواجه باشیم برای تهیه و توزیع آن ندارد و همین امر باعث شده با

های مختلف نیز عنوان کرد: هم اکنون بسیاری از های گرانی کاغذ و تاثیر آن بر بخشوی درباره پیامد

ها در معرض تعطیلی قرار دارند، زیرا هم ها با مشکالت متعددی مواجه شده اند و برخی از آنچاپخانه

 .هم تعداد سفارشات کم شده استهای چاپ بسیار باال رفته و هزینه

کاشفی تاکید کرد: بحران کاغذ، صنعت چاپ و نشر و نشریات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. همچنین 

 .نیاز دارند تأثیرگذار بوده است ... گرانی کاغذ بر روی صنایعی که به کارتن، برچسب و

تومانی از  4200ضعیت کاغذ در بازار را حذف ارز عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تنها راهکار بهبود و

بازار کاغذ دانست و گفت: باید روند ثبت سفارش و واردات کاغذ برای تجار با ارز نیمایی با دالر صادراتی 

 .تسهیل شود

ها نیز مقداری شود و قیمتوی اظهار کرد: با این روند حداقل وضعیت کاغذ در بازار تثبیت و متعادل می

 . واهد آمدپایین خ
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 هزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی ضایعات از دست می رود  ۷60ساالنه 

هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی در سال، گفت:  760مشاور اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به ضایعات 

  .اگر این ضایعات مدیریت شود تاثیر آن را در بخش محیط زیست و اقتصاد کشور خواهیم دید

رود، تن با بیان اینکه هر سال در بخش کشاورزی کشور هزاران میلیارد تومان ضایعات از دست میرویین

 .تگفت:این ضایعات شامل چهار بخش مهم اس



 

های از دست های از دست رفته دانست و یادآوری کرد:فرصتوی نخستین بخش ضایعات را شامل فرصت

ها را توانیم آنهای مختلف است که ما میهمان بخش است از میزان تولیدات محصوالت کشاورزی در بخش

 .رودداشته باشیم، اما به دلیل به دالیل مختلف از دست می

های مختلف بسته در بخش محصوالت کشاورزیکه هم اکنون متوسط عملکرد و تولید رویین تن با بیان این

به شرایط منطقه، شرایط آب و هوایی و نوع محصول یک سوم تا یک دهم عملکرد کشاورزان و تولیدکنندگان 

تولید  پیشرو است، عنوان کرد: اگر بتوانیم میزان تولید کنونی را حداقل دو برابر کنیم و یا به نصف میزان

میلیون تن در سال افزایش  120توانیم ظرفیت تولیدات بخش کشاورزی کشور را کشاورزان پیشرو برسانیم می

 .دهیم

های از دهد در بخش تولیدات کشاورزی فرصتبه گفته مشاور اتاق کرمانشاه، عامل دیگری که نشان می

ای که هم اکنون به ازای هر متر ونهرفته داریم میزان مصرف آب برای تولیدات کشاورزی است به گدست

آوریم و این در حالی کیلوگرم محصوالت کشاورزی به دست می 1.2گرم تا  ۸00مکعب آب مصرفی حدود 

 .است که ظرفیت داریم این عدد را به حدود سه کیلوگرم هم برسانیم

هزار میلیارد تومان  360میلیون محصوالت کشاورزی که در سال از دست میرود را  120رویین تن ارزش این 

میلیارد دالر در سال کرد و افزود: این رقم بر اساس قیمت فروش تولیدکنندگان حساب  36تا  30یا حدود 

 .میشود

مشاوره اتاق کرمانشاه در امور کشاورزی دومین نوع ضایعات را ضایعات از زمین تا سفر اعالم کرد و یادآور 

های مختلف از جمله بذر، کود، ماشین ت کشاورزی در بخششد: این ضایعات مربوط به هدررفت محصوال

 .آالت، فراوری، فاسد شدن دورریز مواد غذایی سر سفره، حمل و نقل، برداشت و ... است

 72میلیون تن در سال اعالم کرد که ارزش ریالی آن  24وی میزان هدر رفت ضایعات از زمین تا سفره را 

 .میلیارد دالر است 6هزار میلیارد تومان یا حدود 

رویین تن دسته سوم ضایعات بخش کشاورزی را بقایای گیاهی و دامی اعالم کرد که شامل کاه، برگ، ساقه، 

 .ها استکلش و ... در حوزه گیاهی و پشم پوست در دام

اما رود و قابل مدیریت نیست، تاکید کرد:، وی با بیان اینکه بخشی از این ضایعات در هر صورت از دست می

 7۹میلیون تن با ارزش  15رود حدود میزان آن چه که در این بخش قابل مدیریت کردن است و از دست می

 .میلیون دالر است 625هزار میلیارد تومان یا 

رود نه تنها در بعد اقتصادی به گفته مشاور کشاورزی اتاق کرمانشاه ضایعاتی که در این بخش از دست می

 .گذاردکه اثرات نامناسبی نیز بر روی محیط زیست میهای منفی دارد بلپیامد



 

 

ها در کشور دانست و عنوان رویین تن نوع چهارم ضایعات بخش کشاورزی را فرسایش و آلوده شدن خاک

کرد: مجموعه فرسایش خاک کشور در شرایط عادی به غیر از مواقعی که بالیای طبیعی مانند سیل و ... را 

میلیارد  54تن در هکتار است که ارزش آن به  16میلیارد تن در سال و معادل  3 تا 2.5داشته باشیم حدود 

 .رسددالر می

درصد فرسایش خاک کشور عامل انسانی دارد،  70مشاور اتاق کرمانشاه در بخش کشاورزی با بیان اینکه 

 .درصد است 50تأکید کرد: سهم بخش کشاورزی از این فرسایش 

هزار  324ناشی از بخش کشاورزی را یک و نیم میلیارد تن در سال با ارزش  رویین تن میزان فرسایش خاک

 .میلیارد دالر اعالم کرد 27میلیارد تومان یا 

سال زمان نیاز است، ادامه  1000تا  700وی با اشاره به اینکه برای تشکیل هر یک سانتیمتر خاک حدود 

رود که ناشی از تخریب هزار تن خاک از دست میها های تخریبی انسان سالیانه صدداد: به دلیل عملیات

 .است ... رویه دام وها، مراتع، تغییر کاربری ها، مصرف مواد شیمیایی خاک ورزی نامناسب، چرای بیجنگل

 63هزار میلیارد تومان در سال معادل  76۸وی مجموع ضایعات بخش کشاورزی در این چهار دسته را حدود 

 .میلیارد دالر اعالم کرد

 .وی معتقد است احیا بخشی از این ضایعات تاثیر بسزایی در اقتصاد، اشتغال و تولید کشور خواهد داشت

شود و در بسیاری از رویین تن تاکید کرد: البته ضایعات در کشور ما فقط به حوزه کشاورزی محدود نمی

آبی، آثار باستانی و تاریخی ضایعات ها، انرژی، از دست دادن وقت، ذخایر ژنتیکی، منابع ها مانند فرار مغزبخش

 .را داریم

های مختلف در کشور ایران داشته و این عوامل را شامل ای هم به دالیل باال بودن ضایعات بخشوی اشاره

های بادآورده، اقتصاد غیر علمی، پائین بودن دقتی، ضعف مدیریت، سستی اعتقادها، اسراف، درآمدناآگاهی، بی

ه مالی تولیدکنندگان ونابسمانی بازار، داللی و سوداگری نبود اعتماد اجتماعی، غیر علمی بهره وری، ضعف بین

 .ها و ... دانستبودن فعالیت

های مختلف افزایش بهره وری، علمی کردن امور و فرهنگ وی تاکید کرد: بهترین روش کاهش ضایعات بخش

 .سازی است
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 توسعه بخش صنعت و معدن در شرایط جنگ اقتصادی ضروری است 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تاکید بر همدلی مسئوالن و فعاالن بخش خصوصی گفت:توسعه بخش صنعت 

  .و معدن در شرایط جنگ اقتصادی ضروری است

 .به مناسبت روز صنعت و معدن پیامی صادر کرد اتاق بازرگانی کرمانشاهرئیس 

 .روز دهم تیر ماه براساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده است

 

بی شک حوزه صنعت و معدن، بخش بسیار مهم و اثرگذاری در زمینه پیشرفت اقتصادی، ایجاد اشتغال و 

 .رونق تولید است

اقتصادی کامال محسوس است باید با این حوزه باید در این شرایط اقتصادی و در برهه ای از زمان که جنگ 

ای کاربردی و زیربنایی به سمت توسعه هر چه بیشتر، بهره وری و رونق بیش از پیش نگاهی مدبرانه و برنامه

 .برسد

ها، بخش خصوصی، فعاالن این بخش و... باید در همه عوامل اثرگذار در رونق این بخش اعم از دولت، بانک

های کارشناسی و صحیح با تمام توان پای کار بیایند تا ندانه مبتنی بر روشاقدامی هماهنگ، جدی و خردم

 .شاهد باشیم موتور محرک اقتصاد کشور جانی تازه بگیرد

قطعا پارلمان بخش خصوصی به عنوان مشاور سه قوه در زمینه مباحث اقتصادی و انتقال مطالبات بخش 

دن در کنار تمامی دست اندرکاران و فعاالن بخش ها و امکانات موجود را برای بوخصوصی، همه ظرفیت

 .گیردصنعت و معدن به کار می

توانمندی بخش صنعت و استفاده صحیح از منابع معدنی و تالش برای وصل حلقه های چرخه تولید موجب 

ایجاد فرصت های بیشتر برای اشتغال جوانان، صنایع تکمیلی و وابسته به مواد معدنی و حرکت در مسیر 

 .شودکفایی میخود

استفاده از نظر نخبگان، ایجاد شرایط مناسب برای ورود سرمایه گذاران به بخش صنعت و معدن و همدلی 

 .مسئوالن و بخش خصوصی راهکاری موثر برای ارتقای سطح کیفی و کمی در این حوزه است

گویم تکش تبریک میاینجانب روز صنعت و معدن را به تمامی صنعتگران، مهندسان صنعتی و کارگران زحم

 .های موثر و ماندگاری برداریمو امیدوارم با همدلی و تعامل مستمر برای فردای بهتر این سرزمین عزیز گام

 



 

 کیوان کاشفی

 عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه
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 یط اقتصادی کنونی کشور گری در امور مهمترین راهکار برون رفت از شراتسهیل

گری در امور را مهمترین راهکار برون رفت از شرایط اقتصادی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تسهیل

اندازی های تولیدی استان در اتاق کرمانشاه راهبندی واحدزودی مرکز رتبهکنونی کشور دانست و گفت : به

  .خواهد شد

سال  100نی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور که در کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگا

درصد، نرخ  5اقتصادی منفی  رشد نرخهای اقتصادی از جمله ها و شاخصسابقه بوده، گفت : آمارگذشته بی

درصد، نرخ رشد مصرف منفی  3.۸گذاری منفی درصد در بخش صنعت، نرخ سرمایه ۹.6رشد اقتصادی منفی 

 .هایی برای نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور استدرصد و... همه آالرم 2.2

شوند، اما همچنان وی با بیان اینکه در این شرایط تولیدکنندگان و صنعتگران بیشترین فشار را متحمل می

هند تا توانند به اندازه قوای نظامی به کشور قدرت بداند، گفت : فعاالن اقتصادی میروی پای خود ایستاده

 .بتوانیم از این شرایط سخت و جنگ اقتصادی عبور کنیم

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از مشکالت بخش خصوصی کشور یاد کرد و افزود: مهمترین این 

 13مشکالت تامین مواد اولیه و هزینه زیاد برای جابجایی پول تامین مواد اولیه است که در برخی موارد به 

 .رسدیدرصد م 15تا 

ها برشمرد و ادامه داد: تا پایان کاشفی کاهش سرمایه فعاالن بخش خصوصی و صنعتگران را معضل دیگر آن

های درصد بود و این امر باعث شده سرمایه در گردش واحد 70سال گذشته نرخ تورم در حوزه صنعت حدود 

 .تولیدی بسیار افت کند

 .حتما به کمک بخش صنعت کشور بیایند ها بایدوی معتقد است، در چنین شرایطی بانک

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه مشکالت اقتصادی کم کم در حوزه صادرات نیز اثرگذار است، 

عنوان کرد: به دلیل مشکالتی که در حوزه برگشت ارز به داخل کشور داریم، صادرات نیز تحت تاثیر قرار 



 

نتیجه ه تاکنون در این زمینه داشتیم به دلیل پافشاری بانک مرکزی بیهای بسیاری کخواهد گرفت و رایزنی

 .مانده است

وی بهترین راه برای حل مشکالت اقتصادی را تسهیل گری و آسان سازی امور در داخل کشور دانست و 

 .تاکید کرد: هر چقدر از بیرون کشور فشار بر ما وارد شود، باید در داخل کشور امور را آسان کنیم

ئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه درباره وضعیت استان کرمانشاه نیز یادآور شد: اگرچه وضعیت صنایع ر

شود و صنایع کوچک و متوسط های بزرگ خالصه نمیاستان رو به جلو است، اما همه صنایع استان در واحد

 .پذیری بیشتری دارنددر این شرایط آسیب

کمک به صنعت و تولید استان در شرایط اقتصادی کنونی اندیشیده شده، وی با اشاره به تدابیری که برای 

ها ابالغ شده و امیدواریم تاثیر گفت: یکی از مهمترین اقدامات توین سند رونق تولید استان بود که به دستگاه

 .آن را نه تنها در رونق تولید استان، بلکه در بهبود فضای کسب و کار طی چند سال آینده شاهد باشیم

کاشفی اظهار کرد: به عالوه در حال شکل دادن ساختاری هستیم که بر اساس آن بتوان برای هر کدام از 

صنایع استان نسخه خاصی پیچید، زیرا این تحوالت برای همه صنایع اثر یکسانی ندارد و ممکن است وضعیت 

 .برخی از صنایع را رونق ببخشد و برای برخی مشکل ساز باشد

های تولیدی استان در اتاق بازرگانی طی یک ماه آینده خبر بندی واحداندازی مرکز رتبهراهوی همچنین از 

 VIP هایهایی که رتبه باالتری دارند مسیرها باید برای واحدهای خدمت رسانی و بانکداد و گفت: دستگاه

 . در نظر بگیرند
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 ای کسب و کار کرمانشاه شده است آثار همدلی مسئوالن و بخش خصوصی موجب رونق فض

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: آثار همدلی موجود در استان کرمانشاه از استاندار و مدیران گرفته تا 

  .سال بهتر شده است 2بخش خصوصی بر فضای کسب و کار مشهود است که پس از 

ها به خاطر نقد، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در نشست خبری روز صنعت و معدن با تشکر ویژه از رسانه

سال هم در اتاق اصناف  12سال در اتاق و  12مطالبه گری و انتشار اخبار اقتصادی، اظهار کرد: بیش از 

 .فعالیت داشتم و شناخت خوبی نسبت به فضای اقتصادی استان کرمانشاه دارم



 

فضای سختی امروز بر اقتصاد حاکم است که بخشی از مشکالت ناشی از اقتصاد  :کیوان کاشفی ادامه داد

 .است  های ارزی، بانکیکالن و سراسری است همچون سیاست

کنیم، ولی کاری سخت و شامل وی با اشاره به اینکه از طریق مجلس برای اصالح این مشکالت اقدام می

  .فت: در استان کرمانشاه بهترین شرایط را داریمبروکراسی اداری است، گ

ها ندارم و ماهیت بخش خصوصی همین است که مشکالت را بگوید، کاشفی با بیان اینکه باکی از گفتن نقص

 .های استان برای حل مشکلتت اجماع دارندگفت: تمام دستگاه

در استان از استاندار و مدیران گرفته  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: آثار همدلی موجود

 .سال بهتر شده است 2تا بخش خصوصی بر فضای کسب و کار مشهود است که پس از 

به گفته وی، سازمان صمت کرمانشاه هم امروز زحمات خوبی دارند و امروز فشار از طریق دشمن با اعمال 

 .ران دولتی برای توسعه صادرات قدم برداریمکنیم از طریق رایزنی با مدیها زیاد است و تالش میمحدودیت

درصد عنوان کرد و گفت:  15تا  12عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران هزینه برگشت ارز از سامانه نیما را 

 .دهیمبرای انجام مبادالت اقتصادی با طرف عراقی پیگیری مستمر انجام می

کنیم و باید بدانبم بازار سوریه با عراق تفاوت برگزار میسمیناری در مورد بازار سوریه  :کاشفی تاکید کرد

 .دارد، چراکه عقبه تولیدی خوبی دارد
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 ابالغ برش استانی سند توسط استاندار به ادارات کرمانشاه 

شاه رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از معرفی ادارات موفق و ناموافق در اجرای سند رونق تولید در استان کرمان

  .خبر داد و گفت: وظایف متعددی برای بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شده است

اهلل کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور آیت

گرفته بر خصوصیاز نظر بخش  سندعلما، استاندار و مدیران فرهنگی استان کرمانشاه برگزار شد، گفت : این 

 .شده و مبانی علمی آن نیز تبیین شده است



 

های الزم برای تدوین این سند، گفت : پنج محور اساسی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به بررسی

 .شودمدنظر قرار دادیم و در صورت اجرا موجب ایجاد رونق اقتصادی استان کرمانشاه می

شود، گفت: بهبود فضای کسب و کار های بعد مشخص میات در سالوی با تصریح بر اینکه تاثیر این اقدام

ها مشخص شده شود و وظایف همه دستگاهاستان کرمانشاه اولویت نخست است که موجب ایجاد رونق می

 .است

ها با توجه به نوع هر بنگاه، آموزش و مهارت، بازاریابی و تولید و صادرات را کاشفی تامین مالی برای بنگاه

های اساسی این سند بیان کرد و افزود: ارائه آموزش تخصصی به نیروی کار موجب بهره دیگر و محورنکات 

 .شود و با جدیت مورد توجه استوری بیشتر می

وی تولید بدون بازاریابی را کاری عبث توصیف کرد و متذکر شد: بازاریابی داخلی و خارجی موضوع مهمی 

های کند و استفاده از بازارنشاه فرصت خوبی برای صادرات ایجاد میاست، چرا که مرزی بودن استان کرما

خارجی یک فرصت بسیار مناسب و رایگان است و این در حالی است که بازار داخلی نیاز به ایجاد توانمندی 

 .ای اثرگذار استخرید دارد و به همین دلیل صادرات برای اقتصاد کشور مولفه

میلیارد  1ان بخش خصوصی ایجاد هر شغل را موجب برداشتن بار مالی سالیانه این مدیر ارشد اقتصادی پارلم

صورت مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت دانست و گفت: سند رونق تولید به استاندار ریال به

 .کرمانشاه ارائه داده شده و سعی کردیم توازن و با قوانین تطبیق داشته باشد

دستورات اکید استاندار کرمانشاه به  :ها ندارد، گفتن سند بار مالی برای دستگاهوی با تصریح بر اینکه ای

ادارات صادر شده و برش سازمانی آن انجام گرفته و به امضای مدیر ارشد اجرایی دولت در استان نیز رسیده 

 .است

یران استانی، ادامه داد: عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تصویب این سند با اکثریت آرای مد

 .دهیمکار اجرایی سند آغار شده و ماهیانه پیشرفت سند را گزارش می

وی از معرفی ادارات موفق و ناموافق در اجرای سند رونق تولید در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: وظایف 

 .ستهای تولید هم دیده شده امتعددی برای بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شده و ضعف

کاشفی ابراز امیدواری کرد : با اجرای سند رونق تولید، فضای کسب و کار و روند توسعه همه جانبه استان 

 . کرمانشاه بهبود یابد
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 :نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 دهد بخش خصوصی با کمترین امکانات، بیشترین خدمات را ارائه می

کرمانشاه گفت: بخش خصوصی با کمترین امکانات، بیشترین خدمات را نایب رئیس اتاق بازرگانی 

  .دهدارائه می

اظهار کرد: بخش خصوصی نیازمند حمایت جدی است   اتاق بازرگانی کرمانشاهنلسون حضرتی نایب رئیس 

 .ترین حوزه بانکی کشور استو بانک صنعت و معدن، تخصصی

جلسه  6نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تالش بخش خصوصی را باارزش و قابل تقدیر برشمرد و گفت: 

 .شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی امسال در استان کرمانشاه برگزار شده است

ادی حضرتی با تقدیر از استاندار ساعی و پرتالش کرمانشاه، به پیشرو بودن این استان در نرخ مشارکت اقتص 

 .و کاهش نرخ بیکاری اشاره کرد

این مسئول بیکاری را مشکلی دیرینه در این استان و موجب وارد آمدن آسیب به مردم بیان کرد و یادآور 

 .شد: در مدت اخیر نرخ بیکاری کاهش داشته است

 .هستند نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه داد: تمام فعاالن اقتصادی افراد فرهیخته و پرتالش

های دهند، گفت: فعالیتوی با بیان اینکه بخش خصوصی با کمترین امکانات، بیشترین خدمات را ارائه می

اخیر حاکی از نگاه مثبت دولت به بخش خصوصی است، ولی کافی نیست که بانک صنعت و معدن با توجه 

 .ک کندبه تالش صنعتگران در شرایط سخت اقتصادی فعلی باید به تولیدکنندگان کم
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 کاهش نرخ بیکاری در کشور و استان کرمانشاه 



 

مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی کرمانشاه کاهش نرخ بیکاری در کشور و استان کرمانشاه را مثبت ارزیابی و 

  .دلیل اصلی آن را اتکا ی بیشتر دولت به بخش خصوصی برای ارزآوری اعالم کرد

تصادی اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اینکه اخیرا ً شاهد کاهش نرخ بیکاری سهراب دل انگیزان مشاور اق

درصد ی به  12درصد کاهش پیدا کرده و از کانال  1.3کشور حدود  بیکاری نرخ : در کشور بودیم گفت

 .درصدی رسیده است 10کانال 

حریمهای آمریکا علیه ایران دوباره به بعد ت ۹6وی درباره دلیل این کاهش نرخ بیکاری گفت : از پاییز سال 

شکل گرفت و باعث شد درآمدهای ارزی دولت که پیش از این وارد کشور شده و توسط بانک مرکزی توزیع 

 . شد با کاهش قابل توجهی مواجه باشد و یا حتی تا حدودی از دست برودمی

تکای دولت به درآمدهای ارزی بخش این استاد دانشگاه با بیان اینکه کاهش درآمدهای ارزی دولت باعث شد ا

خصوصی و خصوصا صادرکنندگان بیشتر شود، یادآور شد: طی چند وقت اخیر بیشترین ارزی که وارد کشور 

شد ه از طریق بخش خصوصی و واحدهای تولیدی صادرات محور از جمله صنایع پتروشیمی، صنایع فوالد، 

 . نفتی بودمحصوالت غذایی و سایر صنایع صادراتی کاالهای غیر

دل انگیزان معتقد است :در شرایطی که ارزش پول ملی ایران نسبت به ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده ، 

طبیعتا جاذبه محصوالت ایرانی برای بازارهای خارجی بیشتر شده و همین امر به افزایش صادرات واحدهای 

 . صادرات محور دامن زده است

ه کرد: در شرایطی که دالر سه تا چهار برابر گرانتر شده است واحدهای مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه اضاف

صادرات محور نیز باید تا همین حدود محصوالت بیشتری به خارج از کشور صادر کنند تا بتوانند به هم ان 

 . زایی بیشتری هستنداندازه سال قبل ارز وارد کشور کنند و برای این میزان تولید اضافه، نیازمند اشتغال

شاهد نرخ رشد اقتصادی حدود منفی شش درصد در کشور بودیم یادآور شد :  ۹7وی با بیان اینکه در سال 

هایی است که وابسته به این نرخ رشد منفی مربوط به درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی دولتی و یا بخش

 .درآمدهای دولتی بودند و بخش خصوصی را کمتر شامل شده و بخشهای صادراتی را شامل نمیشود

شناس مسائل اقتصادی مجموعه این عوامل و اتکای بیشتر دولت به ارز صادراتی بخش به گفته این کار

هزار شغل در واحدهای تولیدی و صنعتی  370خصوصی و همچنین افزایش تولیدات آنها باعث شده بیش از 

 . کشور اضافه شود که عدد قابل توجهی است

هزار نفر مربوط به حوزه  160این مدت نیز با حدود دل انگیزان عنوان کرد: بیشترین سهم از تولید اشتغال در 

 . صنعت و سپس کشاورزی است



 

درصدی نرخ بیکاری  4.7مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در استان کرمانشاه نیز شاهد کاهش 

ل ایجاد بود ه ا یم که رقم قابل توجهی است، افزود: در استان کرمانشاه اگر هر درصد نرخ بیکاری را معاد

هزار شغل در بهار سال  35هفت هزار شغل فرض کنیم ، برای این میزان کاهش بیکاری در استان باید حدود 

 . در استان ایجاد شده باشد ۹۸

وی گفت: در این زمینه توسط بسیاری از منتقدین ابهامات زیادی وجود دارد که آیا واقعا این تعداد شغل در 

 .خیر و این نقدها همه ارزشمند و مفید هستند استان کرمانشاه ایجاد شده یا

درصدی کاهش نرخ بیکاری استان وجود دارد ادامه داد:  4.7دل انگیزان در پاسخ به ابهاماتی که درباره عدد 

سال است که برای اعالم نرخ بیکاری در کل کشور روش و  20در این مورد باید بگویم که مرکز آمار ایران 

گرچه به آن انتقاد داریم اما در تمام این سالها نرخ بیکاری بر همین اساس و با همین شیوه مشخصی دارد که ا

 . فورمولها محاسبه شده است

مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه گفت: پس اگر در این سالها نرخ بیکاری باال بوده و یا پایین بوده بر اساس 

ی رخ نداده است که اکنون نتوانیم آن را همین روش محاسبه شده و تغییری در روش محاسبه نرخ بیکار

 . قبول کنیم

وی تاکید کرد: از سوی دیگر استان کرمانشاه دارای تعداد قابل توجهی واحد صنعتی راکد و یا زیر ظرفیت 

 . قیمت وارد می شد را نداشتندبود که در گذشته امکان رقابت با کاالهای وارداتی که با ارز دولتی ارزان

اکنون که دالر ارزان قیمت برای واردات این کاالها در اختیار دولت نیست، کاالهای تولید وی معتقد است 

 .استان امکان رقابت بیشتری دارند

این استاد دانشگاه گفت: از سوی دیگر عمده صنایع استان صنایع صادرات محور هستند که از جمله آنها 

، انواع نوشابه، سیمان، کاشی و سرامیک، فوالد، توان به صنایع رب گوجه، شوینده ها، محصوالت لبنیمی

مفتولهای فلزی، نخ تولیدی برای الستیک اتومبیل، چسب، سیم برق، کابل و ... اشاره کرد که هم اکنون با 

رونق صادرات میزان تولید و اشتغال آنها نیز بیشتر شده است و بخش زیادی از کاهش نرخ بیکاری مربوط به 

 . این واحدها است

مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه استان کرمانشاه پتانسیل های زیادی هم در بخش کشاورزی دارد، 

افزود: طی دو سال اخیر که بارندگی های خوبی داشتیم رغبت به به سمت بخش کشاورزی خصوصاً محصوالت 

های کشاورزی هم و این فعالیتزراعی صنعتی از جمله علوفه، سیب زمینی، گوجه فرنگی و .... بیشتر شده 

 .های اقتصادی و ایجاد اشتغال را به خود اختصاص داده استحجم بزرگی از فعالیت



 

دهد کاهش نرخ بیکاری در استان کرمانشاه و در کل کشور ناشی وی تاکید کرد :مجموعه این عوامل نشان می

داخلی و واحدهای صادرات محور شکل از عدم وجود درآمدهای نفتی برای دولت و اتکای دولت به اقتصاد 

 .گرفته است که ارزآوری بیشتری برای کشور دارند

به گفته دل انگیزان این شرایط باعث شده دولت خود را کنار بکشد و دست بخش خصوصی را بازتر بگذارد و 

 .های بیشتری نیز از این بخش انجام دهدحتی حمایت

ارتباط خود را با بخش خصوصی بهتر کند که نمود آن در کند وی گفت :دولت در این شرایط تالش می

 .شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دیده میشود

دل انگیزان در مجموع کاهش نرخ بیکاری را مثبت ارزیابی کرد و دلیل اصلی آن را نیز کاهش جدی درآمدهای 

رونق تولید و اشتغال زایی  ارزی دولت و اتکا بیشتر دولت به بخش خصوصی برای ارزآ وری و در نتیجه آن

 . دانست
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 صورت جدی تر از قبل در شبکه زاگرس آغاز حمایت از بخش خصوصی کرمانشاه به

معاون خبر شبکه زاگرس در دیدار رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت : حمایت از بخش خصوصی کرمانشاه 

  شودصورت جدی تر از قبل در شبکه زاگرس آغاز میبه

مدنی معاون خبر صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در دیدار با کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی 

روزمره مردم نمود نداشته است و این در حالی است  زندگیبیکاری گویا در  رتبهایران، گفت : پایین آمدن 

 .های بسیاری برای اشتغال در استان کرمانشاه وجود داردکه ظرفیت

با اشاره به اینکه در بحث رونق تولید، اقدامات خوبی توسط صدا و سیمای مرکز کرمانشاه انجام گرفته  وی

شود و در هفته چند گزارش استان است، گفت : تولیدات خبری شبکه کرمانشاه در خبر سراسری پخش می

 .شودکرمانشاه در شبکه سراسری پخش می

وژه های خبری را در رسانه ملی به صورت میدانی شناسایی و دنبال وی با بیان اینکه بسیاری از مشکالت و س

 .کنیم تا بتوانیم به رونق فضای کسب و کار کمک کنیمکنیم، گفت: در مباحث اقتصادی عملیاتی ورود میمی



 

معاون خبر شبکه زاگرس تقویت فرهنگ کار را نیازمند فعالیت رسانه ملی در کنار فعاالن اقتصادی دانست و 

د: مطالب بسیاری برای پخش در تلویزیون وجود دارد که طرح بسیاری از این موضوعات به رونق همه افزو

 .دهدکند و به فعاالن بخش خصوصی انگیزه میجانبه استان کمک می

های تلویزیونی، گفت: مشکالت در شبکه زاگرس پخش وی با تاکید بر امیدبخشی به افراد جامعه در برنامه

 .اری خوبی داردشود و اثرگذمی

این مسئول خبر شبکه کرمانشاه را دارای سطح و جایگاه باال در کشور بیان کرد و متذکر شد: اعتماد مردم 

 .به رسانه ملی، ظرفیت خوبی برای کمک به فعاالن بخش خصوصی است

معاون خبر شبکه استانی کرمانشاه تصریح کرد: توانمند شدن بخش خصوصی ثمرات خوبی برای همه 

روندان دارد و برای کمک به رونق تولید، پیشرفت اقتصادی استان کرمانشاه و حمایت از فعاالن بخش شه

 .کنیمخصوصی در شبکه زاگرس اعالم آمادگی می

رسول مرادی، مسئول تفسیر اخبار شبکه زاگرس نیز گفت: مردم نیازمند دریافت اخبار مثبت هستند و 

 .ه و مصادیق عملکرد و اقدامات خود را شفاف به مردم بگویندمسئوالن باید کلی گویی را کنار گذاشت
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 صادرات دام زنده تاثیری در افزایش قیمت گوشت ندارد

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که در سالن جلسات در چهل و هشتمین جلسه 

 .اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار شد بر لزوم ازسرگیری صادرات دام زنده در کرمانشاه تاکید شد

به گزارش خبرنگار میلکان، صادرات دام زنده یکی از مزیت های استان کرمانشاه است. به لحاظ موقعیت 

یایی، نژاد خاص گوسفند سنجابی، استقبال اعراب و بازار مناسبی که توسط صادرکنندگان این دام جغراف

سبک در کشورهای منطقه خلیج فارس ایجاد شده است صادرات این محصول استان می تواند در رونق تولید 

ه کنترل بازار نکرده دامی و ارز آوری استان نقش مهمی داشته باشد . لغو صادرات دام زنده نه تنها کمکی ب

های قاچاق بدون نظارت بهداشتی را در پی داشته است و صدور دام مولد یکی از حربه های است بلکه زمینه

 .دشمنان ایران برای خالی کردن بازار داخلی از تولید را نیز تقویت کرده است

زوم آزادسازی صادرات دام زنده رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان کرمانشاه با تاکید بر ل

های گفت: دام زنده سبک یکی از کاالهای استراتژیک استان است که هم در تولید هم در صادرات آن پتانسیل

های کشور خوبی داریم، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه از بزرگترین اتحادیه

 .هستیم است که به دنبال ملی کردن آن نیز

کیوان کاشفی با اشاره به ممنوعیت صادرات دام سبک زنده دردو سال اخیر خاطر نشان ساخت: اگرچه اکنون 

های غیرقانونی و از مجاری دیگر از صادرات دام زنده به شیوه قانونی متوقف شده اما دام سبک زنده به شیوه

 .کشور خارج می شود

فارس وجود دارد د سنجابی استان کرمانشاه در کشورهای حوزه خلیجوی از بازار خوبی که برای دام زنده نژا

هم یاد کرد و افزود: گوسفند نژاد سنجابی یک گوشت الکچری برای این کشورها محسوب می شود که 

 .حاضرند در برابر آن دالر بدهند

سبی بین صادرات وی معتقد است متاسفانه ما نتوانستیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم و توازن منا

 .دام زنده به این کشورها و واردات دام جایگزین به منظور تنظیم بازار داخلی برقرار کنیم

اگر قرار است محدودیتی  :رئیس اتاق کرمانشاه خواستار برقراری مجدد صادرات دام زنده سبک شد و گفت

https://www.milkanonline.ir/بایگانی/7273


 

 .ت تنظیم بازار را نیز رعایت کرداعمال شود باید از طریق در نظر گرفتن تعرفه ها باشد تا بتوان مالحظا

هزار تومان برای صادرات هر راس دام نرخ منطقی است که هم انگیزه  300تا  200وی معتقد است رقم 

 .صادرکنندگان را حذف نمیکند و هم باعث میشود تا صادرات به روند قانونی خود برگردد

 .دالر شد 2.5وی همچنین خواستار اصالح قیمت پایه صادرات دام زنده از پنج دالر به 

دبیر اتاق کرمانشاه درارائه گزارشی که با اتاق بازرگانی کرمانشاه و با همکاری سازمانهای جهادکشاورزی و 

دام سبک در میلیون راس  77صنعت، معدن و تجارت استان تهیه شده است بیان داشت: هم اکنون بیش از 

میلیون راس دام سنگین ۹هزار راس آن مربوط به کرمانشاه است. از ۹70میلیون و 2کشور وجود دارد که 

هزار راس آن در کرمانشاه تولید شده است. داریوش پناهی تولید گوشت قرمز در کشور 2۹6کشور نیز حدود 

درصد گوشت  4٫3هزارتن معادل 36 هزار تن عنوان کرد و گفت: در استان کرمانشاه۸35در سال گذشته را 

کیلوگرم است که در کرمانشاه این سرانه یک  12تا  11سرانه مصرف کشور بین  .قرمز کشور تولید می شود

 .کیلوگرم از میانگین کشوری باالتر است

هزارتن مورد  26هزار تن است که در استان  ۹۸4وی با اشاره به اینکه نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور حدود

هزار تنی گوشت قرمز در کشور از طریق  14۹از مصرف کنندگان است. با توجه به این آمارها کسری حدود نی

 .شودواردات تامین می

تا  3۹تیرماه بین 16دبیر اتاق کرمانشاه تاکید کرد: با محاسبه قیمت دام سبک زنده در میدان کرمانشاه در 

هزار تومان اعالم شده است . گوشت وارداتی 42تا  32 هزارتومان بوده است. قیمت دام سنگین نیز بین 44

 12تا 11،  ۹5هزار تومان به مردم عرضه شده است. قیمت گوشت قرمز در تیرماه سال  56تا  54با قیمت 

هزار تومان بوده در حالی که این 30الی  2۸هزار تومان قیمت دام سبک زنده در میدان و برای مصرف کننده 

 .هزارتومان افزایش یافته است 105تا 100 قیمت در حال حاضر به

های گذشته همواره بخشی از مازاد تولید دام استان به صورت زنده به خارج از وی با اشاره به اینکه در سال

هزار راس آن  145هزار راس دام صادر شد که بیش از 600در کشور  ۹3کشور صادر می شد، گفت: در سال 

هزار راس از استان صادر  364هزار راس صادر شد که  70نیزیک میلیون و  ۹4سهم کرمانشاه بود و در سال 

 .درصدی به خود اختصاص داد 34شد که سهم 

پناهی نیمی از صادرات دام کشور را متعلق به اتحادیه صادر کنندگان دام کشور برشمرد و یادآور شد: در سال 

زنده کشور از گمرکات کرمانشاه ترخیص درصد صادرات دام  34نیز حدود  ۹4درصد و در سال  24،  ۹3

 .شده است

درصد تولید دامی کشور صادر می شود اظهارداشت: از سال  2وی با بیان اینکه در بهترین شرایط حداکثر 

به بهانه تنظیم بازار جلو صادرات دام زنده گرفته شد. ممنوعیت صادرات دام زنده با هدف جلوگیری از  ۹5



 

دهد که ل شد اما روند افزایش قیمت گوشت طی سه سال اخیر نشان میکمبود گوشت در کشور اعما

ممنوعیت صادرات تاثیر چندانی در این زمینه نداشته و تنها پیامدهای منفی خروج دام مولد به شیوه 

غیرقانونی، کاهش درآمدهای گمرک، خروج دام بیمار و آسیب زدن به برند دام ایران و خروج صادرکنندگان 

 .از این بازار را داشته است با هویت ما

دبیر اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه اطالعات و آمار دقیقی از میزان قاچاق دام از استان و کشور در دست 

نیست خاطرنشان ساخت: هم اکنون دام زنده به شیوه غیر قانونی از کشور خارج میشود و در کشورهای مقصد 

رود. هزینه های مترتب کیلویی به فروش می 45ای هر راس گوسفند هزار تومان بر400میلیون و 3با قیمت 

هزار تومان 500هزار تومان هزینه قاچاق دام و  ۸00هزار تومان شامل 400به هردام قاچاق یک میلیون و

 ۹00هزینه حمل داخل و خارج کشور است این درحالی است که قیمت دام زنده در این تاریخ یک میلیون و 

 .هزار تومان سود برای خارج کننده دام دارد 100ده است که با این محاسبات تنها هزار تومان بو

توان برای اینکه وی تنها راه برون رفت از این ضرر و زیان را از سر گیری صادرات دام زنده دانست و گفت:می

نی برای صادرات دام هزار توما 300تا  200رویه رخ ندهد و به بازار داخلی لطمه وارد نشود تعرفه صادرات بی

 .در نظر گرفت

پناهی معتقد است از سرگیری صادرات دام زنده هم میتواند به رونق صنعت دامپروری در استان کمک کند 

 .صادر کننده دام زنده استان دوباره به چرخه فعالیت برگردند 236و هم 

ت دام زنده مشکل است گفت: پس از استاندار کرمانشاه نیز با بیان اینکه شرایط امکان برقراری مجدد صادرا

درخواست ما این موضوع در ستاد تنظیم بازار مطرح می شود که در صورت تصویب در این ستاد نیز که کار 

حق وتو این موضوع را دارد. این مجوز یکبار اخذ شد و وزارت  -وزیرجهادکشاورزی-راحتی نیست، وزیرمربوطه

گام بعدی معرفی صادرکننده است که  .به انجام این ریسک نشد کشاورزی به لحاظ حساسیت این کاال حاضر

در صورت صادرات دو برابر آن میزان را باید وارد کند. صادرکننده مورد تایید سیکل خیلی خیلی سختی دارد. 

 . یکبار دیگر این سیکل را می رویم

هزار راس دام زنده در سال را دارد که رقم قابل توجهی  200وی افزود: استان کرمانشاه پتانسیل صادرات 

 .است و میتواند به رونق تولید در استان کمک کند

هزار رأس دام زنده در استان  400معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز از مازاد 

 فروش بازار نیز …ران، البرز، قزوین و خبر داد و گفت: این دام مازاد در استانهای دیگر کشور از جمله ته

 .دارد

بهرام خانی تاکید کرد: اما در کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و قطر نیز درخواست برای گوسفند 

 .تولید کرمانشاه خصوصاً گوسفند نژاد سنجابی بسیار زیاد است



 

وی با اشاره به اینکه سیستم پرورش گوسفند ما در کرمانشاه عشایری و روستایی است گفت: در سال دو 

فصل صورت بگیرد بازار نیز از  2فصل بهار و پاییز مازاد تولیدات به بازار عرضه می شود اگر صادرات در این 

فی هم بر تولید و هم بر قیمت دام زنده سبک خالی نمیشود. در صورت صادرات در تمام طول سال تاثیر من

 .خواهد داشت

کرمانشاه با شرایطی که پیش آمده است به بازار ترانزیتی گوسفند ترکیه تبدیل شده است که بدون اینکه 

ماند. سود این نیز تنها برای سودی برای استان داشته باشد تنها تهدید بیماری است که برای استان باقی می

 .دام به این کار می کندصادر کننده ای است که اق

دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه نیز با رونمایی از رانتهای وزارت صمت و جهاد 

کشاورزی و انحصار افرادی در وزارت جهادکشاوری برای واردات و صادرات دام گفت: با وضعیت موجود اگر 

امکان پذیر نیست. صادرات را با کارتهایی انجام می دهند که صادرات قانونی نیز صورت بگیرد برگشت دالر 

درصد صادرات کشور را انجام می  70ایرج نوری با بیان اینکه اتحادیه صادرکنندگان دام استان .دالر بر نگردد

ای به محض باز شدن مسیر صادرات شرایط را به فاز رانتخواری می برند و این دهد خاطر نشان ساخت: عده

خوانند. با این اوضاع ما حاضر به پذیرش این اصل نیستیم که بگویند صادرات در ه را قاچاقچی میاتحادی

 .مقابل واردات چون این رانت است و سالم انجام نمی گیرد

وی یاد آور شد:تولید کنندگان دام سنگین در ورامین، اراک و قم که مشتریهای ماهستند زیر فشار قرار دارند. 

کیلو می رسد برای خوراک دام به حدی زیر فشار هستند که مجبورند زیر  500ا به مرز چون دامهای آنه

جهادکشاورزی به جای اینکه به این مافیا دالر بدهد برای واردات گوشت حمایت خود را  .قیمت بفروشند

ین شرایط سمت تولید داخل بیاورد، علوفه ارزان در اختیار بگذارد که این گوشت در ایران مصرف شود. با ا

پیش آمده برای وزیر سوال پیش نمی آید که دامی که انباشته شده زیر فشاراست و زیر قیمت به فروش می 

هزار  32هزار تومان بوده به  45رسد چرا قیمت گوشت در بازار کاسته نمی شود؟ گوساله ای که قبل از عید 

 .تومان رسیده است چطور گوشت ارزان نمی شود

هزار تن گوشت قرمز مازاد در کرمانشاه  10ر اقتصادی استاندار کرمانشاه گفت: سالیانه معاون هماهنگی امو

هزار تومان گرانتر از میانگین  20تا 15تولید می شود اما با این وجود قیمت گوشت قرمز در این استان 

 .کشوری است

ها وری است در تمام زنجیرهضر :هدایت حاتمی بر لزوم اصالح چرخه گوشت قرمز در استان تاکید کرد و افزود

ها و توزیع در ها، میادین دام، حمل و نقل، کشتارگاههای تولید و توزیع گوشت قرمز استان از دامداریو حلقه

 .قصابیها تجدیدنظر صورت گیرد



 

 .وی معتقد است مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متضرر اصلی بازار گوشت قرمز در استان هستند

ت دام سبک زنده استان نیز گفت: دام سبک یکی از برندها و مزیتهای کرمانشاه است وی در خصوص صادرا

   .که نباید استفاده از این ظرفیت را از دست بدهیم
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 صنعتگران در شرایط تحریم به اندازه قوای نظامی توان اقتدارآفرینی برای کشور را دارند 

توانند این قول را به مسئوالن کشور بدهند ران گفت: جمع صنعتگران میعضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ای

  .ها، اقتصاد کشور به اندازه قوه نظامی کشور در جهان قدرتمند خواهد بودکه پس از پایان تحریم

به گزارش خبرگزاری تابناک ،کیوان کاشفی در گردهمایی بزرگ تولیدکنندگان حوزه صنعت به مناسبت روز 

و معدن که با حضور عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، معاون وزیر صمت و ملی صنعت 

استاندار کرمانشاه برگزار شد ضمن تبریک روز صنعت، گفت: امیدوارم از این مسیر سختی که در کشور پیش 

 .رو داریم بگذریم و به روزهای پرفروغ دست پیدا کنیم

ها، اقتصاد این قول را به مسئوالن کشور بدهند که پس از پایان تحریمتوانند وی افزود: جمع صنعتگران می

 .کشور به اندازه قوه نظامی کشور در جهان قدرتمند خواهد بود و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد

ست، های موجود را نیز لحاظ کنیم، ادامه داد: وضعیت استان رو به جلو اکاشفی با بیان اینکه ما باید واقعیت

پذیرتر اما همه واحدهای صنعتی همین واحدهای بزرگ نیستند، ما واحدهای کوچکتری هم داریم که آسیب

 .هستند و الزم است به آنها توجه بیشتری شود

سال گذشته  100وی افزود: تمام کارشناسان اقتصادی کشور اذعان دارند که حداقل در تاریخ معاصر یعنی در 

گاه در زمان ملی شدن صنعت نفت ایم، هیچرا به سختی امروز در حوزه اقتصاد نداشتهای از زمان ما هیچ برهه

 .نیز اقتصاد تا به اندازه زیر فشار نبوده است که آمارها گواهی بر این مسئله است

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در حال حاضر رشد اقتصادی 

 .درصد است، خاطرنشان کرد: این یک زنگ خطر است که باید مراقب باشیم 4.۹منفی کشور 

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/759326/صنعتگران-در-شرایط-تحریم-به-اندازه-قوای-نظامی-توان-اقتدارآفرینی-برای-کشور-را-دارند


 

دهم درصد بوده است و رشد  3.۸سال گذشته منفی  6گذاری در کاشفی ادامه داد: میانگین رشد سرمایه

 .درصد گزارش شده است 2.2فصل، در سایر فصول منفی بوده است که این رقم منفی  ۹مصرف نیز بجز 

درصد بوده است که این  36جاری زود: شاخص مدیران خرید یا همان آمار شامخ در فروردین ماه سالوی اف

 .به باال باشد به معنای توسعه است و در غیر این صورت وضعیت نگران کننده است 50آمار درصورتی که 

ه است که این درصد بود 70نرخ تورم در حوزه صنعت تا پایان سال  ۹7کاشفی خاطرنشان کرد: در سال 

 .بدین معنا است که ما سه برابر نیاز به نقدینگی داریم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با بیان اینکه امروز واژه مساعدت در این حوزه جواب 

 .دهد، تاکید کرد: حکم و اجبار است که باید در این جنگ پیروز شویمنمی

توان با گری بیان کرد و ادامه داد: فشارهای خارجی را میوجود را تسهیلاین مسئول تنها راه حل م

 .گری در داخل کشور خنثی کردتسهیل

بینی وضعیت اقتصادی کشور از سه حالت خارج نخواهد بود، یا وضعیت بهتر خواهد شد، کاشفی گفت: پیش

سال آینده وضعیت به همین صورت رسد حداقل تا سه یا همین وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد که به نظر می

تواند گری میتر خواهد شد، اما در هر کدام از این سه حالت تسهیلخواهد بود و یا وضعیت اقتصادی وخیم

 .گره گشای مشکالت باشد

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تعیین شعار سال توسط مقام 

ایم و یک سند نی بر رونق تولید، گفت: در همین راستا برای داخل استان تدابیری اندیشیدهمعظم رهبری مب

 .ها ابالغ شده استیک ساله برای رونق تولید استان فراهم و تدوین کردیم که پس از تصویب به همه دستگاه

ید در استان شود و نه تواند منجر به رونق تولوی ادامه داد: در صورتی که این سند به خوبی اجرا شود می

 .تواند کار و رونق تولید موثر باشدهای آینده نیز میتنها در سال پیش رو که در سال

شود، گفت: ما به ای در نظر گرفته میکاشفی با بیان اینکه برای هر کدام از واحدهای صنعتی برنامه جداگانه

ما یک استراتژی را بر آن اساس در نظر بگیریم دنبال تهیه یک پلت فرم هستیم که محتوایی را به ما بدهد و 

 .ریزی جداگانه و خاصی را برای هر واحد تولیدی داشته باشیمکه براساس آن برنامه

جاری در اتاق بازرگانی افتتاح خواهد شد، عنوان کرد: در این مرکز بندی در سالوی با بیان اینکه مرکز رتبه

ها، سازمان رسان از جمله بانکهای خدماتد شد و حتما با دستگاهبندی خواهنواحدهای تولیدی استان رتبه

 .کنیم که واحدهایی که رتبه خوبی را کسب کنند، از امتیازاتی برخورار شوندهماهنگ می ...مالیاتی و



 

به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، واحدهای تولیدی که رتبه بهتری کسب 

ای دریافت کنند که بتوانند توانند هم برای دریافت تسهیالت و هم مسائل مالیاتی امتیازات ویژهکنند می

 .مسیر خود را با سرعت بیشتری ببرند

 

  75۹670 :کد خبر

 13۹۸تیر  14

 بازار سوریه با عراق تفاوت دارد چراکه سوری ها عقبه تولیدی خوبی دارند 

کرمانشاه از استاندار و مدیران گرفته تا رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: آثار همدلی موجود در استان 

  .سال بهتر شده است 2بخش خصوصی بر فضای کسب و کار مشهود است که پس از 

ها به خاطر نقد، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در نشست خبری روز صنعت و معدن با تشکر ویژه از رسانه

سال هم در اتاق اصناف  12سال در اتاق و  12بیش از  :مطالبه گری و انتشار اخبار اقتصادی، اظهار کرد

 .فعالیت داشتم و شناخت خوبی نسبت به فضای اقتصادی استان کرمانشاه دارم

کیوان کاشفی ادامه داد: فضای سختی امروز بر اقتصاد حاکم است که بخشی از مشکالت ناشی از اقتصاد 

 .های ارزی، بانکی استکالن و سراسری است همچون سیاست

کنیم، ولی کاری سخت و شامل اشاره به اینکه از طریق مجلس برای اصالح این مشکالت اقدام میوی با 

 .بروکراسی اداری است، گفت: در استان کرمانشاه بهترین شرایط را داریم

ها ندارم و ماهیت بخش خصوصی همین است که مشکالت را بگوید، کاشفی با بیان اینکه باکی از گفتن نقص

 .های استان برای حل مشکلتت اجماع دارندتگاهگفت: تمام دس

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: آثار همدلی موجود در استان از استاندار و مدیران گرفته 

 .سال بهتر شده است 2تا بخش خصوصی بر فضای کسب و کار مشهود است که پس از 

ات خوبی دارند و امروز فشار از طریق دشمن با اعمال به گفته وی، سازمان صمت کرمانشاه هم امروز زحم

 .کنیم از طریق رایزنی با مدیران دولتی برای توسعه صادرات قدم برداریمها زیاد است و تالش میمحدودیت

درصد عنوان کرد و گفت:  15تا  12عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران هزینه برگشت ارز از سامانه نیما را 

 .دهیممبادالت اقتصادی با طرف عراقی پیگیری مستمر انجام می برای انجام

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/759670/بازار-سوریه-با-عراق-تفاوت-دارد-چراکه-سوری-ها-عقبه-تولیدی-خوبی-دارند


 

کنیم و باید بدانبم بازار سوریه با عراق تفاوت کاشفی تاکید کرد: سمیناری در مورد بازار سوریه برگزار می

 .دارد، چراکه عقبه تولیدی خوبی دارد

 

 

  7612۸2 :کد خبر

 13۹۸تیر  1۹

 افزایش قیمت گوشت هیچ ارتباطی با صادرات آن ندارد 

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت 

  .خواستار برقراری مجدد صادرات دام زنده شدهیچ ارتباطی با صادرات آن ندارد 

به گزارش خبرگزاری تابناک و به نقل از اتاق بازرگانی کرمانشاه؛ رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

استان کرمانشاه با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت هیچ ارتباطی با صادرات آن ندارد خواستار  دام زنده

 .دام زنده شد برقراری مجدد صادرات

تا کنون اعمال شده، افزود: این  ۹5حیدر ریزه وندی با اشاره به ممنوعیت صادرات دام زنده که از حدود سال 

 .ممنوعیت مشکالت زیادی را برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کرده است

های مقصد صادراتی است ورهای هدف در کشوی ادامه داد: یکی از مهمترین این مشکالت از دست رفتن بازار

 ها چند دهه تالش کردیمکه برای به دست آوردن برخی از این بازار

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه با بیان اینکه کویت، قطر، بحرین، 

ات دام زنده از استان های حاشیه خلیج فارس مقصد اصلی صادرها خصوصا کشورامارات و برخی دیگر از کشور

ها وجود دارد و این در حالی کرمانشاه بودند، یادآوری کرد: با ممنوعیت صادرات امکان از دست رفتن این بازار

 .کردیمها صادر میها بیشتر به سمت گوشت دامی بود که ما برای آناست که سلیقه و عالقه این بازار

را بر هم خوردن چرخه رونق اقتصادی حوزه دامپروری دانست  وی پیامد دیگر جلوگیری از صادرات دام زنده

و اضافه کرد: در گذشته که صادرات دام زنده رونق داشت اشتغالزایی زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

 .در این زمینه داشتیم که اکنون بخشی از این اشتغال از دست رفته است

رونق داشت صنعت دامپروری هم پویایی بیشتری داشت و  ریزه وندی گفت: به عالوه در گذشته که صادرات

 .شدگوسفندان دامداران با کمترین مشکل خریداری می

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/761282/افزایش-قیمت-گوشت-هیچ-ارتباطی-با-صادرات-آن-ندارد


 

وی با بیان اینکه دلیل اصلی ممانعت از صادرات دام زنده جلوگیری از افزایش قیمت گوشت در داخل کشور 

 .ن در داخل کشور نداردعنوان شده، خاطرنشان کرد: صادرات گوشت هیچ ارتباطی با افزایش قیمت آ

شود با گوشت مصرفی داخل کشور خصوصا از نظر به گفته ریزه وندی گوشتی که به خارج از کشور صادر می

 .وزنی متفاوت است

شوند و از همین های دیگر هم در کشور گران شده که صادر هم نمیوی یادآور شد: به عالوه بسیاری از کاال

 .ا به صادرات نسبت دادها رتوان افزایش قیمترو نمی

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه خواستار پیگیری مسئولین مربوطه 

 .اندازی مجدد آن شد تا مشکالت فعاالن این بخش مرتفع شودبرای رفع ممانعت از صادرات دام زنده و راه

 

 

  761705 :کد خبر

 

 13۹۸تیر  20

 دهد بخش خصوصی با کمترین امکانات، بیشترین خدمات را ارائه می

ات را ارائه نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: بخش خصوصی با کمترین امکانات، بیشترین خدم

 دهد، می

به گزارش خبرگزاری تابناک،نلسون حضرتی اظهار کرد: بخش خصوصی نیازمند حمایت جدی است و بانک  

 .صنعت و معدن، تخصصی ترین حوزه بانکی کشور است

جلسه  6نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تالش بخش خصوصی را با ارزش و قابل تقدیر برشمرد و گفت: 

 .گوی دولت و بخش خصوصی امسال در استان کرمانشاه برگزار شده استشورای گفت

حضرتی با تقدیر از استاندار ساعی و پرتالش کرمانشاه، به پیشرو بودن این استان در نرخ مشارکت اقتصادی 

 .و کاهش نرخ بیکاری اشاره کرد

ه مردم بیان کرد و یادآور این مسئول بیکاری را مشکلی دیرینه در این استان و موجب وارد آمدن آسیب ب

 .شد: در مدت اخیر نرخ بیکاری کاهش داشته است

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/761705/بخش-خصوصی-با-کمترین-امکانات-بیشترین-خدمات-را-ارائه-میدهد
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/761705/بخش-خصوصی-با-کمترین-امکانات-بیشترین-خدمات-را-ارائه-میدهد
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/761705/بخش-خصوصی-با-کمترین-امکانات-بیشترین-خدمات-را-ارائه-میدهد


 

 .نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه داد: تمام فعاالن اقتصادی افراد فرهیخته و پرتالش هستند

 

 هایدهند، گفت: فعالیتوی با بیان اینکه بخش خصوصی با کمترین امکانات، بیشترین خدمات را ارائه می

اخیر حاکی از نگاه مثبت دولت به بخش خصوصی است ولی کافی نیست که بانک صنعت و معدن با توجه به 

 .تالش صنعتگران در شرایط سخت اقتصادی فعلی باید به تولیدکنندگان کمک کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایسنا

 
 14:0۹/  13۹۸ تیر 1/  شنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸040100370: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 :کرمانشاه مهندسی فنی خدمات صادرکنندگان انجمن رئیس    

 داریم "مهندسی فنی" خدمات صدور برای باالیی توانایی

ایسنا/کرمانشاه رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی کرمانشاه، صادرات خدمات فنی مهندسی 

ها دانست و گفت: باید به سمت شرایط اقتصادی فعلی و مقابله با تحریم را مهمترین راهکار برای برون رفت از

  .این نوع صادرات خصوصاً به کشور عراق برویم

به گزارش ایسنا، فردین امیری اظهار کرد: در سالیان گذشته عمده تمرکز در بعد صادرات بر کاالهای تولیدی 

رات کاالها خصوصًا به کشورهای همجوار از جمله بود، اما اکنون شرایط مقداری متفاوت شده و برای صاد

 .ایمهایی مواجه شدهعراق با محدودیت

 برخی صادرات شودمی باعث که است …ها، استانداردها و ها از بعد وضع تعرفهوی ادامه داد: این محدودیت

 .کاالهای ایرانی با محدودیت مواجه و یا ممنوع شود

فنی و مهندسی کرمانشاه با بیان اینکه صادرات خدمات فنی مهندسی رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات 

هایی که در بعد کاال داریم را ندارد، عنوان کرد: مهمترین تفاوت خدمات فنی مهندسی با کاالهای محدودیت

 کند،تولیدی این است که بین تولید و صادرات کاالها فاصله زمانی وجود دارد که روند کار را گاهی دشوار می

ای وجود ندارد. برای مثال برخی از کاالها ممکن است فاسد اما برای خدمات فنی مهندسی چنین فاصله

شدنی باشد و یا به دالیل مختلف مورد قبول کشور واردکننده قرار نگیرد، اما در حوزه خدمات فنی مهندسی 

 .چنین مشکالتی را نداریم



 

انجام شود و بعد مورد ارزیابی طرف مقابل قرار گیرد، تاکید  وی با بیان اینکه خدمات فنی مهندسی ابتدا باید

 .های کمتری برای صادرات خدمات فنی مهندسی داشته باشیمشود محدودیتکرد: این امر باعث می

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی کرمانشاه موضوع دیگری که در زمینه خدمات فنی و 

توان گفت کشور االی ایران در زمینه این خدمات اعالم کرد و افزود: میمهندسی وجود دارد را پتانسیل ب

ایران از نظر خدمات فنی و مهندسی از تمام کشورهای منطقه باالتر است و رقیب جدی برای به دست آوردن 

 .بازارهای صادراتی ندارد

ه در حال تولید هستند و هم امیری با اشاره به اینکه در زمینه کاالهای تولیدی هم خود کشورهای وارد کنند

کشورهای دیگر به این بازارها ورود کردند و رقبای قابل توجهی در برخی از بازارها مانند عراق داریم، عنوان 

کرد: این در حالی است که کشورهای منطقه هنوز به اندازه ایران در زمینه خدمات فنی و مهندسی حرف 

 .هستندبرای گفتن ندارند و به دانش ما نیازمند 

هایی برای وی خاطرنشان کرد: البته برای صادرات خدمات فنی مهندسی هم موانعی وجود دارد که پیگیری

 .رفع آنها در حال انجام است

 …امیری مشکالت قراردادها، پرداخت حق و حقوق، انجام هماهنگی برای اطالع از نیازهای کشور هدف و 

اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی از کانال انجمن  :کرد تاکید و برشمرد مشکالت این مهمترین جمله از را

 .و اتاق بازرگانی انجام شود مشکالت پیش روی صادرکنندگان بسیار کمتر خواهد بود

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی کرمانشاه با اشاره به اینکه ایران توانایی زیادی برای 

این کار ارزش افزوده زیادی را نیز به همراه خواهد داشت، گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و 

 .صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مهمترین راهکار مقابله با تحریم و خروج از مشکالت اقتصادی است

     

 11:37/  13۹۸ تیر 14/  جمعه

 تجارت و تولید: بندیدسته    

 ۹۸041407050: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 :کاشفی

 است متفاوت عراق با سوریه بازار



 

 بازار از متفاوت و خاص رویکرد نیازمند سوریه بازار به ورود برای: گفت کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس

 .هستیم عراق

 شد برگزار معدن و صنعت هفته مناسبت به که گذشته روز خبری نشست در کاشفی کیوان ایسنا، گزارش به

 از بخشی: گفت است، بوده سابقهبی معاصر تاریخ در حداقل کشور اقتصاد بر حاکم سخت فضای اینکه بیان با

 .است آن امثال و بانکی ارزی، هایسیاست جمله از کالن اقتصاد از ناشی کشور کنونی مشکالت

: کرد خاطرنشان است، انجام حال در مشکالت این حل برای ملی بعد در که هایی پیگیری به اشاره با وی

 نباید اما کنیم، اصالح را موارد این آن امثال و اسالمی شورای مجلس ظرفیت از استفاده با شودمی سعی

 ترس با کشور در اقتصادی اصالحات داریم، که دشواری و غریب و عجیب بروکراسی دلیل به که کرد فراموش

 .رودمی پیش کندی و

 جهش شاهد گذشته سال در چه اگر: کرد اظهار کرمانشاه، استان صادرات وضعیت به اشاره با ادامه در کاشفی

 صادرات در همچنان گذشته سال به نسبت نیز امسال اول ماهه سه در اما بودیم، استان صادرات در خوبی

 .داشتیم رشد

 کرمانشاه در صادرات روی پیش جدی مشکل دو

 عراق به آمریکا طرف یک از: گفت و کرد یاد دارد قرار استان صادرات روی پیش که جدی مشکل دو از وی

 برای.  کند محدود یا ممنوع ها تعرفه وضع با ویژه به را ایران کاالهای از برخی واردات تا کند می وارد فشار

 از نیز را سیمان ممنوعیت و شده مواجه محدودیت با ماست و دوغ مانند محصوالتی صادرات اکنون هم مثال

 .داشتیم قبل

 که مواجهیم مشکالتی با عراق به صادرات از حاصل ارز بازگشت زمینه در هنوز دیگر سوی از: کرد تاکید او

 .است نشده حل تاکنون

 به عراق به صادرات از حاصل ارز بازگشت نرخ اکنون هم اینکه بیان با کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس

 از حاصل ارز بازگشت  که هستیم راهکارهایی دنبال به: کرد اضافه است، درصد 15 تا 12 حداقل نیما سامانه

 برابر در واردات گزینه از بتوانیم حداقل یا شود تسهیل مقداری افغانستان و عراق کشورهای برای صادرات

 .کنیم استفاده صادرات

 است متفاوت عراق با سوریه بازار

 با سوریه بدانیم باید البته: کرد خاطرنشان سوریه، صادراتی های بازار به ورود لزوم به اشاره با ادامه در وی

 .دارد آن نظایر و صنعت کشاورزی، حوزه در تولید خوب سابقه کشور این و است متفاوت کامال عراق



 

 عراق بازار در ایران اصلی رقبای از یکی جنگ از قبل سوریه کرمانشاه، استان بازرگانی اتاق رئیس گفته به

 .داشت بازار این در ایران به نسبت بیشتری سهم حتی و بود

 آب، سدسازی، زیرساختی،  هایبخش در بازسازی نیازمند سوریه کشور کنونی شرایط اینکه بیان با کاشفی

 این به ورود برای مهمی و بزرگ هایهلدینگ ما متاسفانه: گفت است، آن امثال و سازی ساختمان برق،

 .نداریم استان در هازمینه

 

 منظور این برای: گفت بودیم، هاحوزه این به ورود برای سازی کنسرسیوم  پیگیر ها سال اینکه بیان با وی

 .باشند ما کنار در نیز مهندسی نظام و شهرسازی و مسکن مانند هاییبخش داریم نیاز

 در مهندسی رشته کننده تحصیل هزار 10 حدود وجود به اشاره با ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیئت عضو

 سوریه بازسازی بازار به ورود برای منسجم مالی و علمی توان افراد این متاسفانه: کرد اضافه کرمانشاه، استان

 .ندارند

 ایران برای عراق سمت از سوریه به زمینی ترانزیتی مسیر اندازیراه مزایای

 بخش اینکه بیان با و داشت عراق سمت از سوریه به زمینی ترانزیتی مسیر اندازی راه به هم ایاشاره کاشفی

 محصوالت از زیادی بخش صادرات شود، اندازیراه مسیر این اگر: شد یادآور است، رفته پیش کار از ای عمده

 .کرد خواهد پیدا اقتصادی توجیه کرمانشاه استان کاشی و ساختمانی صنایع

 تاکید و داد خبر آینده ماه نیم و یک طی سوریه کشور به تجاری و اقتصادی هیات یک اعزام از همچنین وی

 .باشد داشته حضور هیات این در استان تولیدی واحدهای از تعدادی حتما کنیممی تالش: کرد

 

 21:36/  13۹۸ تیر 27/  پنجشنبه    

 تجارت و تولید: بندیدسته    

 ۹۸042714462: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 است اخیر سال ۲ اقتصادی جوش و جنب نتیجه بیکاری نرخ کاهش



 

وجوش اقتصادی در رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه کاهش نرخ بیکاری استان را ناشی از دوسال جنب

  .کرمانشاه دانست

تیر(  2۸وگوی دولت و بخش خصوصی که امروز )به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی در جلسه شورای گفت 

برگزار شد، با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در کل کشور و استان کرمانشاه، اظهار کرد: برخی از کارشناسان 

 .اثرات این کاهش نرخ بیکاری را ملموس ندانستند و یا به آن ایراداتی وارد کردند

شود، یادآور شد: اگر آمارهای میوی با بیان اینکه آمار بیکاری در ایران بر اساس استانداردهای روز دنیا اعالم  

 .قبلی نرخ بیکاری که در استان و کشور اعالم شده را پذیرفتیم باید این کاهش نرخ بیکاری را نیز پذیرا باشیم

وی درباره دالیل کاهش نرخ بیکاری استان نیز خاطرنشان کرد: دو سال است که جنب و جوش اقتصادی  

 .ای بازخورد خود را نشان دهدشد این جنب وجوش در نقطهمی بینیخوبی را در استان شاهدیم و پیش

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از تاثیر بهبود فضای کسب و کار استان برای ایجاد اشتغال یاد کرد و  

ادامه داد: حساسیت جدی که از سوی مجموعه مدیریتی استان در رابطه با فضای کسب و کار ایجاد و به 

منتقل شد نتیجه خود را در ارتقای شاخص های استان در فضای کسب و کار و نرخ   اهها وجلسه دستگ

 .بیکاری نشان داد

شود کاشفی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر جلسات ستاد تسهیل به صورت مستمر و هفته ای دو بار برگزار می 

، صنعت، خدمات و... در های مختلف کشاورزیو مشکالت تمام واحدهای بزرگ و متوسط استان در بخش

 .شوداین جلسات رسیدگی می

وی معتقد است جلسات ستاد تسهیل به مرکزی برای حل و فصل مشکالت تولیدکنندگان و صنعتگران  

 .استان تبدیل شده است

شود که رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: به عالوه اخیرا جلساتی نیز برای رفع مشکالت اصناف برگزار می 

 .کندرفع مشکالت بنگاه های صنفی و خرد کمک می به

 تسهیالت  رغم مشکالت زیرساختی که در جذب اینکاشفی از تاثیر جذب منابع و تسهیالت برای استان علی 

 .کرمانشاه یاد کرد بیکاری نرخ کاهش در هم داشتیم

ولتی استان کرمانشاه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از تعامل خوبی که بین بخش خصوصی و د 

 .تشکیل شده نیز به عنوان عامل مهمی برای بهبود نرخ بیکاری استان یاد کرد

وی با بیان اینکه علیرغم بهبود چند پله نرخ بیکاری استان هنوز هم با میانگین کشوری فاصله داریم، تاکید  

 .ید این روند کاهشی ادامه پیدا کندخواهیم تاثیر کاهش نرخ بیکاری در جامعه ملموس تر باشد باکرد: اگر می



 

کاشفی با بیان اینکه نباید برای کاهش نرخ بیکاری استان عجول باشیم، یادآور شد: نرخ بیکاری باالیی که  

 .چندین سال داشتیم حتما در مدت کوتاه مرتفع نخواهد شد

ان خوبی که برای حرکت به رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با توجه به دست فرم 

 آینده فصول در استان بیکاری نرخ کاهش و اقتصادی هایشاخص بهبود  سمت توسعه در استان شکل گرفته،

 .کند پیدا ادامه همچنان

 غافل نشویم "فرش"از پتانسیل اشتغالزایی 

هایی که باید بر حوزهوی اشاره ای هم به چند راهکار برای تداوم کاهش نرخ بیکاری استان داشت و گفت:  

 .زایی بیشتر و آسان تر دارند مانند حوزه گردشگری و صنایع دستی بیشتر تمرکز کنیمقابلیت اشتغال

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه فرش را یکی از حوزه های پر پتانسیل برای ایجاد اشتغال قابل توجه دانست و  

 حوزه این از را الزم هایحمایت داریم آمادگی ما و دندار واحدی متولی  گفت: متاسفانه حوزه فرش هنوز

 .دهیم انجام

کاشفی بر لزوم تسهیل گری شرایط برای ایجاد اشتغال در حوزه اصناف و واحدهای کوچک هم تاکید کرد و 

ها نوشته شده به کارگر نیازمندیم یعنی یک جای کار افزود: وقتی که با این نرخ بیکاری باال هنوز پشت مغازه

 .شکل دارد که باید رفع شودم

: کرد تاکید و برشمرد استان در زا اشتغال های زمینه دیگر از  وی حوزه عمرانی و ساخت و ساز شهری را نیز

 .ع پایین دستی وابسته را متحول خواهد کردصنای هم و دهد می تغییر را شهر چهره هم حوزه این

 لزوم آزادسازی صادرات دام سبك زنده

ای هم به لزوم آزادسازی صادرات دام زنده داشت و گفت: رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه اشارهعضو هیات  

های پتانسیل آن صادرات در هم تولید در هم که است استان استراتژیک کاالهای از یکی سبک  دام زنده

های کشور از بزرگترین اتحادیهخوبی داریم و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه 

 .است که به دنبال ملی کردن آن نیز هستیم

های اخیر صادرات دام سبک زنده بر اساس نوساناتی که در تنظیم بازار وی ادامه داد: متاسفانه طی سال

ت داشتیم دچار فراز و نشیب های زیادی شده و در برخی از ایام از جمله دو سال اخیر شاهد ممنوعیت صادرا

 .دام زنده بودیم



 

های کاشفی تاکید کرد: اگرچه اکنون صادرات دام زنده به شیوه قانونی متوقف شده اما دام سبک زنده به شیوه

 .غیرقانونی و از مجاری دیگر از کشور خارج می شود

دارد  فارس وجودوی از بازار خوبی که برای دام زنده نژاد سنجابی استان کرمانشاه در کشورهای حوزه خلیج 

 حاضرند  که شود می محسوب کشورها این برای الکچری گوشت یک  یاد کرد و افزود: گوسفند نژاد سنجابی

 .بدهند دالر آن برابر در

 صادرات  وی معتقد است متاسفانه ما نتوانستیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم و توازن مناسبی بین

 .کنیم برقرار داخلی بازار تنظیم منظور به جایگزین دام واردات و کشورها این به زنده دام

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خواستار برقراری مجدد صادرات دام زنده سبک شد و گفت: اگر قرار است  

 رعایت  محدودیتی اعمال شود باید از طریق در نظر گرفتن تعرفه ها باشد تا بتوان مالحظات تنظیم بازار را نیز

 .کرد

هزار تومان برای صادرات هر راس دام نرخ منطقی است که هم انگیزه  300تا  200وی معتقد است رقم 

 .شود تا صادرات به روند قانونی خود برگرددصادرکنندگان را تامین می کند و هم باعث می

 .دالر شد 2.5وی همچنین خواستار اصالح قیمت پایه صادرات دام زنده از پنج دالر به 

ت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر لزوم اصالح ساختار توزیع گوشت در داخل استان به منظور تنظیم عضو هیئ

قیمت آن نیز تاکید کرده و افزود: خارج کردن گوشت از انحصار قصابیها و عرضه آن به صورت بسته بندی یا 

 . تواند به این وضعیت کمک کندفرآوری شده می

 

 

 1۸:56 / 13۹۸ تیر 27/  پنجشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸04271443۸: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 



 

 :کرمانشاه استاندار

 ببریم لذت آن اعالم از که نیست امتیازی "بیکاری" نرخ بودن باال

بیکاری باال باال بودن نرخ بیکاری یک امتیاز نیست که از اعالم نرخ  :ایسنا/کرمانشاه استاندار کرمانشاه گفت

  .در کرمانشاه لذت ببریم

به گزارش خبرنگار ایسنا، هوشنگ بازوند در جلسه چهل و هشتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  

درصدی نرخ بیکاری در استان کرمانشاه، اظهار کرد: چرا عالقه داریم پایین  4.5با اشاره به کاهش حدود 

 .ه در مردم ایجاد شده از دست برودآمدن نرخ بیکاری را نقد کنیم تا امیدی ک

 .درصد بود آن را نقد نمی کردیم 21یا  25وی ادامه داد: چرا وقتی نرخ بیکاری استان کرمانشاه  

درصدی  21استاندار کرمانشاه افزود: کاهش نرخ بیکاری استان را همان مرجعی اعالم کرده که نرخ بیکاری  

ین سال ها را اعالم کرده است و هیچ تغییری در این مرجع رخ نداده و باال بودن نرخ بیکاری استان در تمام ا

 .که اکنون نتوانیم کاهش نرخ بیکاری اعالم شده را بپذیریم

گذار را بازوند با بیان اینکه نرخ بیکاری باال یک امتیاز برای استان نیست بلکه نقطه ضعفی است که سرمایه

 .یکاری نشان دهنده نامناسب بودن فضای کسب و کار استفراری می دهد، خاطرنشان کرد: نرخ باالی ب

کنند اثرات این کاهش نرخ بیکاری در زندگی مردم وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی اعالم می 

 از بخشی کردن کم که بودیم مواجه بیکاری  ها با دپو قابل توجهی ازدر این سال :ملموس نیست، یادآور شد

 نمی انجام یکساله بیکاری میزان این کاهش کرد فراموش نباید اما نباشد ملموس چندان است ممکن آن

 .شود

توان این کاهش نرخ بیکاری را نادیده گرفت، تاکید کرد: کاهش هر یک درصد کاهش بازوند با بیان اینکه نمی 

هزار شغل ناخالص است که برای ایجاد هر یک  15 یا و خالص شغل هزار هشت  نرخ بیکاری به معنای ایجاد

 .میلیون تومان هزینه نیاز است 200از این شغل ها حداقل 

ای هم به دالیل کاهش نرخ بیکاری استان داشت و خاطرنشان کرد: معموالً در فصل استاندار کرمانشاه اشاره

 .کاری در کل کشور هستیمشود شاهد کاهش نرخ بیبهار که جوشش و تکاپوی زیادی در مردم ایجاد می

وی اضافه کرد: از سوی دیگر در زمانی که نرخ باالی بیکاری رتبه اول کشور را داشتیم فضای نامناسب کسب  

زایی در حال دهد که اشتغالو کار استان نیز رتبه آخر کشور بود اما اکنون بهبود فضای کسب و کار نشان می

 .شکل گرفتن است



 

هزار میلیارد تومانی که در مناطق زلزله زده استان ایجاد شده نیز نقش بسزایی در  5 به گفته بازوند، بازار 

 .کاهش نرخ بیکاری استان دارد

وی از افزایش تعامل با بخش خصوصی و نتیجه آن در کاهش نرخ بیکاری نیز یاد کرد و ادامه داد: در برخی  

درصدی قراردادها را شاهد بودیم که این  160ش از آمارها از جمله واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی افزای

 .امر نیز بر کاهش نرخ بیکاری موثر است

 سازی کردیمبرای کرمانشاه فرصت

بازوند از فرصت سازیهایی که از سوی مجموعه مدیریت استان آغاز شده نیز به عنوان عامل دیگر موثر بر 

شود به مدیران های ایجاد شده استفاده میرصتکاهش نرخ بیکاری استان یاد کرد و گفت: اینکه چقدر از ف

 .گرددو خود مردم برمی

ها را معرفی کرمانشاه به عنوان پایتخت نوروزی امسال عنوان کرد که استاندار کرمانشاه نمونه این فرصت 

 .نتیجه آن را در حضور گردشگران در تمام امسال از جمله در ایام عید فطر شاهد بودیم

وی دیگر کالنشهر شدن کرمانشاه نیز تاثیر بسزایی در رونق صنعت مسکن استان خواهد وی افزود: از س 

گذاران حتما به سمت زایی قابل توجهی به همراه داشته باشد و سرمایهتواند اشتغالداشت که می

 .تری دارندبیش رغبت کالنشهر یک مسکن  گذاری در بخشسرمایه

روز کرمانشاه در  10کرمانشاه میزبان جشنواره پویانمایی بود و بیش از  بازوند خاطرنشان کرد: به عالوه اخیرا 

 .های استان معرفی شدآنتن سراسر کشور و حتی خارج از کشور قرار داشت و پتانسیل

 .تواند در معرفی پتانسیل های استان موثر باشدنیز می 2020وی معتقد است رویداد پیش روی گردشگری 

گذاری رمانشاهیان مقیم خارج از کشور هم فرش قرمز پهن کنیم و آنها را برای سرمایهبازوند گفت: بایدبرای ک

 .به استان بیاوریم

های بخش خصوصی نیز تاکید کرد و افزود: قطعا نمی توانیم با اعتبارات وی بر لزوم اتکای بیشتر به پتانسیل 

 .ای که مدنظر است برسانیمدولتی استان را به توسعه

رمانشاه تدوین سند رونق تولید را نمونه ای از تعامل با بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: اگر استاندار ک 

 .مدیران در برابر اجرای این سند مقاومت کنند مقاومتشان شکسته خواهد شد

 .وی خواستار تسهیل گری بیشتر از سوی مدیران برای پیشبرد اهداف رونق تولید شد 



 

ها است و ها و خصوصا بانکاصلی کار در برخی موارد در بدنه کارشناسی دستگاهبازوند با بیان اینکه گیر  

 ترس احساس امر این اصلی دالیل از یکی  مشکل زیادی در حوزه مدیران کل و معاونین وجود ندارد، گفت:

 .همکاری بیشتر آنها هستیم خواستار که است نظارتی هایدستگاه از کارشناسان

ها در پیشبرد رونق تولید یاد کرد و افزود: یک کارشناس ها و بانکارشناسی دستگاهوی از نقش مهم بدنه ک

کنیم را از شغلی که ما چند ماه برای آن تالش می 60تواند یک شبه بیش از با یک امضا و یک تصمیم می

 .بین ببرد

ن را تسهیل میکنند باید استاندار کرمانشاه معتقد است کارشناسان دستگاه ها وقتی که روند کار یک کارآفری

 .بدانند که سود حاصل از این کار آفرینی به تمام جمعیت دو میلیونی استان خواهد رسید

 خصوصا و هادستگاه کارشناسی بدنه برای زمینه این در توجیهی همایش باید باشد الزم اگر  بازوند اظهار کرد:

 .ا برگزار شوده بانک

 کنیمپیگیری میآزادسازی صادرات دام زنده را 

ای هم به موضوع آزادسازی صادرات دام زنده از استان کرمانشاه با وجود استاندار کرمانشاه در ادامه اشاره

پتانسیل های زیادی که در این بخش داریم داشت و تاکید کرد: اگرچه یک بار این سیکل طوالنی را طی 

 .ودکردیم و به نتیجه نرسید اما دوباره پیگیر آن خواهیم ب

هزار راس دام زنده در سال را دارد که رقم قابل توجهی  200وی افزود: استان کرمانشاه پتانسیل صادرات 

 .تواند به رونق تولید در استان کمک کنداست و می

بازوند با بیان اینکه آزادسازی دام زنده ابتدا باید در ستاد تنظیم بازار کشور تصویب شود، افزود: مشکل کار 

 .دارد را مصوبه این وتوی حق مربوطه وزیر  کهاینجاست 
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 سازی استنیازمند کنسرسیوم« سوریه»ورود به بازار 

های زیرساختی دانست و گفت: برای صادرات به رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه عمده نیاز سوریه را در بحث

  .سازی داریمسوریه نیاز به کنسرسیوم

با خبرنگار فارس در کرمانشاه، در رابطه با شرایط اقتصادی استان، اظهار  وگوامروز در گفت کیوان کاشفی

 .داشت: شرایط سختی بر اقتصاد کشور حاکم است، برخی از مشکالت ناشی از اقتصاد کالن و کشوری است

اقتصادی سخت  رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: با بروکراسی عجیب و غریب موجود در کشور اصالحات

 .رود، ولی در استان بهترین شرایط وجود داردپیش می

صورتی است که همه بر کار کردن واحدهای تولیدی اجماع وی در ادامه مدعی شد، در سطح استان شرایط به

ت بینیم، فضای کسب و کار استان بهتر شده است و امیدواریم در آینده وضعیدارند، البته به مرور آثار آن را می

 .بهتری در زمینه تولید و اقتصاد استان داشته باشیم

عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد وضعیت صادرات استان، گفت: ما همچنان به عراق افزایش صادرات داریم، 

توان به جای ارز یک اندیشی شود و یا میولی در مورد برگشت ارز مشکل داریم و باید در این خصوص چاره

 .کردسری کاال وارد 

های بزرگ صادراتی( داریم، سازی )شرکتوی در با بیان اینکه برای صادرات به سوریه نیاز به کنسرسیوم

تصریح کرد: برای ورود به بازار سوریه نیاز به سروسامان دادن به بخش خصوصی توسط خود بخش خصوصی 

طوالنی در تولید دارد و قبل  است چون ماهیت صادرات به سوریه با عراق کامال متفاوت است، سوریه سابقه

 .از جنگ داخلی یکی از کشورهای رقیب ایران در بازار عراق بود

های بزرگ و مهم های زیرساختی دانست و بیان کرد: متأسفانه هلدینگکاشفی عمده نیاز سوریه را در بحث

 .در این حوزه کم داریم



 

ه آینده یک هیأت اقتصادی و تجاری ایرانی به رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه طی یکی دو ما

کنندگان کرمانشاهی ما را در این سفر همراهی سوریه سفر خواهد کرد، تصریح کرد: حتما چند تن از تولید

 .خواهند کرد

 توانیم بسیاری از تولیداتایران و سوریه از طریق عراق ایجاد شود می ترانزیتیکاشفی عنوان کرد: اگر خط 

 .به این کشور صادر کنیمداخل را 

 
 ببریم لذت آن اعالم از که نیست امتیازی "بیکاری" نرخ بودن باال

باال بودن نرخ بیکاری یک امتیاز نیست که از اعالم نرخ بیکاری باال در کرمانشاه لذت  :استاندار کرمانشاه گفت

  .ببریم

، هوشنگ بازوند در جلسه چهل و هشتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارسبه گزارش خبرنگار  

درصدی نرخ بیکاری در استان کرمانشاه، اظهار کرد: چرا عالقه داریم پایین  4.5با اشاره به کاهش حدود 

 .آمدن نرخ بیکاری را نقد کنیم تا امیدی که در مردم ایجاد شده از دست برود

 .درصد بود آن را نقد نمی کردیم 21یا  25خ بیکاری استان کرمانشاه وی ادامه داد: چرا وقتی نر 

درصدی  21استاندار کرمانشاه افزود: کاهش نرخ بیکاری استان را همان مرجعی اعالم کرده که نرخ بیکاری  

ده و باال بودن نرخ بیکاری استان در تمام این سال ها را اعالم کرده است و هیچ تغییری در این مرجع رخ ندا

 .که اکنون نتوانیم کاهش نرخ بیکاری اعالم شده را بپذیریم

گذار را بازوند با بیان اینکه نرخ بیکاری باال یک امتیاز برای استان نیست بلکه نقطه ضعفی است که سرمایه

 .فراری می دهد، خاطرنشان کرد: نرخ باالی بیکاری نشان دهنده نامناسب بودن فضای کسب و کار است

کنند اثرات این کاهش نرخ بیکاری در زندگی مردم سخ به این پرسش که چرا برخی اعالم میوی در پا 

 از بخشی کردن کم که بودیم مواجه بیکاری  ها با دپو قابل توجهی ازدر این سال :ملموس نیست، یادآور شد

 نمی انجام یکساله بیکاری میزان این کاهش کرد فراموش نباید اما نباشد ملموس چندان است ممکن آن

 .شود



 

توان این کاهش نرخ بیکاری را نادیده گرفت، تاکید کرد: کاهش هر یک درصد کاهش بازوند با بیان اینکه نمی 

هزار شغل ناخالص است که برای ایجاد هر یک  15 یا و خالص شغل هزار هشت  نرخ بیکاری به معنای ایجاد

 .میلیون تومان هزینه نیاز است 200از این شغل ها حداقل 

 ای هم به دالیل کاهش نرخ بیکاری استان داشت و خاطرنشان کرد: معموالً در فصلاستاندار کرمانشاه اشاره

 .شود شاهد کاهش نرخ بیکاری در کل کشور هستیمبهار که جوشش و تکاپوی زیادی در مردم ایجاد می

خ باالی بیکاری رتبه اول کشور را داشتیم فضای نامناسب کسب وی اضافه کرد: از سوی دیگر در زمانی که نر 

زایی در حال دهد که اشتغالو کار استان نیز رتبه آخر کشور بود اما اکنون بهبود فضای کسب و کار نشان می

 .شکل گرفتن است

نقش بسزایی در  هزار میلیارد تومانی که در مناطق زلزله زده استان ایجاد شده نیز 5به گفته بازوند، بازار  

 .کاهش نرخ بیکاری استان دارد

وی از افزایش تعامل با بخش خصوصی و نتیجه آن در کاهش نرخ بیکاری نیز یاد کرد و ادامه داد: در برخی  

درصدی قراردادها را شاهد بودیم که این  160از آمارها از جمله واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی افزایش 

 .یکاری موثر استامر نیز بر کاهش نرخ ب

 سازی کردیمبرای کرمانشاه فرصت

بازوند از فرصت سازیهایی که از سوی مجموعه مدیریت استان آغاز شده نیز به عنوان عامل دیگر موثر بر 

شود به مدیران های ایجاد شده استفاده میکاهش نرخ بیکاری استان یاد کرد و گفت: اینکه چقدر از فرصت

 .گرددو خود مردم برمی

ها را معرفی کرمانشاه به عنوان پایتخت نوروزی امسال عنوان کرد که استاندار کرمانشاه نمونه این فرصت 

 .نتیجه آن را در حضور گردشگران در تمام امسال از جمله در ایام عید فطر شاهد بودیم

استان خواهد وی افزود: از سوی دیگر کالنشهر شدن کرمانشاه نیز تاثیر بسزایی در رونق صنعت مسکن  

گذاران حتما به سمت زایی قابل توجهی به همراه داشته باشد و سرمایهتواند اشتغالداشت که می

 .تری دارندبیش رغبت کالنشهر یک مسکن  گذاری در بخشسرمایه

در روز کرمانشاه  10بازوند خاطرنشان کرد: به عالوه اخیرا کرمانشاه میزبان جشنواره پویانمایی بود و بیش از  

 .های استان معرفی شدآنتن سراسر کشور و حتی خارج از کشور قرار داشت و پتانسیل

 .تواند در معرفی پتانسیل های استان موثر باشدنیز می 2020وی معتقد است رویداد پیش روی گردشگری 



 

گذاری سرمایه بازوند گفت: بایدبرای کرمانشاهیان مقیم خارج از کشور هم فرش قرمز پهن کنیم و آنها را برای

 .به استان بیاوریم

های بخش خصوصی نیز تاکید کرد و افزود: قطعا نمی توانیم با اعتبارات وی بر لزوم اتکای بیشتر به پتانسیل 

 .ای که مدنظر است برسانیمدولتی استان را به توسعه

انست و عنوان کرد: اگر استاندار کرمانشاه تدوین سند رونق تولید را نمونه ای از تعامل با بخش خصوصی د 

 .مدیران در برابر اجرای این سند مقاومت کنند مقاومتشان شکسته خواهد شد

 .وی خواستار تسهیل گری بیشتر از سوی مدیران برای پیشبرد اهداف رونق تولید شد 

است و  هاها و خصوصا بانکبازوند با بیان اینکه گیر اصلی کار در برخی موارد در بدنه کارشناسی دستگاه 

 ترس احساس امر این اصلی دالیل از یکی  مشکل زیادی در حوزه مدیران کل و معاونین وجود ندارد، گفت:

 .همکاری بیشتر آنها هستیم خواستار که است نظارتی هایدستگاه از کارشناسان

یک کارشناس  ها در پیشبرد رونق تولید یاد کرد و افزود:ها و بانکوی از نقش مهم بدنه کارشناسی دستگاه

کنیم را از شغلی که ما چند ماه برای آن تالش می 60تواند یک شبه بیش از با یک امضا و یک تصمیم می

 .بین ببرد

استاندار کرمانشاه معتقد است کارشناسان دستگاه ها وقتی که روند کار یک کارآفرین را تسهیل میکنند باید 

 .ام جمعیت دو میلیونی استان خواهد رسیدبدانند که سود حاصل از این کار آفرینی به تم

 خصوصا و هادستگاه کارشناسی بدنه برای زمینه این در توجیهی همایش باید باشد الزم اگر  بازوند اظهار کرد:

 .ا برگزار شوده بانک

 کنیمآزادسازی صادرات دام زنده را پیگیری می

آزادسازی صادرات دام زنده از استان کرمانشاه با وجود ای هم به موضوع استاندار کرمانشاه در ادامه اشاره

پتانسیل های زیادی که در این بخش داریم داشت و تاکید کرد: اگرچه یک بار این سیکل طوالنی را طی 

 .کردیم و به نتیجه نرسید اما دوباره پیگیر آن خواهیم بود

زنده در سال را دارد که رقم قابل توجهی هزار راس دام  200وی افزود: استان کرمانشاه پتانسیل صادرات 

 .تواند به رونق تولید در استان کمک کنداست و می

بازوند با بیان اینکه آزادسازی دام زنده ابتدا باید در ستاد تنظیم بازار کشور تصویب شود، افزود: مشکل کار 

 .دارد را مصوبه این وتوی حق مربوطه وزیر  اینجاست که



 

 خبرگزاری مهر

 
 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه عنوان کرد

 های اشتغال کرمانشاهاحصای نقطه ضعف

 13۹۸ تیر 27

های اشتغال در این استان خبر داد و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از احصای نقطه ضعف _کرمانشاه

 .شود در فصول آینده شاهد کاهش نرخ بیکاری باشیمبینی میگفت: پیش

شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش ، کیوان کاشفی ظهر امروز پنج خبرنگار مهربه گزارش 

خصوصی استان کرمانشاه، با توجه به اعالم کاهش نرخ بیکاری استان کرمانشاه، اظهار داشت: این آمار را 

 .های گذشته آمار بیکاری استان را عنوان کرده، اعالم کرده استهمان نهادی که سال

دهای جهانی است و اگر آمارهای قبلی استان را پذیرفتیم بنابر این این آمارها بر اساس استاندار :وی افزود

 .باید این آمار را نیز بپذیریم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بیان داشت: دالیلی برای کاهش نرخ بیکاری استان وجود دارد از جمله 

شد نتایج نی میسال گذشته جنب و جوشی را در حوزه اقتصادی استان شاهد بودیم که پیش بی 2اینکه در 

 .مثبتی را به دنبال داشته باشد

این مسئول گفت: همچنین بهبود فضای کسب و کار، پیگیری مصوبات ستاد تسهیل و جذب منابع و 

 .تواند در کاهش نرخ بیکاری استان دخیل باشدتسهیالت می

عد هم ادامه دهیم، های خود جهت کاهش این نرخ در فصول بکاشفی با تاکید بر اینکه الزم است به تالش

 .ها را مضاعف کنیمابراز داشت: البته در این راستا هنوز با میانگین کشوری فاصله داریم و باید تالش

ها را شناسایی کردیم و اگر به همین شکل وی تصریح کرد: خوشبختانه در استان کرمانشاه نقطه ضعف

 .ه بهتر خواهد شدهای آیندپیش برویم قطعاً وضعیت اشتغال ما در فصول و سال
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هایی که قابلیت ایجاد اشتغال دارند، ادامه داد: رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با تاکید بر حمایت حوزه

 .توانیم بسیار خوب ظاهر شویمدر حوزه گردشگری و صنایع دستی می

کاهش آمار بیکاری  تواند درهایی است که میکاشفی عنوان کرد: حوزه فرش استان کرمانشاه یکی از حوزه

 .بسیار مؤثر واقع شود اما در استان ما هنوز متولی خاصی ندارد

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی همچنین بر تقویت مشاغل خرد و حوزه عمرانی تاکید کرد و گفت: اگر 

تغییر  توانیم آمار بیکاری را کاهش و چهره شهر راحوزه ساخت و ساز در استان را فعال کنیم بدون شک می

 .دهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دنیای اقتصاد

 
 13۹۸/04/3 :تاریخ چاپ

 هیات خارجی در بازدید از کرمانشاه آینده برجام را بررسی کرد 

 بینی دانمارک به تجارت با ایران خوش

در سفر دو روزه سفیر دانمارک به کرمانشاه که با نشست فعاالن  : کرمانشاه –دنیای اقتصاد احسان اکبری 

اقتصادی همراه بود، کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه گفت: دانمارک از شرکای 

رشد  درصد 55قابل توجه تجاری ایران است و تاکید کرد: صادرات ایران به دانمارک در سال گذشته حدود 

  .این امر به معنای ظرفیت تجاری خوب این کشور است که باید از آن استفاده کنیمداشته و 

 بیشتر که داشته مختلف کشورهای به صادرات دالر میلیارد3 حدود گذشته سال کرمانشاه استان: افزود وی

 بازارچه ترینبزرگ پرویزخان مرز از صادرات این عمده بخش: کرد خاطرنشان کاشفی. است بوده عراق به آن

 استان: افزود وی. است گرفته صورت گیالنغرب شهرستان در سومار مرز و قصرشیرین شهرستان در کشور

 پنج مرز این امتداد در که است عراق با مشترک مرز کیلومتر 371 دارای جمعیت نفر میلیون 2 با کرمانشاه

 و استان این تجار بین: کرد اظهار ایران در دانمارک سفیر عنان دنی ادامه در.  دارد وجود فعال بازارچه

 اینکه از قبل: افزود وی. شد خواهد قوی تجاری رابطه ایجاد باعث همین و دارد وجود زیادی عالقه دانمارک

 گرفت صورت مختلف هایاستان بلکه تهران تنها نه ایران کشور به زیادی سفرهای شود خارج برجام از آمریکا

 .بودند دانمارکی شرکت 5۸ از نفره 12۸ هیات ترینبزرگ و داشت وجود خوبی تجاری ارتباط و

 

 دوجانبه ارتباط واین باشیم کشور دو تجار آمد و رفت شاهد آینده در امیدوارم: گفت ایران در دانمارک سفیر

 به برجام در که مهمی نکات از یکی: گفت وی. کنیممی حمایت قضیه این از و است مهم کشور دو تجار بین

 را ایران عنان. بیابد پایان باید تحریم و باشد داشته ادامه تجاری هایهمکاری که بود این بود شده اشاره آن

 دارد، باالیی ظرفیت گاز و نفت زمینه در تنها نه ایران: گفت و کرد معرفی تجاری زمینه در باال ظرفیت دارای

 بین: افزود وی. است مشهور خاورمیانه آلمان عنوان به ایران دانمارک در و است ارزشمندی صنایع دارای بلکه

 .دهیم افزایش برابر دو توانستیم را دانمارک و ایران با جانبه دو تجاری روابط 2017 و 2015 هایسال



 

 

 ادامه صورت همین به روال اگر که بود این دانمارک صادراتی موسسات و هابانک تخمین: کرد خاطرنشان وی

 گزارشی آنالیز یک طی: گفت دانمارک سفیر. شدمی ترکیه از پس صادرات مرکز ترینبزرگ ایران کردمی پیدا

 در اقتصادی رشدهای ترینسریع و ترینبزرگ از یکی ایران 2022 تا 2017 هایسال بین که بود شده تهیه

 ارتباطات که هستیم این شاهد اکنون: کرد اظهار وی. داشت خواهد را درصد 5 حدود یعنی خاورمیانه

 دانمارک سفیر. دارد جهانی روند بلکه نیست دانمارک مختص فقط مشکل یک این و دارد نزولی سیر اقتصادی

 درصد 2۹ ایران به دانمارک صادرات قبل سال مشابه با 201۹ سال اول ماه سه آمار مقایسه با: داد ادامه

 محدود بسیار کشور دو بین تجارت برای مانده باقی هایفرصت اینکه بیان با وی. است کرده پیدا کاهش

 تا و کرد خواهد پیدا بهبود کشور دو بین تجاری ارتباطات وضعیت که هستم مطمئن: کرد خاطرنشان است،

 دانمارکی هایشرکت از تعدادی: داد ادامه عنان. کنیم معطوف ممکن هایفرصت روی را توجه باید روز آن

 ارتباط و دهندمی قرار غذایی هایکارخانه اختیار در اولیه مواد و دارند فعالیت ایران در غذایی مواد زمینه در

 .دارند کاله و پگاه مثل لبنیاتی هایشرکت با خوبی

 

 که شنویممی را اخباری و دارید اطالعاتی تکساینس مکانیزم با رابطه در مطمئنم: کرد خاطرنشان وی

 عنان. نیست طور این بگویم باید اما است گرفتن شکل حال در مکانیزم این اجرایی مراحل انجام در تغییراتی

 برای تنها نه مکانیزم این که چرا ندارد، صحت این که شنیدیم نیز اروپا اتحادیه رتبهعالی مقامات از: گفت

 مکانیزم این هنوز که هستیم خصوص این در ایران نگرانی متوجه و است مهم هم اروپا برای بلکه ایران

 ایران بین ارتباطات نخستین مکانیزم این طریق از زودی به که داد خاطر اطمینان وی. است نشده عملیاتی

 .شد خواهد برقرار اروپا و
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 کشاورزی صادرات تقویت ضرورت

 خصوصیبخش و دولت وگویگفت شورای جلسه پنجمین و چهل در کرمانشاه اتاق رئیس:  اقتصاد دنیای

 توجه را حوزه این فعاالن تقویت راهکار و کرد اشاره کشاورزی حوزه در استان این هایظرفیت به کرمانشاه،

 .دانست کشاورزی محصوالت صادرات و تجارت به

 



 

 کرمانشاه استان کشاورزی محصوالت حوزه در توانمند تاجر 300 حدود فعالیت به اشاره با کاشفی کیوان

 ظرفیت از استفاده با و است برخوردار خوبی بسیار کیفیت از کرمانشاه کشاورزی تولیدات از بسیاری: گفت

 حوزه تجار از حمایت او. کرد اقدام محصوالت این صادرات تقویت به نسبت توانمی حوزه، این توانمند تجار

 بخش تولیدکنندگان از بسیاری: افزود و دانست ضروری را آنها برای گردش در سرمایه تامین و کشاورزی

. گیرد صورت تجار کمک به باید کار این و شوند وارد صادراتی بازارهای به توانندنمی تنهاییبه کشاورزی

 کرمانشاه توسعه و پیشرفت هایظرفیت ترینمهم از یکی را کشاورزی جلسه این در نیز کرمانشاه استاندار

 بخش این نیز اکنون و داشته کشاورزی بخش در زیادی هایظرفیت دیرباز از کرمانشاه: گفت و کرد عنوان

 حوزه به توجه: کرد تاکید بازوند هوشنگ. است کرمانشاه توسعه و پیشرفت بزرگ هایظرفیت از یکی

 در و باشد داشته... و صنعت خدمات، جمله از هاحوزه سایر به نسبت بیشتری زاییاشتغال تواندمی کشاورزی

 کشاورزی بانک بیشتر هایحمایت خواستار او. کرد توجه بخش این هایظرفیت به بیشتر باید تولید رونق سال

 کاهش در بسزایی تاثیر تواندمی کشاورزان از حمایت: افزود و شد بخش این فعاالن به تسهیالت پرداخت برای

 .باشد داشته استان بیکاری نرخ
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 تومانی  ۴۲00سخت جانی دالر 

تومانی و تاثیرات آن بر بازار کشور را باید یکی  4200رئیسه اتاق ایران ظهور دالر کیوان کاشفی عضو هیات

ترین اتفاقات در اقتصاد همیشه چالشی ایران دانست، اینکه چگونه و براساس چه منطقی این مبلغ از عجیب

برای ارزش برابری ریال با دالر تعیین شد یا اینکه اصوال تثبیت قیمت ارز به شکل دستوری چقدر موفق بود؟ 

رسد هیچ وقت جوابی برای آن نیابیم. اما امروز پس از گذشت بیش از است که به نظر میاز جمله سواالتی 

  .تومانی نتایج زیر قابل مشاهده و ملموس است 4200سال از اعالم و تخصیص دالر یک

 سطح افزایش از جلوگیری و هاقیمت تثبیت موجب عمل در نتوانست تومان 4200 نرخ با دالر تخصیص-

 اقتصاد از هاستسال که توزیع و تهیه ساختارهای نبود دلیل به و شود ارز نرخ جهش از یناش هایقیمت

 ایجاد موجب برعکس که نشد منجر بازار تنظیم به تنها نه نرخ این با وارداتی کاالهای است شده جمع کشور

 درآمدی پایین هایدهک بر جدید فشاری به عمل در و شد کشور اقتصاد در مختلف سالطین ظهور و رانت

 .انجامید فقر خط با جامعه متوسط طبقه فاصله کاهش و کشور

 

 شبکه در گسترده اختالل ایجاد موجب کشور تجارت در برابری سه حدود فاصله با هم آن نرخ دو وجود -2

 هاده صدور. است گذاشته اقتصادی هایفعالیت بر مخربی و فراوان اثرات که شد کشور صادرات و واردات



 

 نشد منجر باب این در گشایش به تنها نه نیز مرکزی بانک و کشاورزی جهاد صمت، وزارت توسط بخشنامه

 به شد، کشور اقتصاد چرخه از خوشنام و باسابقه اقتصادی فعاالن خروج و امر بیشتر پیچیدگی موجب که

 .است بوده غلط سیاست این نتیجه کاالها از بعضی در کمبودها از بسیاری عامل اکنونهم که شکلی

 

 منجر اوضاع بیشتر پیچیدگی به نیز دستوری گذاریقیمت و تعزیراتی و نظارتی هایدستگاه ناگزیر ورود -3

 گرفتار( ماه 13 در بخشنامه 72) فراوان هایدستورالعمل و هابخشنامه چنبره در هم هادستگاه این خود و شد

 دیگر، سوی از. افزود قضا دستگاه کاری حجم بر و تشکیل تعزیراتی و قضایی مراجع نزد پرونده هاده و شدند

 تحریم سخت شرایط در که منابعی بود، سیاست این تبعات دیگر از کشور ارزی منابع از بخشی هدررفت

 .است حیاتی کشور برای آن دالر هر فعلی،

 

 عدم به کشور اجرایی مسووالن اعتراف رغمبه که است چگونه کرد؟ باید چه امروز که است این سوال اما

 ایبرنامه آیا اینکه و. دارند اصرار تومانی 4200 دالر تزریق به همچنان هادستگاه از بعضی سیاست این توفیق

 وظایف از بازارها در آرامش ایجاد اینکه در دارد؟ وجود کشور اقتصاد چرخه از 4200 دالر حذف برای مشخص

 چند در. کرد اجرایی ترمنطقی هایمدل با تواننمی را هاسیاست این آیا اما نداریم حرفی است، دولت مهم

 یارانه افزایش از. است شده ارائه وضعیت این از رفتبرون برای متعددی هایروش و پیشنهادها گذشته ماه

 کاهش حاضر حال در رسدمی نظر به اما ها،قیمت التفاوتمابه تخصیص تا کم درآمد با هایخانواده نقدی

 نمونه که است کرده مواجه جدی هایچالش با را شجاعانه گیریتصمیم هرگونه کشور در اجتماعی سرمایه

 منطقی روش اما. کردیم مشاهده کیلومتری هایصف تشکیل با انرژی هایحامل یارانه حذف تصمیم در را آن

 فراوان منفی تبعات توضیح برای کارشناسان و اقتصادی هایتشکل از استفاده. است مردم با صادقانه صحبت

 حداکثر و کوتاه مدت در تواندمی اقتصادی هایواقعیت با منطبق تصمیمات اتخاذ کنار در سیاست این ادامه

 نظامات و روابط تنظیم و بازار در ثبات نکنیم فراموش. بینجامد بازارها به ثبات بازگشت به سال پایان تا

. است کشور اقتصاد حوزه گیرانتصمیم اصلی وظیفه این و بوده قیمت از ترمهم همواره اقتصادی و تجاری

 بود، خواهد رحمانهبی و شفاف قضاوت این. کرد خواهند قضاوت ما مورد در آیندگان که بدانیم هم را این

 .نداریم اشتباهات ادامه برای فرصتی بنابراین

 

 13۹۸/04/1۹ :تاریخ چاپ

 دهی براساس اعتبار واحدهای تولیدی تسهیالت



 

 شوند بندی میصنایع کرمانشاه رتبه

مراسم روز صنعت و معدن با معرفی افراد برگزیده و صنعتگران برتر کرمانشاه  : کرمانشاه –اقتصاد دنیای

اتاق  در شهرک صنعتی بیستون برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه کیوان کاشفی، رئیس

ترین راهکار برون رفت از شرایط اقتصادی کنونی کشور گری در امور را مهمکرمانشاه در این مراسم، تسهیل

  .اندازی خواهد شدبندی واحدهای تولیدی استان در اتاق کرمانشاه راهزودی مرکز رتبهدانست و گفت: به

 

 دارند باالتری رتبه که واحدهایی برای ایدب هابانک و رسانیخدمت هایدستگاه منظور این به: افزود وی

 گذشته سال 100 در که کشور اقتصادی سخت شرایط به اشاره با کاشفی. بگیرند نظر در VIP مسیرهای

 اقتصادی وضعیت بودن نامناسب برای هاییآالرم همه اقتصادی هایشاخص و آمارها: کرد اظهار بوده، سابقهبی

 شوند،می متحمل را فشار بیشترین صنعتگران و تولیدکنندگان شرایط این در اینکه بیان با وی. است کشور

 به نظامی قوای اندازه به توانندمی اقتصادی فعاالن: کرد خاطرنشان اند،ایستاده خود پای روی همچنان اما

 از ایران اتاق رئیسه هیات عضو. کنیم عبور اقتصادی سخت شرایط این از بتوانیم تا بدهند قدرت کشور

 برای زیاد هزینه و اولیه مواد تامین مشکالت این ترینمهم: افزود و کرد یاد کشور خصوصی بخش مشکالت

 سرمایه کاهش کاشفی. رسدمی درصد 15 تا 13 به موارد برخی در که است اولیه مواد تامین پول جاییجابه

 تورم نرخ گذشته سال پایان تا: داد ادامه و برشمرد آنها دیگر معضل را صنعتگران و خصوصی بخش فعاالن

. کند افت بسیار تولیدی واحدهای گردش در سرمایه شده باعث این و بود درصد 70 حدود صنعت حوزه در

 .بیایند کشور صنعت بخش کمک به حتما باید هابانک شرایطی چنین در: است معتقد وی

 

: کرد اظهار است، اثرگذار نیز صادرات حوزه در کم کم اقتصادی مشکالت اینکه بیان با کرمانشاه اتاق رئیس

 و گرفت خواهد قرار تاثیر تحت نیز صادرات داریم، کشور داخل به ارز برگشت حوزه در که مشکالتی دلیل به

 وی. است مانده نتیجهبی مرکزی بانک پافشاری دلیل به داشتیم زمینه این در تاکنون که بسیاری هایرایزنی

 تاکید و دانست کشور داخل در امور سازیآسان و گریتسهیل را اقتصادی مشکالت حل برای راه بهترین

 اتاق رئیس. کنیم آسان را امور کشور داخل در باید شود، وارد ما بر فشار کشور بیرون از چقدر هر: کرد

 صنایع همه اما است، جلو به رو استان صنایع وضعیت اگرچه: شد یادآور نیز استان وضعیت درباره کرمانشاه

 بیشتری پذیریآسیب شرایط این در متوسط و کوچک صنایع و شودنمی خالصه بزرگ واحدهای در استان

 اندیشیده کنونی اقتصادی شرایط در استان تولید و صنعت به کمک برای که تدابیری به اشاره با وی. دارند

 دانشگاه استادان همکاری با و اتاق سوی از استان تولید رونق سند نوین اقدامات ترینمهم از یکی: گفت شده

 فضای بهبود در بلکه استان، تولید رونق در تنها نه را آن تاثیر امیدواریم و شده ابالغ هادستگاه به که بود

 .باشیم شاهد آینده سال چند طی کار و کسب



 

 

 از کدام هر برای بتوان آن اساس بر که هستیم ساختاری دادن شکل حال در عالوه به: کرد اظهار کاشفی

 وضعیت است ممکن و ندارد یکسانی اثر صنایع همه برای تحوالت این زیرا پیچید، خاصی نسخه استان صنایع

 با نیز تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون. باشد ساز مشکل برخی برای و ببخشد رونق را صنایع از برخی

 تولید، رونق برای: گفت کشور، تولید رونق به کمک برای وزارتخانه این اصلی محوری برنامه هفت به اشاره

 داریم، کشور در که اقتصادی مشکالت رغمبه: کرد اظهار عالی محمدباقر. هستیم داخلی برجام یک نیازمند

 برای را درصد6 منفی اقتصادی رشد المللیبین نهادهای اگرچه و است جلو به رو ایران اقتصادی وضعیت

 ما مطلوب حتما عدد این البته که است درصد2 منفی کشور اقتصادی رشد اما بودند، کرده بینیپیش ایران

 و گسترش سازمان عامل هیات رئیس. برسد مثبت رشد درصد 10 از بیش به کنیم تالش باید و نیست

 برویم، گراییبرون و زاییدرون سمت به باید تولیدی واحدهای تقویت برای اینکه بیان با ایران صنایع نوسازی

 .دهند قرار خود کار سرلوحه را پذیریرقابت و صادرات باید تولیدی واحدهای: کرد اظهار

 

 13۹۸/04/30 :تاریخ چاپ

 زنده دام صادرات سازی آزاد برای مطالبه

 مباحثی به کرمانشاه خصوصی بخشی و دولت وگویگفت شورای جلسه هشتمین و چهل در:  اقتصاد دنیای

 هایآفت برشمردن ضمن کرمانشاه، بازرگانی اتاق رئیس و شد پرداخته صادرات رشد موانع ترینمهم جمله از

 .شد محصول این صادرات مجدد برقراری و شدن آزاد خواستار زنده، دام صادرات ممنوعیت

 

 کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس و ایران اتاق رئیسه هیات عضو کاشفی، کیوان ایران، اتاق خبری پایگاه گزارش به

 که است کشور استراتژیک کاالهای از یکی سبک زنده دام: گفت زنده دام صادرات آزادسازی لزوم به اشاره با

 اخیر هایسال طی اما دارند خوبی هایظرفیت آن صادرات در هم و تولید در هم کرمانشاه نظیر هاییاستان

 را زیادی هاینشیب و فراز زنده، سبک دام صادرات شده، ایجاد گوشت بازار تنظیم در که نوساناتی واسطهبه

 کاشفی. شد ممنوع زنده دام صادرات کلی طوربه اخیر سال دو ازجمله ایام از برخی در حتی و کرد تجربه

 دهدمی نشان شواهد اما شده متوقف قانونی شیوه به زنده دام صادرات فعلی شرایط در اینکه باوجود: افزود

 صادرکنندگان کهدرحالی شود،می خارج کشور از غیررسمی مجاری از و غیرقانونی هایشیوه به زنده سبک دام

 ایرانی سبک دام از منطقه بازارهای استقبال به اشاره با کاشفی. اندشده محروم فعالیت از کشور دارشناسنامه

 این به زنده دام صادرات بین مناسبی توازن و کنیم استفاده خوبیبه فرصت این از نتوانستیم ما: کرد تصریح

 برقراری خواستار کرمانشاه اتاق رئیس. کنیم برقرار داخلی بازار تنظیم منظوربه جایگزین دام واردات و کشورها



 

 گرفتن نظر در طریق از باید شود اعمال محدودیتی است قرار اگر: گفت و شد سبک زنده دام صادرات مجدد

 تومان هزار 300 تا 200 رقم است معتقد او. کرد رعایت نیز را بازار تنظیم مالحظات بتوان تا باشد هاتعرفه

 شودمی باعث هم و کندنمی حذف را صادرکنندگان انگیزه هم که است منطقی نرخ دام رأس هر صادرات برای

 .برگردد خود قانونی روند به صادرات تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طلوع کرمانشاه

 
 13۹۸تیر 1

  : 7۹036شناسه خبر 

 :کرمانشاهداران رئیس اتحادیه چاپخانه

 حذف شود” کاغذ“تومانی از بازار  ۴۲00درصدی کاغذ/ارز  ۴00گرانی 

کیوان کاشفی ، با اشاره به بحران یك ساله کاغذ در کشور، اظهار کرد: این بحران باعث شده شاهد 

ای که قیمت برخی از انواع کاغذ افزایش قابل توجه قیمت و کمبود کاغذ در بازار باشیم، به گونه

های کنونی که کاغذ در بازار دارد قیمت واقعی درصدی داشته است. البته قیمت ۴00تا  300افزایش 

ترین دالیلی که باعث بحران کاغذ نیست./رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به مهم

درصد وارداتی است و  60شد، تاکید کرد: بخش زیادی از کاغذ مصرفی ایران یعنی چیزی حدود 

های تولید کاغذ در شمال کشور داریم که آنها نیز در شرایط کنونی خی کارخانههم اکنون فقط بر

های خود را به قیمت حاشیه بازار نزدیك کرده اند./رئیس هم با مشکالتی مواجهند و هم قیمت

درصدی قیمت برخی از انواع  ۴00تا  300داران کرمانشاه با اشاره به افزایش حدود اتحادیه چاپخانه

تومانی  ۴۲00ها را در آستانه تعطیلی قرار داده، گفت: اگر ارز ازار که بسیاری از چاپخانهکاغذ در ب

از بازار کاغذ حذف شود، مشکالت تا حدودی مرتفع خواهد شد./وی درباره پیامدهای گرانی کاغذ 

ددی ها با مشکالت متعهای مختلف نیز عنوان کرد: هم اکنون بسیاری از چاپخانهو تاثیر آن بر بخش

های چاپ بسیار باال مواجه شده اند و برخی از آنها در معرض تعطیلی قرار دارند، زیرا هم هزینه

رفته و هم تعداد سفارشات کم شده است./کاشفی تاکید کرد: بحران کاغذ، صنعت چاپ و نشر و 

ن، نشریات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. همچنین گرانی کاغذ بر روی صنایعی که به کارت

 .نیاز دارند تأثیرگذار بوده است …برچسب و 

 شاهد  بعد ازاین تصمیم :داد ادامه کشور، به کاغذ واردات برای  تومانی 4200کاشفی با اشاره به تخصیص ارز 

تومانی به چه کسانی داده شد و اگر هم  4200 ارز این نشد مشخص زیرا بودیم، حوزه این مشکالت تشدید

 .کاغذی وارد شد به چه شکل در بازار توزیع شد

http://toloukermanshah.ir/19/79036/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-400-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-4200-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1/


 

 

 

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، نه سازمان صمت و نه بانک مرکزی، آماری از ارز تخصیص 

 داده شده به واردات کاغذ و افراد دریافت کننده این ارز ارائه نکرده اند.

 

شد اکنون قیمت کاغذ تومانی وارد شد واقعا در بازار توزیع می 4200است، اگر کاغذ که با ارز وی معتقد 

 شد، نه آنکه شاهد افزایش چند صد درصدی آن باشیم.درصد گران می 30تا  20حداکثر 

 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه دشوار شدن روند واردات کاغذ و مختل شدن آن را نیز عامل دیگری برای 

ای که وجود دارد دار و کاربلد کاغذ به دلیل مشکالت پیچیدهها دانست و یادآور شد: تجار سابقهافزایش قیمت

 گیری کرده اند.از واردات این محصول کناره

 

داران کرمانشاه ادامه داد: خود دولت نیزهیچ شرکتی برای واردات کاغذ و یا مراکزی رئیس اتحادیه چاپخانه

 یع آن ندارد و همین امر باعث شده با کمبود کاغذ در بازار نیز مواجه باشیم.برای تهیه و توز

  
تومانی از  4200عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تنها راهکار بهبود وضعیت کاغذ در بازار را حذف ارز 

ا دالر صادراتی بازار کاغذ دانست و گفت: باید روند ثبت سفارش و واردات کاغذ برای تجار با ارز نیمایی ب

 تسهیل شود.

ها نیز مقداری شود و قیمتوی اظهار کرد: با این روند حداقل وضعیت کاغذ در بازار تثبیت و متعادل می

  پایین خواهد آمد/ایسنا

 

 

 13۹۸تیر  12

  : ۸40۹4شناسه خبر 

 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 شوداندازی میبندی واحدهای تولیدی استان راهرتبهمرکز 

 100کیوان کاشفی در مراسم روز صنعت و معدن با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور که در 

های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی سابقه بوده، اظهار کرد: آمارها و شاخصسال گذشته بی

گذاری منفی درصد در بخش صنعت، نرخ سرمایه 9.6درصد، نرخ رشد اقتصادی منفی  ۵منفی 

http://toloukermanshah.ir/19/84094/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1/


 

 وضعیت بودن نامناسب برای هاییآالرم همه …درصد و ۲.۲درصد، نرخ رشد مصرف منفی  3.8

 فشار بیشترین صنعتگران و تولیدکنندگان شرایط این در اینکه بیان با وی./است کشور اقتصادی

خاطرنشان کرد: فعاالن اقتصادی  اند،ایستاده خود پای روی همچنان اما شوند،می متحمل را

توانند به اندازه قوای نظامی به کشور قدرت بدهند تا بتوانیم از این شرایط سخت و جنگ می

اقتصادی عبور کنیم./عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از مشکالت بخش خصوصی کشور یاد 

ه و هزینه زیاد برای جابجایی پول تامین مواد کرد و افزود: مهمترین این مشکالت تامین مواد اولی

رسد./کاشفی کاهش سرمایه فعاالن بخش درصد می 1۵تا  13اولیه است که در برخی موارد به 

خصوصی و صنعتگران را معضل دیگر آنها برشمرد و ادامه داد: تا پایان سال گذشته نرخ تورم در 

سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بسیار درصد بود و این امر باعث شده  ۷0حوزه صنعت حدود 

ها باید حتما به کمك بخش صنعت کشور افت کند./ وی معتقد است، در چنین شرایطی بانك

 .بیایند

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه مشکالت اقتصادی کم کم در حوزه صادرات نیز اثرگذار است، 

رگشت ارز به داخل کشور داریم، صادرات نیز تحت تاثیر قرار عنوان کرد: به دلیل مشکالتی که در حوزه ب

نتیجه های بسیاری که تاکنون در این زمینه داشتیم به دلیل پافشاری بانک مرکزی بیخواهد گرفت و رایزنی

 مانده است.

وی بهترین راه برای حل مشکالت اقتصادی را تسهیل گری و آسان سازی امور در داخل کشور دانست و 

 کرد: هر چقدر از بیرون کشور فشار بر ما وارد شود، باید در داخل کشور امور را آسان کنیم. تاکید

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه درباره وضعیت استان کرمانشاه نیز یادآور شد: اگرچه وضعیت صنایع 

ایع کوچک و متوسط شود و صناستان رو به جلو است، اما همه صنایع استان در واحدهای بزرگ خالصه نمی

 پذیری بیشتری دارند.در این شرایط آسیب

 شده، اندیشیده کنونی اقتصادی شرایط در استان تولید و صنعت به کمک برای که تدابیری به اشاره با وی 

ابالغ شده و امیدواریم تاثیر  هادستگاه به که بود استان تولید رونق سند توین اقدامات مهمترین از یکی: گفت

 آن را نه تنها در رونق تولید استان، بلکه در بهبود فضای کسب و کار طی چند سال آینده شاهد باشیم.

کاشفی اظهار کرد: به عالوه در حال شکل دادن ساختاری هستیم که بر اساس آن بتوان برای هر کدام از 

ت برای همه صنایع اثر یکسانی ندارد و ممکن است وضعیت صنایع استان نسخه خاصی پیچید، زیرا این تحوال

 برخی از صنایع را رونق ببخشد و برای برخی مشکل ساز باشد.

بندی واحدهای تولیدی استان در اتاق بازرگانی طی یک ماه آینده خبر اندازی مرکز رتبهوی همچنین از راه

 VIP مسیرهای دارند باالتری رتبه که واحدهایی  ها باید برایهای خدمت رسانی و بانکداد و گفت: دستگاه

 در نظر بگیرند/ایسنا
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  : ۸7651شناسه خبر 

 :نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شکل دیرینه استان کرمانشاه/بخش خصوصی با دریافت کمترین امکانات از دولت، بیکاری م

 بیشترین ارائه خدمات را دارد

نلسون حضرتی گفت: بخش خصوصی با کمترین امکانات، بیشترین خدمات را  -پایگاه خبری طلوع-کرمانشاه

 دهد،ارائه می

به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه؛ نلسون حضرتی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار 

کرد: بخش خصوصی نیازمند حمایت جدی است و بانک صنعت و معدن، تخصصی ترین حوزه بانکی کشور 

 6گفت:  است./نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تالش بخش خصوصی را باارزش و قابل تقدیر برشمرد و

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی امسال در استان کرمانشاه برگزار شده است./حضرتی با تقدیر 

از استاندار ساعی و پرتالش کرمانشاه، به پیشرو بودن این استان در نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ 

موجب وارد آمدن آسیب به مردم  بیکاری اشاره کرد./این مسئول بیکاری را مشکلی دیرینه در این استان و

بیان کرد و یادآور شد: در مدت اخیر نرخ بیکاری کاهش داشته است./نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه 

ادامه داد: تمام فعاالن اقتصادی افراد فرهیخته و پرتالش هستند./وی با بیان اینکه بخش خصوصی با کمترین 

های اخیر حاکی از نگاه مثبت دولت به بخش فعالیت :دهند، گفتامکانات، بیشترین خدمات را ارائه می

خصوصی است ولی کافی نیست که بانک صنعت و معدن با توجه به تالش صنعتگران در شرایط سخت 

 .اقتصادی فعلی باید به تولیدکنندگان کمک کند
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  : ۸۸446شناسه خبر 

 :رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه

 مزایای منحصر به فرد و بی بدیلی دارد که شاید بسیاری نسبت به آن بی اطالع باشند داوری

http://toloukermanshah.ir/19/87651/%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/
http://toloukermanshah.ir/19/87651/%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/
http://toloukermanshah.ir/19/88446/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1/


 

به گزارش طلوع کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی اتاق کرمانشاه، صابر افراسیابی با اشاره به 

قانون  سابقه راه اندازی دفاتر مراکز داوری، اظهار کرد: پایگاه قانونی راه اندازی این دفاتر بر اساس

اتاق بازرگانی است./ وی ادامه داد: بر اساس این قانون دفاتر مراکز داوری اتاق های بازرگانی در 

های مشترکی برای ارائه گزارش اندازی شده و تقریبا سالی یکبار نشستاکثر استانهای کشور راه

گزار عملکرد، هم اندیشی و تبادل تجربه بین دفاتر مراکز داوری استان های کشور بر

اندازی دفتر مرکز داوری اتاق کرمانشاه در شود./مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه با اشاره به راهمی

های خود را آن خاطرنشان کرد: این دفتر در زمان تاسیس بنا به دالیلی نتوانست فعالیت 9۲سال 

ای منسجم آغاز شد./به به شیوه 9۵طور که باید انجام دهد و فعالیت اصلی و عمده آن از سال 

نفر داور که همه آنها مراحل  10تا  8گفته افراسیابی هم اکنون مرکز داوری اتاق کرمانشاه با حدود 

اند در حال فعالیت است و طی سال های اخیر به چندین پرونده رسیدگی تایید صالحیت را گذرانده

گانی امکانات و فضای مناسب را در اختیار مرکز های موفق داشته است./ وی با بیان اینکه اتاق بازر

داوری قرار داده، یادآور شد: علیرغم امکانات خوبی که داریم ارجاع پرونده ها به مرکز داوری 

بسیار کم است./ رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه با بیان اینکه پرونده هایی که به مرکز داوری 

کید کرد:برای ارجاع پرونده ها به مرکز داوری اولین ارجاع می شود مرجع های متعددی دارد، تا

نکته آن است که طرفین در هر قراردادی که می بندند شرط داوری را لحاظ کنند تا در صورت 

ایجاد هرگونه مشکل بتوان از طریق داوری به آن رسیدگی کرد./ وی معتقد است اگر همه افراد 

اقتصادی خود )به جز آنهایی که محدودیت قانونی شرط داوری را در قراردادهای اقتصادی و غیر 

برای داوری دارد( لحاظ کنند،اعداد بیشتری از پرونده ها در مرکز داوری قابل طرح و بررسی 

است./وی یادآور شد: تا زمانی که مردم خصوصا بازرگانان در امور تجاری و غیرتجاری خود شرط 

 .خواهند بودها سرگردان داوری را لحاظ نکنند در دادگستری

افراسیابی عنوان کرد: از سوی دیگر علیرغم آنچه مردم تصور می کنند که مرکز داوری صرفا برای رسیدگی  

تواند به دعاوی غیر اقتصادی و تجاری نیز به جز به دعاوی اقتصادی است، اصال اینگونه نیست و این مرکز می

 .آنهایی که محدودیت قانونی دارد رسیدگی کند

کنند بی اضافه کرد: چون مرکز داوری یک نهاد متصل به اتاق بازرگانی است بسیاری از افراد فکر میافراسیا 

 .تنها دعاوی تجاری و اقتصادی قابل طرح در این مرکز است اما شرایط به این گونه نیست

مالک، تواند در زمینه مبادالت تجاری، خرید و فروش اوی گفت: دعاوی قابل طرح در مرکز داوری می  

 .باشد … و بازرگانی مسائل  اتومبیل

  



 

 در تنها  مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه درباره مواردی که برای طرح در داوری منع قانونی دارد نیز ادامه داد:

 ارجاع داوری مرکز به مجلس موافقت با باید که دولتی و عمومی اموال به مربوط موارد جمله از موارد از برخی

 .داریم را داوری مرکز به ها پرونده ارجاع ممنوعیت  نکاح وطالق ورشکستگی، دعاوی یا و شود

تواند برای افزایش مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه معتقد است آموزش و اطالع رسانی در این زمینه ها بسیار می

 .اقبال مردم به بحث داوری موثر باشد

ارجاع پرونده ها به مرکز داوری اتاق شد و افزود: وی همچنین خواستار همکاری بیشتر دادگستری برای  

رایزنی های متعددی در این زمینه انجام دادمو حتی مکاتباتی نیز از سوی ریاست اتاق کرمانشاه برای همکاری 

 .بیشتر دادگستری انجام شده است

ریم افرادی است که مهمترین نکته تک :افراسیابی از مزایای طرح دعاوی در مرکز داوری هم یاد کرد و افزود 

 .کنندپرونده های خود را به شیوه داوری مطرح می

شود به شیوه کدخدا منشانه و به هایی که به مرکز داوری ارجاع میافراسیابی خاطرنشان کرد: اکثر پرونده

 .شودصورت سازشی ختم می

اکم است در مراکز وی تاکید کرد: به عالوه سرسختی، قانون مداری و نظم شدیدی که در دادگستری ح 

 .داوری حاکم نیست

مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در روند رسیدگی به دعاوی در محاکم حقوقی و دادگستری 

تشریفات آیین دادرسی مدنی مفصل و دقیق حاکم است که باید حتما رعایت شود، گفت: افراد موظفند در 

ای خود در دادگستری حاضر شوند در حالیکه در بخش هساعت و زمان مشخصی برای رسیدگی به پرونده

 .شود تا شرایط راحت تری داشته باشندداوری مالحظاتی برای اشخاص در نظر گرفته می

های دادگستری است، رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه با بیان اینکه هزینه داوری نیز بسیار کمتر از هزینه

داوری اتاق ایران تعرفه های مشخصی داریم و به عالوه حق اعمال  خاطرنشان کرد :ما بر اساس قانون مرکز

 مراکز مرکز در دعاوی به رسیدگی  شودهای را نیز برای افراد داریم که این امر باعث میتخفیف و معافیت

 .سیار کمتری نسبت به دادگستری داشته باشدب هزینه داوری

مرکز داوری فعالیت دارند به هیچ عنوان امکان خطا ندارند  افراسیابی اضافه کرد: از سوی دیگر داوران که در 

 در دعاوی به باشد قرار اگر که است حالی در این و کنند می رسیدگی ها پرونده به طرف بی کامال  زیرا

 .دارد وجود خاص سمت به گیری جهت یا و خطا و لغزش امکان شود رسیدگی … و حقوقی های موسسه

 مزایای دیگر از را داوری مرکز در هاپرونده به رسیدگی در عمل سرعت  کرمانشاهرئیس مرکز داوری اتاق  

 ماه چهار سه، آنها تکلیف تعیین تکلیف و پرونده اولیه بررسی دادگستری در: کرد تاکید و دانست مرکز این

پرونده ظرف سه یا  یک داوری مرکز در اما است سال یک حدود پروسه یک دادرسی روند و کشدمی طول

 .شودچهار ماه تعیین تکلیف می

  

شود مشکالتی که وی معتقد است این سرعت از امتیازات منحصر به فرد مرکز داوری است که باعث می 

 .ممکن است ناشی از فراموش شدن جزئیات پرونده باشد دیگر وجود نداشته باشد

  



 

ها صادر می می شود نیز مطابق آنچه که در دادگستری وی با بیان اینکه احکامی که در مرکز داوری صادر 

شود الزم االجرا است و در تمام قلمرو های داخلی و بین المللی اعتبار دارد، گفت:آرایی که در مراکز داوری 

صادر می شود در دادگاه های خارج از کشور نیز قابل پیگیری است و این در حالی است که برخی از احکامی 

 .ری صادر می شود ممکن است این ویژگی را نداشته باشندکه در دادگست

  

المللی بین افراد حقیقی وی افزود :در مرکز داوری می توان به همه اختالفات تجاری و غیرتجاری داخلی و بین

 .و حقوقی رسیدگی کرد

  

شود هم افراد شرط  رسانی کافی در زمینه مزایای منحصر به فرد داوری انجامافراسیابی معتقد است اگر اطالع

داوری را بیشتر در قراردادهای خود لحاظ می کنند و هم پرونده های بیشتر از طریق داوری حل و فصل 

 .خواهد شد

  

رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه در پایان درباره فرآیند رسیدگی به اختالفات در مرکز داوری نیز خاطر نشان 

ا وجود هرگونه موافقت نامه داوری، پس از حدوث اختالف و تسلیم کرد: پس از احراز وجود شرط داوری و ی

دادخواست داوری در فرم مخصوص و همچنین پس از تبادل دادخواست و لوایح و اخذ هزینه های داوری، 

 قرار لزوم صورت در و  شوند و پس از امضاء قرارنامه جلسه یا جلسات رسیدگیداور یا داوران تعیین می

 .گردداوری صادر مید برای کارشناسی

  

افراسیابی عنوان کرد: اسناد و مدارکی که باید ضمیمه درخواست داوری شود شامل قرارداد حاوی شرط  

صالحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی، مستندات احراز هویت شخص مراجعه کننده و سایر ادله و مستندات 

عالوه یک نسخه ارائه م آن به تعداد خواندگان بهادعا است که خواهان باید درخواست خود را به همراه ضمائ

 .کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرتاک نیوز
 

  :رویین تن مشاور اتاق بازرگانی کرمانشاه

 مدیریت ضایعات بخش کشاورزی بر محیط زیست و اقتصاد کشور تاثیر میگذارد 

  1۹6۹14شناسه خبر 

13۹۸/04/04 1۹:13:21  

 این اگر: گفت سال، در کشاورزی بخش تومانی میلیارد هزار 760 ضایعات به اشاره با کرمانشاه اتاق مشاور

 .دید خواهیم کشور اقتصاد و زیست محیط بخش در را آن تاثیر شود مدیریت ضایعات

 ضایعات تومان میلیارد هزاران کشور کشاورزی بخش در سال هر اینکه بیان با تننیوز،رویین فرتاک گزارش به

 .است مهم بخش چهار شامل ضایعات این: افزود رود،می دست از

 دست از هایفرصت: کرد یادآوری و دانست رفته دست از هایفرصت شامل را ضایعات بخش نخستین وی

 را آنها توانیممی ما که است مختلف های بخش در کشاورزی محصوالت تولیدات میزان از است بخش همان

 .رودمی دست از مختلف دالیل به دلیل به اما باشیم داشته

 بسته مختلف های بخش در کشاورزی محصوالت تولید و عملکرد متوسط اکنون هم اینکه بیان با تن رویین

 تولیدکنندگان و کشاورزان عملکرد دهم یک تا سوم یک محصول نوع و هوایی و آب شرایط منطقه، شرایط به

 تولید میزان نصف به یا و کنیم برابر دو حداقل را کنونی تولید میزان بتوانیم اگر: کرد عنوان است، پیشرو

 سال در تن میلیون 120 را کشور کشاورزی بخش تولیدات ظرفیت توانیم می برسانیم پیشرو کشاورزان

 .دهیم افزایش

 از هایفرصت کشاورزی تولیدات بخش در دهدمی نشان که دیگری عامل کرمانشاه، اتاق مشاور گفته به

 متر هر ازای به اکنون هم که ای گونه به است کشاورزی تولیدات برای آب مصرف میزان داریم رفتهدست

 حالی در این و آوریم می دست به کشاورزی محصوالت کیلوگرم 1.2 تا گرم ۸00 حدود مصرفی آب مکعب

 .برسانیم هم کیلوگرم سه حدود به را عدد این داریم ظرفیت که است

 تومان میلیارد هزار 360 را میرود دست از سال در که کشاورزی محصوالت میلیون 120 این ارزش تن رویین

 حساب تولیدکنندگان فروش قیمت اساس بر رقم این: افزود و کرد سال در دالر میلیارد 36 تا 30 حدود یا

 .میشود
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 یادآور و کرد اعالم سفر تا زمین از ضایعات را ضایعات نوع دومین کشاورزی امور در کرمانشاه اتاق مشاوره

 ماشین کود، بذر، جمله از مختلف هایبخش در کشاورزی محصوالت هدررفت به مربوط ضایعات این: شد

 .است... و برداشت نقل، و حمل سفره، سر غذایی مواد دورریز شدن فاسد فراوری، آالت،

 72 آن ریالی ارزش که کرد اعالم سال در تن میلیون 24 را سفره تا زمین از ضایعات رفت هدر میزان وی

 .است دالر میلیارد 6 حدود یا تومان میلیارد هزار

 ساقه، برگ، کاه، شامل که کرد اعالم دامی و گیاهی بقایای را کشاورزی بخش ضایعات سوم دسته تن رویین

 .است ها دام در... و پوست پشم و گیاهی حوزه در...  و کلش

 اما: کرد تاکید نیست، مدیریت قابل و رودمی دست از صورت هر در ضایعات این از بخشی اینکه بیان با وی

 7۹ ارزش با تن میلیون 15 حدود رودمی دست از و است کردن مدیریت قابل بخش این در که چه آن میزان

 .است دالر میلیون 625 یا تومان میلیارد هزار

 اقتصادی بعد در تنها نه رودمی دست از بخش این در که ضایعاتی کرمانشاه اتاق کشاورزی مشاور گفته به

 .گذارد می زیست محیط روی بر نیز نامناسبی اثرات بلکه دارد منفی پیامدهای

 

 عنوان و دانست کشور در ها خاک شدن آلوده و فرسایش را کشاورزی بخش ضایعات چهارم نوع تن رویین

 را...  و سیل مانند طبیعی بالیای که مواقعی از غیر به عادی شرایط در کشور خاک فرسایش مجموعه: کرد

 میلیارد 54 به آن ارزش که است هکتار در تن 16 معادل و سال در تن میلیارد 3 تا 2.5 حدود باشیم داشته

 .رسدمی دالر

 دارد، انسانی عامل کشور خاک فرسایش درصد 70 اینکه بیان با کشاورزی بخش در کرمانشاه اتاق مشاور

 .است درصد 50 فرسایش این از کشاورزی بخش سهم: کرد تأکید

 هزار 324 ارزش با سال در تن میلیارد نیم و یک را کشاورزی بخش از ناشی خاک فرسایش میزان تن رویین

 .کرد اعالم دالر میلیارد 27 یا تومان میلیارد

 ادامه است، نیاز زمان سال 1000 تا 700 حدود خاک سانتیمتر یک هر تشکیل برای اینکه به اشاره با وی

 تخریب از ناشی که رود می دست از خاک تن هزار صدها سالیانه انسان تخریبی هایعملیات دلیل به: داد

 .است...  و دام رویهبی چرای نامناسب، ورزی خاک شیمیایی مواد مصرف ها، کاربری تغییر مراتع، ها،جنگل

 63 معادل سال در تومان میلیارد هزار 76۸ حدود را دسته چهار این در کشاورزی بخش ضایعات مجموع وی

 .کرد اعالم دالر میلیارد



 

 .داشت خواهد کشور تولید و اشتغال اقتصاد، در بسزایی تاثیر ضایعات این از بخشی احیا است معتقد وی

 از بسیاری در و شودنمی محدود کشاورزی حوزه به فقط ما کشور در ضایعات البته: کرد تاکید تن رویین

...  و تاریخی و باستانی آبی،آثار منابع ژنتیکی، ذخایر وقت، دادن دست از ،انرژی، مغزها فرار مانند ها بخش

 .داریم را ضایعات

 شامل را عوامل این و داشته ایران کشور در مختلف هایبخش ضایعات بودن باال دالیل به هم ای اشاره وی

 بودن پائین علمی، غیر اقتصاد بادآورده، درآمدهای اسراف، اعتقادها، سستی مدیریت، ضعف دقتی،بی ناآگاهی،

 علمی غیر اجتماعی، اعتماد نبود سوداگری و داللی بازار، ونابسمانی تولیدکنندگان مالی بینه ضعف وری، بهره

 .دانست...  و ها فعالیت بودن

 فرهنگ و امور کردن علمی وری، بهره افزایش مختلف های بخش ضایعات کاهش روش بهترین: کرد تاکید وی

 استو سازی

 

  :رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی کرمانشاه

را  ارجاع پرونده ها به مراکز داوری کم است/طرفین در هر قراردادی که می بندند شرط داوری

 لحاظ کنند 

  200۸07شناسه خبر 

13۹۸/04/22 12:5۹:33  

 شاید که دارد بدیلی بی و فرد به منحصر مزایای داوری: گفت: کرمانشاه بازرگانی اتاق داوری مرکز رئیس

 .باشند اطالع بی آن به نسبت بسیاری

 دفاتر اندازی راه سابقه به اشاره با کرمانشاه اتاق داوری مرکز رئیس افراسیابی نیوز،صابر فرتاک گزارش به

 .است بازرگانی اتاق قانون اساس بر دفاتر این اندازی راه قانونی پایگاه: کرد اظهار داوری، مراکز

 اندازیراه کشور استانهای اکثر در بازرگانی های اتاق داوری مراکز دفاتر قانون این اساس بر: داد ادامه وی

 بین تجربه تبادل و اندیشی هم عملکرد، گزارش ارائه برای مشترکی هاینشست یکبار سالی تقریبا و شده

 . شودمی برگزار کشور های استان داوری مراکز دفاتر

 خاطرنشان ۹2 سال در کرمانشاه اتاق داوری مرکز دفتر اندازیراه به اشاره با کرمانشاه اتاق حقوقی مشاور

 فعالیت و دهد انجام باید که طور آن را خود هایفعالیت نتوانست دالیلی به بنا تاسیس زمان در دفتر این: کرد

 .شد آغاز منسجم ایشیوه به ۹5 سال از آن عمده و اصلی
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 تایید مراحل آنها همه که داور نفر 10 تا ۸ حدود با کرمانشاه اتاق داوری مرکز اکنون هم افراسیابی گفته به

 موفق های رسیدگی پرونده چندین به اخیر های سال طی و است فعالیت حال در اندگذرانده را صالحیت

 .است داشته

 علیرغم: شد یادآور داده، قرار داوری مرکز اختیار در را مناسب فضای و امکانات بازرگانی اتاق اینکه بیان با وی

 .است کم بسیار داوری مرکز به ها پرونده ارجاع داریم که خوبی امکانات

 های مرجع شود می ارجاع داوری مرکز به که هایی پرونده اینکه بیان با کرمانشاه اتاق داوری مرکز رئیس

 قراردادی هر در طرفین که است آن نکته اولین داوری مرکز به ها پرونده ارجاع برای: کرد تاکید دارد، متعددی

 آن به داوری طریق از بتوان مشکل هرگونه ایجاد صورت در تا کنند لحاظ  را داوری شرط بندند می که

 .کرد رسیدگی

  که آنهایی جز به) خود اقتصادی غیر و اقتصادی قراردادهای در را داوری شرط افراد همه اگر است معتقد وی

 و طرح قابل داوری مرکز در ها پرونده از بیشتری تعداد کنند، لحاظ( دارد داوری برای قانونی محدودیت

 .است بررسی

  لحاظ را داوری شرط خود غیرتجاری و تجاری امور در بازرگانان خصوصا مردم که زمانی تا: شد یادآور وی

 .بود خواهند سرگردان هادادگستری در نکنند

 رسیدگی برای صرفا داوری مرکز که کنند می تصور مردم آنچه علیرغم دیگر سوی از: کرد عنوان افراسیابی

 جز به نیز تجاری و اقتصادی غیر دعاوی به تواندمی مرکز این و نیست اینگونه اصال است، اقتصادی دعاوی به

 .کند رسیدگی دارد قانونی محدودیت که آنهایی

 کنندمی فکر افراد از بسیاری است بازرگانی اتاق به متصل نهاد یک داوری مرکز چون: کرد اضافه افراسیابی

 .نیست گونه این به شرایط اما است مرکز این در طرح قابل اقتصادی و تجاری دعاوی تنها

  اتومبیل امالک، فروش و خرید تجاری، مبادالت زمینه در تواندمی داوری مرکز در طرح قابل دعاوی: گفت وی

 .باشد...  و بازرگانی مسائل

 در تنها:  داد ادامه نیز دارد قانونی منع داوری در طرح برای که مواردی درباره کرمانشاه اتاق حقوقی مشاور

 ارجاع داوری مرکز به مجلس موافقت با باید که دولتی و عمومی اموال به مربوط موارد جمله از موارد از برخی

 .داریم را داوری مرکز به ها پرونده ارجاع ممنوعیت  وطالق نکاح ورشکستگی، دعاوی یا و شود

 افزایش برای تواندمی بسیار ها زمینه این در رسانی اطالع و آموزش است معتقد کرمانشاه اتاق حقوقی مشاور

 .باشد موثر داوری بحث به مردم اقبال



 

: افزود و شد اتاق داوری مرکز به ها پرونده ارجاع برای دادگستری بیشتر همکاری خواستار همچنین وی

 همکاری برای کرمانشاه اتاق ریاست سوی از نیز مکاتباتی حتی دادمو انجام زمینه این در متعددی های رایزنی

 .است شده انجام دادگستری بیشتر

 که است افرادی تکریم نکته مهمترین: افزود و کرد یاد هم داوری مرکز در دعاوی طرح مزایای از افراسیابی

 .کنندمی مطرح داوری شیوه به را خود های پرونده

 به و منشانه کدخدا شیوه به شودمی ارجاع داوری مرکز به که هاییپرونده اکثر: کرد خاطرنشان افراسیابی

 .شودمی ختم سازشی صورت

 داوری مراکز در است حاکم دادگستری در که شدیدی نظم و مداری قانون سرسختی، عالوه به: کرد تاکید وی

 .نیست حاکم

 دادگستری و حقوقی محاکم در دعاوی به رسیدگی روند در اینکه بیان با کرمانشاه اتاق حقوقی مشاور

 در موظفند افراد: گفت شود، رعایت حتما باید که است حاکم دقیق و مفصل مدنی دادرسی آیین تشریفات

 بخش در حالیکه در شوند حاضر دادگستری در خود هایپرونده به رسیدگی برای مشخصی زمان و ساعت

 .باشند داشته تری راحت شرایط تا شودمی گرفته نظر در اشخاص برای مالحظاتی داوری

 

 است، دادگستری هایهزینه از کمتر بسیار نیز داوری هزینه اینکه بیان با کرمانشاه اتاق داوری مرکز رئیس

 اعمال حق عالوه به و داریم مشخصی های تعرفه ایران اتاق داوری مرکز قانون اساس بر ما: کرد خاطرنشان

 داوری مراکز در دعاوی به رسیدگی شودمی باعث امر این که داریم افراد برای نیز را هایمعافیت و تخفیف

 .باشد داشته دادگستری به نسبت کمتری سیار هزینه

 ندارند خطا امکان عنوان هیچ به دارند فعالیت داوری مرکز در که داوران دیگر سوی از: کرد اضافه افراسیابی

 در دعاوی به باشد قرار اگر که است حالی در این و کنند می رسیدگی ها پرونده به طرف بی کامال  زیرا

 .دارد وجود خاص سمت به گیری جهت یا و خطا و لغزش امکان شود رسیدگی...  و حقوقی های موسسه

 مزایای دیگر از را داوری مرکز در هاپرونده به رسیدگی در عمل سرعت  کرمانشاه اتاق داوری مرکز رئیس

 ماه چهار سه، آنها تکلیف تعیین تکلیف و پرونده اولیه بررسی دادگستری در: کرد تاکید و دانست مرکز این

 یا سه ظرف پرونده یک داوری مرکز در اما است سال یک حدود پروسه یک دادرسی روند و کشدمی طول

 .شودمی تکلیف تعیین ماه چهار

 که مشکالتی شودمی باعث که است داوری مرکز فرد به منحصر امتیازات از سرعت این است معتقد وی

 .باشد نداشته وجود دیگر باشد پرونده جزئیات شدن فراموش از ناشی است ممکن



 

 می صادر هادادگستری در که آنچه مطابق نیز شود می صادر داوری مرکز در که احکامی اینکه بیان با وی

 داوری مراکز در که آرایی:گفت دارد، اعتبار المللی بین و داخلی های قلمرو تمام در و است االجرا الزم شود

 احکامی از برخی که است حالی در این و است پیگیری قابل نیز کشور از خارج های دادگاه در شود می صادر

 .باشند نداشته را ویژگی این است ممکن شود می صادر دادگستری در که

 حقیقی افراد بین المللیبین و داخلی غیرتجاری و تجاری اختالفات همه به توان می داوری مرکز در: افزود وی

 .کرد رسیدگی حقوقی و

 شرط افراد هم شود انجام داوری فرد به منحصر مزایای زمینه در کافی رسانیاطالع اگر است معتقد افراسیابی

 فصل و حل داوری طریق از بیشتر های پرونده هم و کنند می لحاظ خود قراردادهای در بیشتر را داوری

 .شد خواهد

 نشان خاطر نیز داوری مرکز در اختالفات به رسیدگی فرآیند درباره پایان در کرمانشاه اتاق داوری مرکز رئیس

 تسلیم و اختالف حدوث از پس داوری، نامه موافقت هرگونه وجود یا و داوری شرط وجود احراز از پس: کرد

 داوری، های هزینه اخذ و لوایح و دادخواست تبادل از پس همچنین و مخصوص فرم در داوری دادخواست

 قرار لزوم صورت در و  رسیدگی جلسات یا جلسه قرارنامه امضاء از پس و شوندمی تعیین داوران یا داور

 .گرددمی صادر داوری برای کارشناسی

 شرط حاوی قرارداد شامل شود داوری درخواست ضمیمه باید که مدارکی و اسناد: کرد عنوان افراسیابی

 مستندات و ادله سایر و کننده مراجعه شخص هویت احراز مستندات بازرگانی، اتاق داوری مرکز صالحیت

 ارائه نسخه یک عالوهبه خواندگان تعداد به آن ضمائم همراه به را خود درخواست باید خواهان که است ادعا

 .کند
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 اتکا را آن اصلی دلیل و ارزیابی مثبت را کرمانشاه استان و کشور در بیکاری نرخ کاهش انگیزان دل سهراب

 .کرد اعالم آوری ارز برای خصوصی بخش به دولت بیشتر ی
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 کشور در بیکاری نرخ کاهش شاهد  ًاخیرا اینکه به اشاره با انگیزان دل سهراب نیوز،دکتر فرتاک گزارش به

 10 کانال به ی درصد 12 کانال از و کرده پیدا کاهش درصد 1.3 حدود کشور بیکاری نرخ: کرد اظهار بودیم

 .است رسیده درصدی

 دوباره ایران علیه آمریکا تحریمهای بعد به ۹6 سال پاییز از: افزود بیکاری نرخ کاهش این دلیل درباره وی

 توزیع مرکزی بانک توسط و شده کشور وارد این از پیش که دولت ارزی درآمدهای شد باعث و گرفت شکل

 . برود دست از حدودی تا حتی یا و باشد مواجه توجهی قابل کاهش با شدمی

 بخش ارزی درآمدهای به دولت اتکای شد باعث دولت ارزی درآمدهای کاهش اینکه بیان با دانشگاه استاد این

 کشور وارد که ارزی بیشترین اخیر وقت چند طی: شد یادآور شود، بیشتر صادرکنندگان خصوصا و خصوصی

 فوالد، صنایع پتروشیمی، صنایع جمله از محور صادرات تولیدی واحدهای و خصوصی بخش طریق از ه شد

 . بود غیرنفتی کاالهای صادراتی صنایع سایر و غذایی محصوالت

 ، کرده پیدا کاهش خارجی ارزهای به نسبت ایران ملی پول ارزش که شرایطی در است معتقد انگیزان دل

 واحدهای صادرات افزایش به امر همین و شده بیشتر خارجی بازارهای برای ایرانی محصوالت جاذبه طبیعتا

 . است زده دامن محور صادرات

 واحدهای است شده گرانتر برابر چهار تا سه دالر که شرایطی در: کرد اضافه کرمانشاه اتاق اقتصادی مشاور

 ان هم به بتوانند تا کنند صادر کشور از خارج به بیشتری محصوالت حدود همین تا باید نیز محور صادرات

 . هستند بیشتری زاییاشتغال نیازمند اضافه، تولید میزان این برای و کنند کشور وارد ارز قبل سال اندازه

:  شد یادآور بودیم کشور در درصد شش منفی حدود اقتصادی رشد نرخ شاهد ۹7 سال در اینکه بیان با وی

 به وابسته که است هاییبخش یا و دولتی ارزی درآمدهای نفتی، درآمدهای به مربوط منفی رشد نرخ این

 .نمیشود شامل را صادراتی بخشهای و شده شامل کمتر را خصوصی بخش و بودند دولتی درآمدهای

 بخش صادراتی ارز به دولت بیشتر اتکای و عوامل این مجموعه اقتصادی مسائل کارشناس این گفته به

 صنعتی و تولیدی واحدهای در شغل هزار 370 از بیش شده باعث آنها تولیدات افزایش همچنین و خصوصی

 . است توجهی قابل عدد که شود اضافه کشور

 حوزه به مربوط نفر هزار 160 حدود با نیز مدت این در اشتغال تولید از سهم بیشترین: کرد عنوان انگیزان دل

 . است کشاورزی سپس و صنعت

 بیکاری نرخ درصدی 4.7 کاهش شاهد نیز کرمانشاه استان در اینکه بیان با کرمانشاه اتاق اقتصادی مشاور

 ایجاد معادل را بیکاری نرخ درصد هر اگر کرمانشاه استان در: افزود است، توجهی قابل رقم که یم ا ه بود



 

 سال بهار در شغل هزار 35 حدود باید استان در بیکاری کاهش میزان این برای ، کنیم فرض شغل هزار هفت

 . باشد شده ایجاد استان در ۹۸

 در شغل تعداد این واقعا آیا که دارد وجود زیادی ابهامات منتقدین از بسیاری توسط زمینه این در: گفت وی

 .هستند مفید و ارزشمند همه نقدها این و خیر یا شده ایجاد کرمانشاه استان

: داد ادامه دارد وجود استان بیکاری نرخ کاهش درصدی 4.7 عدد درباره که ابهاماتی به پاسخ در انگیزان دل

 و روش کشور کل در بیکاری نرخ اعالم برای که است سال 20 ایران آمار مرکز که بگویم باید مورد این در

 همین با و اساس همین بر بیکاری نرخ سالها این تمام در اما داریم انتقاد آن به اگرچه که دارد مشخصی شیوه

 . است شده محاسبه فورمولها

 اساس بر بوده پایین یا و بوده باال بیکاری نرخ سالها این در اگر پس: گفت کرمانشاه اتاق اقتصادی مشاور

 را آن نتوانیم اکنون که است نداده رخ بیکاری نرخ محاسبه روش در تغییری و شده محاسبه روش همین

 . کنیم قبول

 ظرفیت زیر یا و راکد صنعتی واحد توجهی قابل تعداد دارای کرمانشاه استان دیگر سوی از: کرد تاکید وی

 . نداشتند را شد می وارد قیمتارزان دولتی ارز با که وارداتی کاالهای با رقابت امکان گذشته در که بود

 تولید کاالهای نیست، دولت اختیار در کاالها این واردات برای قیمت ارزان دالر که اکنون است معتقد وی

 .دارند بیشتری رقابت امکان استان

 از که هستند محور صادرات صنایع استان صنایع عمده دیگر سوی از: کرد خاطرنشان دانشگاه استاد این

 سرامیک، و کاشی سیمان، نوشابه، انواع لبنی، محصوالت ها، شوینده گوجه، رب صنایع به توانمی آنها جمله

 هم که کرد اشاره...  و کابل برق، سیم چسب، اتومبیل، الستیک برای تولیدی نخ فلزی، مفتولهای فوالد،

 بیکاری نرخ کاهش از زیادی بخش و است شده بیشتر نیز آنها اشتغال و تولید میزان صادرات رونق با اکنون

 . است واحدها این به مربوط

 دارد، کشاورزی بخش در هم زیادی های پتانسیل کرمانشاه استان اینکه بیان با کرمانشاه اتاق اقتصادی مشاور

 محصوالت خصوصاً کشاورزی بخش سمت به رغبت داشتیم خوبی های بارندگی که اخیر سال دو طی: افزود

 هم کشاورزی هایفعالیت این و شده بیشتر....  و فرنگی گوجه زمینی، سیب علوفه، جمله از صنعتی زراعی

 .است داده اختصاص خود به را اشتغال ایجاد و اقتصادی هایفعالیت از بزرگی حجم

 ناشی کشور کل در و کرمانشاه استان در بیکاری نرخ کاهش دهدمی نشان عوامل این مجموعه کرد تاکید وی

 شکل محور صادرات واحدهای و داخلی اقتصاد به دولت اتکای و دولت برای نفتی درآمدهای وجود عدم از

 .دارند کشور برای بیشتری ارزآوری که است گرفته



 

 و بگذارد بازتر را خصوصی بخش دست و بکشد کنار را خود دولت شده باعث شرایط این انگیزان دل گفته به

 .دهد انجام بخش این از نیز بیشتری هایحمایت حتی

 در آن نمود که کند بهتر خصوصی بخش با را خود ارتباط کندمی تالش شرایط این در دولت: گفت وی

 .میشود دیده خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای

 درآمدهای جدی کاهش نیز را آن اصلی دلیل و کرد ارزیابی مثبت را بیکاری نرخ کاهش مجموع در انگیزان دل

 زایی اشتغال و تولید رونق آن نتیجه در و وری ارزآ برای خصوصی بخش به دولت بیشتر اتکا و دولت ارزی

 دانست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باختر
 

مدیریت ضایعات بخش کشاورزی بر محیط زیست و : مشاور اتاق بازرگانی کرمانشاهرویین تن 

  اقتصاد کشور تاثیر میگذارد

 این اگر: گفت سال، در کشاورزی بخش تومانی میلیارد هزار 760 ضایعات به اشاره با کرمانشاه اتاق مشاور

 .دید خواهیم کشور اقتصاد و زیست محیط بخش در را آن تاثیر شود مدیریت ضایعات

 رود،می دست از ضایعات تومان میلیارد هزاران کشور کشاورزی بخش در سال هر اینکه بیان با تنرویین

 .است مهم بخش چهار شامل ضایعات این: افزود

 دست از هایفرصت: کرد یادآوری و دانست رفته دست از هایفرصت شامل را ضایعات بخش نخستین وی

 را آنها توانیممی ما که است مختلف های بخش در کشاورزی محصوالت تولیدات میزان از است بخش همان

 .رودمی دست از مختلف دالیل به دلیل به اما باشیم داشته

 بسته مختلف های بخش در کشاورزی محصوالت تولید و عملکرد متوسط اکنون هم اینکه بیان با تن رویین

 تولیدکنندگان و کشاورزان عملکرد دهم یک تا سوم یک محصول نوع و هوایی و آب شرایط منطقه، شرایط به

 تولید میزان نصف به یا و کنیم برابر دو حداقل را کنونی تولید میزان بتوانیم اگر: کرد عنوان است، پیشرو

 سال در تن میلیون 120 را کشور کشاورزی بخش تولیدات ظرفیت توانیم می برسانیم پیشرو کشاورزان

 .دهیم افزایش

 از هایفرصت کشاورزی تولیدات بخش در دهدمی نشان که دیگری عامل کرمانشاه، اتاق مشاور گفته به

 متر هر ازای به اکنون هم که ای گونه به است کشاورزی تولیدات برای آب مصرف میزان داریم رفتهدست

 حالی در این و آوریم می دست به کشاورزی محصوالت کیلوگرم 1.2 تا گرم ۸00 حدود مصرفی آب مکعب

 .برسانیم هم کیلوگرم سه حدود به را عدد این داریم ظرفیت که است

 تومان میلیارد هزار 360 را میرود دست از سال در که کشاورزی محصوالت میلیون 120 این ارزش تن رویین

 حساب تولیدکنندگان فروش قیمت اساس بر رقم این: افزود و کرد سال در دالر میلیارد 36 تا 30 حدود یا

 .میشود
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 یادآور و کرد اعالم سفر تا زمین از ضایعات را ضایعات نوع دومین کشاورزی امور در کرمانشاه اتاق مشاوره

 ماشین کود، بذر، جمله از مختلف هایبخش در کشاورزی محصوالت هدررفت به مربوط ضایعات این: شد

 .است... و برداشت نقل، و حمل سفره، سر غذایی مواد دورریز شدن فاسد فراوری، آالت،

 72 آن ریالی ارزش که کرد اعالم سال در تن میلیون 24 را سفره تا زمین از ضایعات رفت هدر میزان وی

 .است دالر میلیارد 6 حدود یا تومان میلیارد هزار

 ساقه، برگ، کاه، شامل که کرد اعالم دامی و گیاهی بقایای را کشاورزی بخش ضایعات سوم دسته تن رویین

 .است ها دام در... و پوست پشم و گیاهی حوزه در...  و کلش

 اما: کرد تاکید نیست، مدیریت قابل و رودمی دست از صورت هر در ضایعات این از بخشی اینکه بیان با وی

 7۹ ارزش با تن میلیون 15 حدود رودمی دست از و است کردن مدیریت قابل بخش این در که چه آن میزان

 .است دالر میلیون 625 یا تومان میلیارد هزار

 اقتصادی بعد در تنها نه رودمی دست از بخش این در که ضایعاتی کرمانشاه اتاق کشاورزی مشاور گفته به

 .گذارد می زیست محیط روی بر نیز نامناسبی اثرات بلکه دارد منفی پیامدهای

 

 عنوان و دانست کشور در ها خاک شدن آلوده و فرسایش را کشاورزی بخش ضایعات چهارم نوع تن رویین

 را...  و سیل مانند طبیعی بالیای که مواقعی از غیر به عادی شرایط در کشور خاک فرسایش مجموعه: کرد

 میلیارد 54 به آن ارزش که است هکتار در تن 16 معادل و سال در تن میلیارد 3 تا 2.5 حدود باشیم داشته

 .رسدمی دالر

 دارد، انسانی عامل کشور خاک فرسایش درصد 70 اینکه بیان با کشاورزی بخش در کرمانشاه اتاق مشاور

 .است درصد 50 فرسایش این از کشاورزی بخش سهم: کرد تأکید

 هزار 324 ارزش با سال در تن میلیارد نیم و یک را کشاورزی بخش از ناشی خاک فرسایش میزان تن رویین

 .کرد اعالم دالر میلیارد 27 یا تومان میلیارد

 ادامه است، نیاز زمان سال 1000 تا 700 حدود خاک سانتیمتر یک هر تشکیل برای اینکه به اشاره با وی

 تخریب از ناشی که رود می دست از خاک تن هزار صدها سالیانه انسان تخریبی هایعملیات دلیل به: داد

 .است...  و دام رویهبی چرای نامناسب، ورزی خاک شیمیایی مواد مصرف ها، کاربری تغییر مراتع، ها،جنگل

 63 معادل سال در تومان میلیارد هزار 76۸ حدود را دسته چهار این در کشاورزی بخش ضایعات مجموع وی

 .کرد اعالم دالر میلیارد



 

 .داشت خواهد کشور تولید و اشتغال اقتصاد، در بسزایی تاثیر ضایعات این از بخشی احیا است معتقد وی

 از بسیاری در و شودنمی محدود کشاورزی حوزه به فقط ما کشور در ضایعات البته: کرد تاکید تن رویین

...  و تاریخی و باستانی آبی،آثار منابع ژنتیکی، ذخایر وقت، دادن دست از ،انرژی، مغزها فرار مانند ها بخش

 .داریم را ضایعات

 شامل را عوامل این و داشته ایران کشور در مختلف هایبخش ضایعات بودن باال دالیل به هم ای اشاره وی

 بودن پائین علمی، غیر اقتصاد بادآورده، درآمدهای اسراف، اعتقادها، سستی مدیریت، ضعف دقتی،بی ناآگاهی،

 علمی غیر اجتماعی، اعتماد نبود سوداگری و داللی بازار، ونابسمانی تولیدکنندگان مالی بینه ضعف وری، بهره

 .دانست...  و ها فعالیت بودن

 

 

ارجاع پرونده ها به مراکز داوری کم است/طرفین در  :رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی کرمانشاه

 را لحاظ کنند  هر قراردادی که می بندند شرط داوری

 شاید که دارد بدیلی بی و فرد به منحصر مزایای داوری: گفت: کرمانشاه بازرگانی اتاق داوری مرکز رئیس

 .باشند اطالع بی آن به نسبت بسیاری

: کرد اظهار داوری، مراکز دفاتر اندازی راه سابقه به اشاره با کرمانشاه اتاق داوری مرکز رئیس افراسیابی صابر

 .است بازرگانی اتاق قانون اساس بر دفاتر این اندازی راه قانونی پایگاه

 اندازیراه کشور استانهای اکثر در بازرگانی های اتاق داوری مراکز دفاتر قانون این اساس بر: داد ادامه وی

 بین تجربه تبادل و اندیشی هم عملکرد، گزارش ارائه برای مشترکی هاینشست یکبار سالی تقریبا و شده

 . شودمی برگزار کشور های استان داوری مراکز دفاتر

 خاطرنشان ۹2 سال در کرمانشاه اتاق داوری مرکز دفتر اندازیراه به اشاره با کرمانشاه اتاق حقوقی مشاور

 فعالیت و دهد انجام باید که طور آن را خود هایفعالیت نتوانست دالیلی به بنا تاسیس زمان در دفتر این: کرد

 .شد آغاز منسجم ایشیوه به ۹5 سال از آن عمده و اصلی

 تایید مراحل آنها همه که داور نفر 10 تا ۸ حدود با کرمانشاه اتاق داوری مرکز اکنون هم افراسیابی گفته به

 موفق های رسیدگی پرونده چندین به اخیر های سال طی و است فعالیت حال در اندگذرانده را صالحیت

 .است داشته

https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-6/200807-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-6/200807-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-6/200807-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 

 علیرغم: شد یادآور داده، قرار داوری مرکز اختیار در را مناسب فضای و امکانات بازرگانی اتاق اینکه بیان با وی

 .است کم بسیار داوری مرکز به ها پرونده ارجاع داریم که خوبی امکانات

 های مرجع شود می ارجاع داوری مرکز به که هایی پرونده اینکه بیان با کرمانشاه اتاق داوری مرکز رئیس

 قراردادی هر در طرفین که است آن نکته اولین داوری مرکز به ها پرونده ارجاع برای: کرد تاکید دارد، متعددی

 آن به داوری طریق از بتوان مشکل هرگونه ایجاد صورت در تا کنند لحاظ  را داوری شرط بندند می که

 .کرد رسیدگی

  که آنهایی جز به) خود اقتصادی غیر و اقتصادی قراردادهای در را داوری شرط افراد همه اگر است معتقد وی

 و طرح قابل داوری مرکز در ها پرونده از بیشتری تعداد کنند، لحاظ( دارد داوری برای قانونی محدودیت

 .است بررسی

  لحاظ را داوری شرط خود غیرتجاری و تجاری امور در بازرگانان خصوصا مردم که زمانی تا: شد یادآور وی

 .بود خواهند سرگردان هادادگستری در نکنند

 رسیدگی برای صرفا داوری مرکز که کنند می تصور مردم آنچه علیرغم دیگر سوی از: کرد عنوان افراسیابی

 جز به نیز تجاری و اقتصادی غیر دعاوی به تواندمی مرکز این و نیست اینگونه اصال است، اقتصادی دعاوی به

 .کند رسیدگی دارد قانونی محدودیت که آنهایی

 کنندمی فکر افراد از بسیاری است بازرگانی اتاق به متصل نهاد یک داوری مرکز چون: کرد اضافه افراسیابی

 .نیست گونه این به شرایط اما است مرکز این در طرح قابل اقتصادی و تجاری دعاوی تنها

  اتومبیل امالک، فروش و خرید تجاری، مبادالت زمینه در تواندمی داوری مرکز در طرح قابل دعاوی: گفت وی

 .باشد...  و بازرگانی مسائل

 در تنها:  داد ادامه نیز دارد قانونی منع داوری در طرح برای که مواردی درباره کرمانشاه اتاق حقوقی مشاور

 ارجاع داوری مرکز به مجلس موافقت با باید که دولتی و عمومی اموال به مربوط موارد جمله از موارد از برخی

 .داریم را داوری مرکز به ها پرونده ارجاع ممنوعیت  وطالق نکاح ورشکستگی، دعاوی یا و شود

 افزایش برای تواندمی بسیار ها زمینه این در رسانی اطالع و آموزش است معتقد کرمانشاه اتاق حقوقی مشاور

 .باشد موثر داوری بحث به مردم اقبال

: افزود و شد اتاق داوری مرکز به ها پرونده ارجاع برای دادگستری بیشتر همکاری خواستار همچنین وی

 همکاری برای کرمانشاه اتاق ریاست سوی از نیز مکاتباتی حتی دادمو انجام زمینه این در متعددی های رایزنی

 .است شده انجام دادگستری بیشتر



 

 که است افرادی تکریم نکته مهمترین: افزود و کرد یاد هم داوری مرکز در دعاوی طرح مزایای از افراسیابی

 .کنندمی مطرح داوری شیوه به را خود های پرونده

 به و منشانه کدخدا شیوه به شودمی ارجاع داوری مرکز به که هاییپرونده اکثر: کرد خاطرنشان افراسیابی

 .شودمی ختم سازشی صورت

 داوری مراکز در است حاکم دادگستری در که شدیدی نظم و مداری قانون سرسختی، عالوه به: کرد تاکید وی

 .نیست حاکم

 دادگستری و حقوقی محاکم در دعاوی به رسیدگی روند در اینکه بیان با کرمانشاه اتاق حقوقی مشاور

 در موظفند افراد: گفت شود، رعایت حتما باید که است حاکم دقیق و مفصل مدنی دادرسی آیین تشریفات

 بخش در حالیکه در شوند حاضر دادگستری در خود هایپرونده به رسیدگی برای مشخصی زمان و ساعت

 .باشند داشته تری راحت شرایط تا شودمی گرفته نظر در اشخاص برای مالحظاتی داوری

 

 است، دادگستری هایهزینه از کمتر بسیار نیز داوری هزینه اینکه بیان با کرمانشاه اتاق داوری مرکز رئیس

 اعمال حق عالوه به و داریم مشخصی های تعرفه ایران اتاق داوری مرکز قانون اساس بر ما: کرد خاطرنشان

 داوری مراکز در دعاوی به رسیدگی شودمی باعث امر این که داریم افراد برای نیز را هایمعافیت و تخفیف

 .باشد داشته دادگستری به نسبت کمتری سیار هزینه

 ندارند خطا امکان عنوان هیچ به دارند فعالیت داوری مرکز در که داوران دیگر سوی از: کرد اضافه افراسیابی

 در دعاوی به باشد قرار اگر که است حالی در این و کنند می رسیدگی ها پرونده به طرف بی کامال  زیرا

 .دارد وجود خاص سمت به گیری جهت یا و خطا و لغزش امکان شود رسیدگی...  و حقوقی های موسسه

 مزایای دیگر از را داوری مرکز در هاپرونده به رسیدگی در عمل سرعت  کرمانشاه اتاق داوری مرکز رئیس

 ماه چهار سه، آنها تکلیف تعیین تکلیف و پرونده اولیه بررسی دادگستری در: کرد تاکید و دانست مرکز این

 یا سه ظرف پرونده یک داوری مرکز در اما است سال یک حدود پروسه یک دادرسی روند و کشدمی طول

 .شودمی تکلیف تعیین ماه چهار

 که مشکالتی شودمی باعث که است داوری مرکز فرد به منحصر امتیازات از سرعت این است معتقد وی

 .باشد نداشته وجود دیگر باشد پرونده جزئیات شدن فراموش از ناشی است ممکن

 می صادر هادادگستری در که آنچه مطابق نیز شود می صادر داوری مرکز در که احکامی اینکه بیان با وی

 داوری مراکز در که آرایی:گفت دارد، اعتبار المللی بین و داخلی های قلمرو تمام در و است االجرا الزم شود



 

 احکامی از برخی که است حالی در این و است پیگیری قابل نیز کشور از خارج های دادگاه در شود می صادر

 .باشند نداشته را ویژگی این است ممکن شود می صادر دادگستری در که

 حقیقی افراد بین المللیبین و داخلی غیرتجاری و تجاری اختالفات همه به توان می داوری مرکز در: افزود وی

 .کرد رسیدگی حقوقی و

 شرط افراد هم شود انجام داوری فرد به منحصر مزایای زمینه در کافی رسانیاطالع اگر است معتقد افراسیابی

 فصل و حل داوری طریق از بیشتر های پرونده هم و کنند می لحاظ خود قراردادهای در بیشتر را داوری

 .شد خواهد

 نشان خاطر نیز داوری مرکز در اختالفات به رسیدگی فرآیند درباره پایان در کرمانشاه اتاق داوری مرکز رئیس

 تسلیم و اختالف حدوث از پس داوری، نامه موافقت هرگونه وجود یا و داوری شرط وجود احراز از پس: کرد

 داوری، های هزینه اخذ و لوایح و دادخواست تبادل از پس همچنین و مخصوص فرم در داوری دادخواست

 قرار لزوم صورت در و  رسیدگی جلسات یا جلسه قرارنامه امضاء از پس و شوندمی تعیین داوران یا داور

 .گرددمی صادر داوری برای کارشناسی

 شرط حاوی قرارداد شامل شود داوری درخواست ضمیمه باید که مدارکی و اسناد: کرد عنوان افراسیابی

 مستندات و ادله سایر و کننده مراجعه شخص هویت احراز مستندات بازرگانی، اتاق داوری مرکز صالحیت

 ارائه نسخه یک عالوهبه خواندگان تعداد به آن ضمائم همراه به را خود درخواست باید خواهان که است ادعا

 .کند

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرداد



 

 باشگاه خبرنگاران جوان

 
 13۹۸مرداد  1

 اقدامات عام المنفعه در راستای رونق اقتصادی استان کرمانشاه 

کرمانشاه همواره اقدامات  داریوش پناهی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

دهد، یکی از اقدامات اثرگذار چند سال عام المنفعه و در راستای رونق اقتصادی استان انجام می

  .های اقتصادی با حضور فعاالن اقتصادی عنوان کردها و تشکلاخیر را تاسیس انجمن

و ماده  136۹های بازرگانی مصوب پناهی دبیرکل اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت : براساس قانون تشکیل اتاق

و کار و به منظور ساماندهی امور مربوط به جمعی از فعاالن اقتصادی،  کسبمستمر فضای  بهبودقانون  5

 .شوندهای اقتصادی در اتاق بازرگانی تاسیس مییک رسته یا رشته همگون، تشکل

های نخود، خانه معدن، اتحادیه ها، گفت : شورای ملیوی با اشاره به اثرات مثبت تشکیل این انجمن

تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام سبک، صنایع دستی، روغن کرمانشاهی و خدمات فنی و مهندسی از جمله 

 .های اقتصادی است که به همت پارلمان بخش خصوصی تاسیس شده استتشکل

الیبراسیون را از دیگر مراکز های همکار آزمون و کهای ارگانیک، آزمایشگاهوی تاسیس و راه اندازی انجمن

تاسیس شده برشمرد که در آن فعاالن اقتصادی به دنبال رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد 

 .اشتغال هستند

در  "انجمن صادرکنندگان و وارد کنندگان"و هم چنین  "انجمن جوانان کارآفرین"این مسئول از تاسیس 

  ها نیز گام موثری در توسعه اقتصادی استان به دنبال خواهد داشتتشکلاستان خبر داد و گفت: تاسیس این 

 

 

 

 



 

 13۹۸مرداد  10

 نرخ پایین خرید گندم می تواند خروج آن از مرزها را تشدید کند 

تومان برای خرید تضمینی گندم را قیمتی نامناسب دانست  1700عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه قیمت 

  و گفت این قیمت پایین بر میزان خرید تضمینی گندم اثر گذار است

تومان برای خرید تضمینی گندم را قیمتی  1700قیمت  اتاق بازرگانی کرمانشاه عضو هیات نمایندگان

 .نامناسب دانست و گفت این قیمت پایین بر میزان خرید تضمینی گندم اثر گذار است

 

تومان در  1700برای امسال  کشاورزانحیدر کدیور با بیان اینکه قیمت تضمینی خرید هر کیلو گندم از  

ی اقتصادی فعلی کشاورزان اصال رقم مناسبی نیست نظر گرفته شده، اظهار کرد: این قیمت برای شرایط فعل

 .دهدها را پوشش نمیهای آنو هزینه

 

ها و وی ادامه داد: طی چند وقت اخیر که با افزایش قیمت دالر و به دنبال آن افزایش قیمت بسیاری از کاال

و فروش گندم با خدمات مواجه بودیم هزینه تمام شده تولید در بخش کشاورزی نیز باال رفته و تولید 

 .ها برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداردتومان با این هزینه 1700قیمت کیلویی 

عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه معتقد است با این شرایط و این قیمت پایین، کشاورزان رغبت 

 .کنند گندم مازاد بر نیاز خود را به صورت تضمینی به دولت بفروشندنمی

 

های جانبی مانند بازار شود گندمی که در دست کشاورزان است به بازارر این امر باعث میبه گفته کدیو

 .قاچاق و بازار داللی وارد شود

ها را تشدید گندم و خروج آن از مرز قاچاق ها برایتواند نگرانیوی اضافه کرد: این نرخ خرید گندم می

 .ها قیمت بیشتری داردکند، زیرا گندم آنسوی مرز

کنند باعث ای که کشاورزان برای کاشت گندم میبا اشاره به اینکه این قیمت خرید تضمینی و هزینه وی

های آینده دیگر رغبتی برای کشت گندم وجود نداشته باشد، یادآور شد: ادامه این روند شود در سالمی

 .های آینده مواجه باشیمشود با کاهش تولید گندم در سالباعث می

ایندگان اتاق کرمانشاه از گندم به عنوان یک کاالی استراتژیک یاد کرد که کمبود آن در عضو هیئت نم

تواند آسیب زا باشد و ادامه داد: با این شرایطی که در نرخ ارز داریم در صورتی که با کمبود تولید کشور می

 .گندم مواجه شویم واردات آن نیز بسیار دشوار خواهد بود

ها قیمت جو که به عنوان یک علوفه در بخش دامداری استفاده وی دیگر این روزکدیور اضافه کرد: از س

شود برخی از دامداران از گندم به شود در برخی از موارد از قیمت گندم باالتر است و این امر باعث میمی

 .بشود های خود استفاده کند و ممکن است مقداری از گندم وارد این چرخه همجای علوفه برای تغذیه دام



 

وی معتقد است مجموعه این موارد باعث کاهش خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهد شد و این امر 

 .کندکشور را با مشکل مواجه می

های انجام شده برای هر کیلو گندم شد و کدیور خواستار تعیین قیمت منطقی و کارشناسی بر اساس هزینه

های آینده با مشکل و کمبود زمینه تولید گندم خصوصا در سال تاکید کرد: اگر این اقدام انجام نشود در

 .مواجه خواهیم شد

 

 

 13۹۸مرداد  12

 حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونی کاری بیهوده است 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران حذف چهار صفر از پول ملی را در شرایط کنونی کاری بیهوده و 

های اقتصادی مهمتری نسبت به حذف صفر از پول ملی دارد که ت و گفت : دولت کارتصمیمی عجوالنه دانس

  .باید به آن بپردازد

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اخیرا دولت حذف چهار صفر از پول 

 شرایطکاری عبث است، زیرا  این کار در شرایط کنونی کشور : ملی کشور را به تصویب رسانده است، گفت

 .اصال مناسب چنین کاری نیست جامعهاقتصادی کنونی کشور و 

وی گفت : این کار اگرچه به خودی خود کار بدی نیست، اما جامعه اکنون برای پذیرش حذف صفر از پول 

 .ملی به اجماع نرسیده است

های مالی و... را به مثبتی مانند بهبود حسابرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: این کار ممکن است اثرات 

های منفی آن مانند هزینه زیاد مورد نیاز برای تعویض پول کشور و... را توان پیامدهمراه داشته باشد، اما نمی

 .نیز نادیده گرفت

هد کاشفی اضافه کرد: از سوی دیگر حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر بهبود قدرت خرید مردم نخوا

دهد، به ها رخ میداشت و حتی ممکن است در ابتدای امر به دلیل شرایطی که در گرد کردن پول و اسکناس

 .ها نیز تا حدودی دامن بزندافزایش قیمت

رود که دهد که این تصمیم بسیار عجوالنه است و امید آن میوی معتقد است، مجموع این موارد نشان می

 .تری روی این الیحه انجام دهدعمجلس شورای اسالمی بررسی جام



 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه حذف صفر از پول ملی را مستلزم وجود ثبات اقتصادی در کشور دانست و 

عنوان کرد: اکنون که ثبات اقتصادی نداریم، دولت ابتدا به فکر ایجاد ثبات در اقتصاد کشور باشد، نه اینکه 

 .صورت مسئله مشکالت را پاک کند

های اقتصادی مهمتری دارد که باید به آن بپردازد که مهمترین آن کنترل دامه داد: امروز دولت کاروی ا

 .نقدینگی افسارگسیخته در کشور است

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه میزان رشد نقدینگی کشور نزدیک به دو هزار میلیارد 

درصدی در کشور است،  50تا  40ساز تورم رشد نقدینگی که زمینهتومان است، خاطرنشان کرد: این میزان 

 .دهد و ابتدا باید فکری به حال این موضوع کرداجازه هیچ ثبات اقتصادی را نمی

هایی باید به فکر اصالح نظام بانکی کشور نیز بود، چرا که با وی تاکید کرد: به عالوه پیش از چنین تصمیم

 . ها با مشکل مواجه خواهیم شدبسیاری از شاخصوجود این سیستم باز هم در 
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 سال دیگر چهار صفر از پول ملی حذف کنیم  ۴0با رشد نقدینگی و تولید پول باید 

هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور  500رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: تا زمانی که ساالنه 

  .سال یکبار چهار صفر از پول ملی حذف کنیم 40شود، باید هر تولید می

 یکی صفر چهار حذف: کرد اظهار داریم، فراوانی اقتصادی هایچالش کشور در اینکه بیان با  کیوان کاشفی

 .است کشور کنونی اقتصادی مسائل ترینسطحی از

زند، ادامه داد: دامن می تورموی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تولید پول و نقدینگی در کشور که به ایجاد 

سال یک صفر جدید  10شود که با این روند هر هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور تولید می 500ساالنه 

 .سال دیگر دوباره باید همین طرح حذف چهار صفر از پول ملی را اجرا کنیم 40شود و به پول ملی اضافه می

های اجتماعی در کشور هم تفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تشکلرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه بر لزوم اس

 .تاکید کرد و افزود: باید این نگاه که منتظر بمانیم دولت برای ما کاری انجام دهد را کنار بگذاریم



 

های مالی مواجه است و بیش از سه میلیون کارمند دولتی روی دستش وی با بیان اینکه دولت با محدودیت

های خصوصی رد: دولت باید در شرایطی که با محدودیت مواجه است، فضا را برای فعالیت تشکلمانده، عنوان ک

 .و اجتماعی بازتر کند

 سال در خصوصی، بخش فعاالن و کارشناسان نظر از استفاده با: افزود  استان کرمانشاه اتاق بازرگانیرئیس 

ن این سند چند بار در جلسات کشوری هم تاکنو که کردیم تدوین را استان تولید رونق یکساله سند جاری

 .ارائه شده و هم اکنون در حال تبدیل شدن به یک الگوی سراسری برای کل کشور است

نیز اکنون بر عهده  فضای کسب و کارهای اصلی اقتصادی از جمله وی با بیان اینکه پایش برخی از شاخص

های اجرایی مرتبط با حوزه اتاق ایران عملکرد دستگاهاتاق بازرگانی است، تاکید کرد: اخیرا نیز از سوی 

اقتصادی در سطح ملی و استانی سنجش شد که متاسفانه کرمانشاه در این زمینه جایگاه خوبی نداشت و 

 .جزو دو، سه استان آخر کشور بودیم که باید فکری به حال این موضوع کرد

ها انجمن یکی از این تشکل :هم خبر داد و گفت اندازی دو تشکل زیر مجموعه اتاق بازرگانیوی از راه

استان نیز باید از حوزه  صنایع دستیتولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن حیوانی بود احساس کردیم 

اندازی انجمن جوانان کارآفرین استان نیز هستیم که دولتی خارج و به متولیان امر سپرده شود به دنبال راه

 .ده استبا استقبال خوبی مواجه بو

اندازی انجمن صاحبان مطبوعات کرمانشاه، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیگیری برای راه

ها و ساختار کلی آن و تالش برای حضور اندازی این انجمن تعیین چارچوبافزود: یکی از دالیل تاخیر در راه

 .انجمن بود که کار اکنون به خوبی پیش رفته است نشریات و مطبوعات معتبر و تایید صالحیت شده در این

ها به مسائل اقتصادی خصوصا در شرایط فعلی کشور شد و عنوان کرد: کاشفی خواستار توجه بیشتر رسانه

کنند امروز مردم نوسانات اقتصادی که عمدتا هم به سمت منفی شدن است را با جدیت و حساسیت دنبال می

 .انتشار نظرات علمی و منطقی به کمک جامعه بیایند ها وظیفه دارند باو رسانه

ای هم به مشکالت کاغذ داشت و افزود: در یک مقطع عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه اشاره

تومان برای واردات این محصول  4200زمانی توزیع کاغذ درگیر مشکالت و مافیایی شده بود که اختصاص ارز 

 .زدن مینیز به مشکالت دام

تومانی برای کاغذ وجود دارد، افزود: این امر اگرچه ایجاد  4200وی با اشاره به تصمیماتی که برای حذف ارز 

کند و امیدواریم با این سطوح قیمتی را به دنبال دارد، اما به ثبات بازار که از قیمت مهمتر است کمک می

 .روند به زودی شاهد ثبات بازار کاغذ باشیم

  



 

 

 

 13۹۸مرداد  2۸

 هیات تجاری استان بابل عراق فردا به کرمانشاه می آیند 

  .دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه از سفر سه روز هیات اقتصادی استان بابل عراق به کرمانشاه خبر داد

داریوش پناهی دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار کرد: هیات تجاری و اقتصادی از استان بابل عراق سفر  

 .شوندمرداد( وارد کرمانشاه می 2۹)ای به کرمانشاه خواهند داشت و فردا روزه سه

 

 .های کاری مختلفی در کرمانشاه دارندهای چهارشنبه و پنجشنبه برنامهاو ادامه داد: این هیات طی روز

 

کشاورزی،  های صنعتی استان در زمینه مواد غذایی، صنایعبازدید از واحد اتاق بازرگانی کرمانشاهدبیر 

شود و تاکید کرد: برای ها برشمرد که روز چهارشنبه انجام میصنایع پتروشیمی و ... را از جمله این برنامه

، دیدار با B2B های تخصصیهای عمومی با تجار و فعاالن اقتصادی استان، نشستروز پنجشنبه نیز نشست

 .است شده گرفته نظر در  مسئولین استان

 

این هیات متشکل از رئیس اتاق بازرگانی بابل و هیات اقتصادی همراه وی در زمینه  پناهی عنوان کرد:

 .مصالح ساختمانی، مواد غذایی و محصوالت کشاورزی است

 

های تجاری و اقتصادی همواره به عنوان دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه اعزام و پذیرش هیات

ها افزایش تعامل و توسعه شود، گفت: هدف از این برنامهنشاه دنبال میهای اصلی اتاق کرمایکی از رویکرد

 .با کشور همسایه عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی ایران است مبادالت تجاری

 

 

 13۹۸مرداد  30

 های تولیدی و صنعتی کرمانشاه بازدید هیات تجاری عراقی از واحد



 

  .های تولیدی و صنعتی کرمانشاه بازدید کردندواحدهیات تجاری عراقی از تعدادی از 

های واحدداریوش پناهی دبیر کل اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت : هیات تجاری استان بابل عراق از تعدادی از 

 .استان کرمانشاه بازدید کردند صنعتی

بتن، کاشی بیستون صورت  های پتروشیمی کرمانشاه، آرد بیگلری، شرکت کاویاناو گفت : این بازدید از واحد

 .ها قرار گرفتندگرفت و هیات تجاری در جریان روند فعالیت این واحد

های صنعتی کابل باختر، الوین پالست، روژین تاک و پناهی افزود: برای بعد از ظهر امروز نیز بازدید از واحد

 .شرکت اوکادو در برنامه قرار دارد

هیات تجاری استان بابل عراق سه روز در کرمانشاه هستند، گفت:  دبیر کل اتاق کرمانشاه با بیان اینکه

های این هیات های تخصصی با تجار و بازرگانان، دیدار با مسئولین استان کرمانشاه و... از دیگر برنامهنشست

 . تجاری در کرمانشاه است

  

 

 

 

 

 

 



 

 تابناک کرمانشاه
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 حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر بهبود قدرت خرید مردم نخواهد داشت 

صفر از پول ملی کشور را به تصویب رسانده اما اخیرا دولت حذف چهار  :رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت

  .شرایط اقتصادی کشور و جامعه اکنون اصال مناسب چنین کاری نیست

کیوان کاشفی با اشاره به اینکه اخیرا دولت حذف چهار صفر از پول ملی کشور را به تصویب رسانده است، 

شرایط اقتصادی کشور و جامعه اکنون گفت: این کار در شرایط کنونی کشور کاری بسیار عبث است، زیرا 

 .اصال مناسب چنین کاری نیست

 

وی یادآور شد: این کار اگرچه به خودی خود کار بدی نیست، اما جامعه کشور اکنون برای پذیرش حذف 

 صفر از پول ملی به اجماع نرسیده است

 به را  های مالیبهبود حسابرئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه این کار ممکن است اثرات مثبتی مانند 

 پول تعویض برای نیاز مورد زیاد هزینه مانند آن منفی هایپیامد تواننمی اما: داد ادامه باشد، داشته همراه

 .گرفت نادیده نیز را  کشور

کاشفی اضافه کرد: از سوی دیگر حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر بهبود قدرت خرید مردم 

ها رخ حتی ممکن است در ابتدای امر به دلیل شرایطی که در گرد کردن پول و اسکناس نخواهد داشت و

 .ها نیز تا حدودی دامن بزنددهد به افزایش قیمتمی

 

رود که دهد که این تصمیم بسیار عجوالنه است و امید آن میوی معتقد است مجموع این موارد نشان می

 .وی این الیحه انجام دهدتری بر رمجلس شورای اسالمی بررسی جامع

 

رئیس اتاق کرمانشاه حذف صفر از پول ملی را مستلزم وجود ثبات اقتصادی در کشور دانست و عنوان کرد: 

اکنون که ثبات اقتصادی نداریم دولت ابتدا به فکر ایجاد ثبات در اقتصاد کشور باشد نه اینکه صورت مسئله 

  .مشکالت را پاک کند

های اقتصادی مهمتری دارد که باید به آن بپردازد که مهمترین آن کنترل دولت کاروی ادامه داد: امروز 

 .نقدینگی افسارگسیخته در کشور است

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/768795/حذف-چهار-صفر-از-پول-ملی-هیچ-تاثیری-بر-بهبود-قدرت-خرید-مردم-نخواهد-داشت


 

 

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه میزان رشد نقدینگی کشور نزدیک به دو هزار میلیارد تومان 

درصدی در کشور است اجازه  50تا  40تورم  سازاست، خاطرنشان کرد: این میزان رشد نقدینگی که زمینه

 .دهد و ابتدا باید فکری به حال این موضوع کردهیچ ثبات اقتصادی را نمی

 

هایی باید به فکر اصالح نظام بانکی کشور نیز بود چرا که با وی تاکید کرد: به عالوه پیش از چنین تصمیم

 .مشکل مواجه خواهیم شدها با وجود این سیستمی، باز هم در بسیاری از شاخص

 

  770254 :کد خبر

 13۹۸مرداد  1۸

 رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، روز خبرنگار را تبریك گفت 

  .طی پیامی، روز خبرنگار را تبریک گفت رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه

 :به گزارش خبرگزاری تابناک، متن پیام بدین شرح است

 تواند بسیاری از مشکالت را مرتفع و سازدهوشمندی و کنشگری خبرنگاران می

مرداد به واسطه سالروز شهادت شهید محمود صارمی، روز خبرنگار نامگذاری شده است و همچون تمام  17

های مهم و ارزشمند، فرارسیدن این روز را به تمامی افرادی که در این عرصه طالیه داران جبهه مناسبت

 .گویمآگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند، تبریک و خداقوت می

رسانی به قدمت شکل تنیدگی اتاق بازرگانی بعنوان پارلمان بخش خصوصی با اصحاب رسانه و مقوله اطالع

ی این مجموعه اقتصادی است که این ارتباط و تعامل در مواقع مختلف ثمرات و برکاتی برای استان گیر

 .عزیز کرمانشاه داشته است

خبرنگاران بعنوان انعکاس دهنده مطالبات عمومی، یاری دهنده تمامی مدیران و مسئوالنی هستند که 

اقدامات اصحاب رسانه از ارزشی بسیار زیاد اند و نتایج خدمت به مردم را سرلوحه کار خویش قرار داده

 .برخوردار است

تواند بسیاری امروز در شرایط سخت اقتصادی و در سال رونق تولید، هوشمندی و کنشگری خبرنگاران می

از مشکالت را مرتفع سازد و پارلمان بخش خصوصی همچون گذشته ضمن ارج نهادن به زحمات اصحاب 

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/770254/رئیس-اتاق-بازرگانی-کرمانشاه-روز-خبرنگار-را-تبریک-گفت


 

های ارزشمند خبرنگاران ستان و رقم خوردن فردای بهتر این دیار از فعالیترسانه، برای رونق اقتصادی ا

 .کنداعالم حمایت می

 .های موثر و ماندگاری برداریمامید است بتوانیم در کنار هم برای توسعه همه جانبه استان کرمانشاه قدم

 رمانشاهکیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی ک

 

  77177۹ :کد خبر

 13۹۸مرداد 23

 تومانی  ۴۲00بازگشت ثبات به بازار کاغذ با حذف ارز 

  .تومانی حذف شود 4200رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: زمانی ثبات به بازار کاغذ برمیگرد که ارز 

مرداد روز خبرنگار  17به گزارش خبرنگار تابناک، کیوان کاشفی در نشست خبری که امروز بمناسبت 

توانستندجایگاه خبر رسانی برگزار شد ،اظهار داشت:به رقم کل گرفتارها که در کشور وجود دارد خبرنگاران 

 . را پیدا و رابطه ی بین مسئولین و مردم را برقرار کنید

 

وی خاطر نشان کرد: از رسالت خبرنگاران گام برداشتن در جهت توسعه ی استان است لذا توسعه تک 

 . بعدی نیست ودارای ابعاد مختلفی از جمله فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی ... می باشد

 

ها در توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان نقش بسیار به ح کرد: رسانهکاشفی تصری

 .سزایی دارند و باعث ایجاد اشتغال، ثروت، رفاه در استان خواهندشد

 در کار این: افزود است، رسانده تصویب به دولت کشورکه ملی پول از صفر چهار حذف وی با اشاره به

بسیار عبث است زیرا شرایط اقتصادی کشور و جامعه اکنون اصال مناسب چنین  کاری کشور کنونی شرایط

 حذف پذیرش برای اکنون کشور جامعه اما نیست بدی کار خود خودی به اگرچه کار این کاری نیست زیرا

 است نرسیده اجماع به ملی پول از صفر

های مالی و ... را به مانند بهبود حسابرئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه این کار ممکن است اثرات مثبتی 

توان پیامدهای منفی آن مانند هزینه زیاد مورد نیاز برای تعویض پول همراه داشته باشد، ادامه داد: اما نمی

 .کشور و ... را نیز نادیده گرفت

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/771779/بازگشت-ثبات-به-بازار-کاغذ-با-حذف-ارز-۴۲۰۰-تومانی


 

م کاشفی اضافه کرد: از سوی دیگر حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر بهبود قدرت خرید مرد

 ها رخنخواهد داشت و حتی ممکن است در ابتدای امر به دلیل شرایطی که در گرد کردن پول و اسکناس

 .ها نیز تا حدودی دامن بزنددهد به افزایش قیمتمی

وی تاکید کرد :امروز دولت کارهای اقتصادی مهمتری دارد که باید به آن بپردازد و مهمترین آن کنترل 

 .ر کشور استنقدینگی افسارگسیخته د

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت:جدیدترین آمار های که اتاق ایران منتشر شده مربوط به 

دستگاهای اجرایی کشور و استانها مربوط به حوزه اقتصاد و کسب و کاراست که متاسفانه استان کرمانشاه 

 .جایگاه خوبی نداردو جزاستان های اخر جدول است

اق بازرگانی کرمانشاه هر چی بزرگتر می شود باید اطالع رسانی در آنجامع ترباشد وی ابراز داشت:ات

 .است  عمده ترین وظیفه آنرصد فضای کسب و کار کشور که

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود:در سال جاری با استفاده از نظر کارشناسان و فعاالن بخش 

 جلسات در بار چند سند این تاکنون که ا تدوین کرده استخصوصی، سند یکساله رونق تولید استان ر

 .است کشور کل برای سراسری الگوی یک به شدن تبدیل حال در و  ارائه هم کشوری

اتاق سند این اجرای پایش ومسئول  کاشفی در پایان گفت:در این سند وظیفه هر دستگاه مشخص شده

 .کنیم تدوین  یدواریم در پایانسال، سند اختتامیه راام و است بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه استان

 

 

  7730۸7 :کد خبر

 13۹۸مرداد  2۸

 سفر سه روز هیات اقتصادی عراق به کرمانشاه 

  .از سفر سه روز هیات اقتصادی استان بابل عراق به کرمانشاه خبر داد دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه

داریوش پناهی دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار کرد: هیات تجاری و اقتصادی از استان بابل عراق سفر 

 .شوندمرداد( وارد کرمانشاه می 2۹ای به کرمانشاه خواهند داشت و فردا )سه روزه

 .های کاری مختلفی در کرمانشاه دارندهای چهارشنبه و پنجشنبه برنامههیات طی روزاو ادامه داد: این 

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/773087/سفر-سه-روز-هیات-اقتصادی-عراق-به-کرمانشاه


 

های صنعتی استان در زمینه مواد غذایی، صنایع کشاورزی، دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه بازدید از واحد

تاکید کرد: برای شود و ها برشمرد که روز چهارشنبه انجام میصنایع پتروشیمی و ... را از جمله این برنامه

، دیدار با B2B های تخصصیهای عمومی با تجار و فعاالن اقتصادی استان، نشستروز پنجشنبه نیز نشست

 .مسئولین استان در نظر گرفته شده است

پناهی عنوان کرد: این هیات متشکل از رئیس اتاق بازرگانی بابل و هیات اقتصادی همراه وی در زمینه 

 .غذایی و محصوالت کشاورزی است مصالح ساختمانی، مواد

های تجاری و اقتصادی همواره به عنوان دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه اعزام و پذیرش هیات

ها افزایش تعامل و توسعه شود، گفت: هدف از این برنامههای اصلی اتاق کرمانشاه دنبال مییکی از رویکرد

 .اق به عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی ایران استمبادالت تجاری با کشور همسایه عر

 

  773۸31 :کد خبر

 

 13۹۸مرداد  31

 افزایش تعامالت تجاری میان کرمانشاه ایران و بابل عراق 

 30میلیارد دالر رسید که  ۹رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: برای اولین بار صادرات ایران به مرز 

  .درصد یعنی سه میلیارد این مبلغ فقط از استان کرمانشاه انجام شده است

مردادماه  31نشست فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه با هیات تجاری اتاق بازرگانی استان بابل عراق امروز 

در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد و طرفین برای افزایش سطح مبادالت تجاری دو کشور با هم گفتگو 

 .کردند

 

دهد در سال ها نشان میکیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در این نشست گفت: آمار

 ۹رای اولین بار صادرات ایران به مرز ای در صادرات به کشور عراق داشتیم و بگذشته جهش خیره کننده

 .درصد یعنی سه میلیارد این مبلغ فقط از استان کرمانشاه انجام شده است 30میلیارد دالر رسید که 

 

ها و معامالت جدیدیست که وی اظهار داشت: حفظ این میزان صادرات و پیشرفت آن قطعا نیازمند رویکرد

 .ها این سطح تجارت را حفظ کرده و هم به سمت پیشرفت ببریمقاتها و مالامیدواریم با این نشستها، سفر

 

کاشفی تصریح کرد: به این منظور چند استراتژی را در پیش داریم، اولین و مهمترین آن بحث صادرات مواد 

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/773831/افزایش-تعاملات-تجاری-میان-کرمانشاه-ایران-و-بابل-عراق


 

های مشترک با عراقیهاست، بحث بعدی استفاده از اولیه به کشور عراق و سعی در انجام سرمایه گذاری

شترکیست که با این کشور داریم و بیشترین مرز مشترک در میان همسایگانمان متعلق به های ممرز

 .کرمانشاه ست

 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان این مطلب که موضوع دیگری که در دستور کار دولت ایران و 

مراکز تجاری مشترک در  عراق است و در سفر ریاست جمهوری ایران به عراق به تصویب رسیده است ایجاد

نقطه در طول مرزهاست که یک نقطه آن در مرز کرمانشاه است افزود: یکی از مسائلی که برای ما  3

ها مهم است، واردات از کشور عراق است چراکه ما به عراق صادرات داریم، بنابراین ارز آنجا موجود ایرانی

تفاده کنیم، در این بین ها استوانیم در واردات از آنهای زیادی آنجا فعال داریم که میاست و شرکت

 .ها هستیممشکالتی هم وجود دارد که با جدیت دنبال رفع آن

 

برابر میزان فعلی  5رسد و ظرفیت افزایش آن را تا کاشفی در ادامه گفت: موضع دیگری که به نظر می

یت را مهیا داریم، ترانزیت بین دو کشور است، شرایط اقتصادی و استراتژیک دو کشور به راحتی شرایط ترانز

 .کند تا به عنوان دو کشور مهم منطقه در مسئله ترانزیت موفق باشیممی

 

ایشان در ادامه با مهم خواندن موضوع توریست، توریسم درمانی و توریسم زیارتی که با توجه به عالئق 

و رفت مشترک بین دو کشور بسیار مورد توجه است بیان کرد: ما شاهدیم تبادالت بین توریسم دو کشور 

آمد شهروندان دو کشور بسیار گسترش پیداکرده و توافقاتی که بین سران دو کشور انجام شد و تسهیالتی 

 .که در حذف ویزا در نظر گرفته شد این امر را تشدید کرده است

 

 وی با اشاره به این مطلب که ما امروز میزبان بسیاری از دوستان و عزیزانمان از کشور عراق به جهت زیارت،

گردش و درمان هستیم تاکید کرد: مطمئنیم درهم طنیدگی روابط مردم دو کشور به حدیست که در 

 .کوتاهترین زمان شاهد از بین رفتن ویزا بین دو کشور خواهیم بود

 

کاشفی در خصوص دیدار امروز تشریح کرد: موضوعی که امروز میخواهیم در این جلسه مطرح کنیم اینست 

های بزرگ و ثروتمند منطقه هستند، ما به دقت تحوالت اقتصادی و نوان کشورکه این دو کشور به ع

بینیم که عراق از آرامش و ثبات خوبی برخوردار شده، از طرف دیگر کنیم و میسیاسی عراق را بررسی می

 .کشور عراق از کشورهاییست که بیشترین صادرات نفت را دارد و کشور ثروتمندیست

 

در ادامه افزود: عقیده داریم اقتصاد بین دو کشور باید بین مردم خودشان و به صورت رئیس اتاق بازرگانی 

های های عراق، استان بابل یکی از استانمند شوند، در میان استانحداکثری از این ثروت خدادادی بهره

زه صنعت، های فراوانی در حوهای فراوان به بابل قابلیتهای مختلف است و من در سفرمستعد در حوزه

 .تجارت و بخصوص در حوزه کشاورزی دیدم



 

های بعدی سطح روابط با استان بابل افزایش کاشفی در پایان ابراز امیدواری کرد طی این سفر و مالقات

کنیم سرمایه یابد چراکه اتاق بازرگانی کرمانشاه و بابل روابط بسیار قدیمی و دوستی عمیقی دارند و فکر می

یتواند به ارتقا سطح اقتصادی استان کمک کند، احتماال تا دو هفته آینده میزبان بسیار خوبیست که م

های دیگر عراق کنیم میزبان استانهای آینده هم سعی میهیئتی از استان بصره خواهیم بود و در فرصت

خواهیم از باشیم و بتوانیم اقتصاد استان را با تولید و تجارت کشور عراق گره بزنیم و از همه همکاران می

کنیم که شرایط خوبی برای تعامالت اقتصادی شما فراهم ها استفاده کنید و ما نیز سعی میاین فرصت

های هر دو کشور برای بهبود اوضاع کنیم و این عزم تمام مسئولین دو کشور است که باید از ظرفیت

 .اقتصادی استفاده کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایرنا
 

 شاه با تدبیر دولتسیر نزولی رتبه بیکاری کرمان

 13۹۸مرداد  3 

 ایران، آمار مرکز جدید گزارش اعالم دنبال به بیکاری نخست سکوی از کرمانشاه آمدن پایین -ایرنا -کرمانشاه

 اکنون هم که آنچه و است گذاری سرمایه برای استان به بهتر نگرش موجب و کار و کسب فضای بهبود گویای

 .است بیکاری نرخ شدن رقمی تک تحقق تا مسیر این در حرکت دارد اهمیت

 بهار در کرمانشاه بیکاری نرخ ایران، آمار مرکز سوی از شده ارائه آمار ترینتازه در ایرنا، خبرنگار گزارش به

 در را کرمانشاه و دهدمی نشان کاهش درصد 4.7 قبل سال بهار به نسبت که شد اعالم درصد 14.7 امسال

 بیکاری نخست سکوی از استان اکنون و داشته را بیکاری نرخ کاهش بیشترین که داد قرار هاییاستان ردیف

 همت کنار در استان ارشد مسووالن و دولت های سیاست بودن ثمربخش گویای که رسیده پنجم رتبه به

 .است آفرینی اشتغال برای تولیدکنندگان

 شد اعالم مدون ای برنامه قالب در و است استان در دولت اقتصادی تیم اصلی های اولویت جزء اشتغال ایجاد

 واحدهای از حمایت پذیر، آسیب اقشار به توجه گذار، سرمایه جذب کار، و کسب فضای بهبود برای تالش که

 پرتوان های ظرفیت به بهادادن و اشتغالزایی مانده مغفول های ظرفیت به توجه راکد، نیمه و راکد صنعتی

 .است گرفته قرار استان اقتصادی حوزه کار دستور در استان تجاری مرزهای و کشاورزی و گردشگری

 تسهیل ستاد و گذاری سرمایه و اشتغال متعدد های کارگروه اشتغالزایی، ی برنامه و اهداف این اعالم دنبال به

 شود می مطرح اقتصادی واحدهای مشکالت شود، می برگزار استان مسووالن سایر و ارشد مدیران حضور با

 کرمانشاه دیگر سال 2 تا بتواند اصالحات این شاید تا شود می انجام محور صادرات صنایع رشد برای تالش و

 .کند تبدیل اشتغالزایی و گذاری سرمایه برای جذاب استانی به را

 کشاند عقب به را بیکاری که عواملی

 در کشور کل بیکاری نرخ: داشت اظهار ایرنا، با گو و گفت در کرمانشاه رازی دانشگاه دانشگاه اساتید از یکی

 استان در و کرده پیدا انتقال درصد 10 کانال به درصد 12 کانال از و داشته کاهش درصد 1.3 امسال بهار

 .است داشته کاهش درصد 4.7 میزان به که یافته کاهش درصد 14 کانال به درصد 1۸ کانال از نیز کرمانشاه



 

 است این دالیل ترین مهم از یکی: گفت چنین بیکاری نرخ کاهش دلیل خصوص در انگیزان دل سهراب دکتر

 این اکثر و کرده پیدا کاهش زیادی بسیار تاحد مصرفی کاالهای واردات یا و ندارد وجود کشور در واردات که

 .شود می تامین داخل در کاالها

 است شده هدفمند تولید برای خصوصی بخش

 می مراجعه خصوصی بخش به ندارد ارز دولت که است این در بیکاری نرخ کاهش دلیل دومین وی، گفته به

 .شود صرف کشور داخل در صادرات از حاصل پول تا کند می ترغیب صادرکردن به را بخش این که کند

 کسب بهتر فرصت فعالیت، و کارکردن برای خصوصی بخش تا شده موجب عوامل این همه است، معتقد وی

 .کرد یاد نرخ کاهش دالیل ترین مهم از یکی عنوان به موضوع این از توان می که کند

 ای عمده بخش استان این در که چرا دارد نمود بیشتر کرمانشاه استان در مسئله این: داد ادامه انگیزان دل

 سیمان، گوجه، رب صنایع سرامیک، و چینی کاشی، صنایع به توان می که هستند محور صادرات صنایع، از

 .کرد اشاره غیره و فوالد پتروشیمی، و شیمیایی حوزه

 

 استان محور صادرات صنایع رشد

 اینکه یا و داخلی مسائل علت به استان صنایع از دیگری تعداد دیگر سوی از: داد ادامه دانشگاه استاد این

 رکود با حتی و اند نداشته رشد و کرده پیدا بیشتر محدودیت بوده داخلی محصول فروش و وارداتی اولیه مواد

 .اند داشته رشد محور صادرات صنایع عمده بخش اما اند شده مواجه

 اشاره استان در متعدد های بارندگی دنبال به دیم اراضی خیزی حاصل به سخنانش از دیگری بخش در وی

 .است برده باال را کشاورزی بخش اشتغال و تولید میزان که کرد

 رود می باال کشاورزی و صنعت بخش فعالیت که هنگامی: گفت کرمانشاه رازی دانشگاه علمی هیات عضو این

 .شود می بیشتر نیز خدماتی و تجاری های فعالیت حجم

 هزار 160 به نزدیک میزان این از: گفت شده ایجاد کشور کل در اضافه شغل هزار 370 اینکه بیان با وی

 همین به مربوط بیکاری کاهش و اشتغال افزایش از ای عمده بخش یعنی است، صنعت بخش به مربوط شغل

 هفت به نزدیک شود می کم بیکاری از که کرمانشاه در درصد هر ازای به که گفت توان می و است بخش

 .شود می اضافه شغل نفر هزار

     کرمانشاه رازی دانشگاه اقتصاد استان انگیزان دل سهراب



 

 شود گذاشته باز خصوصی بخش دست

 تا دارد، نگه باز اقتصادی های فعالیت برای را خصوصی بخش دست باید دولت براینکه تاکید با انگیزان دل

 نفت پول دولت اگر و دارد اشتغالزایی توان بخش این که چرا کنیم حرکت مسیر این در همچنان بتوانیم

 به تواند می بخش این نشود خصوصی بخش مزاحم واردات و نکند واردات صرف را پول این یا و باشد نداشته

 خصوصی بخش که محصوالتی از ای عمده بخش است این مشکل بیشترین که دهدچرا ادامه خود های فعالیت

 .بود واردات صورت به گذشته در کند تولید توانست می

 در را باور این و بگیرند پیش در را رویه همین باید استان اجرایی مدیران: داد ادامه اقتصادی نظر صاحب این

 ایمن، تولید به تا باشد داشته میدان باید و کند می آفرینی ارزش که است تولیدکننده که کنند نهادینه ذهن

 بهبود را خصوصی بخش کار و کسب فضای تا است مهم مسئله این و بپردازند ارزش این تر ارزان و تر سریع

 .کند کار بهتر بتواند تا دهیم

 بیکاری نرخ درصدی 4.7 کاهش شاهد نیز کرمانشاه در اینکه بیان با کرمانشاه بازرگانی اتاق اقتصادی مشاور

 هزار هفت ایجاد معادل را بیکاری نرخ درصد هر اگر استان این در: افزود است، توجهی قابل رقم که ایم بوده

 در ۹۸ سال بهار در شغل هزار 35 حدود باید استان در بیکاری کاهش میزان این برای کنیم، فرض شغل

 .باشد شده ایجاد استان

 در شغل تعداد این واقعا آیا که دارد وجود زیادی ابهامات منتقدین از بسیاری توسط زمینه این در: گفت وی

 .هستند مفید و ارزشمند همه نقدها این و خیر یا شده ایجاد کرمانشاه استان

 ادامه دارد، وجود استان بیکاری نرخ کاهش درصدی 4.7 عدد باره در که ابهاماتی به پاسخ در انگیزان دل

 روش کشور کل در بیکاری نرخ اعالم برای که است سال 20 ایران آمار مرکز که بگویم باید مورد این در: داد

 با و اساس همین بر بیکاری نرخ سالها این تمام در اما داریم انتقاد آن به اگرچه که دارد مشخصی شیوه و

 .است شده محاسبه فورمولها همین

 براساس بوده پایین یا و بوده باال بیکاری نرخ سالها این در اگر پس: گفت رازی دانشگاه اقتصاد استاد این

 را آن نتوانیم اکنون که است نداده رخ بیکاری نرخ محاسبه روش در تغییری و شده محاسبه روش همین

 .کنیم قبول

 بود زیرظرفیت یا و راکد صنعتی واحد توجهی قابل تعداد دارای کرمانشاه استان دیگر سوی از: کرد تاکید وی

 .نداشتند را شد می وارد قیمت ارزان دولتی ارز با که وارداتی کاالهای با رقابت امکان گذشته در که

 کاالهای نیست، دولت اختیار در کاالها این واردات برای قیمت ارزان دالر که اکنون است معتقد انگیزان دل

 .دارند بیشتری رقابت امکان استان تولید



 

 از که هستند محور صادرات صنایع استان صنایع عمده دیگر سوی از: کرد خاطرنشان دانشگاه استاد این

 سرامیک، و کاشی سیمان، نوشابه، انواع لبنی، محصوالت ها، شوینده گوجه، رب صنایع به توانمی آنها جمله

 هم که کرد اشاره...  و کابل برق، سیم چسب، اتومبیل، الستیک برای تولیدی نخ فلزی، مفتولهای فوالد،

 بیکاری نرخ کاهش از زیادی بخش و است شده بیشتر نیز آنها اشتغال و تولید میزان صادرات رونق با اکنون

 .واحدهاست این به مربوط

 اخیر سال 2 طی: افزود دارد، کشاورزی بخش در هم زیادی های پتانسیل کرمانشاه استان اینکه بیان با وی

 جمله از صنعتی زراعی محصوالت بخصوص کشاورزی بخش سمت به رغبت داشتیم خوبی های بارندگی که

 از بزرگی حجم هم کشاورزی هایفعالیت این و شده بیشتر....  و فرنگی گوجه زمینی، سیب علوفه، تولید

 .است داده اختصاص خود به را اشتغال ایجاد و اقتصادی هایفعالیت

 ناشی کشور کل در و کرمانشاه استان در بیکاری نرخ کاهش دهدمی نشان عوامل این مجموعه کرد تاکید وی

 شکل محور صادرات واحدهای و داخلی اقتصاد به دولت اتکای و دولت برای نفتی درآمدهای وجود عدم از

 .دارند کشور برای بیشتری ارزآوری که است گرفته

 رود می شاغل فرد دنبال به کمتر اجتماعی های آسیب

 اظهار جامعه در بیکاری مخرب پیامدهای و اثرات به اشاره با ایرنا، با گو و گفت در شناس جامعه یک ادامه در

 پیامدهای و اجتماعی های آسیب کفه رود باال فعالیت و اشتغال ترازوی کفه چه هر که است بدیهی: داشت

 .رود می پایین بیکاری کننده تخریب

 و باشد شاغل باشد، سرگرم باید نکند پیدا سوق بزهکاری و آسیب به فرد اینکه برای: داد ادامه نوابی بهرام

 روانی اختالالت و افسردگی موجب نشود اجتماعی آسیب ایجاد به منجر بیکاری حتی اگر و کند درآمد کسب

 .کند می غلبه وی بر خودبیگانگی از و سرخوردگی افسردگی بیکار، جوان یک و شود می فرد در

 شده اعالم آمار براساس: گفت کار و کسب فضای بهبود اجتماعی پیامدهای زمینه در اجتماعی پژوهشگر این

 یک در خوب تولید یک به رسیدن برای هستیم استان در تولید و اشتغال رشد شاهد ایران آمار مرکز سوی از

 که ایم نرسیده زمینه این در مطلوب نتیجه به هنوز ولی داریم نیاز انسانی نیروی به خدماتی و صنعتی واحد

 .شود بررسی موفقیت های علت و کد پیدا ادامه مسیر این باید

 سوی از و است آفرین اشتغال انسانی نیروی فعالیت و دارد نیاز انسانی نیروی به تولید رونق: داد ادامه نوابی

 چهارفصل دارد حاصلخیز خاک است، برخوردار اشتغالزایی متعدد های ظرفیت از کرمانشاه که دانیم می دیگر

 .است انسانی نیروی به وابسته آن همه که دارد صنایع و گردشگری حوزه در خاص های توانمندی و است



 

 در ما خروجی است، تاثیرگذار فرهنگی و اجتماعی مشکالت کاهش در بیکاری نرخ کاهش است، معتقد وی

 برنامه این باید و شوند می بیکار اکثراً که است جامعه نیازهای از بیشتر معموالً مختلف های رشته در دانشگاه

 دانشجو ندارد بازار و است کارایی فاقد که هایی رشته تا باشد صورت بدین زایی اشتغال راستای در ها ریزی

 متعدد های آسیب که ایم کرده اضافه جامعه به بیکار نیروی واقع در صورت این غیر در که نشود جذب آن در

 .دارد دنبال به

 کار و کسب فضای بهبود به استان مسووالن حساسیت

 استان امسال بیکاری نرخ آمار: گفت ایرنا به کرمانشاه کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس پایان در

 اصول همان بر آمار مرکز همان که چرا کرد تکذیب را آن توان نمی که داشته کاهش توجهی قابل میزان به

 جدید نرخ در اساس همان بر امسال کرده اعالم باال را استان بیکاری نرخ گذشته های سال در که ای شیوه و

 .ندارد وجود آن در ای شبهه و بوده شاهد را کاهش این

 استان مدیران شد تالش گذشته سال در: داد ادامه استان، در بیکاری کاهش دالیل خصوص در کاشفی کیوان

 در هدف این تحقق که چرا شوند حساس استان کار و کسب فضای بهبود به نسبت مربوطه های دستگاه و

 .است تاثیرگذار استان اقتصادی وضعیت بهبود

 است فعال کرمانشاه تسهیل کارگروه

 

 جلسات این: افزود دارد، را کشور تسهیل ستاد های کارگروه فعالترین از یکی کرمانشاه استان اینکه بیان با وی

 اعالم برای اقتصادی و صنعتی واحدهای و شود می برگزار کرمانشاه استاندار حضور با هفته در بار 2 تقریباً

 سطوح تمام در تکاپو موجب موضوع این که شود می اندیشی چاره آنان برای و آیند می جلسات این به مشکل

 .شود می اقتصادی

 شویم می مواجه بیکاری نرخ کاهش با معموالً بهار فصل در که کرد عنوان دیگر زاویه از بررسی با کاشفی

 دیگر سوی از و شواهد و دالیل این به توجه با و شویم می مواجه فصل این در بیشتر فعالیت و کار با چراکه

 .ایم شده استان در بیکاری نرخ کاهش شاهد عملکردمناسب و استان در موقع به اعتبارات جذب به باتوجه

 کار و کسب فضای در صعود پله ۹

 بخواهیم اگر شد، یادآور ایم، داشته صعود پله ۹ گذشته فصل در کار و کسب فضای زمینه در اینکه بیان با وی

 استان اقتصادی متعدد های حوزه به باید یابیم دست بهتری نرخ به و کنیم حرکت مسیر این در همچنان



 

 که بود خواهد اشتغالزا شود نگاه جدیت با آنها به اگر و مانده مغفول ها حوزه برخی چراکه کنیم بیشتر توجه

 .است کرمانشاه در ساز و ساخت و فنی عمرانی خدمات ها حوزه آن از یکی

  کرمانشاه استان معادن و صنایع بازرگانی، اتاق رییس کاشفی کیوان

 دارد ضرورت اشتغال مانده مغفول های حوزه به توجه

 تولید به متعددی های کارخانه که چرا است بخش این در اشتغال از عظیمی خیل: داد ادامه مسوول این

 بتوانیم و کنند ایجاد بخش این در بهبودی بتوانند مربوطه های ارگان اگر و دارند اشتغال ساختمانی مصالح

 .شود می بزرگی اشتغال موجب هم و شود می متحول شهر چهره هم دهیم استان ساز و ساخت به رونقی

 کشاورزی حوزه: گفت و کرد یاد استان آفرین اشتغال های ظرفیت از دیگر یکی عنوان به گردشگری از وی

 ساله 2 تا یک و مدت میان ای برنامه و شود ویژه توجه ها حوزه این به اگر و دارد را ویژگی همین نیز استان

 در حرکت شاهد شده ایجاد تکاپوی با امیدواریم و است موثر فضا این بهبود در شود گرفته نظر در آن برای

 .شویم اشتغال نرخ شدن رقمی تک برای تالش و مسیر این

 نیست تقصیر بی بیکاری نرخ در فرهنگی مشکالت

 بارها: داشت اظهار دارد، فرهنگی مسائل در ریشه کرمانشاه بیکاری مشکالت از بخشی اینکه بیان با کاشفی

 و تکاپو بدون کشوری هیچ و باشند داشته آفرینی اشتغال برای بیشتری فعالیت باید مردم که ایم کرده اعالم

 بیکاری نرخ کاهش در که چرا کند پیدا ادامه سازی فرهنگ این امیدواریم که است نشده آباد مردمی مشارکت

 .است تاثیرگذار

 

 سند رونق تولید اتاق بازرگانی کرمانشاه در حال ملی شدن است

 13۹۸مرداد  23

فعاالن بخش خصوصی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: با استفاده از نظر کارشناسان و  -ایرنا -کرمانشاه

سند یکساله رونق تولید استان را تدوین کردیم که تاکنون این سند چند بار در جلسات کشوری هم ارائه 

  .شده و اکنون در حال تبدیل شدن به یک الگو برای کل کشور است

مناسبت  به استان های رسانه خبرنگاران با خبری نشست در چهارشنبه روز کاشفی کیوان ایرنا؛ به گزارش

 پرهیز گوییکلی از سند این در اینکه بیان با گرامیداشت روز خبرنگار در سرسرای اجتماعات اتاق بازرگانی

https://www.irna.ir/news/83437642/سند-رونق-تولید-اتاق-بازرگانی-کرمانشاه-در-حال-ملی-شدن-است


 

 استان بودجه و برنامه سازمان و بازرگانی اتاق: شد یادآور است، مشخص آن در دستگاه هر وظیفه و شده

 .ن سال، سند اختتامیه را نیز تدوین کنیمپایا در بتوانیم امیدواریم و هستند سند این اجرای پایش مسئول

های اصلی اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و ... نیز اکنون بر وی با بیان اینکه پایش برخی از شاخص

های اجرایی مرتبط با حوزه بازرگانی است، تاکید کرد: اخیرا نیز از سوی اتاق ایران عملکرد دستگاه عهده اتاق

استانی سنجش شد که متاسفانه کرمانشاه در این زمینه جایگاه خوبی نداشت و  اقتصادی در سطح ملی و

 .جزء دو سه استان آخر کشور بودیم که باید فکری به حال این موضوع کرد

 حذف صفر از پول ملی کارساز نیست

تولید  هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور 500رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه گفت: تا زمانیکه ساالنه 

 .شود حذف صفر از پول ملی کشور موثر نخواهد بودمی

 از یکی صفر چهار حذف: کرد اظهار داریم، فراوانی اقتصادی هایچالش کشور در اینکه بیان با کاشفی

 .است کشور کنونی اقتصادی مسائل ترینسطحی

زند، ادامه داد: وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تولید پول و نقدینگی در کشور که به ایجاد تورم دامن می

سال یک صفر جدید  10شود که با این روند هر هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور تولید می 500ساالنه 

 .ذف چهار صفر از پول ملی را اجرا کنیمسال دیگر دوباره باید همین طرح ح 40شود و به پول ملی اضافه می

ایران، برای حل این مشکالت ابتدا باید جلوی تولید پول را بگیریم و برای   به گفته عضو هیات رئیسه اتاق

 .شود اصالح کشور بانکی ساختار باید هم این منظور

های باید از رده کاشفی همچنین رفع سایر مشکالت اقتصادی کشور را نیازمند تصمیمات بزرگ دانست که

 .باال آغاز شود و گفت: برای اجرای چنین تصمیماتی باید به سرمایه اجتماعی که در کشور داریم تکیه کنیم

های اجتماعی در کشور هم تاکید رئیس اتاق کرمانشاه بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل

 .ما کاری انجام دهد را کنار بگذاریم کرد و افزود: باید این نگاه که منتظر بمانیم دولت برای

های مالی و ... مواجه است و بیش از سه میلیون کارمند دولتی روی وی با بیان اینکه دولت با محدودیت

های دستش مانده، عنوان کرد: دولت باید در شرایطی که با محدودیت مواجه است فضا را برای فعالیت تشکل

 .خصوصی و اجتماعی بازتر کند

 

 آیدتومانی، ثبات به بازار کاغذ می 4200حذف ارز با 



 

 زمانی مقطع یک در: افزود و داشت کاغذ مشکالت به هم ایاشاره ادامه در ایران  عضو هیات رئیسه اتاق

تومان برای واردات این محصول نیز  4200 ارز اختصاص که بود شده مافیایی و مشکالت درگیر کاغذ توزیع

 .زدبه مشکالت دامن می

های پس از آن باعث شد بسیاری از تومانی برای کاغذ و نظارت 4200کاشفی معتقد است تخصیص ارز 

 .زدواردکنندگان معتبر دیگر سراغ واردات کاغذ نروند و این امر نیز به مشکالت حوزه کاغذ دامن می

د: این امر اگرچه ایجاد تومانی برای کاغذ وجود دارد، افزو 4200وی با اشاره به تصمیماتی که برای حذف ارز 

کند و امیدواریم با این سطوح قیمتی را به دنبال دارد اما به ثبات بازار که از قیمت مهمتر است کمک می

 .روند به زودی شاهد ثبات بازار کاغذ باشیم

 ها برویمباید به سمت تجمیع چاپخانه

 وابسته صنایع و کاغذی چاپ هرحال به هک کرد فراموش نباید را نکته یک: کرد تاکید کرمانشاه  رئیس اتاق

شوند زیرا کاغذ در حال حذف شدن از گردونه بسیاری از تی مواجه میمشکال با زود یا دیر کاغذ ورق به

 .دهدارتباطات است و کم کم جای خود را به فضای مجازی می

 .دانست هاچاپخانه تجمیع را شرایط این در کاغذ و کاشفی راهکار حفظ صنایع مرتبط با چاپ

ها چندین بار در استان کرمانشاه مطرح شده اما اجرا نشده است، وی با بیان اینکه موضوع تجمیع چاپخانه

های استان در قالب هفت، هشت چاپخانه بزرگ و مدرن تجمیع شود که در این ادامه داد: باید همه چاپخانه

میلیارد تومان برای این واحدها وجود خواهد  10د گذاری و تهیه تجهیزات تا چنصورت هم امکان سرمایه

 .توانیم به قطب ارائه خدمات در زمینه صنعت چاپ در غرب کشور تبدیل شویمداشت و هم می

های قدیمی ها و دستگاهکاشفی خاطرنشان کرد: کار کردن در صنعت چاپ با سبک و سیاق کنونی چاپخانه

 .و معمولی دیگر توجیه ندارد

 ندازی انجمن صاحبان مطبوعات استان هستیماپیگیر راه

ها انجمن تشکل زیرمجموعه اتاق کرمانشاه هم خبر داد و گفت: یکی از این تشکل 2اندازی وی از راه

 .تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن حیوانی بود

ن تشکل شد و ادامه اندازی ایهای روغن حیوانی کرمانشاه یاد کرد که باعث راهرئیس اتاق کرمانشاه از ظرفیت

المللی داد: تیم کارشناسی در حال کار کردن بر روی روغن حیوانی هستند و اگر بتوانیم استانداردهای بین

شود این روغن را کسب و آن را در چند نمایشگاه خارجی عرضه کنیم حتما جایگاه روغن حیوانی متحول می

 .و به جای آن دالر وارد کرمانشاه خواهد شد



 

احساس کردیم صنایع دستی  :اندازی انجمن صنایع دستی استان هم خبر داد و اضافه کردز راهکاشفی ا

 .استان نیز باید از حوزه دولتی خارج و به متولیان امر سپرده شود

اندازی انجمن جوانان کارآفرین استان نیز هستیم که با استقبال خوبی مواجه بوده وی اظهار کرد: به دنبال راه

 .است

اندازی انجمن صاحبان مطبوعات کرمانشاه، افزود: هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به پیگیری برای راهعضو 

ها و ساختار کلی آن و تالش برای حضور نشریات اندازی این انجمن تعیین چارچوبیکی از دالیل تاخیر در راه

 .ون به خوبی پیش رفته استو مطبوعات معتبر و تایید صالحیت شده در این انجمن بود که کار اکن

تری دانستیم و از همین اندازی این انجمن را نیازمند کار کارشناسی دقیقکاشفی خاطرنشان کرد: به عالوه راه

 .اندازی آن پرهیز کردیمرو از تعجیل در راه

است، گفت: اندازی این انجمن عمدتا تقویت بعد اقتصادی نشریات و مطبوعات وی با بیان اینکه هدف از راه

 .هر اقدامی در راستای این انجمن بخواهد انجام شود با همکاری فعاالن عرصه مطبوعات خواهد بود

 

 رسانه ها به کمک توسعه استان بیایند

...  و فرهنگی ها در توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی،رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه از نقش مهم رسانه

ها واسطه اصلی بین مردم و مسئولین هستند و باید با استفاده از رسانه :داد ادامه و کرد یاد استان در نیز

 .بخش به توسعه استان کمک کنند 2ظرفیت هر 

 .وی معتقد است این توسعه، ایجاد اشتغال، ثروت، رفاه و ... را نیز به دنبال خواهد داشت

: کرد عنوان و شد کشور فعلی شرایط در ها به مسائل اقتصادی بخصوصکاشفی خواستار توجه بیشتر رسانه

کنند سمت منفی شدن است را با جدیت و حساسیت دنبال می به هم عمدتا که اقتصادی نوسانات مردم امروز

 .ها وظیفه دارند با انتشار نظرات علمی و منطقی به کمک جامعه بیایندو رسانه

مشکالت کاغذ، زینک، فیلم و ... با مشکالت زیادی وی با بیان اینکه نشریات مکتوب طی یکسال اخیر به دلیل 

مواجه بودند، ابراز امیدواری کرد این مشکالت هرچه زودتر مرتفع شود تا مطبوعات بتوانند بدون دغدغه به 

 .رسالت اصلی خود که نشر اطالعات صحیح برای مردم است بپردازند

 .دگاه ها و دغدغه های خود پرداختنددر ادامه این نشست، اصحاب رسانه کرمانشاه نیز به بیان دی

 



 

 هیات اقتصادی عراق به کرمانشاه می آید

 13۹۸مرداد  2۸

یات اقتصادی استان دبیر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمانشاه، از سفر سه روزه ه -ایرنا -کرمانشاه

  .بابل عراق به کرمانشاه خبر داد

 .شودمی کرمانشاه وارد داریوش پناهی روز دوشنبه به ایرنا گفت: این هیات تجاری و اقتصادی فردا

 .های کاری مختلفی در کرمانشاه دارندوی ادامه داد: این هیات در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برنامه

انشاه بازدید از واحدهای صنعتی استان در زمینه مواد غذایی، صنایع کشاورزی، دبیر اتاق بازرگانی کرم

شود و تاکید کرد: برای ها برشمرد که روز چهارشنبه انجام میصنایع پتروشیمی و ... را از جمله این برنامه

دیدار با ، B2B های تخصصیهای عمومی با تجار و فعاالن اقتصادی استان، نشستروز پنجشنبه نیز نشست

 .مسئولین استان و ... در نظر گرفته شده است

پناهی عنوان کرد: این هیات متشکل از رئیس اتاق بازرگانی بابل و هیات اقتصادی همراه وی در زمینه 

 .مصالح ساختمانی، مواد غذایی و محصوالت کشاورزی است

ی تجاری و اقتصادی همواره به عنوان هادبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه اعزام و پذیرش هیات

ها افزایش تعامل و توسعه شود، گفت: هدف از این برنامهیکی از رویکردهای اصلی اتاق کرمانشاه دنبال می

 .مبادالت تجاری با کشور همسایه عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی ایران است

 

 حجم ترانزیت ایران به عراق امکان افزایش پنج برابری دارد

 13۹۸مرداد  31

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حجم ترانزیت ایران به عراق می تواند تا  -ایرنا -کرمانشاه

ایش یابد، گفت: صادرات مواد اولیه به عراق، استفاده از مرزهای مشترک، پیگیری پنج برابر میزان فعلی افز

ایجاد مراکز تجاری در نوار مرزی، توسعه گردشگری و واردات از عراق از جمله اقدام های مهم برای حفظ و 

  .میلیارد دالری ایران به همسایه غربی است ۹افزایش صادرات 

های کرمانشاه کاشفی روز پنج شنبه در نشست مشترک فعاالن اقتصادی استان به گزارش خبرنگار ایرنا، کیوان

و بابل عراق که در هتل پارسیان شهر کرمانشاه برگزار شد، افزود: سال گذشته افزایش چشمگیری در میزان 

د سه میلیارد دالر رسید که حدو ۹صادرات ایران به کشور عراق داشتیم و برای اولین بار حجم صادرات ما به 

 .میلیارد دالر آن از از طریق کرمانشاه صورت گرفته است

https://www.irna.ir/news/83443239/هیات-اقتصادی-عراق-به-کرمانشاه-می-آید
https://www.irna.ir/news/83446650/حجم-ترانزیت-ایران-به-عراق-امکان-افزایش-پنج-برابری-دارد


 

او افزود: حفظ و افزایش صادرات ایران به عراق نیازمند رویکردها و تعامالت جدیدی است که امیدواریم با 

 .طرف عملیاتی شود 2نشست ها و سفرهای مشترک فعاالن اقتصادی 

 راهبردهای افزایش صادرات ایران به عراق

ر ادامه به چند راهبرد برای افزایش میزان صادرات ایران به عراق اشاره و اظهار کرد: در این زمینه کاشفی د

صادرات مواد اولیه به عراق و تالش برای افزایش سرمایه گذاری های مشترک و نیز استفاده از مرزهای 

 .مشترک با همسابه غربی مهم است

به سفر رئیس جمهوری ایران به عراق اشاره و عنوان کرد:  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین

طرف بوده  2ایجاد سه مرکز تجاری مشترک در سه نقطه مرز ایران و عراق یکی از توافقات روسای جمهوری 

 .که قرار است یکی از این نقاط تجاری در مرز کرمانشاه ایجاد شود

دانست و گفت: ما شرکت های اقتصادی زیادی در عراق داریم او واردات کاال از عراق را برای ایران بسیار مهم 

و ارز الزم هم برای واردات کاال از این کشور موجود است که امیدوارم موانع و مشکالت پیش روی واردات 

 .مرتفع شود

صاد تواند تا پنج برابر افزایش پیدا کند، گفت: اقتکاشفی با بیان اینکه ترانزیت فعلی بین ایران و عراق می

طرفه و حذف ویزا رشد چشمگیری داشته است و ما در  2گردشگری بین ایران و عراق نیز با توافق های 

استان کرمانشاه میزبان عراقی های زیادی هستیم که با هدف زیارتی، گردشگری و سالمت وارد استان می 

 .شوند

ودی شاهد حذف ویزا برای مسافران به اعتقاد کاشفی، با توجه به درهم تنیدگی روابط ایران و عراق به ز

 .طرف خواهیم بود 2

او همچنین با بیان اینکه ایران و عراق کشورهای ثروتمندی هستند، در باره استان بابل نیز گفت: این استان 

دارای قابلیت های اقتصادی زیادی که امیدوارم سفرهای هیئت های اقتصادی به افزایش سطح مبادالت بین 

 .داستان منجر شو 2

 سفر هیات اقتصادی بصره به کرمانشاه

های آتی نیز استان کرمانشاه میزبان یک هیات اقتصادی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین گفت: در هفته

از استان بصره است و ما در تالشیم که در آینده پذیرای فعاالن اقتصادی و تاجران سایر استان های عراق با 

 .ن کرمانشاه باشیمهدف توسعه اقتصادی استا



 

کاشفی از همه تاجران و فعاالن اقتصادی کرمانشاه هم خواست که از فرصت تعامالت مستقیم برای ایجاد 

 .بازار فروش و تولید به خوبی استفاده کنند

ها و های کرمانشاه و بابل برای آشنایی با ظرفیتدر ادامه نشست امروز، تاجران و فعاالن اقتصادی استان

طرف با هدف دستیابی به تفاهم، توافق و قرارداد به گفت و گو و رایزنی  2کشاورزی و صنعتی نیازهای 

 .مستقیم پرداختند

 

 :نایب رئیس اتاق بازرگانی عراق

 کنیمکاالهای موردنیاز ایران را بدون دریافت سود تامین می

 13۹۸مرداد  31

دلیل اند کاالهایی که ایران به نایب رئیس اتاق بازرگانی عراق گفت: تاجران عراقی آماده -ایرنا -کرمانشاه

  .تحریم امکان واردات آن را ندارد، تامین و بدون دریافت سود به ایران صادر کنند

های به گزارش خبرنگار ایرنا، صادق هاشم فاضل روز پنج شنبه در نشست مشترک فعاالن اقتصادی استان

فعاالن اتاق بازرگانی  کرمانشاه و بابل عراق که در هتل پارسیان شهر کرمانشاه برگزار شد، افزود: در دیدار اخیر

( ایران به عراق وارداتی کاالهای صادرات)مجدد عراق با سفیر و رایزن بازرگانی ایران در بغداد، موضوع صادرات

 عراقی تجار که دادیم پیشنهاد ما و شد مطرح ی تحریم است،اسالم جمهوری که کاالهایی برای ویژه به

 .دارند را کار این انجام برای الزم آمادگی

رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق گفت: گرچه دریافت سود از صادرات مجدد کاال بدون انجام ارزش افزوده 

در عراق ممنوع است اما ما برای حفظ سطح روابط خود با ایران پذیرفتیم که بدون دریافت سود، صادرات 

 .ع قانونی این کار نیز هستیمکاال به ایران را انجام دهیم؛ البته در حال پیگیری برای اصالح موان

به گفته او، یکی دیگر از مواردی که در دیدار با مسئوالن کنسولگری ایران مطرح شد، تولید و مونتاژ کاالهای 

 .ایرانی در داخل خاک عراق بود که پیشنهاد دادیم خطوط تولید از ایران به عراق منتقل شود

د کشور عراق و اشتغالزایی برای کارگران این کشور است و به اعتقاد هاشم فاضل، این کار هم کمک به تولی

هم به تاجران ایرانی امکان دسترسی مستقیم به بازار هدف بدون مشکالت ارزی و کاهش هزینه های حمل 

 .و نقل و موانع گمرکی است

https://www.irna.ir/news/83446557/کالاهای-موردنیاز-ایران-را-بدون-دریافت-سود-تامین-می-کنیم
https://www.irna.ir/news/83446557/کالاهای-موردنیاز-ایران-را-بدون-دریافت-سود-تامین-می-کنیم
https://www.irna.ir/news/83446557/کالاهای-موردنیاز-ایران-را-بدون-دریافت-سود-تامین-می-کنیم
https://www.irna.ir/news/83446557/کالاهای-موردنیاز-ایران-را-بدون-دریافت-سود-تامین-می-کنیم


 

ن سود سال معافیت مالیاتی و تضمی 20این مسئول عراقی عنوان کرد: طبق قوانین عراق تولیدکنندگان از 

صادراتی برخوردار هستند؛ ضمن اینکه ما آمادگی داریم شرکای عراقی را به تاجران ایرانی معرفی کنیم 

 .چنانچه هیئت همراه من مشتاق هستند که با فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه به توافق و تفاهم به برسند

 پیگیری برای ایجاد سه منطقه آزاد در مرز ایران و عراق

طرف  2اتاق بازرگانی عراق در ادامه گفت: در دیدار اخیر روسای جمهوری ایران و عراق تمایل  نایب رئیس

 .میلیارد دالر مشهود بود 20برای افزایش تبادالت تجاری تا سطح 

میلیارد دالر آن کاال و  ۹میلیارد دالر است که  12به گفته او، مبادالت تجاری ایران و عراق هم اکنون 

 .است گردشگری و برق گاز، نفت، بخش در هم ردال میلیارد سه

هاشم فاضل، ایجاد سه منطقه آزاد در قسمت های شمالی، مرکز و جنوب نوار مرزی ایران و عراق را یکی از 

طرف دانست و تاکید کرد: ما در اتاق بازرگانی عراق در حال پیگیری و فشار به  2 جمهوری روسای توافقات

از توافقنامه هستیم و تالش می کنیم تا موقعیت و مساحت این مناطق به بهترین دولت برای اجرای این بند 

 .شیوه اجرایی شود

او موقعیت استان بابل را راهبردی توصیف کرد و گفت: این استان در حوزه کشاورزی توانمندی های قابل 

 .عراق را در دست داردتوجهی دارد از جمله در تولید خرما دارای رتبه دوم و در تولید ذرت جایگاه اول 

 کرمانشاه هایفناوری و توانمندی تحسین

 سفر این هاشم فاضل با اشاره به تالش اتاق بازرگانی بابل و عراق برای توسعه سطح تجارت با ایران گفت: در

تر از توانایی دادی از واحدهای صنعتی و ساختمانی استان کرمانشاه بازدید کردیم و در حالی که پیشتع از

های اقتصادی موجود تولیدکنندگان کرمانشاهی اطالع داشتیم اما دیروز از سطح باالی توانمندی و فناوری

 .در این استان مطمئن شدیم

های کرمانشاه و بابل پس از صحبت های نایب رئیس اتاق بازرگانی عراق، تاجران و فعاالن اقتصادی استان

طرف با هدف دستیابی به تفاهم، توافق و قرارداد  2و صنعتی  ها و نیازهای کشاورزیبرای آشنایی با ظرفیت

 .به گفت و گو و رایزنی مستقیم پرداختند

 

 



 

 ایسنا
 11:45/  13۹۸ مرداد 1/  شنبهسه    

 تجارت و تولید: بندیدسته    

 ۹۸05010022۸: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 :ایران اتاق رییسه هیات عضو

 است اقتصاد از تومانی ۴۲00 ارز حذف برای زمان بهترین اکنون

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهش اخیر نرخ ارز، گفت: اکنون بهترین زمان برای حذف 

  .تومانی از اقتصاد کشور است 4200ارز 

قابل توجه نرخ ارز در کشور وگو با ایسنا، اظهار کرد: در چند وقت اخیر شاهد کاهش کیوان کاشفی در گفت

ایم که این امر نتیجه یک سال همکاری خوب بخش خصوصی و دولت بود که در نهایت اجماعی برای بوده

 .شیوه برگشت ارزهای صادراتی به کشور حاصل شد

وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعفی که در بازگشت نرخ ارز صادراتی به کشور وجود داشت، فاصله قابل توجه 

بازار سوم )آزاد( با نرخ نیمایی بود که با ورود دولت به این موضوع و کاهش این فاصله، امروز اقبال برای  ارز

برگرداندن ارز صادراتی به کشور بیشتر شده و نتیجه ورود ارز به کشور را نیز در کاهش بیشتر نرخ دالر 

 .شاهدیم

از شرایط فعلی برای ساماندهی وضعیت بازار ارز  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید

تومانی از چرخه اقتصاد کشور  4200کشور استفاده کنیم، یادآور شد: اکنون بهترین زمان برای حذف ارز 

 .است

 4200کاشفی با اشاره به اینکه دولت باید به هر شکلی که شده با شیب مشخصی نسبت به حذف ارز 

تومانی کارکرد واقعی  4200دهد که ارز ها نشان میها و تحلیل: تمام بررسیتومانی اقدام کند، ادامه داد

 .خود را نداشته و در بسیاری از موارد نیز باعث سوءاستفاده و رانت شده است



 

های دولت دانست و تاکید کرد: این تومانی را به نوعی عامل هدر دادن سرمایه 4200وی پرداخت ارز 

ماندهی شود و فقط برای برخی کاالهای اساسی و خصوصا مواد غذایی حیاتی موضوع باید هرچه زودتر سا

 .مورد نیاز مردم، مالحظاتی در نظر گرفته شود

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دومین اقدامی که باید در این شرایط کاهش نرخ ارز 

 .با سه نرخی بودن ارز استهای مرتبط های تجاری و بخشنامهانجام داد، اصالح رویه

به گفته کاشفی، بخش قابل توجهی از کمبودهای اقالم اساسی که در کشور داریم از جمله کاغذ و... ناشی 

ها و... است که باید اصالح شود و روند واردات و ثبت ها، واردات، ثبت سفارشاز مشکالت موجود در رویه

 .ها را تسریع کنیمسفارش

ون تقریبا نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی به هم نزدیک شده و فرصت خوبی برای وی اضافه کرد: اکن

 .های دست و پاگیر وارداتیِ مرتبط با ارز سه نرخی استسازی آنها و اصالح رویههمسان

 

 

 12:00/  13۹۸ مرداد 12/  شنبه    

 تجارت و تولید: بندیدسته    

 ۹۸051205۸47: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 :ایران اتاق رییسه هیات عضو

 است عجوالنه کاری ملی پول از صفر ۴ حذف

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران حذف چهار صفر از پول ملی را در شرایط کنونی کاری عجوالنه 

باید به آن دانست و گفت: دولت کارهای اقتصادی مهمتری نسبت به حذف صفر از پول ملی دارد که 

  .بپردازد

به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی با اشاره به اینکه اخیرا دولت حذف چهار صفر از پول ملی کشور را به 

تصویب رسانده است، افزود: این کار در شرایط کنونی کشور کاری عبث است، زیرا شرایط اقتصادی کنونی 

 .کشور و جامعه اصال مناسب چنین کاری نیست



 

د: این کار اگرچه به خودی خود کار بدی نیست، اما جامعه اکنون برای پذیرش حذف صفر از وی ادامه دا

 .پول ملی به اجماع نرسیده است

های مالی و... را رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: این کار ممکن است اثرات مثبتی همچون بهبود حساب

همچون هزینه زیاد مورد نیاز برای تعویض پول  توان پیامدهای منفی آنبه همراه داشته باشد، اما نمی

 .کشور و... را نیز نادیده گرفت

کاشفی اضافه کرد: از سوی دیگر حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر بهبود قدرت خرید مردم 

 ها رخنخواهد داشت و حتی ممکن است در ابتدای امر به دلیل شرایطی که در گرد کردن پول و اسکناس

 .ها نیز تا حدودی دامن بزندهد، به افزایش قیمتدمی

رود که مجلس دهد که این تصمیم عجوالنه است و امید آن میوی معتقد است، مجموع این موارد نشان می

 .تری روی این الیحه انجام دهدشورای اسالمی بررسی جامع

ت اقتصادی در کشور دانست و رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه حذف صفر از پول ملی را مستلزم وجود ثبا

اظهار کرد: اکنون که ثبات اقتصادی نداریم، دولت ابتدا به فکر ایجاد ثبات در اقتصاد کشور باشد، نه اینکه 

 .صورت مسئله مشکالت را پاک کند

وی ادامه داد: امروز دولت کارهای اقتصادی مهمتری دارد که باید به آن بپردازد که مهمترین آن، کنترل  

 .نگی افسارگسیخته در کشور استنقدی

میلیارد  2000عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه میزان رشد نقدینگی کشور نزدیک به 

درصدی در کشور است،  50تا  40ساز تورم تومان است، خاطرنشان کرد: این میزان رشد نقدینگی که زمینه

 .دهد و ابتدا باید فکری به حال این موضوع کرداجازه هیچ ثبات اقتصادی را نمی

هایی باید به فکر اصالح نظام بانکی کشور نیز بود، چرا که با وی تاکید کرد: به عالوه پیش از چنین تصمیم

 .شد ها با مشکل مواجه خواهیموجود این سیستم باز هم در بسیاری از شاخص

 

 15:11/  13۹۸ مرداد 23/  چهارشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸052311450: خبر کد    



 

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 برداریم ملی پول از صفر ۴ باید سال ۴0 هر موجود نقدینگی رشد با

هزار میلیارد تومان  500کرمانشاه گفت: تا زمانی که ساالنه رئیس اتاق بازرگانی استان ایسنا/کرمانشاه 

  .سال یک بار چهار صفر از پول ملی حذف کنیم 40شود، باید هر نقدینگی در کشور تولید می

برگزار شد با بیان اینکه در  (مرداد 23به گزارش خبرنگار ایسنا، کیوان کاشفی در نشست خبری که امروز )

ترین مسائل اقتصادی فراوانی داریم، اظهار کرد: حذف چهار صفر یکی از سطحی های اقتصادیکشور چالش

 .کنونی کشور است

زند، ادامه داد: وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تولید پول و نقدینگی در کشور که به ایجاد تورم دامن می

سال یک صفر  10روند هر شود که با این هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور تولید می 500ساالنه 

سال دیگر دوباره باید همین طرح حذف چهار صفر از پول ملی را  40شود و جدید به پول ملی اضافه می

 .اجرا کنیم

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، برای حل این مشکالت ابتدا باید جلوی تولید پول را بگیریم 

 .شود اصالح کشور بانکی ساختار باید هم  و برای این منظور

های کاشفی همچنین رفع سایر مشکالت اقتصادی کشور را نیازمند تصمیمات بزرگ دانست که باید از رده

باال آغاز شود و گفت: برای اجرای چنین تصمیماتی باید به سرمایه اجتماعی که در کشور داریم، تکیه 

 .کنیم

های اجتماعی در کشور ز ظرفیت بخش خصوصی و تشکلرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه بر لزوم استفاده ا

 .هم تاکید کرد و افزود: باید این نگاه که منتظر بمانیم دولت برای ما کاری انجام دهد را کنار بگذاریم

های مالی و... مواجه است و بیش از سه میلیون کارمند دولتی روی وی با بیان اینکه دولت با محدودیت

: دولت باید در شرایطی که با محدودیت مواجه است، فضا را برای فعالیت دستش مانده، عنوان کرد

 .های خصوصی و اجتماعی بازتر کندتشکل

 

 



 

 14:37/  13۹۸ مرداد 31/  پنجشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸053115015: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 است تعامالت افزایش بر عراق و ایران عزم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: این عزم بین مسئولین دو کشور ایران و عراق ایسنا/کرمانشاه 

های یکدیگر وجود دارد که شرایط را برای تعامالت بیشتر در زمینه های گوناگون و استفاده از ظرفیت

  .فراهم کنند

کیوان کاشفی در نشست هیات تجاری استان بابل عراق با تجار و بازرگانان به گزارش خبرنگار ایسنا، 

میلیارد دالری صادرات ایران به عراق در  ۹مرداد( در کرمانشاه برگزار شد، از حجم  31کرمانشاه که امروز )

ات سال گذشته یاد کرد که جهش قابل توجهی داشته و گفت: کرمانشاه با رقم حدود سه میلیارد دالر صادر

 .به عراق، سهم بسزایی از این مبادالت تجاری داشته است

 

وی بر لزوم حفظ این میزان صادرات به عراق و همچنین افزایش آن تاکید کرد و افزود: برای این منظور 

 .چند استراتژی مهم را در پیش داریم

 

به عراق عنوان کرد و ادامه عضو هیئت رئیسه اتاق ایران اولین و مهمترین استراتژی را صادرات مواد اولیه 

 .های مشترک در عراق را افزایش دهیمگذاریداد: به عالوه برنامه داریم سرمایه

 

کاشفی خاطرنشان کرد: برنامه دیگر استفاده بهتر از ظرفیت مرزهای مشترک عراق است، زیرا ایران از بین 

 .د از این ظرفیت حداکثر استفاده را ببریمتمام کشورهای همسایه بیشترین مرز را با عراق دارد و ما نیز بای

 

وی با بیان اینکه اخیرا دو دولت ایران و عراق به توافق رسیدند که مراکز تجاری را در سه نقطه از مرزهای 

مشترک دو کشور ایجاد کنند، یادآور شد: مقرر شد یک نقطه از این مراکز در مرزهای استان کرمانشاه 

 .باشد

 

ریزی برای واردات از کشور عراق به ایران هم خبر داد و عنوان کرد: کرمانشاه از برنامه رئیس اتاق بازرگانی

به دلیل صادراتی که به کشور عراق داریم، هم ارز کافی در این کشور داریم و هم شرکت های فعال زیادی 



 

 .توانند به افزایش واردات از این کشور کمک کننددر عراق داریم که می

 

م افزایش ترانزیت بین دو کشور هم تاکید کرد و با بیان اینکه ایران و عراق ظرفیت قابل کاشفی بر لزو

توجهی در ترانزیت منطقه دارند، گفت: امکان افزایش ترانزیت بین دو کشور تا پنج برابر میزان فعلی وجود 

 .دارد

 

بین دو کشور استفاده کنیم،  وی با بیان اینکه باید از ظرفیت توریسم خصوصا توریسم درمانی و زیارتی نیز

اظهار کرد: به دلیل عالیق مشترک بین مردم ایران و عراق باید به بعد توریسم برای افزایش تعامالت بین دو 

 .کشور بیشتر توجه کنیم

 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، امروز تبادل توریست بین دو کشور ایران و عراق بسیار بیشتر 

ت بین سران دو کشور برای در نظر گرفتن تسهیالت روادید بین دو کشور به این موضوع کمک شده و توافقا

 .کرده است

 

تنیدگی که بین مردم دو کشور وجود دارد شاهد از بین رفتن وی ابراز امیدواری کرد به زودی به دلیل درهم

 .ویزا برای تردد بین دو کشور ایران و عراق باشیم

 

یسه اتاق بازرگانی ایران با این روند می توانیم میزبان تعداد زیادی از مردم عراق در به گفته عضو هیئت رئ

 .زمینه زیارتی، تفریحی و استفاده از امکانات سالمت و پزشکی ایران باشیم

 

کاشفی در ادامه از ایران و عراق به عنوان دو کشور بزرگ و ثروتمند منطقه یاد کرد و ادامه داد: با دقت  

کنیم و اکنون که ثبات و آرامش در این کشور فراهم شده اقتصادی و سیاسی عراق را پیگیری میتحوالت 

 .باید به دنبال افزایش تعامالت بین دو کشور باشیم

 

 .وی خاطرنشان کرد: مردم دو کشور نیز می توانند از مزیت های این تعامالت بیشتر استفاده کنند

 

دو کشور نیز وجود دارد که شرایط را برای تعامالت بیشتر و استفاده  وی تاکید کرد: این عزم بین مسئولین

 .های یکدیگر فراهم کننداز ظرفیت

 

وی در ادامه از استان بابل به عنوان یکی از استان های مستعد کشور عراق در زمینه های مختلف یاد کرد و 

 .گفت: بابل در زمینه تجارت، صنعت و خصوصا کشاورزی بسیار مستعد است

 

 کرمانشاه مبادالت سطح بتوانیم  کاشفی ابراز امیدواری کرد: با تعامالت تجاری که بین دو استان وجود دارد

 .افزایش دهیم را بابل و

 



 

های کرمانشاه برای افزایش تعامالت با دیگر استان های عراق، تاکید کرد: ظرف دو وی با اشاره به برنامه

 .ره نیز به استان کرمانشاه خواهند آمدهفته آینده هیات تجاری از استان بص

 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه برنامه داریم از دیگر استانهای عراق نیز جهت سفر به 

توان تولید و تجارت دو کشور را بیش از پیش به هم گره  کرمانشاه دعوت کنیم، عنوان کرد: با این روند م

 .زد

 

 

 12:51/  13۹۸ مرداد 31/  پنجشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 kermanshah-83503 :خبر کد    

 :عراق بابل بازرگانی اتاق رییس

 کنیم کمك ایران نیاز مورد وارداتی کاالهای تامین به ایمآماده

 .ایم به تامین کاالهای وارداتی مورد نیاز ایران کمک کنیمرئیس اتاق بازرگانی بابل عراق گفت: آماده

 

مرداد ( با تجار و  31به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، صادق هاشم فاضل در نشست امروز ) 

فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه با اشاره به مراودات تجاری که بین ایران و عراق وجود دارد، خاطرنشان 

میلیارد دالر آن کاالهای  ۹ه میلیارد دالر کاال از ایران به عراق صادر شد ک 12کرد: سال گذشته حدود 

 .مصرفی و مابقی شامل نفت، گاز و... بوده است

 

 .میلیارد دالر افزایش پیدا کند 20تواند تا سطح وی ادامه داد: این میزان صادرات می 

 

هایی که برای افزایش مبادالت تجاری بین ایران و عراق وجود دارد، خاطرنشان کرد: وی با اشاره به برنامه 

سفر اخیر رئیس جمهور ایران به عراق توافقاتی بین سران دو کشور صورت گرفت که یکی از موارد آن در 

 .ایجاد سه منطقه آزاد در نوار مرزی ایران و عراق است

 

وی ادامه داد: ما به عنوان بخش خصوصی به دولت عراق فشار وارد می کنیم که این توافقات بین دو کشور  

 .ها، موقعیت دقیق و مساحت این مناطق هرچه سریعتر مشخص شودود و ویژگیهر چه زودتر اجرایی ش

 



 

های همکاری مشترک را کمک به صادرات مجدد به جمهوری اسالمی هاشم فاضل یکی دیگر از زمینه 

ایران عنوان کرد و گفت: این آمادگی را داریم در شرایطی که ایران برای واردات برخی کاالها محدودیت 

 .کاالها را به عراق وارد کرده و بدون سود به ایران صادرات مجدد کنیم دارد، این

 

وی تاکید کرد: البته در این زمینه محدودیت های قانونی داریم، اما به دنبال رفع این محدودیت ها  

 .هستیم

 

های گذاری های مشترک بین ایران و عراق تاکید کرد و افزود: هاشم فاضل همچنین بر لزوم سرمایه

راه اندازی شود و یا   درخواست ما این است که خطوط تولید و مونتاژ کاالها توسط تجار ایرانی در عراق

خط تولید کارخانجاتی که در زمینه تولید کاال برای صادرات به عراق فعالیت دارند به داخل عراق جابجا 

 .شود

 

شور دارد، یادآور شد: این امر کمک هایی که سرمایه گذاری های مشترک بین دو کوی با اشاره به مزیت 

می کند هم تولید ملی در عراق افزایش یابد، هم نیروهای کار دو کشور مشغول به کار شوند و هم تجار 

 .ایرانی با هزینه کمتری دسترسی به بازار عراق داشته باشند

 

م از هزینه های گمرکی کاالهای ایرانی در عراق تولید شود ه به گفته رئیس اتاق بازرگانی بابل، وقتی 

های حمل و نقل بسیار کاهش می یابد و هم این کاالها بدون واسطه در بازار معاف خواهند شد، هم هزینه

 .عراق عرضه خواهد شد

 

هاشم فاضل از مشوق هایی که برای سرمایه گذاری در عراق در نظر گرفته شده نیز یاد کرد که شامل  

 .سرمایه اولیه و ... است معافیت های مالیاتی، تضمین خروج

 

کنیم و گذاری را برای آنها تسهیل میهر سرمایه گذاری که به عراق بیاید شرایط سرمایه :وی تاکید کرد 

 .کنیم اندازی راه ایرانی تجار با مشترکی هایشرکت  عالقه داریم

 

جمعیت حدود دو میلیون نفر در وی در ادامه از مزیتهای استان بابل هم یاد کرد و ادامه داد: این استان با  

کیلومتری نجف قرار دارد و به دلیل موقعیت  60کیلومتری کربال و  40کیلومتری جنوب بغداد،  100

 .استراتژیکش، مرکز تجارت با سایر استان های عراق به شمار می رود

 

ان هم اکنون از نظر وی با بیان اینکه بابل در گذشته استان صنعتی اول عراق بوده، یادآور شد: این است 

 .تولیدات کشاورزی نیز جایگاه بسیار خوبی در عراق دارد

 

های خود را گسترش توانند با وجود مزیت هایی که دارند همکاریوی با بیان اینکه کرمانشاه و بابل می



 

دی های زیادی دارد که در بازدیدهای اخیری که از واحدهای تولیدهند، عنوان کرد: کرمانشاه توانمندی

 .ها پی بردیماستان داشتیم بیش از پیش به این مزیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فارس
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 سفر سه روزه هیات اقتصادی استان بابل عراق به کرمانشاه

  .دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه از سفر سه روز هیات اقتصادی استان بابل عراق به کرمانشاه خبر داد

 

کرمانشاه، داریوش پناهی در خصوص سفر یک هیات عراقی به استان کرمانشاه، به گزارش خبرگزاری فارس از 

ای به کرمانشاه خواهند داشت و امروز اظهار کرد: هیات تجاری و اقتصادی از استان بابل عراق سفر سه روزه

 .شوندمرداد( وارد کرمانشاه می 2۹)

 .های کاری مختلفی در کرمانشاه دارندمهوی ادامه داد: این هیات طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برنا

دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه بازدید از واحدهای صنعتی استان در زمینه مواد غذایی، صنایع کشاورزی، صنایع 

شود و تاکید کرد: برای روز ها برشمرد که روز چهارشنبه انجام میپتروشیمی و ... را از جمله این برنامه

، دیدار با B2B های تخصصیعمومی با تجار و فعاالن اقتصادی استان، نشست هایپنجشنبه نیز نشست

 .مسئولین استان و ... در نظر گرفته شده است

پناهی عنوان کرد: این هیات متشکل از رئیس اتاق بازرگانی بابل و هیات اقتصادی همراه وی در زمینه مصالح 

 .ساختمانی، مواد غذایی و محصوالت کشاورزی است

های تجاری و اقتصادی همواره به عنوان یکی اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه اعزام و پذیرش هیات دبیر

ها افزایش تعامل و توسعه مبادالت شود، گفت: هدف از این برنامهاز رویکردهای اصلی اتاق کرمانشاه دنبال می

 .ایران است تجاری با کشور همسایه عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی
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 میلیارد دالر در سال گذشت 9صادرات ایران و عراق از مرز 

میلیارد  ۹بار صادرات ایران به عراق به مرز سال گذشته برای نخستین :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت

  .میلیارد دالر آن از طریق استان کرمانشاه انجام شده است 3دالر رسید که 

گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، کیوان کاشفی پیش از ظهر امروز در نشست مشترک با اعضای اتاق به 

بازرگانی استان بابل عراق که در محل هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد به رشد خیره کننده صادرات ایران 

 .به عراق طی سال گذشته اشاره کرد

 ۹بار صادرات ایران به عراق به مرز ت: سال گذشته برای نخستینرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار داش

 .میلیارد دالر آن از طریق استان کرمانشاه انجام شده است 3میلیارد دالر رسید که 

چنینی های اینوی افزود: حفظ و افزایش این میزان از صادرات نیازمند رویکردهایی همچون برگزاری نشست

 .است

شترک، صادرات مواد اولیه و مونتاژ برخی کاالهای ایرانی در عراق را از جمله گذاری مکاشفی سرمایه

های کشورمان برای گسترش صادرات به عراق عنوان کرد و تأکید کرد: باید از مرزهای مشترک استراتژی

 .کشور باهم بیشترین استفاده شود 2طوالنی 

اخیر رئیس جمهور به عراق برای ایجاد سه مرکز عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد: در سفر 

 .ها در استان کرمانشاه خواهد بودکشور توافق شده؛ که یکی از آن 2تجاری مشترک بین 

وی با اشاره به موضوع واردات از عراق با توجه به وجود ارزهای حاصل از صادرات کشورمان در آن کشور و و 

 .شود رفع عراق از واردات زمینه  باید مشکالت موجود درهای متعدد عراقی، ادامه داد: جود شرکت

 برابر شود ۵تواند ترانزیت بین ایران و عراق می*

 2امیدواریم با افزایش تعامالت  :تواند پنج برابر شود، افزودکاشفی با بیان اینکه ترانزیت بین ایران و عراق می

 .کشور شاهد حذف ویزا برای تردد بین ایران و عراق باشیم

 و هاثروت زیارتی،  رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، قابلیت گسترش توریسم درمانی و سفرهای تفریحی و

 .دانست عراق و ایران بین اقتصادی روابط  گسترش مهم هایظرفیت از  را کشور دو وسعت



 

سطح این روابط بیشتر وی با اشاره به روابط دیرینه تجاری کرمانشاه با استان بابل عراق، اظهار امیدواری کرد 

الخصوص کشاورزی توصیف های مختلف چون تجارت، صنعت و علیشود؛ و بابل را استانی مستعد در حوزه

 .کرد

کاشفی در پایان،خاطرنشان کرد: در هفته آینده میزبان هیأتی تجاری از بصره خواهیم بود و همچنین در 

 .بزنیم گره عراق با را استان تجارت داریم قصد و بود  خواهیم  های دیگری از عراقآینده میزبان گروه

کشور به صورت چهره به چهره به رایزنی درباره  2های مختلف تجاری گفتنی است، در پایان این نشست گروه

 .پرداختند  های خودهای اقتصادی و انجام امور تجاری و معرفی محصوالت و توانمندیهمکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مهر
 :دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه

 کند هیئت اقتصادی استان بابل عراق به کرمانشاه سفر می
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 .دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه از سفر هیئت اقتصادی استان بابل عراق به این استان خبر داد _کرمانشاه

اهند ای به کرمانشاه خوروزه3داریوش پناهی اظهار داشت: هیئت تجاری و اقتصادی از استان بابل عراق سفر 

 .شوندمرداد( وارد کرمانشاه می 2۹داشت و فردا )

 .های کاری مختلفی در کرمانشاه دارندوی ادامه داد: این هیئت طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برنامه

دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه بازدید از واحدهای صنعتی استان در زمینه مواد غذایی، صنایع کشاورزی، صنایع 

 .... ر ا از جمله برنامه های این هیئت برشمردپتروشیمی و 

های عمومی با شود و تاکید کرد: برای روز پنجشنبه نیز نشستاین مسئول گفت: روز چهارشنبه انجام می

، دیدار با مسئولین استان و ... در نظر گرفته شده B2B های تخصصیتجار و فعاالن اقتصادی استان، نشست

 .است

این هیئت متشکل از رئیس اتاق بازرگانی بابل و هیئت اقتصادی همراه وی در زمینه مصالح پناهی عنوان کرد: 

 .ساختمانی، مواد غذایی و محصوالت کشاورزی است

های تجاری و اقتصادی همواره به عنوان یکی از رویکردهای اصلی اتاق وی با بیان اینکه اعزام و پذیرش هیئت

ها افزایش تعامل و توسعه مبادالت تجاری با کشور همسایه از این برنامهشود، گفت: هدف کرمانشاه دنبال می

 .عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی ایران است

 

https://www.mehrnews.com/news/4696729/هیئت-اقتصادی-استان-بابل-عراق-به-کرمانشاه-سفر-می-کند
https://www.mehrnews.com/news/4696729/هیئت-اقتصادی-استان-بابل-عراق-به-کرمانشاه-سفر-می-کند
https://www.mehrnews.com/news/4696729/هیئت-اقتصادی-استان-بابل-عراق-به-کرمانشاه-سفر-می-کند
https://www.mehrnews.com/news/4696729/هیئت-اقتصادی-استان-بابل-عراق-به-کرمانشاه-سفر-می-کند


 

  :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 حفظ میزان صادرات به عراق نیازمند تعامالت جدید است
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مند رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: حفظ میزان صادرات کنونی به کشور عراق نیاز _کرمانشاه

 .تعامالت جدید است

، کیوان کاشفی صبح امروز پنج شنبه در نشست فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه با خبرنگار مهربه گزارش 

هیئت تجاری بازرگانی استان بابل عراق از افزایش صادرات چشمگیر دو کشور خبر داد و اظهار داشت: بر 

میلیارد دالر در سال رسید که در حدود سه  ۹مارها برای اولین بار صادرات ایران و عراق به مرز اساس آ

 .میلیارد آن از استان کرمانشاه به عراق صورت گرفته است

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: حفظ این میزان صادرات نیازمند تعامالت جدیدی است که باید 

 .ی های جدی در دستور کار داشته باشیمبرای آن برنامه ریز

این مسئول عنوان کرد: به این منظور چند استراتژی مهم را در پیش گرفتیم از جمله مهمترین آنها استراتژی 

گذاری مشترک با عراقی ها در این راستا صادرات مواد اولیه به کشور عراق است که سعی در انجام سرمایه

 .داریم

وع دیگر که در سفر رئیس جمهور ایران به کشور عراق مورد توافق قرار گرفت ایجاد کاشفی بیان داشت: موض

 .مرزهای مشترک در سه نقطه از مرزهای ایران و عراق است که یک نقطه از آن در استان کرمانشاه قرار دارد

ات داریم و ارز وی ادامه داد: یکی دیگر از موارد بحث واردات از کشور عراق است چون ما به کشور عراق صادر

 .توانیم در راستای واردات نیز فعالیت کنیمآنجا موجود است لذا می

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه اگر چه مشکالتی در واردات بین دو کشور وجود دارد گفت: 

اردات نیز در ما به طور جدی به دنبال حل و فصل این مسئله هستیم که هرچه زودتر بتوانیم در بحث و

 .مرزهای استان کرمانشاه فعالیت کنیم

برابر صادرات را  5این مسئول گفت: موضوع دیگر بحث ترانزیت است که با این مهم ما می توانیم حداقل تا 

کند و از استانهایی هستیم افزایش دهیم چرا که شرایط اقتصادی و استراتژی دو کشور امر ترانزیت را میسر می

 .توانیم بسیار موثر واقع شویمانزیت میکه در بحث تر
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وی بحث توریست را یکی دیگر از مباحث با اهمیت بین دو کشور ایران و عراق دانست و افزود: بحث توریست 

به خصوص توریسم درمانی و زیارتی به لحاظ عقاید مشترک بین دو کشور بسیار حائز اهمیت است و امروز 

 .فت و آمد ها افزایش بیشتری پیدا کرده استکشور با ر 2شاهد تبادالت توریسم 

کاشفی یادآور شد: در توافقاتی که بین دو کشور و تسهیالت در امر ویزا انجام گرفت این امر تشدید پیدا کرده 

 .است و امروز ما میزبان بسیاری از مردم عراق هستیم

ست که به زودی شاهد حذف وی بیان داشت: ما مطمئنیم در هم تنیدگی روابط مردم دو کشور به حدی ا

 .ویزا بین دو کشور خواهیم بود

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: کشور ایران و عراق دو کشور بزرگ و ثروتمند منطقه هستند ما 

کنیم و امروز شاهدیم که عراق از آرامش خوبی برخوردار به دقت تحوالت اقتصادی و سیاسی عراق را دنبال می

 .شده است

این مسئول خاطرنشان کرد: کشور عراق از کشورهایی است که بیشترین صادرات نفت را دارد و از این لحاظ 

 .ثروتمند است

توانند وی اظهار داشت: اگر روابط اقتصادی بین دو کشور را افزایش دهیم بدون شک مردم هر دو کشور می

 .از این ثروت خدادادی بهره بیشتری ببرند

ین استانهای عراق استان بابل به لحاظ تجاری، صنعت و کشاورزی بسیار مستعد است و کاشفی گفت : در ب

به دنبال افزایش سطح روابط دوستانه بین اتاق بازرگانی بابل و ایران هستیم تا شاهد ارتقاء روابط اقتصادی 

 .بین دو کشور باشیم

های خبر داد و گفت: امیدواریم با همه استانوی از سفر هیئتی از بصره طی دو هفته آینده به استان کرمانشاه 

 .کشور عراق روابط دوستانه برقرار شود تا روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور بیش از پیش ارتقا پیدا کند

 

 :بازرگانی بابل عراقرئیس اتاق 

 گذاری مشترک با تاجران ایرانی هستیمآماده سرمایه

 13۹۸مرداد  31
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گذاری مشترک با تاجران مایهرئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق از آمادگی این استان برای سر _کرمانشاه

 .ایرانی خبر داد

، صادق هاشم فاضل صبح امروز پنج شنبه در نشست فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه خبرنگار مهربه گزارش 

شد اظهار داشت: در با هیئت تجاری اتاق بازرگانی استان بابل عراق که در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار 

 .سفرهای قبلی یادداشت تفاهمی جهت ارتقاء روابط تجاری بین دو استان کرمانشاه و بابل امضا شد

رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق افزود: در سفر اخیر رئیس جمهور ایران به عراق بنده در بخشی از 

میلیارد دالر بود که  20دو کشور تا سطح نشست ها حاضر بودم که هدف از مذاکرات افزایش مراودات بین 

 .در اتاق بازرگانی عراق و بابل تمایل داریم این اهداف محقق شود

میلیارد  ۹میلیارد دالر است که  12وی افزود: در حال حاضر تقریباً میزان تبادالت تجاری در همه زمینه ها 

 .ط به نفت و گاز و گردشگری استمیلیارد دالر مابقی مربو 3دالر آن مربوط به کاالهای مصرفی و 

هاشم فاضل خاطرنشان کرد: روز گذشته به اتفاق هیئت همراه بازدید از واحدهای صنعت ساختمانی و غذایی  

داشتیم که در آن ها توانمندی استان کرمانشاه را مشاهده کردیم و از سطح تکنولوژی و پتانسیل قوی استان 

 .کرمانشاه در زمینه تولید مطمئن شدیم

این مسئول کشور عراق ادامه داد: در سفر اخیر رئیس جمهور ایران و عراق یک سری توافقات در برخی زمینه 

 بود توافقات آن از یکی عراق و ایران مرکز و جنوب و شمال در مشترک منطقه سه ایجاد که  ها شکل گرفت

 محقق زودتر هرچه امر این تا هستیم خودمان کشور مقامات با رایزنی حال در بازرگانی اتاق عنوان به نیز ما و

 .شود

وی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در مذاکره اخیر با سفیر ایران در بغداد در مورد آن بحث کردیم مساله 

 . صادرات مجدد به ایران است و در این خصوص توافق شد که از طریق تجار عراقی این واردات صورت گیرد

ن بابل عراق تصریح کرد: ما حاضریم بدون هیچ سودی صادرات به ایران داشته باشیم رئیس اتاق بازرگانی استا

 .اگر چه مشکالتی در این عرصه وجود دارد اما به دنبال حل آن مشکالت حقوقی هستیم

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مباحث بحث تولید و مونتاژ توسط تجار ایرانی در داخل خاک عراق است 

 .کردن خط تولید از ایران به عراق شاهد ایجاد کارخانه های جدید در عراق خواهیم بودکه با جابجا 

هاشم فاضل تصریح کرد: اگر این پروژه اجرا شود به نفع هر دو کشور است چرا که هم کمک می کند بخشی  

ود و منفعت تاجر از تولید داخل عراق انجام شود و نیروهای کارگر و ماهر عراق به کار گرفته شوند و هم به س
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ایرانی است که آنجا دسترسی به بازار هدف دارد و بدون رقیب و مشکالت تبادل ارز و کاال می تواند فعالیت 

 .کند

تواند از قانون سرمایه گذاری کند و تاجر ایرانی میها کاهش پیدا میوی افزود: همچنین در این راستا هزینه

سال معاف از مالیات کرده و خروج سود  20که طی آن تولید کننده خارجی در عراق را به مدت  2016سال 

 .و سرمایه اولیه از هر کجای دنیا را که خواست تضمین می کند، استفاده کند

رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق اظهار داشت: به طور جدی پیگیر این پروژه هستیم که هرچه زودتر 

 .گذاری مشترک با تاجر ایرانی در این راستا داشته باشیمد و آمادگی داریم که سرمایهانجام شو

وی خاطر نشان کرد: روابط قوی که بین مردم و مسئولین ایران و عراق وجود دارد توانسته این دو کشور را 

وجود دارد به خوبی هم متصل کند و در حال حاضر اشتراکات مذهبی و اجتماعی زیادی که بین دو کشور 

 .سبب شده بسیاری از تجار ما در داخل ایران سرمایه گذاری کنند

این استان در مرکز عراق  :هاشم فاضل همچنین به معرفی موقعیت جغرافیایی استان بابل پرداخت و گفت 

میلیون نفر جایگاه استراتژی خوبی در قلب عراق دارد و مرکز تجارت  2واقع شده و با جمعیتی بیشتر از 

 .مده با سایر استان های عراق محسوب می شودع

های ویژه رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق ادامه داد: در گذشته استان بابل استان صنعتی اول و از استان

در بحث کشاورزی بوده است و هم اکنون هم در بخش کشاورزی استان دوم و در بحث تولید ذرت استان 

 . اول کشور عراق است

وان کرد: همچنین این استان از استانهای تاریخی به شمار می آید که قدمت آن به بیش از سه هزار وی عن

 .سال قبل از میالد می رسد

 

 

 

 



 

 دنیای اقتصاد
 13۹۸/05/1 : تاریخ انتشار

 است تومانی ۴۲00 ارز حذف برای زمان بهترین کنونا

 برای زمان بهترین اکنون: گفت ارز، نرخ اخیر کاهش به اشاره با ایران بازرگانی اتاق رییسه هیات عضو:  ایسنا

 .است کشور اقتصاد از تومانی 4200 ارز حذف

 

 کشور در ارز نرخ توجه قابل کاهش شاهد اخیر وقت چند در: کرد اظهار ایسنا، با وگوگفت در کاشفی کیوان

 برای اجماعی نهایت در که بود دولت و خصوصی بخش خوب همکاری سال یک نتیجه امر این که ایمبوده

 .شد حاصل کشور به صادراتی ارزهای برگشت شیوه

 

 توجه قابل فاصله داشت، وجود کشور به صادراتی ارز نرخ بازگشت در که ضعفی نقاط از یکی: داد ادامه وی

 برای اقبال امروز فاصله، این کاهش و موضوع این به دولت ورود با که بود نیمایی نرخ با( آزاد) سوم بازار ارز

 دالر نرخ بیشتر کاهش در نیز را کشور به ارز ورود نتیجه و شده بیشتر کشور به صادراتی ارز برگرداندن

 .شاهدیم

 

 کشور ارز بازار وضعیت ساماندهی برای فعلی شرایط از باید اینکه بیان با ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو

 .است کشور اقتصاد چرخه از تومانی 4200 ارز حذف برای زمان بهترین اکنون: شد یادآور کنیم، استفاده

 

 تومانی 4200 ارز حذف به نسبت مشخصی شیب با شده که شکلی هر به باید دولت اینکه به اشاره با کاشفی

 را خود واقعی کارکرد تومانی 4200 ارز که دهدمی نشان هاتحلیل و هابررسی تمام: داد ادامه کند، اقدام

 .است شده رانت و سوءاستفاده باعث نیز موارد از بسیاری در و نداشته

 

 موضوع این: کرد تاکید و دانست دولت هایسرمایه دادن هدر عامل نوعی به را تومانی 4200 ارز پرداخت وی

 نیاز مورد حیاتی غذایی مواد خصوصا و اساسی کاالهای برخی برای فقط و شود ساماندهی زودتر هرچه باید

 .شود گرفته نظر در مالحظاتی مردم،



 

 

 ارز نرخ کاهش شرایط این در باید که اقدامی دومین: کرد خاطرنشان کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس

 .است ارز بودن نرخی سه با مرتبط هایبخشنامه و تجاری هایرویه اصالح داد، انجام

 

 از ناشی... و کاغذ جمله از داریم کشور در که اساسی اقالم کمبودهای از توجهی قابل بخش کاشفی، گفته به

 ثبت و واردات روند و شود اصالح باید که است... و هاسفارش ثبت واردات، ها،رویه در موجود مشکالت

 .کنیم تسریع را هاسفارش

 

 برای خوبی فرصت و شده نزدیک هم به نیمایی ارز نرخ و آزاد بازار در ارز نرخ تقریبا اکنون: کرد اضافه وی

 .است نرخی سه ارز با مرتبط وارداتیِ پاگیر و دست هایرویه اصالح و آنها سازیهمسان

 

 

 13۹۸/05/2 :تاریخ چاپ

 

 کرمانشاه در بیکاری نرخ کاهش

 با کرمانشاه خصوصی بخشی و دولت گویوگفت شورای جلسه هشتمین و چهل:  کرمانشاه – اقتصاد دنیای

 .شد برگزار کرمانشاه اتاق در استان مسووالن و اقتصادی فعاالن از جمعی و استاندار اتاق، رئیس حضور

 کرمانشاه در بیکاری نرخ کاهش

 

 در اقتصادی جوشوجنب دوسال از ناشی را استان بیکاری نرخ کاهش جلسه این در کرمانشاه اتاق رئیس

 از برخی: کرد اظهار ، استان و کشور کل در بیکاری نرخ کاهش به اشاره با کاشفی کیوان. دانست کرمانشاه

 اینکه بیان با وی. کردند وارد ایراداتی آن به یا ندانستند ملموس را بیکاری نرخ کاهش این اثرات کارشناسان

 نرخ قبلی آمارهای اگر: شد یادآور شود،می اعالم دنیا روز استانداردهای اساس بر هم ایران در بیکاری آمار

 درباره وی. باشیم پذیرا نیز را بیکاری نرخ کاهش این باید پذیرفتیم را شده اعالم کشور و استان در که بیکاری

 در را خوبی اقتصادی جوشوجنب که است سال دو: کرد خاطرنشان نیز استان بیکاری نرخ کاهش دالیل

 رئیسه هیات عضو. دهد نشان را خود بازخورد اینقطه در وجوشجنب این شدمی بینیپیش و شاهدیم استان



 

 جدی حساسیت: داد ادامه و کرد یاد اشتغال ایجاد برای نیز استان کار و کسب فضای بهبود تاثیر از ایران اتاق

 شد منتقل  هادستگاه جلسه به و ایجاد وکارکسب فضای با رابطه در استان مدیریتی مجموعه سوی از که

 .داد نشان بیکاری نرخ و کار و کسب فضای در استان هایشاخص ارتقای در را خود نتیجه

 

 شودمی برگزار بار دو ایهفته و مستمر صورت به تسهیل ستاد جلسات دیگر سوی از: کرد خاطرنشان کاشفی

 این در خدمات و صنعت کشاورزی، مختلف هایبخش در استان متوسط و بزرگ واحدهای تمام مشکالت و

 مشکالت فصل و حل برای مرکزی به تسهیل ستاد جلسات: است معتقد وی. شودمی رسیدگی جلسات

 نیز جلساتی اخیرا عالوه به: افزود کرمانشاه اتاق رئیس. است شده تبدیل استان صنعتگران و تولیدکنندگان

 کاشفی. کندمی کمک خرد و صنفی هایبنگاه مشکالت رفع به که شودمی برگزار اصناف مشکالت رفع برای

 داشتیم تسهیالت این جذب در که زیرساختی مشکالت رغمبه استان برای تسهیالت و منابع جذب تاثیر از

 بخش بین که خوبی تعامل از ایران اتاق رئیسه هیات عضو. کرد یاد کرمانشاه بیکاری نرخ کاهش در هم

 یاد استان بیکاری نرخ بهبود برای مهمی عامل عنوان به نیز شده تشکیل کرمانشاه استان دولتی و خصوصی

 .کرد

 

 تاکید داریم، فاصله کشوری میانگین با هم هنوز استان بیکاری نرخ پله چند بهبود رغمبه اینکه بیان با وی

. کند پیدا ادامه کاهشی روند این باید باشد ترملموس جامعه در بیکاری نرخ کاهش تاثیر خواهیممی اگر: کرد

 که باالیی بیکاری نرخ: شد یادآور باشیم، عجول استان بیکاری نرخ کاهش برای نباید اینکه بیان با کاشفی

 تداوم برای راهکار چند به هم ایاشاره وی. شد نخواهد مرتفع کوتاهی مدت در حتما داشتیم سال چند

 دارند ترآسان و بیشتر زاییاشتغال قابلیت که هاییحوزه بر باید: گفت و داشت استان بیکاری نرخ کاهش

 هایحوزه از یکی را فرش کرمانشاه اتاق رئیس. کنیم تمرکز بیشتر دستی صنایع و گردشگری حوزه مانند

 ندارد واحدی متولی هنوز فرش حوزه متاسفانه: کرد اظهار و دانست توجه قابل اشتغال ایجاد برای پرظرفیت

 ایجاد برای شرایط گریتسهیل لزوم بر کاشفی. دهیم انجام حوزه این از را الزم هایحمایت داریم آمادگی ما و

 .کرد تاکید هم کوچک واحدهای و اصناف حوزه در اشتغال

 

: کرد تاکید و برشمرد استان در زااشتغال هایزمینه دیگر از نیز را شهری ساز و ساخت و عمرانی حوزه وی

 هیات عضو. کرد خواهد متحول را وابسته دستی پایین صنایع هم و دهدمی تغییر را شهر چهره هم حوزه این

 یکی سبک زنده دام: گفت و داشت زنده دام صادرات آزادسازی لزوم به هم ایاشاره ادامه در ایران اتاق رئیسه

 اتحادیه و داریم خوبی هایپتانسیل آن صادرات در هم تولید در هم که است استان استراتژیک کاالهای از



 

 دنبال به که است کشور هایاتحادیه ترینبزرگ از کرمانشاه استان زنده دام صادرکنندگان و تولیدکنندگان

 .هستیم نیز آن کردن ملی

 

 13۹۸/05/5 :تاریخ چاپ

 عراق در صدر همسایگان 

کیوان کاشفی / عضو هیات رئیسه اتاق ایران توسعه همکاری با همسایگان، در تجارت خارجی هر کشوری، 

فاصله جغرافیایی در تجارت خارجی، ای برخوردار است. از یکسو، با افزایش به دو دلیل از جایگاه ویژه

یابد. از سوی دیگر، افزایش مبادالت تجاری و های تجاری افزایش میو نقل و سایر هزینههای حملهزینه

های سیاسی و حتی امنیتی است و این یعنی دو چندان شدن اقتصادی به معنای گره خوردن آن با تعامل

  .یگاناهمیت مراودات تجاری و اقتصادی میان همسا

 با تجارت اهمیت امروز، تحریمی شرایط در ویژهبه. است نبوده مستثنی کلی قاعده این از گاههیچ نیز ایران

 افزایش رغم به ایران، خارجی تجارت آمار اساس بر. است گذشته از بیش مراتب به ایران برای همسایگان،

 و نفری میلیون 400 حدود مصرف بازار هایظرفیت از ایمنتوانسته هنوز همسایه، کشورهای با تجارت جدی

 حدود ایران آمارها آخرین مطابق. کنیم استفاده خوبی به اقتصادی، و تجاری بزرگ هایپتانسیل دیگر

 از درصدی 2 تنها سهم دهندهنشان که عددی دارد، صادرات خود همسایه کشور 15 به دالر میلیارد24

 پاکستان، افغانستان، عراق، کشور 7 به ایران صادرات گذشته سال.  است همسایه کشورهای واردات مجموع

 کشور ۸ به ایران صادرات ولی کرد تجربه را درصدی 36 تا 1 از افزایشی بحرین و کویت آذربایجان، عمان،

 تحوالت البته. یافت کاهش تاجیکستان و قزاقستان ارمنستان، قطر، روسیه، ترکمنستان، ترکیه، امارات،

 .یافت بهبود و گرفت پیش در اصالحی روند سال، نخست ماه سه در ترکیه، به صادرات

 

 اعمال با جدید سال در. است توجهیقابل نکات حاوی نیز امسال بهار ماهسه در ایران خارجی تجارت آمارهای

 حوزه ویژهبه کشور، خارجی تجارت شدمی تصور ایران، اقتصاد بر المللیبین فزاینده هایمحدودیت و هاتحریم

 برخی در صادرات عملکرد بلکه نشد، محقق بینیپیش این تنهانه اما شود؛ مواجه توجهیقابل افت با صادرات،

 گیرانه،سخت هایسیاست تعدیل واقع در. یافت بهبود همسایگان از برخی با مبادالت میزان جمله از هامولفه از

 مقابل در واردات) متنوع هایشیوه از استفاده برای مجوز صدور و مرکزی بانک اخیر سیاستی بسته اعالم

 عملکرد برای دالیل ترینمهم از تواندمی صادرات از حاصل ارز بازچرخانی برای( اشخاص سایر و خود صادرات

 بیشتر چه هر تسهیل با که دهدمی نشان همچنین تحوالت این. باشد ۹۸ اول ماه سه در صادرات مطلوب

 .کرد فراهم را همسایه کشورهای به ویژهبه غیرنفتی صادرات بیشتر هرچه توسعه زمینه توانمی مقررات



 

 

 سمت به را خود اهداف تجاری گذارسیاست که است شده سبب همسایه بازارهای گسترده نیازهای و جمعیت

 دهدمی نشان امسال خرداد به منتهی ماهسه تجاری آمارهای. کند متمرکز همسایگان بازارهای از سهم افزایش

 به نسبت و شده رو روبه ایمالحظه قابل جهش با ترکیه، یعنی غربی شمال همسایه به ایران صادرات که

 مقاصد سوم جایگاه در ترکیه مذکور، صادراتی جهش وجود با البته. است شده برابر 5 قبل سال مشابه مدت

 جای ایران صادراتی مقاصد دوم و اول هایرده در عراق و چین کشور دو همچنان و گرفته قرار ایران صادراتی

 .اندگرفته

 

 صادرات البته. است داشته رشد درصد 35 و 1۸ ترتیب به عراق و چین به ایران صادرات زمانی، دوره این در

 که است هاییمراقبت نیازمند کرد، ثبت را دالر میلیارد ۹ رکورد گذشته سال که عراق به ایران چشمگیر

 و افغانستان بازار که همچنان. نشود سیاسی و مقرراتی تجاری، اقتصادی، مخاطرات دستخوش و بماند پایدار

 افغانستان نقل وحمل مسیرهای توسعه با و طلبدمی ایویژه توجه آن، به ایران دالری میلیارد 6 ساالنه صادرات

 به باید دارد، همراه به را دریایی-ایجاده ترکیبی نقل وحمل مسیرهای به کشور این ترسهل دسترسی که

 .باشیم شرقی همسایه این بازار از خواهی سهم برای خود هایمزیت سایر تقویت دنبال

 

 چین، که است آن از حاکی نیز امسال بهار در کشور واردات وضعیت از شده منتشر آمارهای حال، عین در

 قرار بعدی هایرده در آلمان و هند و اندگرفته قرار ایران وارداتی مبادی سوم تا اول جایگاه در ترکیه و امارات

 سوریه به ایران صادرات ظرفیت است، نشده شکوفا خوبی به هنوز که ایبالقوه هایظرفیت از یکی. دارند

 روند داخلی، جنگ از پس که آورد شمار به خاورمیانه منطقه در نوظهور اقتصاد یک توانمی را سوریه. است

 مهندسی و فنی خدمات ویژهبه خدمات و کاال جدی متقاضی مدت، این در و کندمی طی را خود بازسازی

 آن در. ماست روی پیش گذشته، دهه 3 در آنها استقالل و میانه آسیای کشورهای تجربه میان، این در. است

 دیگر از نهایت در ولی گذاشت نمایش به کشورها این بازار به نفوذ برای خوبی هایحرکت آغاز در ایران زمان،

 شتاب سوریه و ایران تجارت تا کند کمک تجربه آن از گیریبهره که امید. ماند عقب خود ایمنطقه رقبای

 .بگیرد خوبی

 

 تحوالت همسایه، کشورهای به ایران صادرات هایظرفیت از گیریبهره و سازیفعال شناخت، خوشبختانه

 همواره ایران ،13۹1 ارزی شوک از پیش تا. است داشته دنبال به کشورها این با ایران تجاری تراز در بزرگی

 کشور یک عنوانبه ایران ترتیب این به. داشت خود همسایه کشورهای مجموع با منفی تجاری تراز



 

 در عدد این ولی شد شروع 13۹1 سال از تراز این شدن مثبت چند هر. شدمی شناخته منطقه کنندهمصرف

 یکی در اما. بود نشده ثبت ایران ایمنطقه واردات و صادرات بین عمیقی شکاف و داشت نوسان پایین ارقامی

 میلیارد ۹ مثبت حدود عراق و ایران تراز فقط اکنون که ایگونه به هستیم بزرگ شتابی شاهد اخیر، سال دو

 اختصاص پاکستان و افغانستان با ایران تجاری هایهمکاری به نیز یک و 3 به نزدیک ارقامی و است دالر

 امارات، کشور سه با صرفا همسایه، کشورهای با ایران خارجی تجارت سرجمع که است حالی در این. دارد

 10 از بیش فاصله. رسدمی دالر میلیارد 2 حدود رقمی به مجموعا که است منفی تراز دارای روسیه و ترکیه

 جدی کنندهتامین یک به ایران که دهدمی نشان واردات، به نسبت ایران ایمنطقه صادرات دالری میلیارد

 ایران هژمونی تواندمی روند این توسعه و تثبیت و است شده تبدیل منطقه تقاضای مورد غیرنفتی کاالهای

 .کند تضمین را نفت بدون آینده در

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرتاک نیوز
  :دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه

 سفر سه روز هیات اقتصادی استان بابل عراق به کرمانشاه 

  207444شناسه خبر 

13۹۸/05/2۸ 15:50:35  

 .داد خبر کرمانشاه به عراق بابل استان اقتصادی هیات روز سه سفر از کرمانشاه بازرگانی اتاق دبیر

 از اقتصادی و تجاری هیات: کرد اظهار کرمانشاه بازرگانی اتاق دبیر پناهی نیوز،داریوش فرتاک گزارش به

 .شوندمی کرمانشاه وارد( مرداد 2۹) فردا و داشت خواهند کرمانشاه به ایروزه سه سفر عراق بابل استان

 .دارند کرمانشاه در مختلفی کاری هایبرنامه پنجشنبه و چهارشنبه روزهای طی هیات این: داد ادامه وی

 صنایع کشاورزی، صنایع غذایی، مواد زمینه در استان صنعتی واحدهای از بازدید کرمانشاه بازرگانی اتاق دبیر

 روز برای: کرد تاکید و شودمی انجام چهارشنبه روز که برشمرد هابرنامه این جمله از را...  و پتروشیمی

 با دیدار ،B2B تخصصی هاینشست استان، اقتصادی فعاالن و تجار با عمومی هاینشست نیز پنجشنبه

 .است شده گرفته نظر در...  و استان مسئولین

 مصالح زمینه در وی همراه اقتصادی هیات و بابل بازرگانی اتاق رئیس از متشکل هیات این: کرد عنوان پناهی

 .است کشاورزی محصوالت و غذایی مواد ساختمانی،

 یکی عنوان به همواره اقتصادی و تجاری هایهیات پذیرش و اعزام اینکه بیان با کرمانشاه بازرگانی اتاق دبیر

 مبادالت توسعه و تعامل افزایش هابرنامه این از هدف: گفت شود،می دنبال کرمانشاه اتاق اصلی رویکردهای از

 .است ایران اصلی تجاری شرکای از یکی عنوان به عراق همسایه کشور با تجاری

 

 امکان افزایش پنج برابری دارد حجم ترانزیت ایران به عراق

 13۹۸مرداد  31

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حجم ترانزیت ایران به عراق می تواند تا پنج برابر میزان 

فعلی افزایش یابد، گفت: صادرات مواد اولیه به عراق، استفاده از مرزهای مشترک، پیگیری ایجاد مراکز تجاری 

https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-10/207444-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://www.irna.ir/news/83446650/حجم-ترانزیت-ایران-به-عراق-امکان-افزایش-پنج-برابری-دارد


 

 ۹رزی، توسعه گردشگری و واردات از عراق از جمله اقدام های مهم برای حفظ و افزایش صادرات در نوار م

  .میلیارد دالری ایران به همسایه غربی است

های ، کیوان کاشفی روز پنج شنبه در نشست مشترک فعاالن اقتصادی استانفرتاکبه گزارش خبرنگار 

کرمانشاه برگزار شد، افزود: سال گذشته افزایش چشمگیری  کرمانشاه و بابل عراق که در هتل پارسیان شهر

میلیارد دالر رسید که  ۹در میزان صادرات ایران به کشور عراق داشتیم و برای اولین بار حجم صادرات ما به 

 .حدود سه میلیارد دالر آن از از طریق کرمانشاه صورت گرفته است

نیازمند رویکردها و تعامالت جدیدی است که امیدواریم با او افزود: حفظ و افزایش صادرات ایران به عراق 

 .طرف عملیاتی شود 2نشست ها و سفرهای مشترک فعاالن اقتصادی 

 راهبردهای افزایش صادرات ایران به عراق

کاشفی در ادامه به چند راهبرد برای افزایش میزان صادرات ایران به عراق اشاره و اظهار کرد: در این زمینه 

واد اولیه به عراق و تالش برای افزایش سرمایه گذاری های مشترک و نیز استفاده از مرزهای صادرات م

 .مشترک با همسابه غربی مهم است

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین به سفر رئیس جمهوری ایران به عراق اشاره و عنوان کرد: 

طرف بوده  2عراق یکی از توافقات روسای جمهوری  ایجاد سه مرکز تجاری مشترک در سه نقطه مرز ایران و

 .که قرار است یکی از این نقاط تجاری در مرز کرمانشاه ایجاد شود

او واردات کاال از عراق را برای ایران بسیار مهم دانست و گفت: ما شرکت های اقتصادی زیادی در عراق داریم 

است که امیدوارم موانع و مشکالت پیش روی واردات و ارز الزم هم برای واردات کاال از این کشور موجود 

 .مرتفع شود

تواند تا پنج برابر افزایش پیدا کند، گفت: اقتصاد کاشفی با بیان اینکه ترانزیت فعلی بین ایران و عراق می

طرفه و حذف ویزا رشد چشمگیری داشته است و ما در  2گردشگری بین ایران و عراق نیز با توافق های 

مانشاه میزبان عراقی های زیادی هستیم که با هدف زیارتی، گردشگری و سالمت وارد استان می استان کر

 .شوند

به اعتقاد کاشفی، با توجه به درهم تنیدگی روابط ایران و عراق به زودی شاهد حذف ویزا برای مسافران 

 .طرف خواهیم بود 2



 

هستند، در باره استان بابل نیز گفت: این استان  او همچنین با بیان اینکه ایران و عراق کشورهای ثروتمندی

دارای قابلیت های اقتصادی زیادی که امیدوارم سفرهای هیئت های اقتصادی به افزایش سطح مبادالت بین 

 .استان منجر شود 2

 سفر هیات اقتصادی بصره به کرمانشاه

کرمانشاه میزبان یک هیات اقتصادی  های آتی نیز استانرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین گفت: در هفته

از استان بصره است و ما در تالشیم که در آینده پذیرای فعاالن اقتصادی و تاجران سایر استان های عراق با 

 .هدف توسعه اقتصادی استان کرمانشاه باشیم

ی ایجاد کاشفی از همه تاجران و فعاالن اقتصادی کرمانشاه هم خواست که از فرصت تعامالت مستقیم برا

 .بازار فروش و تولید به خوبی استفاده کنند

ها و های کرمانشاه و بابل برای آشنایی با ظرفیتدر ادامه نشست امروز، تاجران و فعاالن اقتصادی استان

طرف با هدف دستیابی به تفاهم، توافق و قرارداد به گفت و گو و رایزنی  2نیازهای کشاورزی و صنعتی 

 .مستقیم پرداختند

 

 :نایب رئیس اتاق بازرگانی عراق

 کنیمموردنیاز ایران را بدون دریافت سود تامین میکاالهای 
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اند کاالهایی که ایران به دلیل تحریم امکان واردات نایب رئیس اتاق بازرگانی عراق گفت: تاجران عراقی آماده 

  .آن را ندارد، تامین و بدون دریافت سود به ایران صادر کنند

های فاضل روز پنج شنبه در نشست مشترک فعاالن اقتصادی استان ، صادق هاشمفرتاک به گزارش خبرنگار

کرمانشاه و بابل عراق که در هتل پارسیان شهر کرمانشاه برگزار شد، افزود: در دیدار اخیر فعاالن اتاق بازرگانی 

( ایران هب عراق وارداتی کاالهای صادرات)مجدد عراق با سفیر و رایزن بازرگانی ایران در بغداد، موضوع صادرات

 عراقی تجار که دادیم پیشنهاد ما و شد مطرح ی تحریم است،اسالم جمهوری که کاالهایی برای ویژه به

 .دارند را کار این انجام برای الزم آمادگی

https://www.irna.ir/news/83446557/کالاهای-موردنیاز-ایران-را-بدون-دریافت-سود-تامین-می-کنیم
https://www.irna.ir/news/83446557/کالاهای-موردنیاز-ایران-را-بدون-دریافت-سود-تامین-می-کنیم


 

رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق گفت: گرچه دریافت سود از صادرات مجدد کاال بدون انجام ارزش افزوده 

است اما ما برای حفظ سطح روابط خود با ایران پذیرفتیم که بدون دریافت سود، صادرات در عراق ممنوع 

 .کاال به ایران را انجام دهیم؛ البته در حال پیگیری برای اصالح موانع قانونی این کار نیز هستیم

مونتاژ کاالهای  به گفته او، یکی دیگر از مواردی که در دیدار با مسئوالن کنسولگری ایران مطرح شد، تولید و

 .ایرانی در داخل خاک عراق بود که پیشنهاد دادیم خطوط تولید از ایران به عراق منتقل شود

به اعتقاد هاشم فاضل، این کار هم کمک به تولید کشور عراق و اشتغالزایی برای کارگران این کشور است و 

کالت ارزی و کاهش هزینه های حمل هم به تاجران ایرانی امکان دسترسی مستقیم به بازار هدف بدون مش

 .و نقل و موانع گمرکی است

سال معافیت مالیاتی و تضمین سود  20این مسئول عراقی عنوان کرد: طبق قوانین عراق تولیدکنندگان از 

صادراتی برخوردار هستند؛ ضمن اینکه ما آمادگی داریم شرکای عراقی را به تاجران ایرانی معرفی کنیم 

 .راه من مشتاق هستند که با فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه به توافق و تفاهم به برسندچنانچه هیئت هم

 پیگیری برای ایجاد سه منطقه آزاد در مرز ایران و عراق

طرف  2نایب رئیس اتاق بازرگانی عراق در ادامه گفت: در دیدار اخیر روسای جمهوری ایران و عراق تمایل 

 .میلیارد دالر مشهود بود 20ا سطح برای افزایش تبادالت تجاری ت

میلیارد دالر آن کاال و  ۹میلیارد دالر است که  12به گفته او، مبادالت تجاری ایران و عراق هم اکنون 

 .است گردشگری و برق گاز، نفت، بخش در هم دالر میلیارد سه

ایران و عراق را یکی از هاشم فاضل، ایجاد سه منطقه آزاد در قسمت های شمالی، مرکز و جنوب نوار مرزی 

طرف دانست و تاکید کرد: ما در اتاق بازرگانی عراق در حال پیگیری و فشار به  2 جمهوری روسای توافقات

دولت برای اجرای این بند از توافقنامه هستیم و تالش می کنیم تا موقعیت و مساحت این مناطق به بهترین 

 .شیوه اجرایی شود

اهبردی توصیف کرد و گفت: این استان در حوزه کشاورزی توانمندی های قابل او موقعیت استان بابل را ر

 .توجهی دارد از جمله در تولید خرما دارای رتبه دوم و در تولید ذرت جایگاه اول عراق را در دست دارد

 کرمانشاه هایفناوری و توانمندی تحسین

 سفر این برای توسعه سطح تجارت با ایران گفت: درهاشم فاضل با اشاره به تالش اتاق بازرگانی بابل و عراق 

تر از توانایی دادی از واحدهای صنعتی و ساختمانی استان کرمانشاه بازدید کردیم و در حالی که پیشتع از



 

های اقتصادی موجود تولیدکنندگان کرمانشاهی اطالع داشتیم اما دیروز از سطح باالی توانمندی و فناوری

 .شدیم در این استان مطمئن

های کرمانشاه و بابل پس از صحبت های نایب رئیس اتاق بازرگانی عراق، تاجران و فعاالن اقتصادی استان

طرف با هدف دستیابی به تفاهم، توافق و قرارداد  2ها و نیازهای کشاورزی و صنعتی برای آشنایی با ظرفیت

 .به گفت و گو و رایزنی مستقیم پرداختند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باختر
 سیر نزولی رتبه بیکاری کرمانشاه با تدبیر دولت
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 ایران، آمار مرکز جدید گزارش اعالم دنبال به بیکاری نخست سکوی از کرمانشاه آمدن پایین -ایرنا -کرمانشاه

 اکنون هم که آنچه و است گذاری سرمایه برای استان به بهتر نگرش موجب و کار و کسب فضای بهبود گویای

 .است بیکاری نرخ شدن رقمی تک تحقق تا مسیر این در حرکت دارد اهمیت

 بهار در کرمانشاه بیکاری نرخ ایران، آمار مرکز سوی از شده ارائه آمار ترینتازه در ایرنا، خبرنگار گزارش به

 در را کرمانشاه و دهدمی نشان کاهش درصد 4.7 قبل سال بهار به نسبت که شد اعالم درصد 14.7 امسال

 بیکاری نخست سکوی از استان اکنون و داشته را بیکاری نرخ کاهش بیشترین که داد قرار هاییاستان ردیف

 همت کنار در استان ارشد مسووالن و دولت های سیاست بودن ثمربخش گویای که رسیده پنجم رتبه به

 .است آفرینی اشتغال برای تولیدکنندگان

 شد اعالم مدون ای برنامه قالب در و است استان در دولت اقتصادی تیم اصلی های اولویت جزء اشتغال ایجاد

 واحدهای از حمایت پذیر، آسیب اقشار به توجه گذار، سرمایه جذب کار، و کسب فضای بهبود برای تالش که

 پرتوان های ظرفیت به بهادادن و اشتغالزایی مانده مغفول های ظرفیت به توجه راکد، نیمه و راکد صنعتی

 .است گرفته قرار استان اقتصادی حوزه کار دستور در استان تجاری مرزهای و کشاورزی و گردشگری

 تسهیل ستاد و گذاری سرمایه و اشتغال متعدد های کارگروه اشتغالزایی، ی برنامه و اهداف این اعالم دنبال به

 شود می مطرح اقتصادی واحدهای مشکالت شود، می برگزار استان مسووالن سایر و ارشد مدیران حضور با

 کرمانشاه دیگر سال 2 تا بتواند اصالحات این شاید تا شود می انجام محور صادرات صنایع رشد برای تالش و

 .کند تبدیل اشتغالزایی و گذاری سرمایه برای جذاب استانی به را

 کشاند عقب به را بیکاری که عواملی

 در کشور کل بیکاری نرخ: داشت اظهار ایرنا، با گو و گفت در کرمانشاه رازی دانشگاه دانشگاه اساتید از یکی

 استان در و کرده پیدا انتقال درصد 10 کانال به درصد 12 کانال از و داشته کاهش درصد 1.3 امسال بهار

 .است داشته کاهش درصد 4.7 میزان به که یافته کاهش درصد 14 کانال به درصد 1۸ کانال از نیز کرمانشاه



 

 است این دالیل ترین مهم از یکی: گفت چنین بیکاری نرخ کاهش دلیل خصوص در انگیزان دل سهراب دکتر

 این اکثر و کرده پیدا کاهش زیادی بسیار تاحد مصرفی کاالهای واردات یا و ندارد وجود کشور در واردات که

 .شود می تامین داخل در کاالها

 است شده هدفمند تولید برای خصوصی بخش

 می مراجعه خصوصی بخش به ندارد ارز دولت که است این در بیکاری نرخ کاهش دلیل دومین وی، گفته به

 .شود صرف کشور داخل در صادرات از حاصل پول تا کند می ترغیب صادرکردن به را بخش این که کند

 کسب بهتر فرصت فعالیت، و کارکردن برای خصوصی بخش تا شده موجب عوامل این همه است، معتقد وی

 .کرد یاد نرخ کاهش دالیل ترین مهم از یکی عنوان به موضوع این از توان می که کند

 ای عمده بخش استان این در که چرا دارد نمود بیشتر کرمانشاه استان در مسئله این: داد ادامه انگیزان دل

 سیمان، گوجه، رب صنایع سرامیک، و چینی کاشی، صنایع به توان می که هستند محور صادرات صنایع، از

 .کرد اشاره غیره و فوالد پتروشیمی، و شیمیایی حوزه

 

 استان محور صادرات صنایع رشد

 اینکه یا و داخلی مسائل علت به استان صنایع از دیگری تعداد دیگر سوی از: داد ادامه دانشگاه استاد این

 رکود با حتی و اند نداشته رشد و کرده پیدا بیشتر محدودیت بوده داخلی محصول فروش و وارداتی اولیه مواد

 .اند داشته رشد محور صادرات صنایع عمده بخش اما اند شده مواجه

 اشاره استان در متعدد های بارندگی دنبال به دیم اراضی خیزی حاصل به سخنانش از دیگری بخش در وی

 .است برده باال را کشاورزی بخش اشتغال و تولید میزان که کرد

 رود می باال کشاورزی و صنعت بخش فعالیت که هنگامی: گفت کرمانشاه رازی دانشگاه علمی هیات عضو این

 .شود می بیشتر نیز خدماتی و تجاری های فعالیت حجم

 هزار 160 به نزدیک میزان این از: گفت شده ایجاد کشور کل در اضافه شغل هزار 370 اینکه بیان با وی

 همین به مربوط بیکاری کاهش و اشتغال افزایش از ای عمده بخش یعنی است، صنعت بخش به مربوط شغل

 هفت به نزدیک شود می کم بیکاری از که کرمانشاه در درصد هر ازای به که گفت توان می و است بخش

 .شود می اضافه شغل نفر هزار

 



 

     کرمانشاه رازی دانشگاه اقتصاد استان انگیزان دل سهراب

 شود گذاشته باز خصوصی بخش دست

 تا دارد، نگه باز اقتصادی های فعالیت برای را خصوصی بخش دست باید دولت براینکه تاکید با انگیزان دل

 نفت پول دولت اگر و دارد اشتغالزایی توان بخش این که چرا کنیم حرکت مسیر این در همچنان بتوانیم

 به تواند می بخش این نشود خصوصی بخش مزاحم واردات و نکند واردات صرف را پول این یا و باشد نداشته

 خصوصی بخش که محصوالتی از ای عمده بخش است این مشکل بیشترین که دهدچرا ادامه خود های فعالیت

 .بود واردات صورت به گذشته در کند تولید توانست می

 در را باور این و بگیرند پیش در را رویه همین باید استان اجرایی مدیران: داد ادامه اقتصادی نظر صاحب این

 ایمن، تولید به تا باشد داشته میدان باید و کند می آفرینی ارزش که است تولیدکننده که کنند نهادینه ذهن

 بهبود را خصوصی بخش کار و کسب فضای تا است مهم مسئله این و بپردازند ارزش این تر ارزان و تر سریع

 .کند کار بهتر بتواند تا دهیم

 بیکاری نرخ درصدی 4.7 کاهش شاهد نیز کرمانشاه در اینکه بیان با کرمانشاه بازرگانی اتاق اقتصادی مشاور

 هزار هفت ایجاد معادل را بیکاری نرخ درصد هر اگر استان این در: افزود است، توجهی قابل رقم که ایم بوده

 در ۹۸ سال بهار در شغل هزار 35 حدود باید استان در بیکاری کاهش میزان این برای کنیم، فرض شغل

 .باشد شده ایجاد استان

 در شغل تعداد این واقعا آیا که دارد وجود زیادی ابهامات منتقدین از بسیاری توسط زمینه این در: گفت وی

 .هستند مفید و ارزشمند همه نقدها این و خیر یا شده ایجاد کرمانشاه استان

 ادامه دارد، وجود استان بیکاری نرخ کاهش درصدی 4.7 عدد باره در که ابهاماتی به پاسخ در انگیزان دل

 روش کشور کل در بیکاری نرخ اعالم برای که است سال 20 ایران آمار مرکز که بگویم باید مورد این در: داد

 با و اساس همین بر بیکاری نرخ سالها این تمام در اما داریم انتقاد آن به اگرچه که دارد مشخصی شیوه و

 .است شده محاسبه فورمولها همین

 براساس بوده پایین یا و بوده باال بیکاری نرخ سالها این در اگر پس: گفت رازی دانشگاه اقتصاد استاد این

 را آن نتوانیم اکنون که است نداده رخ بیکاری نرخ محاسبه روش در تغییری و شده محاسبه روش همین

 .کنیم قبول

 بود زیرظرفیت یا و راکد صنعتی واحد توجهی قابل تعداد دارای کرمانشاه استان دیگر سوی از: کرد تاکید وی

 .نداشتند را شد می وارد قیمت ارزان دولتی ارز با که وارداتی کاالهای با رقابت امکان گذشته در که



 

 کاالهای نیست، دولت اختیار در کاالها این واردات برای قیمت ارزان دالر که اکنون است معتقد انگیزان دل

 .دارند بیشتری رقابت امکان استان تولید

 از که هستند محور صادرات صنایع استان صنایع عمده دیگر سوی از: کرد خاطرنشان دانشگاه استاد این

 سرامیک، و کاشی سیمان، نوشابه، انواع لبنی، محصوالت ها، شوینده گوجه، رب صنایع به توانمی آنها جمله

 هم که کرد اشاره...  و کابل برق، سیم چسب، اتومبیل، الستیک برای تولیدی نخ فلزی، مفتولهای فوالد،

 بیکاری نرخ کاهش از زیادی بخش و است شده بیشتر نیز آنها اشتغال و تولید میزان صادرات رونق با اکنون

 .واحدهاست این به مربوط

 اخیر سال 2 طی: افزود دارد، کشاورزی بخش در هم زیادی های پتانسیل کرمانشاه استان اینکه بیان با وی

 جمله از صنعتی زراعی محصوالت بخصوص کشاورزی بخش سمت به رغبت داشتیم خوبی های بارندگی که

 از بزرگی حجم هم کشاورزی هایفعالیت این و شده بیشتر....  و فرنگی گوجه زمینی، سیب علوفه، تولید

 .است داده اختصاص خود به را اشتغال ایجاد و اقتصادی هایفعالیت

 ناشی کشور کل در و کرمانشاه استان در بیکاری نرخ کاهش دهدمی نشان عوامل این مجموعه کرد تاکید وی

 شکل محور صادرات واحدهای و داخلی اقتصاد به دولت اتکای و دولت برای نفتی درآمدهای وجود عدم از

 .دارند کشور برای بیشتری ارزآوری که است گرفته

 رود می شاغل فرد دنبال به کمتر اجتماعی های آسیب

 اظهار جامعه در بیکاری مخرب پیامدهای و اثرات به اشاره با ایرنا، با گو و گفت در شناس جامعه یک ادامه در

 پیامدهای و اجتماعی های آسیب کفه رود باال فعالیت و اشتغال ترازوی کفه چه هر که است بدیهی: داشت

 .رود می پایین بیکاری کننده تخریب

 و باشد شاغل باشد، سرگرم باید نکند پیدا سوق بزهکاری و آسیب به فرد اینکه برای: داد ادامه نوابی بهرام

 روانی اختالالت و افسردگی موجب نشود اجتماعی آسیب ایجاد به منجر بیکاری حتی اگر و کند درآمد کسب

 .کند می غلبه وی بر خودبیگانگی از و سرخوردگی افسردگی بیکار، جوان یک و شود می فرد در

 شده اعالم آمار براساس: گفت کار و کسب فضای بهبود اجتماعی پیامدهای زمینه در اجتماعی پژوهشگر این

 یک در خوب تولید یک به رسیدن برای هستیم استان در تولید و اشتغال رشد شاهد ایران آمار مرکز سوی از

 که ایم نرسیده زمینه این در مطلوب نتیجه به هنوز ولی داریم نیاز انسانی نیروی به خدماتی و صنعتی واحد

 .شود بررسی موفقیت های علت و کد پیدا ادامه مسیر این باید



 

 سوی از و است آفرین اشتغال انسانی نیروی فعالیت و دارد نیاز انسانی نیروی به تولید رونق: داد ادامه نوابی

 چهارفصل دارد حاصلخیز خاک است، برخوردار اشتغالزایی متعدد های ظرفیت از کرمانشاه که دانیم می دیگر

 .است انسانی نیروی به وابسته آن همه که دارد صنایع و گردشگری حوزه در خاص های توانمندی و است

 در ما خروجی است، تاثیرگذار فرهنگی و اجتماعی مشکالت کاهش در بیکاری نرخ کاهش است، معتقد وی

 برنامه این باید و شوند می بیکار اکثراً که است جامعه نیازهای از بیشتر معموالً مختلف های رشته در دانشگاه

 دانشجو ندارد بازار و است کارایی فاقد که هایی رشته تا باشد صورت بدین زایی اشتغال راستای در ها ریزی

 متعدد های آسیب که ایم کرده اضافه جامعه به بیکار نیروی واقع در صورت این غیر در که نشود جذب آن در

 .دارد دنبال به

 کار و کسب فضای بهبود به استان مسووالن حساسیت

 استان امسال بیکاری نرخ آمار: گفت ایرنا به کرمانشاه کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس پایان در

 اصول همان بر آمار مرکز همان که چرا کرد تکذیب را آن توان نمی که داشته کاهش توجهی قابل میزان به

 جدید نرخ در اساس همان بر امسال کرده اعالم باال را استان بیکاری نرخ گذشته های سال در که ای شیوه و

 .ندارد وجود آن در ای شبهه و بوده شاهد را کاهش این

 استان مدیران شد تالش گذشته سال در: داد ادامه استان، در بیکاری کاهش دالیل خصوص در کاشفی کیوان

 در هدف این تحقق که چرا شوند حساس استان کار و کسب فضای بهبود به نسبت مربوطه های دستگاه و

 .است تاثیرگذار استان اقتصادی وضعیت بهبود

 است فعال کرمانشاه تسهیل کارگروه

 

 جلسات این: افزود دارد، را کشور تسهیل ستاد های کارگروه فعالترین از یکی کرمانشاه استان اینکه بیان با وی

 اعالم برای اقتصادی و صنعتی واحدهای و شود می برگزار کرمانشاه استاندار حضور با هفته در بار 2 تقریباً

 سطوح تمام در تکاپو موجب موضوع این که شود می اندیشی چاره آنان برای و آیند می جلسات این به مشکل

 .شود می اقتصادی

 شویم می مواجه بیکاری نرخ کاهش با معموالً بهار فصل در که کرد عنوان دیگر زاویه از بررسی با کاشفی

 دیگر سوی از و شواهد و دالیل این به توجه با و شویم می مواجه فصل این در بیشتر فعالیت و کار با چراکه

 .ایم شده استان در بیکاری نرخ کاهش شاهد عملکردمناسب و استان در موقع به اعتبارات جذب به باتوجه

 کار و کسب فضای در صعود پله ۹



 

 بخواهیم اگر شد، یادآور ایم، داشته صعود پله ۹ گذشته فصل در کار و کسب فضای زمینه در اینکه بیان با وی

 استان اقتصادی متعدد های حوزه به باید یابیم دست بهتری نرخ به و کنیم حرکت مسیر این در همچنان

 که بود خواهد اشتغالزا شود نگاه جدیت با آنها به اگر و مانده مغفول ها حوزه برخی چراکه کنیم بیشتر توجه

 .است کرمانشاه در ساز و ساخت و فنی عمرانی خدمات ها حوزه آن از یکی

  کرمانشاه استان معادن و صنایع بازرگانی، اتاق رییس کاشفی کیوان

 دارد ضرورت اشتغال مانده مغفول های حوزه به توجه

 تولید به متعددی های کارخانه که چرا است بخش این در اشتغال از عظیمی خیل: داد ادامه مسوول این

 بتوانیم و کنند ایجاد بخش این در بهبودی بتوانند مربوطه های ارگان اگر و دارند اشتغال ساختمانی مصالح

 .شود می بزرگی اشتغال موجب هم و شود می متحول شهر چهره هم دهیم استان ساز و ساخت به رونقی

 کشاورزی حوزه: گفت و کرد یاد استان آفرین اشتغال های ظرفیت از دیگر یکی عنوان به گردشگری از وی

 ساله 2 تا یک و مدت میان ای برنامه و شود ویژه توجه ها حوزه این به اگر و دارد را ویژگی همین نیز استان

 در حرکت شاهد شده ایجاد تکاپوی با امیدواریم و است موثر فضا این بهبود در شود گرفته نظر در آن برای

 .شویم اشتغال نرخ شدن رقمی تک برای تالش و مسیر این

 نیست تقصیر بی بیکاری نرخ در فرهنگی مشکالت

 بارها: داشت اظهار دارد، فرهنگی مسائل در ریشه کرمانشاه بیکاری مشکالت از بخشی اینکه بیان با کاشفی

 و تکاپو بدون کشوری هیچ و باشند داشته آفرینی اشتغال برای بیشتری فعالیت باید مردم که ایم کرده اعالم

 بیکاری نرخ کاهش در که چرا کند پیدا ادامه سازی فرهنگ این امیدواریم که است نشده آباد مردمی مشارکت

 .است تاثیرگذار

 

 سند رونق تولید اتاق بازرگانی کرمانشاه در حال ملی شدن است
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ی، سند یکساله رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: با استفاده از نظر کارشناسان و فعاالن بخش خصوص -

رونق تولید استان را تدوین کردیم که تاکنون این سند چند بار در جلسات کشوری هم ارائه شده و اکنون در 

  .حال تبدیل شدن به یک الگو برای کل کشور است

https://www.irna.ir/news/83437642/سند-رونق-تولید-اتاق-بازرگانی-کرمانشاه-در-حال-ملی-شدن-است


 

مناسبت  به استان های رسانه خبرنگاران با خبری نشست در چهارشنبه روز کاشفی کیوان ایرنا؛ به گزارش

 پرهیز گوییکلی از سند این در اینکه بیان با ت روز خبرنگار در سرسرای اجتماعات اتاق بازرگانیگرامیداش

 استان بودجه و برنامه سازمان و بازرگانی اتاق: شد یادآور است، مشخص آن در دستگاه هر وظیفه و شده

 .اختتامیه را نیز تدوین کنیمن سال، سند پایا در بتوانیم امیدواریم و هستند سند این اجرای پایش مسئول

های اصلی اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و ... نیز اکنون بر وی با بیان اینکه پایش برخی از شاخص

های اجرایی مرتبط با حوزه بازرگانی است، تاکید کرد: اخیرا نیز از سوی اتاق ایران عملکرد دستگاه عهده اتاق

ش شد که متاسفانه کرمانشاه در این زمینه جایگاه خوبی نداشت و اقتصادی در سطح ملی و استانی سنج

 .جزء دو سه استان آخر کشور بودیم که باید فکری به حال این موضوع کرد

 حذف صفر از پول ملی کارساز نیست

هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور تولید  500رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه گفت: تا زمانیکه ساالنه 

 .شود حذف صفر از پول ملی کشور موثر نخواهد بودمی

 از یکی صفر چهار حذف: کرد اظهار داریم، فراوانی اقتصادی هایچالش کشور در اینکه بیان با کاشفی

 .است کشور کنونی اقتصادی مسائل ترینسطحی

زند، ادامه داد: د پول و نقدینگی در کشور که به ایجاد تورم دامن میوی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تولی

سال یک صفر جدید  10شود که با این روند هر هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور تولید می 500ساالنه 

 .سال دیگر دوباره باید همین طرح حذف چهار صفر از پول ملی را اجرا کنیم 40شود و به پول ملی اضافه می

ایران، برای حل این مشکالت ابتدا باید جلوی تولید پول را بگیریم و برای   به گفته عضو هیات رئیسه اتاق

 .شود اصالح کشور بانکی ساختار باید هم این منظور

های کاشفی همچنین رفع سایر مشکالت اقتصادی کشور را نیازمند تصمیمات بزرگ دانست که باید از رده

 .گفت: برای اجرای چنین تصمیماتی باید به سرمایه اجتماعی که در کشور داریم تکیه کنیمباال آغاز شود و 

های اجتماعی در کشور هم تاکید رئیس اتاق کرمانشاه بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل

 .مکرد و افزود: باید این نگاه که منتظر بمانیم دولت برای ما کاری انجام دهد را کنار بگذاری

های مالی و ... مواجه است و بیش از سه میلیون کارمند دولتی روی وی با بیان اینکه دولت با محدودیت

های دستش مانده، عنوان کرد: دولت باید در شرایطی که با محدودیت مواجه است فضا را برای فعالیت تشکل

 .خصوصی و اجتماعی بازتر کند



 

 

 آیدر کاغذ میتومانی، ثبات به بازا 4200با حذف ارز 

 زمانی مقطع یک در: افزود و داشت کاغذ مشکالت به هم ایاشاره ادامه در ایران  عضو هیات رئیسه اتاق

تومان برای واردات این محصول نیز  4200 ارز اختصاص که بود شده مافیایی و مشکالت درگیر کاغذ توزیع

 .زدبه مشکالت دامن می

های پس از آن باعث شد بسیاری از تومانی برای کاغذ و نظارت 4200کاشفی معتقد است تخصیص ارز 

 .زدواردکنندگان معتبر دیگر سراغ واردات کاغذ نروند و این امر نیز به مشکالت حوزه کاغذ دامن می

تومانی برای کاغذ وجود دارد، افزود: این امر اگرچه ایجاد  4200وی با اشاره به تصمیماتی که برای حذف ارز 

کند و امیدواریم با این متی را به دنبال دارد اما به ثبات بازار که از قیمت مهمتر است کمک میسطوح قی

 .روند به زودی شاهد ثبات بازار کاغذ باشیم

 ها برویمباید به سمت تجمیع چاپخانه

 وابسته صنایع و کاغذی چاپ هرحال به که کرد فراموش نباید را نکته یک: کرد تاکید کرمانشاه  رئیس اتاق

شوند زیرا کاغذ در حال حذف شدن از گردونه بسیاری از تی مواجه میمشکال با زود یا دیر کاغذ ورق به

 .دهدارتباطات است و کم کم جای خود را به فضای مجازی می

 .دانست هاچاپخانه تجمیع را شرایط این در کاغذ و کاشفی راهکار حفظ صنایع مرتبط با چاپ

ها چندین بار در استان کرمانشاه مطرح شده اما اجرا نشده است، ضوع تجمیع چاپخانهوی با بیان اینکه مو

های استان در قالب هفت، هشت چاپخانه بزرگ و مدرن تجمیع شود که در این ادامه داد: باید همه چاپخانه

ود خواهد میلیارد تومان برای این واحدها وج 10گذاری و تهیه تجهیزات تا چند صورت هم امکان سرمایه

 .توانیم به قطب ارائه خدمات در زمینه صنعت چاپ در غرب کشور تبدیل شویمداشت و هم می

های قدیمی ها و دستگاهکاشفی خاطرنشان کرد: کار کردن در صنعت چاپ با سبک و سیاق کنونی چاپخانه

 .و معمولی دیگر توجیه ندارد

 ماندازی انجمن صاحبان مطبوعات استان هستیپیگیر راه

ها انجمن تشکل زیرمجموعه اتاق کرمانشاه هم خبر داد و گفت: یکی از این تشکل 2اندازی وی از راه

 .تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن حیوانی بود



 

اندازی این تشکل شد و ادامه های روغن حیوانی کرمانشاه یاد کرد که باعث راهرئیس اتاق کرمانشاه از ظرفیت

المللی در حال کار کردن بر روی روغن حیوانی هستند و اگر بتوانیم استانداردهای بینداد: تیم کارشناسی 

شود این روغن را کسب و آن را در چند نمایشگاه خارجی عرضه کنیم حتما جایگاه روغن حیوانی متحول می

 .و به جای آن دالر وارد کرمانشاه خواهد شد

احساس کردیم صنایع دستی  :هم خبر داد و اضافه کرداندازی انجمن صنایع دستی استان کاشفی از راه

 .استان نیز باید از حوزه دولتی خارج و به متولیان امر سپرده شود

اندازی انجمن جوانان کارآفرین استان نیز هستیم که با استقبال خوبی مواجه بوده وی اظهار کرد: به دنبال راه

 .است

اندازی انجمن صاحبان مطبوعات کرمانشاه، افزود: گیری برای راهعضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به پی

ها و ساختار کلی آن و تالش برای حضور نشریات اندازی این انجمن تعیین چارچوبیکی از دالیل تاخیر در راه

 .و مطبوعات معتبر و تایید صالحیت شده در این انجمن بود که کار اکنون به خوبی پیش رفته است

تری دانستیم و از همین اندازی این انجمن را نیازمند کار کارشناسی دقیقشان کرد: به عالوه راهکاشفی خاطرن

 .اندازی آن پرهیز کردیمرو از تعجیل در راه

اندازی این انجمن عمدتا تقویت بعد اقتصادی نشریات و مطبوعات است، گفت: وی با بیان اینکه هدف از راه

 .ن بخواهد انجام شود با همکاری فعاالن عرصه مطبوعات خواهد بودهر اقدامی در راستای این انجم

 

 رسانه ها به کمک توسعه استان بیایند

...  و فرهنگی ها در توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی،رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه از نقش مهم رسانه

و مسئولین هستند و باید با استفاده از  ها واسطه اصلی بین مردمرسانه :داد ادامه و کرد یاد استان در نیز

 .بخش به توسعه استان کمک کنند 2ظرفیت هر 

 .وی معتقد است این توسعه، ایجاد اشتغال، ثروت، رفاه و ... را نیز به دنبال خواهد داشت

: کرد عنوان و شد کشور فعلی شرایط در ها به مسائل اقتصادی بخصوصکاشفی خواستار توجه بیشتر رسانه

کنند سمت منفی شدن است را با جدیت و حساسیت دنبال می به هم عمدتا که اقتصادی نوسانات مردم امروز

 .ها وظیفه دارند با انتشار نظرات علمی و منطقی به کمک جامعه بیایندو رسانه



 

مشکالت زیادی وی با بیان اینکه نشریات مکتوب طی یکسال اخیر به دلیل مشکالت کاغذ، زینک، فیلم و ... با 

مواجه بودند، ابراز امیدواری کرد این مشکالت هرچه زودتر مرتفع شود تا مطبوعات بتوانند بدون دغدغه به 

 .رسالت اصلی خود که نشر اطالعات صحیح برای مردم است بپردازند

 .در ادامه این نشست، اصحاب رسانه کرمانشاه نیز به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود پرداختند

 

 هیات اقتصادی عراق به کرمانشاه می آید
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دبیر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمانشاه، از سفر سه روزه هیات اقتصادی استان بابل عراق به 

  .کرمانشاه خبر داد

 .شودمی کرمانشاه وارد داریوش پناهی گفت: این هیات تجاری و اقتصادی فردا

 .های کاری مختلفی در کرمانشاه دارندوی ادامه داد: این هیات در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برنامه

، صنایع دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه بازدید از واحدهای صنعتی استان در زمینه مواد غذایی، صنایع کشاورزی

شود و تاکید کرد: برای روز ها برشمرد که روز چهارشنبه انجام میپتروشیمی و ... را از جمله این برنامه

، دیدار با مسئولین  های تخصصیهای عمومی با تجار و فعاالن اقتصادی استان، نشستپنجشنبه نیز نشست

 .استان و ... در نظر گرفته شده است

ات متشکل از رئیس اتاق بازرگانی بابل و هیات اقتصادی همراه وی در زمینه مصالح پناهی عنوان کرد: این هی

 .ساختمانی، مواد غذایی و محصوالت کشاورزی است

های تجاری و اقتصادی همواره به عنوان یکی دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه اعزام و پذیرش هیات

ها افزایش تعامل و توسعه مبادالت شود، گفت: هدف از این برنامهل میاز رویکردهای اصلی اتاق کرمانشاه دنبا

 .تجاری با کشور همسایه عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی ایران است

 

 

https://www.irna.ir/news/83443239/هیات-اقتصادی-عراق-به-کرمانشاه-می-آید


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهریور



 

 باشگاه خبرنگاران جوان
 

 13۹۸شهریور  13

 گردشگری و صنایع دستی ظرفیت اصلی کشور 

بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه امروز گردشگری و صنایع دستی ظرفیت اصلی رئیس اتاق 

  .کشور است، گفت : باید کرمانشاه را وارد حلقه اول گردشگری کشور کنیم

کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه امروزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 

سال در کشور کار کردیم و امروز زمان  30ها حوزهلی کشور تبدیل شده،گفت : در سایر دستی به ظرفیت اص

 .ها تمرکز کنیمبخشآن رسیده که بر این 

 .ها با هر میزان درآمد باز کرده استاو گفت : اکنون گردشگری جای خود را در سبد همه خانوار

دشگران زیادی از سراسر جهان است و اقبال خوبی او افزود: از سوی دیگر امروز کشور ایران میزبان حضور گر

 .ها مانند عمان، سوریه، عراق و... برای حضور در ایران وجود دارداز سوی برخی کشور

های تولید عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: این گردشگران در داخل ایران پول خرج کرده و کاال

ها استفاده پس برای کشور ثروت به همراه دارند و باید از ظرفیت آن برند،خرند و با خود میداخل ما را می

 .کنیم

 .آیندهای مختلف گردشگری مذهبی، تفریحی و... به ایران میکاشفی گفت: این گردشگران در زمینه 

های شمالی به مقاصد اصلی این های کشور مانند اصفهان، مشهد و استانوی با بیان اینکه برخی از استان

ها ها از دیرباز حلقه اول گردشگری کشور بودند که تعداد آنگردشگران تبدیل شده اند، گفت: برخی از استان

هایی مانند همدان و سیستان و بلوچستان نیز با سرعت قابل توجهی در در حال اضافه شدن است و استان

 .حال پیوستن به این موضوع هستند

اید کرمانشاه را نیز وارد این حلقه کنیم تا از مزایای حضور گردشگران رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: ب

 .بهره نمانیمداخلی و خارجی در استان بی



 

های زیادی برای استقبال از گردشگران دارد، توریسم درمانی را یکی کاشفی با بیان اینکه کرمانشاه ظرفیت

 .ها برشمرداز مهمترین این مزیت

ن و از جمله استان کرمانشاه خدمات سالمت با قیمت مناسب و کیفیت عالی در اختیار او افزود: امروز در ایرا

های جانبی این موضوع مانند حمل و نقل هوایی و... نیز در استان فراهم گردشگران است، اما باید زیرساخت

 .شود

گفت: فرهنگ  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از ظرفیت گردشگری روستایی استان هم یاد کرد و

 .تواند برای گردشگران جذاب باشدها و... همگی میروستاها، پوشش آن

کاشفی با اشاره به اینکه دیدن مواردی مانند آب و سنگ و... دیگر به تنهایی برای گردشگران جذاب نیست، 

 .گفت: باید به دنبال سمبل سازی برای گردشگران باشیم

در کرمانشاه هم یاد کرد که با محوریت گردشگری روستایی است و  2020او از برپایی رویداد گردشگری 

گیری ها جلسه کارشناسی و بهرهگفت: معتقدم این رویداد اکنون فقط در حد ایده است و باید با برگزاری ده

ده هایی از این دست بودند، بتوانیم به بهترین شکل از آن استفاهایی که میزبان رویداداز تجربیات دیگر استان

 .کنیم

های کمیسیون گردشگری هم یاد کرد و گفت: این کمیسیون بر سه رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از کارکرد

 .محور گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی فعالیت دارد

هایی را تعریف کرد، افزود: برای مثال توان برای هریک از این سه محور زیرشاخهکاشفی با بیان اینکه می

ها در این کمیسیون های زیادی دارد که باید به آنقابلیت ...انشاه در زمینه فرش، توریسم گردشگری وکرم

 .بپردازیم

او گفت: در برخی موارد ما پیشنهاداتی را برای بررسی بیشتر و مشاوره گرفتن به اعضای کمیسیون گردشگری 

 .خود را به هیات رئیسه اتاق ارائه دهد تواند پیشنهاداتدهیم و در برخی موارد کمیسیون میارائه می

بندی شود و منسجم باشد تا عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: این پیشنهادات حتما باید اولویت 

 .های پخته و عملیاتی به دست آوردبتوان از دل آن برنامه

ملی است و اگر بتوانیم در هر سال  ای و سپساو افزود: رویکرد اصلی این کمیسیون نیز ابتدا استانی و منطقه

چند کار اجرایی خوب از دل این کمیسیون بیرون بیاوریم بسیار مثبت خواهد بود و نتیجه آن ایجاد اشتغال 

 .و ثروت برای استان است



 

توانیم های مختلف استان دارد، گفت: میها و کارگروهکاشفی با بیان اینکه اتاق بازرگانی وزن زیادی در کمیته

 .ها مطرح کنیمیشنهادات کمیسیون گردشگری را در این کارگروهپ

توانیم این پیشنهادات را در کمیته گردشگری استان، جلسات شورای رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: می

تر در جلسات اتاق ایران مطرح گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار و حتی در بعد کالن

 .کنیم

ا بیان اینکه کمیسیون گردشگری متشکل از سه ضلع بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش علمی کاشفی ب

شامل اساتید دانشگاه است، گفت: اگرچه باید از ظرفیت بخش دولتی هم استفاده کنیم، اما تمرکز اصلی باید 

مند با بخش خصوصی باشد و در جلسات کمیسیون به فراخور موضوع جلسه از حضور مسئولین هم بهره 

 .شویممی

 .های عظیم صنایع دستی هم یاد کرد که نباید از آن غافل شویمکاشفی در پایان از ظرفیت

بابک ترابی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به نامگذاری امسال با نام رونق تولید،  

به حوزه گردشگری و صنایع دستی هم شود و مربوط گفت: این رونق تولید فقط به حوزه صنایع محدود نمی

 .هست

تواند جزو حلقه اول های استان کرمانشاه در حوزه گردشگری و صنایع دستی و اینکه میاو با تاکید بر ظرفیت

گردشگری کشور باشد، گفت: ابتدا باید به این باور برسیم که گردشگری برای استان ثروت آفرین است و این 

 .ئولین ایجاد شودباور بین مردم و خصوصا مس

های مختلفی زیر مجموعه اتاق است نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تشکل

هایی که در پردازد، گفت: از سوی دیگر ایدهها میگری آنکه به بررسی مسائل بخش خصوصی و مطالبه

 .ره بدهدتواند به بخش دولتی هم مشاوشود میها مطرح میکمیسیون

اندازی شده و های مختلف گردشگری، انرژی، صنعت، حمل و نقل و... راهها در بخشاو گفت: این کمیسیون

 .های اتاق ایران هم حضور دارندها درکمیسیوننمایندگانی از این کمیسیون

فراموش کرد اتاق بازرگانی البته نباید  :گرایانه دانست و افزودهای توسعهها را بستری برای ایدهترابی کمیسیون

ای برای سه قوه های آن عمدتا بعد مشاورهنماینده بخش خصوصی است و مسئولیت اجرایی ندارد و فعالیت

 .دارد

های دولتی برقرار است و از ظرفیت کارشناسان هم استفاده ها تعامل خوبی هم با بخشاو گفت: در کمیسیون

 .خواهد شد



 

بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه کمیسیون گردشگری فقط محدود به اعضای رئیس کمیسیون گردشگری اتاق 

 . کنیمهای سایر کارشناسان نیز استقبال میاتاق نیست، افزود: از ایده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 میلکان
 

   04:05 - 13۹۸شهریور  16شنبه  

   : 7۸0۸کد خبر 

  :رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 شوداندازی میصنایع کرمانشاه رتبه بندی می شوند/تا پایان شهریور مرکز رتبه یندی راه

بندی اتاق کرمانشاه تا پایان شهریور خبر داد و رئیس اتاق کرمانشاه از راه اندازی مرکز رتبه

 .بندی شودواحد برتر و صاحب برند استان رتبه 100تا  ۵0گفت: امیدواریم تا پایان سال 

ها و شرکت بندیرتبه اینکه بیان با کاشفی کیوان ، آنالین میلکان خبری پایگاه خبرنگار گزارش  به

شود، ادامه داد: متاسفانه ایران از جمله واحدهای تولیدی با جدیت در کشور و استان کرمانشاه پیگیری می

بندی شدند، رتبهبندی میهای فنی و مهندسی که از گذشته رتبهست که به جز شرکتمعدود کشورهایی ا

 .خاصی در زمینه واحدهای تولیدی و صنعتی ندارد

عضو هیات رئیسه اتاق ایران از تمهیداتی که اخیرا با همکاری اتاق ایران و هم وزارت صنعت، معدن و 

ی کشور اندیشیده شده یاد کرد و افزود: در کرمانشاه هابندی واحدهای تولیدی و شرکتتجارت برای رتبه

 .بندی واحدها به عنوان یک تکلیف به اتاق بازرگانی سپرده شده استنیز بر اساس سند رونق تولید رتبه

ها هم یاد کرد و با بیان اینکه هر یک از این واحدها گرید و بندی صنایع و شرکتهای رتبهکاشفی از مزیت

ای را از توان بر اساس این درجه امتیازات ویژهکنند، تاکید کرد: میبندی دریافت میبهدرجه خاصی در رت

 .دستگاه های مختلف برای واحدها در نظر گرفت

وی عنوان کرد: برای مثال واحدی که درجه اول و طالیی را کسب کرده از نظر حساب های مالیاتی، 

 را اسنادش باید … و اجتماعی تامین مالیات، مانند هایی دستگاه و است شده بررسی …شفافیت مالی و 

 .برای این واحد در نظر بگیرندVIP مسیر یک و بپذیرند

های بازرگانی برای طوالنی به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، از سوی دیگر یکی از الزامات صدور کارت

 .بندی از سوی واحدها استسال(، داشتن درجه رتبه 5تا  3مدت )

بندی اتاق ایران از چندی قبل فعالیت خود را آغاز کرده، ابرازامیدواری کرد ی با بیان اینکه مرکز رتبهکاشف

 .بندی اتاق کرمانشاه باشیمتا پایان شهریور ماه شاهد راه اندازی مرکز رتبه

 .بندی نیز مشخص شده استوی افزود: مقدمات این کار فراهم و شرکت همکار در زمینه رتبه

واحد تاپ، اول و صاحب برند  100تا  50تاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان سال رئیس ا

https://www.milkanonline.ir/بایگانی/7808


 

 .بندی شونداستان رتبه

ای هم برای واحدها دارد، از در نظر گرفتن تخفیفاتی برای واحدهای بندی هزینهوی با بیان اینکه رتبه

 .های استان هم خبر دادتولیدی و شرکت

بندی خود به اتاق توانند از اوایل مهر ماه برای انجام امور رتبهواحدها و صنایع می کاشفی گفت: صاحبان

 .کرمانشاه مراجعه کنند تا کار آنها در کوتاهترین زمان انجام شود

 

 04:3۹ - 13۹۸شهریور  16شنبه 

  : رئیس اتاق کرمانشاه در کمیسیون گردشگری

 باید کرمانشاه را وارد حلقه اول گردشگری کشور کنیم

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه امروز گردشگری و صنایع دستی ظرفیت اصلی کشور است، گفت: باید 

 کرمانشاه را وارد حلقه اول گردشگری کشور کنیم

نالین، کیوان کاشفی در اولین جلسه دوره نهم کمیسیون گردشگری اتاق کرمانشاه با به گزارش میلکان آ

بیان اینکه امروز گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به ظرفیت اصلی کشور تبدیل شده است، اظهار 

 ز کنیمها تمرکسال در کشور کار کردیم و امروز زمان آن رسیده که بر این بخش 30ها کرد: در سایر حوزه

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اکنون گردشگری جای خود را در سبد همه خانوارها با هر میزان 

 .درآمد باز کرده است

وی ادامه داد: از سوی دیگر امروز کشور ایران میزبان حضور گردشگران زیادی از سراسر جهان است و اقبال 

 .برای حضور در ایران وجود دارد …، عراق و خوبی از سوی برخی کشورها مانند عمان، سوریه

عضو هیات رئیسه اتاق ایران یادآور شد: این گردشگران در داخل ایران پول خرج کرده و کاالهای تولید 

برند پس برای کشور ثروت به همراه دارند و باید از ظرفیت انها استفاده خرند و با خود میداخل ما را می

 .کنیم

 .آیندمی ایران به …های مختلف گردشگری مذهبی، تفریحی و گردشگران در زمینه به گفته کاشفی، این

های شمالی به مقاصد اصلی این گردشگران وی با بیان اینکه برخی از استان مانند اصفهان، مشهد و استان

تعداد آنها در ها از دیرباز حلقه اول گردشگری کشور بودند که تبدیل شده اند، تاکید کرد: برخی از استان

هایی مانند همدان و سیستان و بلوچستان نیز با سرعت قابل توجهی در حال حال اضافه شدن است و استان

 .پیوستن به این موضوع هستند

https://www.milkanonline.ir/بایگانی/7796


 

رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است باید کرمانشاه را نیز وارد این حلقه کنیم تا از مزایای حضور گردشگران 

 .بهره نمانیمداخلی و خارجی در استان بی

های زیادی برای استقبال از گردشگران دارد، توریسم درمانی را یکی کاشفی با بیان اینکه کرمانشاه ظرفیت

 .ها برشمرداز مهمترین این مزیت

وی خاطرنشان کرد: امروز در ایران و از جمله استان کرمانشاه خدمات سالمت با قیمت مناسب و کیفیت 

 …های جانبی این موضوع مانند حمل و نقل هوایی و است اما باید زیرساختعالی در اختیار گردشگران 

 .شود فراهم استان در نیز

عضو هیات رئیسه اتاق ایران از ظرفیت گردشگری روستایی استان هم یاد کرد و ادامه داد: فرهنگ روستاها، 

 ران جذاب باشدتواند برای گردشگ.باشد جذاب گردشگران برای میتواند همگی …پوشش آنها و 

 جذاب گردشگران برای تنهایی دیگربه …کاشفی با اشاره به اینکه دیدن مواردی مانند آب و سنگ و 

 .باشیم گردشگران برای سازی سمبل دنبال به باید: شد یادآور نیست،

در کرمانشاه و به طور مشترک با کردستان هم یاد کرد که با  2020وی از برپایی رویداد گردشگری 

محوریت گردشگری روستایی است و گفت: معتقدم این رویداد اکنون فقط در حد ایده است و باید با 

هایی که میزبان رویدادهایی از این گیری از تجربیات دیگر استانها جلسه کارشناسی و بهرهبرگزاری ده

 .به بهترین شکل از آن استفاده کنیمدست بودند بتوانیم 

رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه از کارکردهای کمیسیون گردشگری هم یاد کرد و گفت: این کمیسیون بر سه 

 .محور گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی فعالیت دارد

رد، افزود: برای مثال هایی را تعریف کتوان برای هریک از این سه محور زیرشاخهکاشفی با بیان اینکه می

های زیادی دارد که باید به آنها در این کمیسیون قابلیت …کرمانشاه در زمینه فرش، توریسم گردشگری و

 .بپردازیم

وی ادامه داد: در برخی موارد ما پیشنهاداتی را برای بررسی بیشتر و مشاوره گرفتن به اعضای کمیسیون 

تواند پیشنهادات خود را به هیات رئیسه اتاق ارائه کمیسیون می دهیم و در برخی مواردگردشگری ارائه می

 .دهد

بندی شود و منسجم باشد تا بتوان به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، این پیشنهادات حتما باید اولویت

 .های پخته و عملیاتی به دست آورداز دل آن برنامه



 

ای و سپس ملی است و اگر بتوانیم در ا استانی و منطقهوی اظهار کرد: رویکرد اصلی این کمیسیون نیز ابتد

هر سال چند کار اجرایی خوب از دل این کمیسیون بیرون بیاوریم بسیار مثبت خواهد بود و نتیجه آن 

 .ایجاد اشتغال و ثروت برای استان است

ان م دارد، یادآور شد: های مختلف استها و کارگروهکاشفی با بیان اینکه اتاق بازرگانی وزن زیادی در کمیته

 .ها مطرح کنیمتوانیم پیشنهادات کمیسیون گردشگری را در این کارگروهمی

توانیم این پیشنهادات را کمیته گردشگری استان، جلسات شورای گفت رئیس اتاق کرمانشاه تاکید کرد: می

 .اق ایران مطرح کنیمتر در جلسات اتو گوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار و حتی در بعد کالن

های ملی بسیار اثرگذار است، ادامه داد: تصمیم گیریوی با بیان اینکه پیشنهادات اتاق ایران در تصمیم

اخیر ارتقا سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه از جمله این موارد بود که به 

 .نتیجه رسید

ی متشکل از سه ضلع بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش علمی کاشفی با بیان اینکه کمیسیون گردشگر

شامل اساتید دانشگاه است، گفت: اگرچه باید از ظرفیت بخش دولتی هم استفاده کنیم اما تمرکز اصلی باید 

با بخش خصوصی باشد و در جلسات کمیسیون به فراخور موضوع جلسه از حضور مسئولین هم بهره مند 

 .شویممی

 .های عظیم صنایع دستی هم یاد کرد که نباید از آن غافل شویماز ظرفیتکاشفی در پایان 

در ادامه بابک ترابی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق کرمانشاه نیز با اشاره به نامگذاری امسال با نام رونق 

شود و مربوط به حوزه گردشگری و صنایع تولید، گفت: این رونق تولید فقط به حوزه صنایع محدود نمی

 .ستی هم هستد

تواند جز حلقه های استان کرمانشاه در حوزه گردشگری و صنایع دستی و اینکه میوی با تاکید بر ظرفیت

اول گردشگری کشور باشد، ادامه داد: ابتدا باید به این باور برسیم که گردشگری برای استان ثروت آفرین 

 .است و این باور بین مردم و خصوصا مسئولین ایجاد شود

های مختلفی زیر مجموعه اتاق است که ب رئیس کمیسیون گردشگری ایران در ادامه با بیان اینکه تشکلنائ

هایی که در پردازد، عنوان کرد: از سوی دیگر ایدهگری آنها میبه بررسی مسائل بخش خصوصی و مطالبه

 .تواند به بخش دولتی هم مشاوره بدهدشود میها مطرح میکمیسیون

 …های مختلف گردشگری، انرژی، صنعت، حمل و نقل و ها در بخشد: این کمیسیونوی تاکید کر

 دارند حضور هم ایران اتاق هایدرکمیسیون هاکمیسیون این از نمایندگانی: افزود شده، اندازیراه



 

د اتاق گرایانه دانست و عنوان کرد: البته نباید فراموش کرهای توسعهها را بستری برای ایدهترابی کمیسیون

ای برای های آن عمدتا بعد مشاورهبازرگانی نماینده بخش خصوصی است و مسئولیت اجرایی ندارد و فعالیت

 .سه قوه دارد

های دولتی برقرار است و از ظرفیت ها تعامل خوبی هم با بخشوی خاطرنشان کرد: در کمیسیون

 .کارشناسان هم استفاده خواهد شد

کرمانشاه با بیان اینکه کمیسیون گردشگری فقط محدود به اعضای اتاق رئیس کمیسیون گردشگری اتاق 

 .کنیمهای سایر کارشناسان نیز استقبال مینیست، تاکید کرد: از ایده

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون گردشگری اتاق به بیان نظرات و پیشنهادات خود برای توسعه 

 .گردشگری استان پرداختند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تابناک
 

  777۹1۸ :کد خبر

 

 13۹۸شهریور  14

 رایی کشور های اجکسب رتبه دوم اتاق بازرگانی کرمانشاه در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه

های اجرایی مرتبط با فضای کسب و کار کشور رتبه اتاق بازرگانی کرمانشاه در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه

 های بازرگانی کشور کسب کرد دوم را بین اتاق

های اجرایی مرتبط با فضای کسب و کار کیوان کاشفی با اعالم این خبر گفت: طرح ارزیابی عملکرد دستگاه

 .از سوی مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران انجام و نتایج آن منتشر شد ۹7در سال 

ای که عدد های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفت به گونهوی ادامه داد: در این طرح شاخص عملکرد دستگاه

 .ها استبیانگر نارضایتی از عملکرد دستگاه 10یک بیانگر رضایت کامل وعدد 

های کشور جایگاه دوم را بین اتاق 3.14ه خاطرنشان کرد: اتاق کرمانشاه با کسب عدد رئیس اتاق کرمانشا

 .بعد از قزوین کسب کرد

کاشفی این عملکرد را حاصل تعامل خوب اتاق بازرگانی با بخش خصوصی استان دانست و تاکید کرد: اتاق 

بررسی آنها برای برطرف  کرمانشاه به صورت مستمر در حال اخذ پیشنهادات و مشکالت بخش خصوصی و

 .کردن مشکالت است

وی یادآور شد: مشکالت بخش خصوصی را در جلسات شورای گفت وگو بخش خصوصی مطرح وبه اطالع 

کنیم تا در سطح رسانیم و اگر نیاز باشد مشکالت را به اتاق ایران نیز منعکس میهای اجرایی میدستگاه

 کالن پیگیری شود

 

 

 

 

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/777918/کسب-رتبه-دوم-اتاق-بازرگانی-کرمانشاه-در-طرح-ارزیابی-عملکرد-دستگاههای-اجرایی-کشور


 

 ایرنا
 

 شودمرز سومار بزودی بازگشایی می

 13۹۸شهریور  11

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت: مرز سومار به دستور دولت عراق  -ایرنا -کرمانشاه

اند، به زودی ه مقامات کشورمان و استان کرمانشاه با مسئوالن عراقی داشتههایی کبسته شده اما با رایزنی

  .شاهد بازگشایی این مرز خواهیم بود

کیوان کاشفی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: علت بسته شدن مرز سومار مشکالت و تخلفات 

 .تعطیلی آن و جابجایی مسئوالن کرده استپرسنل عراقی در این مرز بوده که دولت عراق را مجبور به 

او اظهار داشت: بسته شدن این مرز خبر خوبی برای استان کرمانشاه نیست زیرا بخش خصوصی و دولتی ما 

گذاری بزرگی را در این مرز انجام داده و سومار پنجره ورود تجاری استان به بخش میانی و جنوب سرمایه

 .عراق است

مرداد به  2۸مدیریت مرز سومار در طرف عراقی، این مرز به صورت رسمی از روز به دلیل تخلفات متعدد 

 .شد بسته وزیر عراقدستور عادل عبدالمهدی، نخست

باالفاصله پس از تعطیلی سومار، مثنی تمیمی استاندار دیالی عراق و هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در مرز 

و تجهیز زیرساخت های این مرز، به ضرورت بازگشایی سریع آن سومار دیدار کردند و با تاکید بر تکمیل 

 .اشاره کردند

استان  2استاندار کرمانشاه در این دیدار گفت: بسته شدن سومار خسارت های اقتصادی متعددی برای 

 .استان به سمت افزایش مبادالت اقتصادی باشد 2کرمانشاه و دیالی خواهد داشت و باید رویکرد هر 

 .کیلومتری شهر قصرشیرین واقع شده است ۹0کیلومتری گیالنغرب و  67مرز سومار در فاصله 

 15در آن سوی مرز و در عراق، نزدیک ترین شهر به سومار، شهر مَندلی از توابع فرمانداری بلدروز است که 

 .کیلومتر با سومار فاصله دارد

https://www.irna.ir/news/83461618/مرز-سومار-بزودی-بازگشایی-می-شود
https://www.irna.ir/news/83461618/مرز-سومار-بزودی-بازگشایی-می-شود
https://www.irna.ir/news/83461618/مرز-سومار-بزودی-بازگشایی-می-شود


 

تر کرده است و اکنون بیشتر کاالهای صادراتی به اهبازارچه مرزی سومار فاصله حمل کاال را به بغداد کوت

 .شودهای شرقی عراق از این معبر صادر میاستان

 

 بخشی از صنایع کرمانشاه استعداد بازاریابی ندارند

 13۹۸شهریور  13

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمانشاه با بیان اینکه بخشی از صنایع و واحدهای  -ایرنا -کرمانشاه

تولیدی استان استعداد الزم را در زمینه بازاریابی ندارند، گفت: اتاق بازرگانی استان در این راستا در حال 

  .مطالعه برای ایجاد یک مرکز رشد صادرات است

شفی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر بتوانیم با آموزش و هدایت ساالنه پنج کیوان کا

ایم زیرا واحدهای واحد تولیدی استان را صادراتی کنیم، یک گام بزرگ اقتصادی در استان برداشته 10تا 

 .تولیدی فعال در صادرات کاال، واحدهای پایداری هستند

اق بازرگانی ایران با بیان اینکه حفظ و افزایش میزان صادرات از اهداف اصلی کشور و عضو هیات رئیسه ات

استان است، گفت: ایران در سال گذشته موفق شد برای نخستین بار ترکیه را در عراق جا بگذارد و صادرات 

 .دارد ایویژه بیشتری به همسایه غربی داشته باشد اما حفظ این جایگاه نیاز به اقدام های

یکی از این اقدامات، تعامالت، تبادالت و رفت و آمدهای بیشتر بین تجار و تولیدکنندگان ایرانی »به اعتقاد او 

 «.و عراقی است

کاشفی با اشاره به سفر مردادماه هیات تجاری و اقتصادی استان بابل عراق به کرمانشاه گفت: این هیات و 

صنعتی و تولیدی استان بازدید و با فعاالن و تولیدکنندگان  دیگر هیات های عراقی در سفر خود از واحدهای

کنند که موجب جلب و افزایش اطمینان آنها به توان تولیدی و صادراتی کرمانشاه می اقتصادی ما دیدار می

 .شود چنانچه هیات اقتصادی استان بابل از سطح فناوری صنایع ما شگفت زده بود

از استان کرمانشاه صورت  ۹7 سال در عراق به ایران دالری کاال ازمیلیارد  ۹حدود یک سوم از صادرات 

 .گرفت

 دالر میلیارد میلیارد دالر آن کاال و سه ۹میلیارد دالر است که  12مبادالت تجاری ایران و عراق هم اکنون 

 .است گردشگری و برق گاز، نفت، بخش در هم

 

https://www.irna.ir/news/83463402/بخشی-از-صنایع-کرمانشاه-استعداد-بازاریابی-ندارند


 

 ایسنا

 12:02/  13۹۸ شهریور ۹/  شنبه     

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸060۹043۹4: خبر کد    

     کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 :اقتصادی فعال یك

 کندمی وارد کشور اقتصاد به مهلکی ضربه ارز نرخ نوسان شدن طوالنی

ایسنا/کرمانشاه یک فعال اقتصادی معتقد است، طوالنی شدن نوسانات سینوسی نرخ ارز ضربه مهلکی به 

  .کندکشور وارد میاقتصاد 

به گزارش ایسنا، ابوالحسن خلیلی با اشاره به نوسانات نرخ ارز طی دو سال اخیر و پیامدهایی که برای بخش 

تولید و تجارت دارد، اظهار کرد: در کشور ما نوسانات اقتصادی از جمله نرخ ارز ارتباط تنگاتنگی با مسائل 

 .دهدگذاران اصلی کشور تحت تاثیر قرار مینوان سرمایهسیاسی دارد که عواقب آن بخش خصوصی را به ع

شاهد روند  ۹7وی با بیان اینکه نرخ ارز طی دو سال گذشته رفتار سینوسی داشته، تاکید کرد: در سال 

افزایشی نرخ ارز بودیم، پس از آن طی سه، چهار ماه اخیر نرخ ارز تا حدودی به ثبات رسید و اکنون که 

 رات مطرح است دوباره با نوسان مواجه شده استمباحثی درباره مذاک

وی مهمترین پیامد این عدم ثبات را غیرقابل پیش بینی شدن شرایط برای فعال اقتصادی دانست که امکان 

 .کندگیری درست را از آنها سلب میتصمیم

ریزی توانند برنامهنمیعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: در چنین شرایطی فعاالن اقتصادی 

درستی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، انعقاد قراردادهای فروش در بازارهای خارج کشور و ... داشته 

 .باشند



 

خلیلی خاطرنشان کرد: به عالوه در شرایطی که کاهش نرخ ارز را شاهدیم انتظارات کاهش قیمت کاالها نیز 

شود مصرف کننده برای اجرایی کردن تقاضای خود با امر باعث می شود و اینبرای مصرف کننده ایجاد می

 .شک مواجه شود که نتیجه آن توقف تقاضا در سطح بازار خواهد شد

وی پیامد اصلی توقف طوالنی مدت تقاضا را رکود در بازار کشور اعالم کرد که اگر این رکود طوالنی مدت 

 .کندنعتی وارد میشود، اولین ضربه را به بخش تولید و واحدهای ص

در کشور تجربه کردیم، یادآور شد:  ۹6تا  ۹3های این فعال اقتصادی با بیان اینکه مشابه این رکود را در سال

گذاری، تولید و اشتغال کشور را برای در شرایط کنونی نیز ادامه این روند برای دو، سه سال می تواند سرمایه

 .پنج سال آینده دچار چالش جدی کند

خلیلی اظهار کرد: طوالنی شدن زمان پالس های سینوسی نرخ ارز ضربه مهلکی به اقتصاد کشور در آینده نه 

 .کندچندان دور وارد می

رود ای نیست، اما انتظار میوی گفت: اگرچه مشخص کردن فرجه زمانی این نوسانات برای دولت هم کار ساده

گذاران بخش خصوصی و ، به بهبود شرایط برای سرمایهدولت با مدیریت صحیح ارز و ایجاد ثبات در آن

 .تولیدکنندگان کمک کند
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 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸061306۸0۸: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 کنیم کشور گردشگری اول حلقه وارد را کرمانشاه باید

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه امروز گردشگری و صنایع دستی ظرفیت ایسنا/کرمانشاه 

  .اصلی کشور است، گفت: باید کرمانشاه را وارد حلقه اول گردشگری کشور کنیم



 

ینکه امروزه به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی در جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان ا

ها گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به ظرفیت اصلی کشور تبدیل شده، اظهار کرد: در سایر حوزه

 .ها تمرکز کنیمسال در کشور کار کردیم و امروز زمان آن رسیده که بر این بخش 30

همه خانوارها با هر به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، اکنون گردشگری جای خود را در سبد 

 .میزان درآمد باز کرده است

وی ادامه داد: از سوی دیگر امروز کشور ایران میزبان حضور گردشگران زیادی از سراسر جهان است و اقبال 

 .خوبی از سوی برخی کشورها مانند عمان، سوریه، عراق و... برای حضور در ایران وجود دارد

ان یادآور شد: این گردشگران در داخل ایران پول خرج کرده و کاالهای عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایر

برند، پس برای کشور ثروت به همراه دارند و باید از ظرفیت آنها خرند و با خود میتولید داخل ما را می

 .استفاده کنیم

 .آیندن میهای مختلف گردشگری مذهبی، تفریحی و... به ایرابه گفته کاشفی، این گردشگران در زمینه

های شمالی به مقاصد اصلی این های کشور مانند اصفهان، مشهد و استانوی با بیان اینکه برخی از استان

ها از دیرباز حلقه اول گردشگری کشور بودند که تعداد برخی از استان :گردشگران تبدیل شده اند، تاکید کرد

و سیستان و بلوچستان نیز با سرعت قابل توجهی هایی مانند همدان آنها در حال اضافه شدن است و استان

 .در حال پیوستن به این موضوع هستند

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، باید کرمانشاه را نیز وارد این حلقه کنیم تا از مزایای حضور 

 .بهره نمانیمگردشگران داخلی و خارجی در استان بی

های زیادی برای استقبال از گردشگران دارد، توریسم درمانی را یکی کاشفی با بیان اینکه کرمانشاه ظرفیت

 .ها برشمرداز مهمترین این مزیت

وی خاطرنشان کرد: امروز در ایران و از جمله استان کرمانشاه خدمات سالمت با قیمت مناسب و کیفیت 

حمل و نقل هوایی و... نیز  های جانبی این موضوع مانندعالی در اختیار گردشگران است، اما باید زیرساخت

 .در استان فراهم شود

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از ظرفیت گردشگری روستایی استان هم یاد کرد و ادامه داد: فرهنگ 

 .تواند برای گردشگران جذاب باشدروستاها، پوشش آنها و... همگی می

و... دیگر به تنهایی برای گردشگران جذاب نیست،  کاشفی با اشاره به اینکه دیدن مواردی مانند آب و سنگ

 .یادآور شد: باید به دنبال سمبل سازی برای گردشگران باشیم



 

در کرمانشاه هم یاد کرد که با محوریت گردشگری روستایی است و  2020وی از برپایی رویداد گردشگری 

گیری ها جلسه کارشناسی و بهرهری دهگفت: معتقدم این رویداد اکنون فقط در حد ایده است و باید با برگزا

هایی که میزبان رویدادهایی از این دست بودند، بتوانیم به بهترین شکل از آن استفاده از تجربیات دیگر استان

 .کنیم

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه از کارکردهای کمیسیون گردشگری هم یاد کرد و گفت: این کمیسیون 

 .ی، میراث فرهنگی و صنایع دستی فعالیت داردبر سه محور گردشگر

هایی را تعریف کرد، افزود: برای مثال توان برای هریک از این سه محور زیرشاخهکاشفی با بیان اینکه می

های زیادی دارد که باید به آنها در این کمیسیون قابلیت ...کرمانشاه در زمینه فرش، توریسم گردشگری و

 .بپردازیم

د: در برخی موارد ما پیشنهاداتی را برای بررسی بیشتر و مشاوره گرفتن به اعضای کمیسیون وی ادامه دا

تواند پیشنهادات خود را به هیات رئیسه اتاق ارائه دهیم و در برخی موارد کمیسیون میگردشگری ارائه می

 .دهد

بندی شود و منسجم باشد تا ویتبه گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، این پیشنهادات حتما باید اول

 .های پخته و عملیاتی به دست آوردبتوان از دل آن برنامه

ای و سپس ملی است و اگر بتوانیم در وی اظهار کرد: رویکرد اصلی این کمیسیون نیز ابتدا استانی و منطقه

ود و نتیجه آن ایجاد هر سال چند کار اجرایی خوب از دل این کمیسیون بیرون بیاوریم بسیار مثبت خواهد ب

 .اشتغال و ثروت برای استان است

های مختلف استان دارد، یادآور شد: ها و کارگروهکاشفی با بیان اینکه اتاق بازرگانی وزن زیادی در کمیته

 .ها مطرح کنیمتوانیم پیشنهادات کمیسیون گردشگری را در این کارگروهمی

توانیم این پیشنهادات را در کمیته گردشگری استان، جلسات میرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تاکید کرد: 

تر در جلسات اتاق ایران شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار و حتی در بعد کالن

 .مطرح کنیم

کاشفی با بیان اینکه کمیسیون گردشگری متشکل از سه ضلع بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش علمی 

انشگاه است، گفت: اگرچه باید از ظرفیت بخش دولتی هم استفاده کنیم، اما تمرکز اصلی باید شامل اساتید د

با بخش خصوصی باشد و در جلسات کمیسیون به فراخور موضوع جلسه از حضور مسئولین هم بهره مند 

 .شویممی



 

 .یمهای عظیم صنایع دستی هم یاد کرد که نباید از آن غافل شوکاشفی در پایان از ظرفیت
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 های صنعتی مشترک با عراق استایران به دنبال ایجاد شهرک

های معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه در دیدار با هیات تجاری از کشور عراق گفت: موضوع ایجاد شهرک

  .زمینه الزم را فراهم کندصنعتی و اقتصادی مشترک را تا حدودی پیش بردیم و طرف عراقی نیز باید 

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، هدایت حاتمی در دیدار با هیات تجاری اتاق بازرگانی بابل عراق 

که با حضور کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: همه ما باید در 

 .ور تالش صحیحی انجام دهیمکش 2راستای توسعه و ترمیم روابط اقتصادی 

های اقتصادی را در این راستا بسیار مهم دانست و معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه نقش تجار و شخصیت

توانند ارتباطات خوبی شکل بدهند و روابط قبلی را حفظ کنند و اجازه کشور می 2گفت: فعاالن اقتصادی 

 .ر بدهدندهند موضوعات منفی روابط را تحت تاثیر قرا

آید، تصریح کرد: در وی با بیان اینکه ما دوست داریم روابط توسعه یابد و گاهی در عمل مشکل پیش می

میلیارد دالر واردات داریم که مایل  20مقوله صادرات و واردات فعاالن اقتصادی نقش دارند و ما ساالنه 

 .این میزان قبال بیشتر بوده است هستیم از طریق عراق و فعاالن اقتصادی آن انجام بدهیم که البته

عنوان مسئوالن این مسئول ادامه داد: امارات و ترکیه بیشترین فعالیت را در این حوزه با ایران دارند و ما به

 .کنیمدولتی از مبادالت اقتصادی فعاالن اقتصادی کرمانشاه و بابل عراق حمایت می

شوری قوی هستیم و دوست داریم با عراق رابطه کشور همسایه است و ما ک 15حاتمی گفت: ایران با 

 .اقتصادی داشته باشیم و جایگاه اقتصادی بابل را در شمال عراق باال ببریم

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه تاکید کرد: سیاست جمهوری اسالمی ایران این است که کشورهای 

در ذهن کشورهای همسایه ما فرو کنند اش قوی باشند، هر چند دشمنان دوست دارند طور دیگری همسایه

اش باثبات باشند که مباحث افغانستان و ولی واقعیت این است که ایران دوست دارد کشورهای همسایه

 .کندعراق این حرف مرا تایید می



 

گذاری طرف بسیار مهم است، عنوان کرد: از کشورهای اروپایی سرمایه 2گذاری حاتمی با بیان اینکه سرمایه

 .های مختلف از توانمندی برخورداریمم و ما در جنبهداری

گذاری عراق در ایران را برای طرفین خوب بیان کرد و افزود: ما هم دوست داریم در این مسئول سرمایه

 .ریزی کنندهای بازرگانی کرمانشاه و بابل برای تحقق این مهم برنامهگذاری کنیم و اتاقعراق سرمایه

های صنعتی و اقتصادی مشترک را تا حدودی پیش بردیم و طرف ضوع ایجاد شهرکوی خاطرنشان کرد: مو

 .عراقی نیز باید زمینه الزم را فراهم کند و شما به تفاهم نامه عمل کنید و خوش قول باشید

توانیم با تالش فعاالن اقتصادی عراق توسعه بدهیم، حاتمی تصریح کرد: موضوع توریست سالمت را می

ن بسیاری از عراق داریم و باید توجه داشت خدمات پزشکی ما باکیفیت و ارزان است و از چراکه مراجعا

 .گیرندکشورهای اطراف از خدمات ما بهره می
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  :کرمانشاه عنوان کرد رئیس اتاق بازرگانی

 ضرورت اهتمام ویژه به فضای کسب و کار در کشور 

 13۹۸شهریور  2۸

تواند مشکالت اشتغال را رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: یکی از راهکارهایی که می  _کرمانشاه

 .حل و فصل کند اهتمام ویژه به فضای کسب و کار کشور است

، کیوان کاشفی عصر امروز پنج شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبرنگار مهربه گزارش 

استانداری کرمانشاه برگزار شد، یکی از رسالتهای اصلی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در حوزه اشتغال دانست و اظهار داشت: با این وجود عمده سیاست های 

 .اشتغال را از این وزارت انتظار داریم

ارائه ایده های مختلف اشتغال را رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: سعی و تالش ما این است که با 

رایی الزم کا نتوانسته ها ایده این دارد وجود کشور در بیکاری نرخ به نسبت که نامناسبی توازن اما  باال ببریم

 .را داشته باشد

 ضرورت اهتمام ویژه به فضای کسب و کار در کشور

ال را حل و فصل کند اهتمام ویژه به این مسئول بیان داشت: یکی از راهکارهایی که می تواند مشکالت اشتغ

فضای کسب و کار کشور است که اگر شرایط خوبی را در این راستا به وجود آوریم شاهد جنب و جوش در 

 .حوزه کار خواهیم بود

کاشفی گفت: در کشور ما حجم نقدینگی باالیی داریم و همیشه این سوال مطرح است که چرا این نقدینگی 

صل نمی شود و از طرف دیگر تحصیل کردگانی با علم فراوان در همه حوزه ها داریم باید به تولید و اشتغال و

 .تالش کنیم این دو به هم وصل شوند و حلقه وصل این دو فضای کسب و کار مناسب است

https://www.mehrnews.com/news/4723244/ضرورت-اهتمام-ویژه-به-فضای-کسب-و-کار-در-کشور
https://www.mehrnews.com/news/4723244/ضرورت-اهتمام-ویژه-به-فضای-کسب-و-کار-در-کشور
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


 

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار ما در شاخص های توین بیزینس که بانک جهانی اعالم می کند در 

اقدام از جمله در حوزه قوه قضائیه و بخشی هم در دولت  12تا  10را داریم اما اگر  12۸ر رتبه کشو 1۹0بین 

 .دنیا می رسد 70تا  60و بخش خصوصی را در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام دهیم رتبه ما به 

تامین اجتماعی و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان 

صندوق ما نه تنها انتظارات را برآورده نمی کند بلکه مخل فضای کسب و کار است و نارضایتی چند جانبه را 

 .در این راستا به وجود آورده است

قانون مشاغل سخت و زیان آور است /ضرورت از بین بردن بروکراسی ماهیانه در پرداخت حق 

 بیمه

 قانون این که مدتی این از پس داشت: قانون مشاغل سخت و زیان آور است یعنیاین مسئول همچنین ابراز 

 .وارد می کند لطمه ما بنگاههای و تولید به چقدر نمیدانیم هنوز شود می اجرا

 .کاشفی ادامه داد: این قانون را باید اصالح کنیم و به سمت و سویی ببریم که آسیبی به تولیدات نزند

بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: چرا اجازه صدور تشکیل صندوق تامین اجتماعی را عضو هیئت رئیسه اتاق 

و که در این صورت می تواند میزان بهره  کند می رقابت ایجاد کار این از سوی بخش خصوصی نمی دهیم؛

 .برداری را باال ببرد و رضایت کلی را بهمراه داشته باشد

ق بیمه را به جای هر ماه به دو ماه یا سه ماه یکبار کاهش این مسئول اظهار داشت: همچنین پرداخت ح

 .دهیم و بروکراسی ماهیانه را از بین ببریم

کاشفی گفت: اگر سازمان تامین اجتماعی را اصالح نکنیم بارمالی که بر عهده دولت افتاده و باید به صندوق 

اجتماعی ما صندوق های نسبتا با  ها کمک مالی کند خیلی نمی تواند پیش برود چرا که صندوق های تامین

 .سن باال هستند و بار مالی زیادی دارند

های اول سند رونق تولید را با همکاری وی بیان داشت: با توجه به نامگذاری امسال به رونق تولید، از همان ماه

 .دانشگاه تنظیم کردیم و طی آن وظیفه هر دستگاه را تعریف کردیم

ها ابالغ شده است و می توان گفت این سند حاضر سند تصویب و به همه دستگاهکاشفی ادامه داد: در حال 

برد و امیدواریم بتوانیم در شود که این اعتماد بهش خصوصی را باال میاز طرف بخش خصوصی ابالغ می

 .فضای کسب و کار بدرخشیم

 



 

 دنیای اقتصاد
 

 13۹۸/06/2 :تاریخ چاپ

 عراق به صادرات افزایش راهبردهای

 اقتصادی فعاالن مشترک نشست در عراق به ایران صادرات افزایش و حفظ هایشرطپیش:  اقتصاد دنیای

 حجم اینکه بیان با ایران بازرگانی اتاق رئیسههیات عضو. شد بررسی عراق بابل و ایران کرمانشاه هایاستان

 استفاده عراق، به اولیه مواد صادرات: گفت یابد، افزایش فعلی میزان برابر پنج تا تواندمی عراق به ایران ترانزیت

 جمله از عراق از واردات و گردشگری توسعه مرزی، نوار در تجاری مراکز ایجاد پیگیری مشترک، مرزهای از

 «ایرنا» گزارش به. است غربی همسایه به ایران دالری میلیارد ۹ صادرات افزایش و حفظ برای مهم هایاقدام

 برای و داشتیم عراق کشور به ایران صادرات میزان در چشمگیری افزایش گذشته سال: افزود کاشفی کیوان

 کرمانشاه استان طریق از آن دالر میلیارد سه حدود که رسید دالر میلیارد ۹ به ما صادرات حجم بار اولین

 .است گرفته صورت

 

 با امیدواریم که است جدیدی تعامالت و رویکردها نیازمند عراق به ایران صادرات افزایش و حفظ: افزود وی

 برای راهبرد چند به ادامه در کاشفی. شود عملیاتی طرف دو اقتصادی فعاالن مشترک سفرهای و هانشست

 تالش و عراق به اولیه مواد صادرات زمینه این در: کرد اظهار و اشاره عراق به ایران صادرات میزان افزایش

 عضو. است مهم غربی همسایه با مشترک مرزهای از استفاده نیز و مشترک هایگذاریسرمایه افزایش برای

 سه ایجاد: کرد عنوان و اشاره عراق به ایران جمهوریرئیس سفر به همچنین ایران بازرگانی اتاق رئیسههیات

 قرار که بوده طرف دو جمهوریروسای توافقات از یکی عراق و ایران مرزی نقطه سه در مشترک تجاری مرکز

 مهم بسیار ایران برای را عراق از کاال واردات وی. شود ایجاد کرمانشاه مرز در تجاری نقاط این از یکی است

 کشور این از کاال واردات برای هم الزم ارز و داریم عراق در زیادی اقتصادی هایشرکت ما: گفت و دانست

 فعلی ترانزیت اینکه بیان با کاشفی. شود مرتفع واردات رویپیش مشکالت و موانع امیدوارم که است موجود

 با نیز عراق و ایران بین گردشگری اقتصاد: گفت کند، پیدا افزایش برابرپنج تا تواندمی عراق و ایران بین

 زیادی هایعراقی میزبان کرمانشاه استان در ما و است داشته چشمگیری رشد ویزا حذف و طرفه 2 هایتوافق

 درهم به توجه با کاشفی، اعتقاد به. شوندمی استان وارد سالمت و گردشگری زیارت، هدف با که هستیم

 با همچنین وی. بود خواهیم طرف دو مسافران برای ویزا حذف شاهد زودیبه عراق و ایران روابط تنیدگی



 

 هایقابلیت دارای استان این: گفت نیز بابل استان درباره هستند، ثروتمندی کشورهای عراق و ایران اینکه بیان

 منجر استان دو بین مبادالت سطح افزایش به اقتصادی هایهیات سفرهای امیدوارم که است زیادی اقتصادی

 .شود

 

 13۹۸/06/5 :تاریخ چاپ

هشت سال پیش که وزارت صمت تشکیل شد، هدف از تاسیس رئیسه اتاق ایران کیوان کاشفی /عضو هیات

های تولیدی و تجاری کشور اعالم بازرگانی و هماهنگی بیشتر بین سیاستهای صنایع و آن ادغام وزارتخانه

روی کارآفرینان و بازرگانان کشور بگشاید. اما به شد. به این ترتیب قرار بود این ادغام، مسیر با ثباتی را پیش

سراسر کشور های این دو وزارتخانه در های سردر ساختمانرسد آنچه به فوریت عوض شد، تابلو نوشتهنظر می

این وزارتخانه، تاکنون چهار سکاندار  .چرخدها، همچنان بر همان پاشنه قدیمی میبود و در نوسان سیاست

های ای از پرتحول بودن سیاستبار و این موضوع، خود نشانهیعنی تقریبا هر دو سال یک .است به خود دیده

 .استی خاص خود برآمده مشسازی خطدنبال پیادهکاری است؛ چراکه هر وزیری، به

 را دولتی بازرگانی شرکت مدیریت سر بر جهادکشاورزی وزارت با کشمکش باید اداری، تحوالت این حجم بر

 برای مناسبی نسخه هاسیاست عموما.  دارد کشور هایوزارتخانه برخی از بیش عظمتی خود، که افزود هم

 و هاشاخص بهبود و پویا رشد تامین اقتصاد، کلی هایسیاست هدف چراکه است، کشور تعالی و پیشرفت

 اجرای که دهندمی نشان را کشور حرکت جهت مذکور، هایسیاست. است اندازچشم سند اهداف به دستیابی

 و مندنظام کالن، رویکرد نیازمند مذکور هایسیاست اجرای. است قوا روسای وفاق و ملی عزم نیازمند آنها

 دیده اندازچشم سند و توسعه برنامه قالب در باید هاسیاست این اجرای. است مشخص اجرایی تقویم با همراه

 همچنین و گراییبرون و زاییدرون بنیانی،دانش بودن، مردمی بنیانی،عدالت رویکردهای راستا این در. شود

 این تمام اما. است کشور هایظرفیت کلیه از استفاده با جغرافیایی مناطق و اجرایی هایدستگاه نقش تعیین

 با را سرمربی ویژهبه ورزشی هایتیم عملکرد که طورهمان. ندارد شدن اجرایی امکان ثبات، بدون موارد

 فعاالن جهانی، مسابقه میدان در سنجند؛می... و خورده گل زده، گل مساوی، باخت، برد، مانند هاییعامل

 و تعداد الکترونیک، خدمات ارائه نحوه مانند داشت؛ خواهند کشورها دیگر با را عملکرد قیاس قطعا اقتصادی

 هایسیاست و مقررات تنظیم نحوه صنعت، هایبندیاولویت ها،دستورالعمل و فرآیندها در تغییر هایزمان

 ...و پولی و مالی خدمات ارائه نحوه خارجی، و داخلی بازرگانی

 

 باید اول وهله در باشیم داشته ایران اقتصاد در معدن و صنعت بخش عملکرد در اجمالی بررسی بخواهیم اگر

 عدد این اما باشیم، داشته توجه 13۹5 تا 13۹1 هایسال طی GDP از بخش این درصدی 13 حدود سهم به



 

 تحلیل و تجزیه قطعا که داشت بهتری گیریتصمیم بتوان تا کرد تحلیل و تجزیه مختلف هایبخش در باید را

 صنعت بخش افزوده ارزش رشد نرخ بررسی مثال طوربه. داشت نخواهد امکان مقال این در ها،شاخص همه

 فاصله آلایده نقطه با دهدمی نشان 13۹5 و 13۹3 مانند هاسال برخی در معنادار رشد رغمبه معدن و

 مستقیم گذاریسرمایه جذب میزان همچون هاییحوزه در ملموس، فاصله این همچنین. دارد ملموسی

... و صادرات کل به معدنی و صنعتی صادرات سهم افزایش کشور، وکارکسب فضای بندیرتبه بهبود خارجی،

 .شودمی مشاهده نیز

 

 گریتصدی کاهش نیازمند تجارت، و صنعت توسعه برای آن هایتوانمندی از استفاده و خصوصی بخش تقویت

 این در موثری هایاقدام اخیر هایسال در خوشبختانه. است بازرگانی و تولید فرآیندهای در دولت مداخله و

 و واگذاری کنار در که گذاشت خواهد برجای را خود مطلوب تاثیر زمانی روند این اما است؛ شده انجام زمینه

 هایبررسی. شود متوقف هم جدید مقررات تدوین و دولتی هایشرکت شدن بزرگ روند زدایی،مقررات

 خصوصی بخش سهم جدید، هایتحریم جمله از مختلف دالیل به اخیر سال 6 در دهدمی نشان کارشناسی

 16 حدود و کرد تجربه هم را اندکی بسیار کاهش بلکه است؛ نیافته افزایش تنها نه کشور، صنعتی مالکیت از

 پژوهشکده و ایران بازرگانی اتاق مشترک پژوهش هاییافته مطابق که است حالی در این. ماند باقی درصد

 اگر دهدمی نشان آمار این. است درصد 44 از بیش اندکی ملی، ناخالص تولید از خصوصیبخش سهم آمار،

. کردمی تجربه را جدی جهشی ملی، ناخالص تولید کشید،می کنار اقتصاد از جدی صورتبه را خود پای دولت

 شدت به خود دارد، عهده بر را تجارت و تولید حوزه در گذاریسیاست مسوولیت که صمت وزارت متاسفانه اما

 بنگاهدار و گذارسیاست نقش همزمان خودرو، صنعت مانند هاییبخش در و است هاشرکت مدیریت گرفتار

 .دارد عهده بر را

 

. است ملی ناخالص تولید کاهش یا افزایش شود،می مربوط صمت وزارت عملکرد به که مهمی آمارهای از یکی

. شودمی یاد اقتصادی رکود به آن از که بوده کاهشی شاخص این اخیر ساله 6 دوره از نیمی حدود متاسفانه

 رشد برای صمت وزارت. گذاشت صمت وزارت عهده بر را وضعیت این کامل مسوولیت تواننمی حال این با

 مواد کنندهتامین کشورهای با ترجیحی تجارت هاینامهموافقت امضای همچون هاییاقدام است الزم اقتصادی

 مالی تامین به کمک. دهد قرار کار دستور در را ایران صنعتی محصوالت خریدار و صنعتی آالتماشین و اولیه

 فضای بهبود و زداییمقررات سیاسی، اقتصاد هایتکانه برابر در آوریتاب برای موفق اقتصادی هایبنگاه

 در کشور سراسر هایاتاق ویژهبه خصوصیبخش هایتشکل از مستمر خواهیمشورت همچنین و وکارکسب

 به کمک برای تواندمی صمت وزارت که است دیگری راهکارهای جمله از ها،دستورالعمل و هابرنامه تدوین

 .دهد قرار توجه مورد اقتصادی رونق



 

 

.  کرد گذارینام «نرفته راه هزار و رفته راه یک» را اخیر سال 6 در صمت وزارت عملکرد توانمی منظر این از

 بدون هم آن ایران، در بازرگانی و صنعت متولی هایوزارتخانه ادغام بتوان را موارد این علل از بخشی شاید

 به که بود قرار ادغام این. شد موفق چنداننه ایتجربه به منجر عمل این که دانست الزم نیازهایپیش رعایت

 تجارت و معدن صنعت، جدید وزارتخانه ارشد مدیران اینکه به توجه با ولی شود، منجر دولت سازیکوچک

 ساختار نداشتند، امور در مستمر هایمداخله از جوییکناره به تمایلی کشور، دیوانساالران دیگر همه مانند

 تغییری تنها و ماند بزرگ همچنان کاری، هایرویه لحاظ به هم و اداری بدنه لحاظ به هم جدید وزارت اداری

 جای به شد باعث تغییر این. بود صمت وزیر بازرگانی مقامقائم به بازرگانی وزیر تبدیل بودیم، آن شاهد که

 بازرگانی مدیریت متصدی که وزیری عمل در و شود کم کابینه در صندلی یک ادغام، اولیه هدف به دستیابی

 مجلس با کمتری کاری ارتباط آنکه نتیجه. کند دنبال وزیر مقامقائم عنوان با صرفا را کاری روش همان است،

  .کنند فعالیت صمت وزیر دوم درجه معاونان گروه در نیز وی معاونان و باشد داشته

 

 تدوین نیز، مساله این از هدف و شودمی هدایت وزارتخانه یک توسط بازرگانی و صنعت کشورها، از بسیاری در

 کالن هایسیاست مستمر تغییر ویژهبه ایران خاص درشرایط اما. است بخش دو هر برای واحد هایسیاست

 از پس.  هستیم ثبات با و یکپارچه گذاریسیاست شاهد کمتر داخلی، و جهانی تحوالت با متناسب اقتصادی

 ثبات از سند، این ولی است، مثبتی گام که شد تدوین کشور صنعتی توسعه استراتژی سند هرچند نیز ادغام

 با و راحتی به نیز استراتژی زدن دور. است شده مواجه ویرایش 4 با اخیر، سال 4 در و نیست برخوردار الزم

 و جمهوررئیس ارزی فرامین در توانمی را آن نمونه که است پذیرامکان وزیر از باالتر هایمقام به دسترسی

 هاییدستورالعمل و مقررات چه دیگر ماه دو که داندمی ایرانی بازرگان نه اکنون.  کرد مشاهده وی اولمعاون

 صحبت دارد، وجود گیریتصمیم نظام در آشفتگی حجم این وقتی. صنعتگر نه و است حاکم کارشوکسب بر

 هنوز که کنونی شرایط در. ماندمی طنز به پایدار، و متوازن هایاستراتژی به دستیابی و ادغام هایموفقیت از

 هایوزارتخانه تفکیک وضعیت همان به است بهتر نشده فراهم آمیزموفقیت ادغام برای الزم هایشرطپیش

 مطرح دولت سطح در بخش، دو این هماهنگی برای الزم مباحث کم دست تا بازگردیم صنعت و بازرگانی

 .کنیم واگذار سلیقه به را تجارت و صنعت بین هماهنگی اینکه نه شود

 

 

 13۹۸/06/20 :تاریخ چاپ

 کرمانشاه توریستی ثروت



 

 دستیصنایع و گردشگری امروز اینکه بیان با کرمانشاه اتاق رئیس:  کرمانشاه – اقتصاد دنیای اکبری الهام

 روابط گزارش به. کنیم کشور گردشگری اول حلقه وارد را کرمانشاه باید: گفت است، کشور اصلی ظرفیت

 بیان با کرمانشاه اتاق گردشگری کمیسیون نهم دوره جلسه اولین در کاشفی کیوان کرمانشاه، اتاق عمومی

: کرد اظهار است، شده تبدیل کشور اصلی ظرفیت به دستیصنایع و فرهنگی میراث گردشگری، امروز اینکه

 به. کنیم تمرکز هابخش این بر که رسیده آن زمان امروز و کردیم کار کشور در سال 30 هاحوزه سایر در

 باز درآمد میزان هر با خانوارها همه سبد در را خود جای گردشگری اکنون ایران، اتاق رئیسههیات عضو گفته

 و است جهان سراسر از زیادی گردشگران حضور میزبان ایران امروز دیگر سوی از: داد ادامه وی. است کرده

 عضو. دارد وجود ایران در حضور برای... و عراق سوریه، عمان، مانند کشورها برخی سوی از خوبی استقبال

 را ما داخل تولید کاالهای و کرده خرج پول ایران داخل در گردشگران این: شد یادآور ایران اتاق رئیسههیات

 .کنیم استفاده آنها ظرفیت از باید و دارند همراه به ثروت کشور برای پس برندمی خود با و خرندمی

 کرمانشاه توریستی ثروت

 

 وی. آیندمی ایران به... و تفریحی مذهبی، گردشگری مختلف هایزمینه در گردشگران این کاشفی، گفته به

 این اصلی مقاصد به شمالی هایاستان و مشهد اصفهان، مانند کشور هایاستان از برخی اینکه بیان با

 تعداد که بودند کشور گردشگری اول حلقه دیرباز از هااستان برخی: کرد تاکید اند،شده تبدیل گردشگران

 توجهی قابل سرعت با نیز بلوچستان و سیستان و همدان مانند هاییاستان و است شدن اضافه حال در آنها

 حلقه این وارد نیز را کرمانشاه باید است معتقد کرمانشاه اتاق رئیس. هستند حلقه این به پیوستن حال در

 کرمانشاه اینکه بیان با کاشفی. نمانیم بهرهبی استان در خارجی و داخلی گردشگران حضور مزایای از تا کنیم

. برشمرد هامزیت این ترینمهم از یکی را درمانی توریسم دارد، گردشگران از استقبال برای زیادی هایظرفیت

 کیفیت و مناسب قیمت با سالمت خدمات کرمانشاه استان جمله از و ایران در امروز: کرد خاطرنشان وی

 در نیز... و هوایی نقلوحمل مانند موضوع این جانبی هایزیرساخت باید اما است، گردشگران اختیار در عالی

 .شود فراهم استان

 

 روستاها، فرهنگ: داد ادامه و کرد یاد هم استان روستایی گردشگری ظرفیت از ایران اتاق رئیسههیات عضو

 مانند مواردی دیدن اینکه به اشاره با کاشفی. باشد جذاب گردشگران برای تواندمی همگی... و آنها پوشش

 برای سازیسمبل دنبالبه باید: شد یادآور نیست، جذاب گردشگران برای تنهایی به دیگر... و سنگ و آب

 یاد هم کردستان با مشترک طوربه و کرمانشاه در 2020 گردشگری رویداد برپایی از وی. باشیم گردشگران

 باید و است ایده حد در فقط اکنون رویداد این معتقدم: گفت و است روستایی گردشگری محوریت با که کرد

 این از رویدادهایی میزبان که هاییاستان دیگر تجربیات از گیریبهره و کارشناسی جلسه هاده برگزاری با



 

 کمیسیون کارکردهای از ادامه در کرمانشاه اتاق رئیس. کنیم استفاده آن از شکل بهترین به بتوانیم بودند دست

 فعالیت دستیصنایع و فرهنگی میراث گردشگری، محور سه بر کمیسیون این: گفت و کرد یاد هم گردشگری

 .دارد

 

 مثال برای: افزود کرد، تعریف را هاییزیرشاخه محور سه این از هریک برای توانمی اینکه بیان با کاشفی

 کمیسیون این در آنها به باید که دارد زیادی هایقابلیت... و گردشگری توریسم فرش، زمینه در کرمانشاه

 اعضای به گرفتن مشاوره و بیشتر بررسی برای را پیشنهادهایی ما موارد برخی در: داد ادامه وی. بپردازیم

 رئیسههیات به را خود پیشنهادهای تواندمی کمیسیون موارد برخی در و دهیممی ارائه گردشگری کمیسیون

 منسجم و شود بندیاولویت باید حتما پیشنهادها این ایران، اتاق رئیسههیات عضو گفته به. دهد ارائه اتاق

 کمیسیون این اصلی رویکرد: کرد اظهار وی. آورد دست به عملیاتی و پخته هایبرنامه آن دل از بتوان تا باشد

 این دل از خوب اجرایی کار چند سال هر در بتوانیم اگر و است ملی سپس و ایمنطقه و استانی ابتدا نیز

 .است استان برای ثروت و اشتغال ایجاد آن نتیجه و بود خواهد مثبت بسیار بیاوریم بیرون کمیسیون

 

 13۹۸/06/27 :تاریخ چاپ

 گذردمی آن عمر از سال ۸0 از بیش که تجارت قانون روزها این ایران اتاق رئیسههیات عضو کاشفی کیوان

 از بسیاری هنوز که شد نوشته شرایطی در قبلی قانون. است اسالمی شورای مجلس در بازنگری درحال

 نه دست این از مفاهیمی و الکترونیکی تجارت فرانچایز، پخش، هایشرکت جمله از کنونی تجاری مفاهیم

 قضات و نبود امروز نیاز پاسخگوی قانون، این دلیل همین به. بود نشده تعریف نیز جهان در بلکه ایران در فقط

 با مفاهیم، گونهاین بر مبتنی تجاری هایاختالف به رسیدگی برای قضاییشبه نهادهای و دادگستری

. کنندمی رای انشای و داوری کشور عمومی قوانین استناد به موارد، برخی در و بودند مواجه قانونی کمبودهای

 الزم کشور برای الکترونیک، تجارت ویژهبه روز موضوعات با هماهنگ و جامع مدون، تجارت قانون یک تدوین

 .بود

 

 مقررات به روزآمد، قانون فقدان دلیل به جدید، مفاهیم بر مبتنی تجاری روابط ساماندهی کنونی شرایط در

 دستخوش سویی از که شودمی محول دولتی هایبخشنامه و دستورالعمل نامه،آیین نظیر قانون از ترپایین

 شودمی صادر و تدوین مجریه قوه توسط چون مقررات قبیل این دیگر، سوی از و است ایسلیقه مداخالت

 مهم کارکردهای از یکی نمونه، ترینمهم عنوانبه. کند ایفا را مجلس مصوب قانون کارکردهای همه تواندنمی



 

 ظرفیت این از قانون، مادون مقررات که است خصوصیبخش و دولت رابطه ثبات با و منصفانه تنظیم قانون،

 .نیستند برخوردار

 

 غنای به شدن، طوالنی این که رفتمی انتظار. شد آغاز پیش سال 15 حدود از تجارت، قانون اصالح روند

 مسکوت تجارت قانون اصالح موضوع سال،15 این از مهمی بخش در اما. کند کمک قانون نویسپیش کامل

 از پس دارد ماده 1261 که قانونی. نیستیم «نظیربی کیفیت» به «تدوین زمان» تبدیل شاهد رو این از. ماند

 از بخشی مشارکت روند، این که شد گیریرای علنی صحن در کلی صورتبه تخصصی، کمیسیون در بررسی

 با نگهبان شورای نیز این از پیش آنکه حال کرد منتفی شده، ارائه الیحه بررسی در را مجلس نمایندگان

 بود شده یادآور قانون این تدوین روند در را نمایندگان همه مشارکت ضرورت اساسی،قانون ۸5 اصل بر تاکید

 و کندمی رعایت را اساسیقانون ۸5 اصل شکلی لحاظ به صرفا الیحه، تصویب کنونی روند رسدمی نظربه و

 .گیردمی نادیده را ماده این روح

 

 بهتر مراتب به قبلی قانون از تجاری، و اقتصادی نوین هایپدیده به توجه دلیلبه تجارت قانون اصالح الیحه

 نامهضمانت دالل، تکالیف و حقوق خارجی، شرکت نمایندگی اعطای همچون مفاهیمی خالی جای و است

 دیگر، بیان به. دارد وجود آن در نیز هاابهام برخی ولی کندمی پر کشور قانونی نظام در را... و لیزینگ بانکی،

 متناسب کشور اقتصادی قوانین سایر و قانون این نوسازی بر باشد ایمقدمه تواندمی تجارت قانون اصالحیه

 ضرورت و است جهانی تجارت قوانین ترجمه زیادی، حدود تا قانون این زیرا. اقتصاد جهانی و داخلی تحوالت با

 خواهیمشورت شاهد قانون، این تدوین در. شود بومی ایران در رایج هایاختالف و دعاوی با متناسب دارد

 کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق اختیار در کافی فرصت بود بهتر که هستیم خصوصیبخش از حداقلی

 فرآیند شودمی توصیه همچنین. دهد ارائه را خود کامل و جامع نظرات بتواند اتاق تا گرفتمی قرار ایران

 ویژه به نفعانذی سایر از اینکه جمله از. باشیم بیشتری جوییمشارکت شاهد و شود طی ترآرام تصویب

 این از تا شود گرفته فکری کمک نیز تجاری هایاختالف به کنندهرسیدگی قضات و حقوقدانان اقتصاددانان،

 مثل اینکه نه بماند، تغییر بدون آینده دهه دو برای کمدست و برسد باالتری کیفیت به جدید قانون طریق،

 در حداکثری خواهیمشورت.کند تغییر مستمرا واردات و صادرات مقررات جمله از هانامهآیین و قوانین برخی

 برسانیم ممکن حداقل به را احتمالی هایابهام و ایرادها نظرات، اجماع با تا است مغتنمی فرصت قانون، تدوین

 رغمبه تجارت قانون کنونی اصالحیه. نشوند مشکل دچار قانون از کنندگاناستفاده اجرا، مرحله در و

 هاینشست برگزاری با توانمی که است نکاتی حاوی خصوصیبخش تکالیف حوزه در دارد، که هاییمزیت

 .اندیشید چاره آن برای و کرده بررسی را آن تبعات و آثار متعدد، فنی و کارشناسی

 



 

 جدید قانون شروع شده گرفتهتصمیم تجارت قانون اصالح قانونی الیحه 331 ماده موجب به اینکه به توجه با

 شاهد. کرد استفاده بهتر، قانون به دستیابی و بیشتر همفکری برای فرصت این از توانمی باشد، 1400 سال از

 پایانی هایماه هوای و حال همچنین مجلس، حقوقی و قضایی کمیسیون به 2۹3 و 27۹ مواد مجدد ارجاع

 قرار ویژه توجه مورد الیحه ترکامل بررسی است ضروری نکات، این به توجه با. هستیم مجلس کنونی دوره

 .سپرد ایران اسالمی شورای مجلس بعدی دوره علنی صحن به را آن نهایی تصویب و گیرد

 

 13۹۸/06/31 :تاریخ چاپ

 با که کرمانشاه استان خصوصیبخش و دولت وگویگفت شورای جلسه در اقتصادی فعاالن:  اقتصاددنیای

 زاییاشتغال و تولید رونق تحقق برای مسیری عنوانبه را «وکارکسب محیط بهبود» شد، برگزار کار وزیر حضور

 بیکاری کاهش برای گذشته هایسال طی گذارسیاست که هاییبرنامه بیشتر فعاالن گفته به. کردند معرفی

 نسبی هایموفقیت به اگرچه که هاییطرح است، بوده عشایری و روستایی هایطرح قالب در کرده، دنبال

 این بر خصوصیبخش نمایندگان. دهد کاهش محسوس طوربه را کشور بیکاری نرخ نتوانسته اما یافته دست

 که زمان هر دلیل همین به شده؛ طراحی دولت سوی از که است این مذکور هایطرح اساسی مشکل باورند

 .است شده مواجه اخالل با بیکاری با مقابله روند داده، کاهش مذکور هایطرح پیشبرد در را خود نقش دولت

 

 کرمانشاه خصوصیبخش و دولت وگویگفت شورای جلسه یکمین و ایران،پنجاه اتاق خبری پایگاه گزارش به

 فعاالن از دیگر جمعی و بازرگانی اتاق رئیسههیات کاشفی،عضو کار،کیوان وزیر شریعتمداری، محمد حضور با

 نامساعد رتبه به اشاره با ایران اتاق رئیسههیات عضو کاشفی، کیوان نشست این در. شد برگزار خصوصیبخش

 شورای از و دانست وکارکسب فضای بهبود را بیکاری معضل حل راهکار وکار،کسب فضای شاخص در ایران

 رفاه و کار تعاون، وزارت ایران، اتاق رئیسههیات عضو. کنند ورود حوزه این به خواست قوا سران هماهنگی

 هایبرنامه گذشته هایسال در وزارتخانه این: گفت و دانست کشور اشتغال حوزه اصلی متولی را اجتماعی

 تسهیالت پرداخت از مختلفی هایطرح شامل هابرنامه این و داشته کشور بیکاری کاهش برای متعددی

 اما داشت دنبالبه نسبی هایموفقیت یک هر که است بوده عشایری روستایی هایطرح تا گرفته زاییاشتغال

 سوی از عمدتا که است آن هاطرح این اصلی مشکل: افزود کاشفی. کند جبران را کشور بیکاری نرخ نتوانسته

 هاطرح مگر. اندمانده معطل کشیده کنار هاطرح این از را خود دولت که زمان هر و شده ارائه حاکمیت و دولت

 اتاق رئیس. باشد آمیزموفقیت توانسته که گرفته قرار واقعی خصوصیبخش اختیار در که هاییمشوق و

 برای ویژه اهتمام و وکارکسب فضای بهبود را کشور در اشتغال ایجاد راهکارهای ترینمهم از یکی کرمانشاه

 ایجاد شاهد یابد بهبود وکارکسب فضای اگر: کرد تاکید و دانست خصوصیبخش کار شرایط کردن فراهم



 

 کاشفی. بود خواهیم اشتغال و تولید سمت به کشور نقدینگی حجم حرکت همچنین کشور، در وجوشجنب

 تحصیلکرده نیروهای اتصال حلقه: کرد عنوان کشور، سراسر در توانمند و تحصیلکرده نیروهای وجود به اشاره با

 گذارانسرمایه به وکارکسب فضای بهبود است معتقد او. است وکارکسب فضای کشور،بهبود نقدینگی حجم با

 اشاره با ایران اتاق رئیسههیات عضو. است گذارانسرمایه حضور آماده ایران که دهدمی نشان خارجی و داخلی

 12۸ جایگاه در اکنون کشور 1۹0 بین: کرد تاکید جهان، کشورهای سایر بین ایران وکارکسب فضای رتبه به

 حاکمیت و دولت قضائیه، قوه اختیارات حوزه در اجرایی برنامه و اقدام چند با کاشفی عقیده به. داریم قرار

 همکاری خواستار همچنین او. برسیم دنیا 70 تا 60 جایگاه به و بخشیم بهبود درصد 50 را رتبه این توانیممی

 اجتماعیتامین صندوق مشکالت به اشاره با و شد کشور وکارکسب فضای بهبود برای قوه سه سران شورای

 کشور وکارکسب فضای مخل نوعیبه خود بلکه کندنمی برآورده را انتظارات صندوق این تنهانه امروز: گفت

 .است زده دامن اجتماعیتامین به نسبت کارفرمایان و کارگران دولت، سوی از چندجانبه نارضایتی به و شده

 

 مشکالت ترینمهم از یکی: کرد اظهار و شد فعلی شرایط از اجتماعیتامین صندوق نجات خواستار کاشفی

 واحدهای و تولید برای زیادی مشکالت که است آورزیان و سخت مشاغل قانون اجتماعیتامین صندوق

 ایجاد اجازه اگر که است معتقد ایران اتاق رئیسههیات عضو. است اصالح نیازمند و کرده ایجاد اقتصادی

 هم و شودمی بیشتر وریبهره افزایش و رقابت امکان هم شود داده خصوصیبخش سوی از هاییصندوق

 سازمان با ما مشکالت از دیگر یکی: کرد اضافه او. شد خواهد مرتفع حدودی تا اجتماعیتامین مشکل

 کند پیدا افزایش باریک ماه سه به روند این اگر که است ماهانه صورتبه بیمه حق پرداخت اجتماعیتامین

 مشکالت به اشاره با همچنین او. شد خواهد کاسته اجتماعیتامین با خصوصیبخش مشکالت از بخشی

 و شودنمی رعایت شوراها این در اجتماعی عدالت معموال: گفت اجتماعی،تامین اختالف حل هایهیات

 اجتماعیتامین حوزه در موارد این اگر است معتقد کاشفی. است هاهیات این اصلی متضرر خصوصیبخش

 اجتماعیتامین مالی بار تواندنمی این از بیش نیز دولت و ماند خواهد پابرجا صندوق این مشکالت نشود اصالح

 شورای مشترک کمیته تشکیل لزوم بر جلسه این در نیز اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر. بکشد دوش به را

 وضعیت به اشاره با شریعتمداری محمد. کرد تاکید اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت با استان وگویگفت

 هاییبازنگری باید نیز ما و کرده اندازیپوست دنیا تمام در اشتغال و کار نظام امروزه: کشور،گفت در کار حوزه

 اساسی حقوق حفظ با همراه بگیرد صورت که اصالحی هر او گفته به. دهیم انجام جدید شرایط با متناسب را

 تسهیالت درباره شریعتمداری. بود خواهد... و شغلی امنیت بیمه، کارافتادگی، از شرایط جمله از کارگران

 باعث که گرفته صورت خوبی اقدامات کرمانشاه در: گفت نیز گرفته قرار کرمانشاه اختیار در که اشتغال حوزه

 اشتغال تسهیالت از کرمانشاه تومانی میلیارد 537 سهم از همچنین او. شد بیکاری نرخ درصدی پنج کاهش

 این از: افزود و شد اضافه عدد این به نیز زدهزلزله مناطق خاص تومان میلیارد 600 که کرد یاد روستایی



 

 این پرداخت رودمی انتظار که است شده پرداخت آن تومان میلیارد 750 و مصوب تومان میلیارد ۸۹0 میزان

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر. باشد داشته همراه به زاییاشتغال نفر هزار 31 از بیش برای تسهیالت

 توسعه و نوآوری مرکز اندازیراه از و کرد حمایت هم کرمانشاه در زااشتغال هایتعاونی اندازیراه از همچنین

 سوی از شده مطرح مشکالت به پاسخ در همچنین شریعتمداری. داد خبر امسال پایان تا کرمانشاه هایتعاونی

 استان خصوصیبخش و دولت وگویگفت شورای بین مشترک کارگروه تشکیل دستور استان، خصوصیبخش

 استان بیکاری شرایط به اشاره با کرمانشاه استاندار ادامه در. کرد صادر را اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت و

 کرمانشاه در بیشتری گذاریسرمایه باید اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت زیرمجموعه هایشرکت: گفت

 داریم توقع شرایطی چنین در: افزود و کرد یاد کرمانشاه باالی بیکاری نرخ از بازوند هوشنگ. باشند داشته

 داشته استان در بیشتر گذاریسرمایه شستا جمله از اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت زیرمجموعه هایشرکت

 کشور دیگر نقاط از کمتر کرمانشاه استان در هاشرکت این که است این ما تصور: داد ادامه او. باشند

 اجرای خواستار همچنین کرمانشاه استاندار. ببخشند بهبود را وضعیت این باید اکنون و داشتند گذاریسرمایه

 بازوند. شد کرمانشاه در شرکت این زیرمجموعه راکد واحدهای احیای برای استان در شستا شرکت مصوبات

 اعتبارات از بخشی هنوز کرد تاکید زده،زلزله مناطق تسهیالت پرداخت وضعیت آخرین به اشاره با ادامه در

 .هستیم آن تکلیف تعیین خواستار که ماندهباقی هابانک برخی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  طلوع کرمانشاه
 

 13۹۸شهریور ۹

  : 10۸664شناسه خبر 

 :اتاق کرمانشاهعضو هیات نمایندگان 

 امهلك به اقتصاد کشور با طوالنی شدن نوسانات سینوسی نرخ ارز ضربه

به گزارش پایگاه خبری طلوع و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه، خلیلی با اشاره 

به نوسانات نرخ ارز طی دو سال اخیر و پیامدهایی که برای بخش تولید و تجارت دارد، اظهار 

اقتصادی از جمله نرخ ارز ارتباط تنگاتنگی با مسائل سیاسی دارد که در کشور ما نوسانات  :کرد

دهد./وی با گذاران اصلی کشور تحت تاثیر قرار میعواقب آن بخش خصوصی را به عنوان سرمایه

شاهد  9۷بیان اینکه نرخ ارز طی دو سال گذشته رفتار سینوسی داشت، تاکید کرد: در سال 

س از آن طی سه، چهار ماه اخیر نرخ ارز تا حدودی به ثبات رسید روند افزایشی نرخ ارز بودیم، پ

و اکنون که مباحثی درباره مذاکرات مطرح است دوباره با تنش مواجه شده است/وی مهمترین 

پیامد این عدم ثبات را غیرقابل پیش بینی شدن شرایط برای فعال اقتصادی دانست که امکان 

./عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه معتقد است در شودگیری درست از آنها سلب میتصمیم

ریزی درستی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، تواند برنامهچنین شرایطی فعال اقتصادی نمی

 به: کرد خاطرنشان خلیلی./باشد داشته …انعقاد قرارادادهای فروش در بازارهای خارج کشور و 

شاهدیم انتظارات کاهش قیمت کاالها نیز برای مصرف ه کاهش نرخ ارز را ک شرایطی در عالوه

شود مصرف کننده برای اجرایی کردن تقاضای خود با شود و این امر باعث میکننده ایجاد می

شك مواجه شود که نتیجه آن توقف تقاضا در سطح بازار خواهد شد./وی پیامد اصلی توقف 

که اگر این رکود طوالنی مدت شود اولین  طوالنی مدت تقاضا را رکود در بازار کشور اعالم کرد

 .کندضربه را به بخش تولید و واحدهای صنعتی وارد می

http://toloukermanshah.ir/19/108664/%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%84%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%86/


 

در کشور تجربه  ۹6تا  ۹3های عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه با بیان اینکه مشابه این رکود را در سال

گذاری، تولید و ی تواند سرمایهکردیم، یادآور شد: در شرایط کنونی نیز ادامه این روند برای دو، سه سال م

 .اشتغال کشور را برای پنج سال آینده دچار چالش جدی کند

خلیلی اظهار کرد: طوالنی شدن زمان پالس های سینوسی نرخ ارز ضربه مهلکی به اقتصاد کشور در آینده 

 .کندنه چندان دور وارد می

ای نیست اما ی دولت هم کار سادهوی معتقد است اگرچه مشخص کردن فرجه زمانی این نوسانات برا

گذاران بخش رود دولت با مدیریت صحیح ارز و ایجاد ثبات در آن، به بهبود شرایط برای سرمایهانتظار می

 .خصوصی و تولیدکنندگان کمک کند

 

 13  13۹۸شهریور 

  : 110525شناسه خبر 

 :عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران

اندازی بازارچه تولید و اه باید در حلقه نخست گردشگری کشور قرار بگیرد/ لزوم راهکرمانش

 فروش صنایع دستی در بازار سنتی کرمانشاه

کیوان کاشفی در جلسه بررسی تشکیل کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمانشاه، اظهار 

 :کرد

صنایع دستی است و سه رکن اصلی این کمیسیون در واقع گردشگری، میراث فرهنگی و 

 با وی./است اصلی هایبخش این زیرمجموعه …موضوعاتی مانند توریست سالمت، ورزش و

شکل است که  ۲ به کار اجرای نحوه: داد ادامه است، حوزه سه این پوشش ما هدف اینکه به اشاره

دهیم، چراکه اعتقاد داریم نظر و گاهی از طریق اتاق بازرگانی به کمیسیون مشورت می

خردجمعی بسیار کاربردی است./کاشفی با بیان اینکه بخشی از مسائل نیز از طریق کمیسیون به 

شود، گفت: ما در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران براساس نتیجه این ما پیشنهاد می

کنیم./رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تاکید بر اینکه اولویت گیری میهادات، تصمیمپیسن

های استانی و سپس توجه به جنبه ملی رویکرد ما در این کمیسیون توجه به تقویت ظرفیت

است، عنوان کرد: پارامترهایی برای رفع مشکالت در جلسات مختلف استانی داریم./وی از 

ها و مباحث مطالعاتی ها، ارائه طرحاست پیشنهادات خود را برای آغاز پروژهفعاالن این حوزه خو

 .ها باید در چهارچوب وظایف اتاق بازرگانی بگنجدرا مطرح کنند و گفت: درخواست

http://toloukermanshah.ir/19/110525/%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88/
http://toloukermanshah.ir/19/110525/%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88/


 

این مسئول در پارلمان بخش خصوصی گفت: گردشگری اهمیت بسیار زیادی دارد و این بخش دارای 

رکز دارد. وی با تصریح بر اینکه نتایج اقدامات و نظرات کمیسیون ظرفیت خوبی است که نیاز به تم

تواند ارائه شود و اثرگذار باشد، یادآور گردشگری اتاق بازرگانی کرمانشاه در تصمیمات بسیاری از نهادها می

گیری این بخش است، امکان طرح شد: ما در جلسات کمیته گردشگری استان که باالترین سطح تصمیم

تواند در موضوعات نظران این کمیسیون را داریم و در اتاق بازرگانی ارتباطاتی داریم که میحبمسائل صا

 .مختلف اثرگذار باشد

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: هدف ما این است از این فرصت برای رونق گردشگری، 

 .استان کرمانشاه ایجاد شودصنایع دستی و میراث فرهنگی استفاده شود تا اشتغال و ثروت برای 

وی تاکید کرد: در اتاق بازرگانی اجماع کلی داریم که کارها باید پخته و منطقی باشد و کارشناسی انجام 

 .شودها زمان صرف میهمین دلیل برای انجام هر پروژه گاهی ماهبگیرد و به

کار ن کرمانشاه دست بهاین مسئول در پارلمان بخش خصوصی گفت: برای ساماندهی وضعیت فرش استا

ها تن از فعاالن این حوزه برای بررسی دقیق و انجام کار استاد دانشگاه و ده 30ایم و از حضور بیش از شده

 .کنیماثربخش استفاده می

آفرین برای فعاالن اقتصادی هستیم تا تولید دنبال کارهای عملیاتی و ثروتکاشفی با اشاره به اینکه به

 .یابد، متذکر شد: ظرفیت کار برای فعالیت همه افراد توانمند عرصه تولید وجود دارداستان رونق 

برای انجام و پیگیری  (نظرانوی استفاده از توان مثلث بخش خصوصی، دولت و مشاوران )متشکل از صاحب

همه جزئیات کارها را مورد اشاره قرار داد و افزود: رویدادهای حوزه گردشگری باید با پختگی پیش برود و 

 .اندیشی داردعملیاتی آن بررسی شود و نیاز به تحقیق و هم

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه توجه به حوزه گردشگری روستایی را بسیار مهم برشمرد و بیان کرد: نیاز به 

هایی داریم تا از فرصت تمایل گردشگران کشورهای همسایه برای حضور در مناطق فراهم کردن زیرساخت

 .و دارای جاذبه گردشگری در استان کرمانشاه استفاده کنیم بکر

های رئیس کمیسیون مشترک اتاق بازرگانی ایران و سوریه از انجام اقداماتی برای فعال شدن شرکت

اندازی تورهایی از کشور سوریه در این زمینه و گردشگری در راستای تقویت توریست سالمت و راه

 .جهز خصوصی برای تقویت بخش توریست سالمت در کرمانشاه خبر دادبرداری از بیمارستان مبهره

وی اعالم کرد: برای ساماندهی وضعیت حمل و نقل هوایی در این حوزه باید اقدامات الزم صورت بگیرد و 

این موضوع بسیار برای شهروندان کشورهای همسایه بسیار مهم است که کیفیت خدمات پزشکی ما بسیار 

 .است و دریافت چنین خدماتی در کشورهای همسایه با این هزینه غیرممکن است باال و کم هزینه

های طبیعی باید تقویت شود تا در حلقه اول گردشگری کشور قرار بگیریم کاشفی تصریح کرد: حوزه جاذبه

های این بخش شناسایی و تقویت شود، روستاهای ما نیاز به و برای رسیدن به این نقطه باید مزیت

 .سازی برلی جذب گردشگر داردسازی بسترهای الزم و فرهنگفراهم

سمت تولید ثروت را الزامی دانست و گفت: کارهای وی استفاده از کمک بزرگان روستا برای حرکت به

خوبی در برخی از روستاها در کرمانشاه انجام گرفته است و باید حتما رویدادسازی و ایجاد سمبل را انجام 



 

 .شودموجب جذب گردشگر میبدهیم، چون حتما 

ریزی صحیح کسب سود برای یک کاری تعریف شود، ایده، سرمایه و فعالیت وی تاکید کرد: وقتی با برنامه

دنبال دارد که الزم است از ظرفیت نهادهای دولتی با رویه تعامل بهره بگیریم.رئیس نیروی انسانی هم به

گردشگری با تمرکز بر روی موضوعات مشخص را ضروری بندی در حوزه اتاق بازرگانی کرمانشاه اولویت

ها و بیان کرد و ادامه داد: عملکرد قوی بخش خصوصی، مسئوالن دولتی را مجاب به پذیرش درخواست

 .کندپیشنهادها می

کاشفی خاطرنشان کرد: پرواز استانبول به کرمانشاه برای تقویت گردشگری الزم است و ظرفیت مسافران 

های هوایی فرصت خوبی برای محوریت قرار گرفتن کرمانشاه کشور از طریق فعالیت آژانس پنج استان غرب

 .است

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تسهیل صدور مجوزهای حوزه گردشگری را از مباحثی عنوان کرد که 

 .در جلسه با وزیر گردشگری مطرح شده است

عنوان یک ایده خوب صنایع دستی در بازار سنتی کرمانشاه به اندازی بازارچه تولید و فروشوی از طرح راه

را نیازمند تهیه طرح قوی دانست تا با کمک نهادهایی همچون شهرداری استقبال کرد و عملیاتی شدن آن

 .به انجام برسد

ارائه آموزش در  :کاشفی مقوله آموزش را یک امر ضروری برای تقویت حوزه گردشگری خواند و گفت

 شاهد تا شود گرفته جدی بسیار باید …ها، فروشندگان وها همچون رانندگی، رستوراناز زمینهبسیاری 

 باشیم کرمانشاه استان در گردشگران حضور افزایش

 

 

 13۹۸شهریور  14

  : 110۸7۸شناسه خبر 

های اجرایی مرتبط با فضای وم اتاق بازرگانی کرمانشاه در طرح ارزیابی عملکرد دستگاهرتبه د

 کسب و کار کشور

http://toloukermanshah.ir/19/110878/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad/
http://toloukermanshah.ir/19/110878/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad/


 

های به گزارش روابط عمومی اتاق، کیوان کاشفی با اعالم این خبر گفت: طرح ارزیابی عملکرد دستگاه

تصادی اتاق ایران انجام و از سوی مرکز آمار و اطالعات اق ۹7اجرایی مرتبط با فضای کسب و کار در سال 

های اجرایی مورد ارزیابی قرار نتایج آن منتشر شد./وی ادامه داد: در این طرح شاخص عملکرد دستگاه

ها بیانگر نارضایتی از عملکرد دستگاه 10ای که عدد یک بیانگر رضایت کامل وعدد گرفت به گونه

های کشور جایگاه بین اتاق 3.14با کسب عدد  است./رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: اتاق کرمانشاه

دوم را بعد از قزوین کسب کرد./کاشفی این عملکرد را حاصل تعامل خوب اتاق بازرگانی با بخش خصوصی 

استان دانست و تاکید کرد: اتاق کرمانشاه به صورت مستمر در حال اخذ پیشنهادات و مشکالت بخش 

شکالت است./وی یادآور شد: مشکالت بخش خصوصی را در خصوصی و بررسی آنها برای برطرف کردن م

رسانیم و اگر نیاز باشد های اجرایی میجلسات شورای گفت وگو بخش خصوصی مطرح وبه اطالع دستگاه

 کنیم تا در سطح کالن پیگیری شودمشکالت را به اتاق ایران نیز منعکس می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرتاک نیوز

 

  : کرمانشاه در کمیسیون گردشگریرئیس اتاق بازرگانی 

 باید کرمانشاه را وارد حلقه اول گردشگری کشور کنیم 

  210۹31شناسه خبر 

13۹۸/06/13 13:4۸:34  

 باید: گفت است، کشور اصلی ظرفیت دستی صنایع و گردشگری امروز اینکه بیان با کرمانشاه اتاق رئیس

 .کنیم کشور گردشگری اول حلقه وارد را کرمانشاه

 بیان با کرمانشاه اتاق گردشگری کمیسیون نهم دوره جلسه اولین در کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 اظهار است، شده تبدیل کشور اصلی ظرفیت به دستی صنایع و فرهنگی میراث گردشگری، امروز اینکه

 کنیم تمرکز هابخش این بر که رسیده آن زمان امروز و کردیم کار کشور در سال 30 هاحوزه سایر در: کرد

 میزان هر با خانوارها همه سبد در را خود جای گردشگری اکنون ایران، اتاق رئیسه هیات عضو گفته به

 .است کرده باز درآمد

 اقبال و است جهان سراسر از زیادی گردشگران حضور میزبان ایران کشور امروز دیگر سوی از: داد ادامه وی

 .دارد وجود ایران در حضور برای...  و عراق سوریه، عمان، مانند کشورها برخی سوی از خوبی

 تولید کاالهای و کرده خرج پول ایران داخل در گردشگران این: شد یادآور ایران اتاق رئیسه هیات عضو

 استفاده انها ظرفیت از باید و دارند همراه به ثروت کشور برای پس برندمی خود با و خرندمی را ما داخل

 .کنیم

 .آیندمی ایران به...  و تفریحی مذهبی، گردشگری مختلف هایزمینه در گردشگران این کاشفی، گفته به

 این اصلی مقاصد به شمالی هایاستان و مشهد اصفهان، مانند کشور هایاستان از برخی اینکه بیان با وی

 که بودند کشور گردشگری اول حلقه دیرباز از هااستان از برخی: کرد تاکید اند، شده تبدیل گردشگران

 قابل سرعت با نیز بلوچستان و سیستان و همدان مانند هاییاستان و است شدن اضافه حال در آنها تعداد

 .هستند موضوع این به پیوستن حال در توجهی
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 گردشگران حضور مزایای از تا کنیم حلقه این وارد نیز را کرمانشاه باید است معتقد کرمانشاه اتاق رئیس

 .نمانیم بهرهبی استان در خارجی و داخلی

 یکی را درمانی توریسم دارد، گردشگران از استقبال برای زیادی هایظرفیت کرمانشاه اینکه بیان با کاشفی

 .برشمرد هامزیت این مهمترین از

 کیفیت و مناسب قیمت با سالمت خدمات کرمانشاه استان جمله از و ایران در امروز: کرد خاطرنشان وی

 نیز...  و هوایی نقل و حمل مانند موضوع این جانبی هایزیرساخت باید اما است گردشگران اختیار در عالی

 .شود فراهم استان در

 روستاها، فرهنگ: داد ادامه و کرد یاد هم استان روستایی گردشگری ظرفیت از ایران اتاق رئیسه هیات عضو

 .باشد جذاب گردشگران برای تواندمی همگی...  و آنها پوشش

 نیست، جذاب گردشگران برای تنهایی دیگربه...  و سنگ و آب مانند مواردی دیدن اینکه به اشاره با کاشفی

 .باشیم گردشگران برای سازی سمبل دنبال به باید: شد یادآور

 با که کرد یاد هم کردستان با مشترک طور به و کرمانشاه در 2020 گردشگری رویداد برپایی از وی

 با باید و است ایده حد در فقط اکنون رویداد این معتقدم: گفت و است روستایی گردشگری محوریت

 این از رویدادهایی میزبان که هاییاستان دیگر تجربیات از گیریبهره و کارشناسی جلسه هاده برگزاری

 .کنیم استفاده آن از شکل بهترین به بتوانیم بودند دست

 سه بر کمیسیون این: گفت و کرد یاد هم گردشگری کمیسیون کارکردهای از ادامه در کرمانشاه اتاق رئیس

 .دارد فعالیت دستی صنایع و فرهنگی میراث گردشگری، محور

 مثال برای: افزود کرد، تعریف را هاییزیرشاخه محور سه این از هریک برای توانمی اینکه بیان با کاشفی

 کمیسیون این در آنها به باید که دارد زیادی هایقابلیت... و گردشگری توریسم فرش، زمینه در کرمانشاه

 .بپردازیم

 کمیسیون اعضای به گرفتن مشاوره و بیشتر بررسی برای را پیشنهاداتی ما موارد برخی در: داد ادامه وی

 ارائه اتاق رئیسه هیات به را خود پیشنهادات تواندمی کمیسیون موارد برخی در و دهیممی ارائه گردشگری

 .دهد

 بتوان تا باشد منسجم و شود بندیاولویت باید حتما پیشنهادات این ایران، اتاق رئیسه هیات عضو گفته به

 .آورد دست به عملیاتی و پخته هایبرنامه آن دل از



 

 در بتوانیم اگر و است ملی سپس و ایمنطقه و استانی ابتدا نیز کمیسیون این اصلی رویکرد: کرد اظهار وی

 آن نتیجه و بود خواهد مثبت بسیار بیاوریم بیرون کمیسیون این دل از خوب اجرایی کار چند سال هر

 .است استان برای ثروت و اشتغال ایجاد

: شد یادآور دارد، م استان مختلف هایکارگروه و هاکمیته در زیادی وزن بازرگانی اتاق اینکه بیان با کاشفی

 .کنیم مطرح هاکارگروه این در را گردشگری کمیسیون پیشنهادات توانیممی

 گفت شورای جلسات استان، گردشگری کمیته را پیشنهادات این توانیممی: کرد تاکید کرمانشاه اتاق رئیس

 .کنیم مطرح ایران اتاق جلسات در ترکالن بعد در حتی و استاندار حضور با خصوصی بخش و دولت گوی و

 تصمیم: داد ادامه است، اثرگذار بسیار ملی هایگیریتصمیم در ایران اتاق پیشنهادات اینکه بیان با وی

 به که بود موارد این جمله از وزارتخانه به دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان ارتقا اخیر

 .رسید نتیجه

 علمی بخش و دولتی بخش خصوصی، بخش ضلع سه از متشکل گردشگری کمیسیون اینکه بیان با کاشفی

 باید اصلی تمرکز اما کنیم استفاده هم دولتی بخش ظرفیت از باید اگرچه: گفت است، دانشگاه اساتید شامل

 مند بهره هم مسئولین حضور از جلسه موضوع فراخور به کمیسیون جلسات در و باشد خصوصی بخش با

 .شویممی

 .شویم غافل آن از نباید که کرد یاد هم دستی صنایع عظیم هایظرفیت از پایان در کاشفی

 رونق نام با امسال نامگذاری به اشاره با نیز کرمانشاه اتاق گردشگری کمیسیون رئیس ترابی بابک ادامه در

 صنایع و گردشگری حوزه به مربوط و شودنمی محدود صنایع حوزه به فقط تولید رونق این: گفت تولید،

 .هست هم دستی

 حلقه جز تواندمی اینکه و دستی صنایع و گردشگری حوزه در کرمانشاه استان هایظرفیت بر تاکید با وی

 آفرین ثروت استان برای گردشگری که برسیم باور این به باید ابتدا: داد ادامه باشد، کشور گردشگری اول

 .شود ایجاد مسئولین خصوصا و مردم بین باور این و است

 که است اتاق مجموعه زیر مختلفی هایتشکل اینکه بیان با ادامه در ایران گردشگری کمیسیون رئیس نائب

 در که هاییایده دیگر سوی از: کرد عنوان پردازد،می آنها گریمطالبه و خصوصی بخش مسائل بررسی به

 .بدهد مشاوره هم دولتی بخش به تواندمی شودمی مطرح هاکمیسیون

 اندازیراه...  و نقل و حمل صنعت، انرژی، گردشگری، مختلف هایبخش در هاکمیسیون این: کرد تاکید وی

 .دارند حضور هم ایران اتاق هایدرکمیسیون هاکمیسیون این از نمایندگانی: افزود شده،



 

 اتاق کرد فراموش نباید البته: کرد عنوان و دانست گرایانهتوسعه هایایده برای بستری را هاکمیسیون ترابی

 برای ایمشاوره بعد عمدتا آن هایفعالیت و ندارد اجرایی مسئولیت و است خصوصی بخش نماینده بازرگانی

 .دارد قوه سه

 ظرفیت از و است برقرار دولتی هایبخش با هم خوبی تعامل هاکمیسیون در: کرد خاطرنشان وی

 .شد خواهد استفاده هم کارشناسان

 اتاق اعضای به محدود فقط گردشگری کمیسیون اینکه بیان با کرمانشاه اتاق گردشگری کمیسیون رئیس

 .کنیممی استقبال نیز کارشناسان سایر هایایده از: کرد تاکید نیست،

 توسعه برای خود پیشنهادات و نظرات بیان به اتاق گردشگری کمیسیون اعضای جلسه این ادامه در

 پرداختند استان گردشگری

 

 

 کسب رتبه دوم اتاق بازرگانی در طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی 

  211170شناسه خبر 

13۹۸/06/14 13:10:35  

 رتبه کشور کار و کسب فضای با مرتبط اجرایی هایدستگاه عملکرد ارزیابی طرح در کرمانشاه بازرگانی اتاق

 کرد کسب کشور بازرگانی هایاتاق بین را دوم

 عملکرد ارزیابی طرح: گفت کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رییس کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 اتاق اقتصادی اطالعات و آمار مرکز سوی از ۹7 سال در کار و کسب فضای با مرتبط اجرایی هایدستگاه

 .شد منتشر آن نتایج و انجام ایران

 عدد که ایگونه به گرفت قرار ارزیابی مورد اجرایی هایدستگاه عملکرد شاخص طرح این در: داد ادامه وی

 .است هادستگاه عملکرد از نارضایتی بیانگر 10 وعدد کامل رضایت بیانگر یک

 را دوم جایگاه کشور هایاتاق بین 3.14 عدد کسب با کرمانشاه اتاق: کرد خاطرنشان کرمانشاه اتاق رئیس

 .کرد کسب قزوین از بعد

 اتاق: کرد تاکید و دانست استان خصوصی بخش با بازرگانی اتاق خوب تعامل حاصل را عملکرد این کاشفی

 برطرف برای آنها بررسی و خصوصی بخش مشکالت و پیشنهادات اخذ حال در مستمر صورت به کرمانشاه

 .است مشکالت کردن
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 اطالع وبه مطرح خصوصی بخش وگو گفت شورای جلسات در را خصوصی بخش مشکالت: شد یادآور وی

 سطح در تا کنیممی منعکس نیز ایران اتاق به را مشکالت باشد نیاز اگر و رسانیممی اجرایی هایدستگاه

 شود. پیگیری کالن

 

 

  :رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 تا پایان شهریور  راه اندازی مرکز رتبه بندی اتاق کرمانشاه

  211537شناسه خبر 

13۹۸/06/16 10:45:42  

 امیدواریم: گفت و داد خبر شهریور پایان تا کرمانشاه اتاق بندیرتبه مرکز اندازی راه از کرمانشاه اتاق رئیس

 .شود بندیرتبه استان برند صاحب و برتر واحد 100 تا 50 سال پایان تا

 در جدیت با تولیدی واحدهای و هاشرکت بندیرتبه اینکه بیان با کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 به که است کشورهایی معدود جمله از ایران متاسفانه: داد ادامه شود،می پیگیری کرمانشاه استان و کشور

 واحدهای زمینه در خاصی بندیرتبه شدند،می بندیرتبه گذشته از که مهندسی و فنی هایشرکت جز

 .ندارد صنعتی و تولیدی

 و معدن صنعت، وزارت هم و ایران اتاق همکاری با اخیرا که تمهیداتی از ایران اتاق رئیسه هیات عضو

 کرمانشاه در: افزود و کرد یاد شده اندیشیده کشور هایشرکت و تولیدی واحدهای بندیرتبه برای تجارت

 .است شده سپرده بازرگانی اتاق به تکلیف یک عنوان به واحدها بندیرتبه تولید رونق سند اساس بر نیز

 و گرید واحدها این از یک هر اینکه بیان با و کرد یاد هم هاشرکت و صنایع بندیرتبه هایمزیت از کاشفی

 از را ایویژه امتیازات درجه این اساس بر توانمی: کرد تاکید کنند،می دریافت بندیرتبه در خاصی درجه

 .گرفت نظر در واحدها برای مختلف های دستگاه

 مالیاتی، های حساب نظر از کرده کسب را طالیی و اول درجه که واحدی مثال برای: کرد عنوان وی

 را اسنادش باید...  و اجتماعی تامین مالیات، مانند هایی دستگاه و است شده بررسی...  و مالی شفافیت

 .بگیرند نظر در واحد این برایVIP مسیر یک و بپذیرند

 طوالنی برای بازرگانی هایکارت صدور الزامات از یکی دیگر سوی از ایران، اتاق رئیسه هیات عضو گفته به

 .است واحدها سوی از بندیرتبه درجه داشتن ،(سال 5 تا 3) مدت
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 کرد ابرازامیدواری کرده، آغاز را خود فعالیت قبل چندی از ایران اتاق بندیرتبه مرکز اینکه بیان با کاشفی

 .باشیم کرمانشاه اتاق بندیرتبه مرکز اندازی راه شاهد ماه شهریور پایان تا

 .است شده مشخص نیز بندیرتبه زمینه در همکار شرکت و فراهم کار این مقدمات: افزود وی

 برند صاحب و اول تاپ، واحد 100 تا 50 سال پایان تا امیدواریم: کرد خاطرنشان کرمانشاه اتاق رئیس

 .شوند بندیرتبه استان

 واحدهای برای تخفیفاتی گرفتن نظر در از دارد، واحدها برای هم ایهزینه بندیرتبه اینکه بیان با وی

 .داد خبر هم استان هایشرکت و تولیدی

 اتاق به خود بندیرتبه امور انجام برای ماه مهر اوایل از توانندمی صنایع و واحدها صاحبان: گفت کاشفی

 شود. انجام زمان کوتاهترین در آنها کار تا کنند مراجعه کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باختر
باید کرمانشاه را وارد حلقه اول   :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در کمیسیون گردشگری

 گردشگری کشور کنیم 

 باید: گفت است، کشور اصلی ظرفیت دستی صنایع و گردشگری امروز اینکه بیان با کرمانشاه اتاق رئیس

 .کنیم کشور گردشگری اول حلقه وارد را کرمانشاه

 گردشگری، امروز اینکه بیان با کرمانشاه اتاق گردشگری کمیسیون نهم دوره جلسه اولین در کاشفی کیوان

 30 هاحوزه سایر در: کرد اظهار است، شده تبدیل کشور اصلی ظرفیت به دستی صنایع و فرهنگی میراث

 کنیم تمرکز هابخش این بر که رسیده آن زمان امروز و کردیم کار کشور در سال

 میزان هر با خانوارها همه سبد در را خود جای گردشگری اکنون ایران، اتاق رئیسه هیات عضو گفته به

 .است کرده باز درآمد

 اقبال و است جهان سراسر از زیادی گردشگران حضور میزبان ایران کشور امروز دیگر سوی از: داد ادامه وی

 .دارد وجود ایران در حضور برای...  و عراق سوریه، عمان، مانند کشورها برخی سوی از خوبی

 تولید کاالهای و کرده خرج پول ایران داخل در گردشگران این: شد یادآور ایران اتاق رئیسه هیات عضو

 استفاده انها ظرفیت از باید و دارند همراه به ثروت کشور برای پس برندمی خود با و خرندمی را ما داخل

 .کنیم

 .آیندمی ایران به...  و تفریحی مذهبی، گردشگری مختلف هایزمینه در گردشگران این کاشفی، گفته به

 این اصلی مقاصد به شمالی هایاستان و مشهد اصفهان، مانند کشور هایاستان از برخی اینکه بیان با وی

 که بودند کشور گردشگری اول حلقه دیرباز از هااستان از برخی: کرد تاکید اند، شده تبدیل گردشگران

 قابل سرعت با نیز بلوچستان و سیستان و همدان مانند هاییاستان و است شدن اضافه حال در آنها تعداد

 .هستند موضوع این به پیوستن حال در توجهی

 گردشگران حضور مزایای از تا کنیم حلقه این وارد نیز را کرمانشاه باید است معتقد کرمانشاه اتاق رئیس

 .نمانیم بهرهبی استان در خارجی و داخلی

 یکی را درمانی توریسم دارد، گردشگران از استقبال برای زیادی هایظرفیت کرمانشاه اینکه بیان با کاشفی

 .برشمرد هامزیت این مهمترین از
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 کیفیت و مناسب قیمت با سالمت خدمات کرمانشاه استان جمله از و ایران در امروز: کرد خاطرنشان وی

 نیز...  و هوایی نقل و حمل مانند موضوع این جانبی هایزیرساخت باید اما است گردشگران اختیار در عالی

 .شود فراهم استان در

 روستاها، فرهنگ: داد ادامه و کرد یاد هم استان روستایی گردشگری ظرفیت از ایران اتاق رئیسه هیات عضو

 .باشد جذاب گردشگران برای تواندمی همگی...  و آنها پوشش

 نیست، جذاب گردشگران برای تنهایی دیگربه...  و سنگ و آب مانند مواردی دیدن اینکه به اشاره با کاشفی

 .باشیم گردشگران برای سازی سمبل دنبال به باید: شد یادآور

 با که کرد یاد هم کردستان با مشترک طور به و کرمانشاه در 2020 گردشگری رویداد برپایی از وی

 با باید و است ایده حد در فقط اکنون رویداد این معتقدم: گفت و است روستایی گردشگری محوریت

 این از رویدادهایی میزبان که هاییاستان دیگر تجربیات از گیریبهره و کارشناسی جلسه هاده برگزاری

 .کنیم استفاده آن از شکل بهترین به بتوانیم بودند دست

 سه بر کمیسیون این: گفت و کرد یاد هم گردشگری کمیسیون کارکردهای از ادامه در کرمانشاه اتاق رئیس

 .دارد فعالیت دستی صنایع و فرهنگی میراث گردشگری، محور

 مثال برای: افزود کرد، تعریف را هاییزیرشاخه محور سه این از هریک برای توانمی اینکه بیان با کاشفی

 کمیسیون این در آنها به باید که دارد زیادی هایقابلیت... و گردشگری توریسم فرش، زمینه در کرمانشاه

 .بپردازیم

 کمیسیون اعضای به گرفتن مشاوره و بیشتر بررسی برای را پیشنهاداتی ما موارد برخی در: داد ادامه وی

 ارائه اتاق رئیسه هیات به را خود پیشنهادات تواندمی کمیسیون موارد برخی در و دهیممی ارائه گردشگری

 .دهد

 بتوان تا باشد منسجم و شود بندیاولویت باید حتما پیشنهادات این ایران، اتاق رئیسه هیات عضو گفته به

 .آورد دست به عملیاتی و پخته هایبرنامه آن دل از

 در بتوانیم اگر و است ملی سپس و ایمنطقه و استانی ابتدا نیز کمیسیون این اصلی رویکرد: کرد اظهار وی

 آن نتیجه و بود خواهد مثبت بسیار بیاوریم بیرون کمیسیون این دل از خوب اجرایی کار چند سال هر

 .است استان برای ثروت و اشتغال ایجاد

: شد یادآور دارد، م استان مختلف هایکارگروه و هاکمیته در زیادی وزن بازرگانی اتاق اینکه بیان با کاشفی

 .کنیم مطرح هاکارگروه این در را گردشگری کمیسیون پیشنهادات توانیممی



 

 گفت شورای جلسات استان، گردشگری کمیته را پیشنهادات این توانیممی: کرد تاکید کرمانشاه اتاق رئیس

 .کنیم مطرح ایران اتاق جلسات در ترکالن بعد در حتی و استاندار حضور با خصوصی بخش و دولت گوی و

 تصمیم: داد ادامه است، اثرگذار بسیار ملی هایگیریتصمیم در ایران اتاق پیشنهادات اینکه بیان با وی

 به که بود موارد این جمله از وزارتخانه به دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان ارتقا اخیر

 .رسید نتیجه

 علمی بخش و دولتی بخش خصوصی، بخش ضلع سه از متشکل گردشگری کمیسیون اینکه بیان با کاشفی

 باید اصلی تمرکز اما کنیم استفاده هم دولتی بخش ظرفیت از باید اگرچه: گفت است، دانشگاه اساتید شامل

 مند بهره هم مسئولین حضور از جلسه موضوع فراخور به کمیسیون جلسات در و باشد خصوصی بخش با

 .شویممی

 .شویم غافل آن از نباید که کرد یاد هم دستی صنایع عظیم هایظرفیت از پایان در کاشفی

 رونق نام با امسال نامگذاری به اشاره با نیز کرمانشاه اتاق گردشگری کمیسیون رئیس ترابی بابک ادامه در

 صنایع و گردشگری حوزه به مربوط و شودنمی محدود صنایع حوزه به فقط تولید رونق این: گفت تولید،

 .هست هم دستی

 حلقه جز تواندمی اینکه و دستی صنایع و گردشگری حوزه در کرمانشاه استان هایظرفیت بر تاکید با وی

 آفرین ثروت استان برای گردشگری که برسیم باور این به باید ابتدا: داد ادامه باشد، کشور گردشگری اول

 .شود ایجاد مسئولین خصوصا و مردم بین باور این و است

 که است اتاق مجموعه زیر مختلفی هایتشکل اینکه بیان با ادامه در ایران گردشگری کمیسیون رئیس نائب

 در که هاییایده دیگر سوی از: کرد عنوان پردازد،می آنها گریمطالبه و خصوصی بخش مسائل بررسی به

 .بدهد مشاوره هم دولتی بخش به تواندمی شودمی مطرح هاکمیسیون

 اندازیراه...  و نقل و حمل صنعت، انرژی، گردشگری، مختلف هایبخش در هاکمیسیون این: کرد تاکید وی

 .دارند حضور هم ایران اتاق هایدرکمیسیون هاکمیسیون این از نمایندگانی: افزود شده،

 اتاق کرد فراموش نباید البته: کرد عنوان و دانست گرایانهتوسعه هایایده برای بستری را هاکمیسیون ترابی

 برای ایمشاوره بعد عمدتا آن هایفعالیت و ندارد اجرایی مسئولیت و است خصوصی بخش نماینده بازرگانی

 .دارد قوه سه

 ظرفیت از و است برقرار دولتی هایبخش با هم خوبی تعامل هاکمیسیون در: کرد خاطرنشان وی

 .شد خواهد استفاده هم کارشناسان



 

 اتاق اعضای به محدود فقط گردشگری کمیسیون اینکه بیان با کرمانشاه اتاق گردشگری کمیسیون رئیس

 .کنیممی استقبال نیز کارشناسان سایر هایایده از: کرد تاکید نیست،

 توسعه برای خود پیشنهادات و نظرات بیان به اتاق گردشگری کمیسیون اعضای جلسه این ادامه در

 پرداختند استان گردشگری

 

 کسب رتبه دوم اتاق بازرگانی در طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی 

 رتبه کشور کار و کسب فضای با مرتبط اجرایی هایدستگاه عملکرد ارزیابی طرح در کرمانشاه بازرگانی اتاق

 کرد کسب کشور بازرگانی هایاتاق بین را دوم

 مرتبط اجرایی هایدستگاه عملکرد ارزیابی طرح: گفت کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رییس کاشفی کیوان

 منتشر آن نتایج و انجام ایران اتاق اقتصادی اطالعات و آمار مرکز سوی از ۹7 سال در کار و کسب فضای با

 .شد

 عدد که ایگونه به گرفت قرار ارزیابی مورد اجرایی هایدستگاه عملکرد شاخص طرح این در: داد ادامه وی

 .است هادستگاه عملکرد از نارضایتی بیانگر 10 وعدد کامل رضایت بیانگر یک

 را دوم جایگاه کشور هایاتاق بین 3.14 عدد کسب با کرمانشاه اتاق: کرد خاطرنشان کرمانشاه اتاق رئیس

 .کرد کسب قزوین از بعد

 اتاق: کرد تاکید و دانست استان خصوصی بخش با بازرگانی اتاق خوب تعامل حاصل را عملکرد این کاشفی

 برطرف برای آنها بررسی و خصوصی بخش مشکالت و پیشنهادات اخذ حال در مستمر صورت به کرمانشاه

 .است مشکالت کردن

 اطالع وبه مطرح خصوصی بخش وگو گفت شورای جلسات در را خصوصی بخش مشکالت: شد یادآور وی

 سطح در تا کنیممی منعکس نیز ایران اتاق به را مشکالت باشد نیاز اگر و رسانیممی اجرایی هایدستگاه

 شود. پیگیری کالن

 

  :رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 تا پایان شهریور  راه اندازی مرکز رتبه بندی اتاق کرمانشاه
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 امیدواریم: گفت و داد خبر شهریور پایان تا کرمانشاه اتاق بندیرتبه مرکز اندازی راه از کرمانشاه اتاق رئیس

 .شود بندیرتبه استان برند صاحب و برتر واحد 100 تا 50 سال پایان تا

 کرمانشاه استان و کشور در جدیت با تولیدی واحدهای و هاشرکت بندیرتبه اینکه بیان با کاشفی کیوان

 و فنی هایشرکت جز به که است کشورهایی معدود جمله از ایران متاسفانه: داد ادامه شود،می پیگیری

 .ندارد صنعتی و تولیدی واحدهای زمینه در خاصی بندیرتبه شدند،می بندیرتبه گذشته از که مهندسی

 و معدن صنعت، وزارت هم و ایران اتاق همکاری با اخیرا که تمهیداتی از ایران اتاق رئیسه هیات عضو

 کرمانشاه در: افزود و کرد یاد شده اندیشیده کشور هایشرکت و تولیدی واحدهای بندیرتبه برای تجارت

 .است شده سپرده بازرگانی اتاق به تکلیف یک عنوان به واحدها بندیرتبه تولید رونق سند اساس بر نیز

 و گرید واحدها این از یک هر اینکه بیان با و کرد یاد هم هاشرکت و صنایع بندیرتبه هایمزیت از کاشفی

 از را ایویژه امتیازات درجه این اساس بر توانمی: کرد تاکید کنند،می دریافت بندیرتبه در خاصی درجه

 .گرفت نظر در واحدها برای مختلف های دستگاه

 مالیاتی، های حساب نظر از کرده کسب را طالیی و اول درجه که واحدی مثال برای: کرد عنوان وی

 را اسنادش باید...  و اجتماعی تامین مالیات، مانند هایی دستگاه و است شده بررسی...  و مالی شفافیت

 .بگیرند نظر در واحد این برایVIP مسیر یک و بپذیرند

 طوالنی برای بازرگانی هایکارت صدور الزامات از یکی دیگر سوی از ایران، اتاق رئیسه هیات عضو گفته به

 .است واحدها سوی از بندیرتبه درجه داشتن ،(سال 5 تا 3) مدت

 کرد ابرازامیدواری کرده، آغاز را خود فعالیت قبل چندی از ایران اتاق بندیرتبه مرکز اینکه بیان با کاشفی

 .باشیم کرمانشاه اتاق بندیرتبه مرکز اندازی راه شاهد ماه شهریور پایان تا

 .است شده مشخص نیز بندیرتبه زمینه در همکار شرکت و فراهم کار این مقدمات: افزود وی

 برند صاحب و اول تاپ، واحد 100 تا 50 سال پایان تا امیدواریم: کرد خاطرنشان کرمانشاه اتاق رئیس

 .شوند بندیرتبه استان

 واحدهای برای تخفیفاتی گرفتن نظر در از دارد، واحدها برای هم ایهزینه بندیرتبه اینکه بیان با وی

 .داد خبر هم استان هایشرکت و تولیدی

 اتاق به خود بندیرتبه امور انجام برای ماه مهر اوایل از توانندمی صنایع و واحدها صاحبان: گفت کاشفی

 شود. انجام زمان کوتاهترین در آنها کار تا کنند مراجعه کرمانشاه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهر



 

 باشگاه خبرنگاران

 
 13۹۸مهر  2

 شود زودی افتتاح میمرکز تجارت ایرانیان در سوریه به

رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه از راه اندازی مرکز تجارت ایرانیان در سوریه 

  .خبر داد

برگزار  اتاق بازرگانی ایرانسوریه با فعاالن اقتصادی کشورمان که در  وزیر نفتکیوان کاشفی در جلسه 

شود که صرافی مستقل و امکانات زودی افتتاح میشد، اظهار کرد: مرکز تجارت ایرانیان در سوریه به

مختلفی برای آن در نظر گرفته شده و خدمات گوناگون از جمله مشاوره، ثبت شرکت، تشریح قوانین 

 .گیردمی قرار خصوصی بخش فعاالن تمامی اختیار در  تجاری سوریه

او بیان کرد: یک ماه پس از از حضور ما در نمایشگاه اکسپو سوریه، شاهد حضور وزیر نفت و هیاتی از 

فعاالن اقتصادی این کشور در ایران هستیم در باالترین سطح سیاسی و دیپلماتیک روابط دوطرفه خوبی 

 .داردبین ایران و سوریه وجود 

دنبال توسعه حداکثر روابط تجاری با سوریه هستیم، کاشفی با اشاره به اینکه در پارلمان بخش خصوصی به

 .مندی بسیاری از شهروندان دو کشور خواهد شدادامه داد: توسعه روابط تجاری موجب بهرمه

بین ایران و سوریه  رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه افزود: سطح روابط سیاسی و اقتصادی

هایی در این زمینه وجود دارد و میزان مبادالت تجاری فی ما بین با وضعیت منطبق با هم نیست و خالء

 .آل مد نظر ما فاصله داردایده

او با بیان اینکه روابط اقتصادی دو کشور از قبل هم خیلی محکم نبوده، گفت: سال گذشته بیشترین سطح 

 .گرفت و اقدامات خوبی نیز صورت پذیرفته استگیری روابط انجام شکل

گذاران اصیل روابط تجاری عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: بخش خصوصی دو کشور از پایه

عنوان پارلمان بخش خصوصی اطالعات تجاری مورد نیاز فعاالن اقتصادی را در اختیارشان هستند و ما به

 .توسعه میزان تجارت و مبادالت اقتصادی سهیم باشند دهیم تا بتوانند درقرار می



 

او برگزاری جلسات بین فعاالن اقتصادی دو کشور را اقدامی مفید برای آشنایی طرفین با بازار کشور مقابل 

نامه جاری به سوریه و انعقاد تفاهمجمهوری کشورمان طی سالتوصیف کرد و گفت: سفر معاون اول رییس

 .وزیر این کشور نیز رسید دستاورد خوبی برای توسعه روابط دوطرفه استخستمفصل که به امضای ن

نامه یاد شده این مسئول در پارلمان بخش خصوصی جلسه امروز را گامی در راستای اجرای مفاد تفاهم

 4اند و امسال نسبت به سال قبل هیات تجاری در چند ماه اخیر از دو کشور تردد داشته ۸برشمرد و گفت: 

 .های ایرانی در نمایشگاه سوریه افزایش داشتابر حضور شرکتبر

ایران را کشوری توانمند در حوزه انرژی با مجهز بودن به دانش روز و  اتاق بازرگانی کرمانشاهرئیس 

نیروی انسانی کارآمد بیان کرد و افزود: ایران در حوزه انرژی در منطقه از لحاظ امکانات و تکنولوژی و 

 .تواند مورد استفاده سوریه قرار بگیردب مختلف کشوری مهم است که این تجربیات میتسلط به جوان
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 تفکیك حوزه بازرگانی با وزارت صمت اشتباه است 

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت : اگر چه ادغام حوزه بازرگانی با وزارت صمت از ابتدا اشتباه بود، اما 

  .اشتباه بزرگ تری استتفکیک دوباره آن 

کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به تصمیمی که برای تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت 

دوباره آن اشتباه  تفکیكاین دو حوزه از ابتدا اشتباه بود، اما  ادغامصمت گرفته شده، گفت : اگرچه 

 .بزرگ تری است

های زیادی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد خواهد کرد، گفت : مشکالت از دردسراو با بیان اینکه این تفکیک 

 .ها آغاز شده استهم اکنون در شهرستان

های تولیدی و صنعتی که اکنون در کشور بسیار مورد توجه است و کاشفی با اشاره به لزوم حمایت از واحد

های بزرگ و سفانه در حمایتی که از واحدمقام معظم رهبریهم بسیار بر آن تاکید دارند، گفت : متا

 .شود فاصله زیادیوجود داردهای کوچک و متوسط میواحد

های بزرگ دسترسی بهتری به تسهیالت، مسئولین و ... دارند، اما این رئیس اتاق کرمانشاه گفت: واحد 

 .های کوچکترچندان فراهم نیستشرایط برای واحد



 

های کوچک و مده اشتغال کشور خصوصا در آینده از طریق همین واحداو افزود: این در حالی است که ع

 .متوسط تامین خواهد شد

 .های کوچک و متوسط شدکاشفی خواستار در نظر گرفتن نسخه حمایتی مجزا برای واحد

عضو هیات رئیسه اتاق ایران از مشکالت حوزه صادرات کشور هم یاد کرد و گفت: در شرایطی که انتظار 

ا افزایش نرخ ارز شاهد رشد صادرات باشیم، اما در شش ماه امسال روند صادرات به سمت تنزل رفت بمی

 .رفت که البته شرایط در استان کرمانشاه کمی بهتراست

 .های متعدد در زمینه صادرات دانستنامهها و آیینکاشفی یکی از دالیل این امر را صدور بخشنامه

ر در منطقه، اوراسیا و ... داریم که طرف صادرات اصلی ما هستند که کشو 20او گفت: به عالوه ما حدود 

 .های هر کشور را مشخص کنیمباید برای هریک الگوییتعریف کنیم و کاال

 .ها در حوزه صادرات تاکید کردکاریکاشفی بر لزوم جلوگیری از موازی

درصدی که در  12شاره به کاهش رییس اتاق کرمانشاه درباره وضعیت صادرات شش ماهه امسال استان با ا

های صادراتی است جبران این مدت داشتیم، افزود: امیدواریم این کاهش در شش ماهه دوم که اوج کار

 .شود

درصدی استان از صادرات ایران به عراق  30کاشفی از نقش مهم کرمانشاه در حوزه صادرات و سهم حدود 

های صادراتی ها و یارانهپنج سال اخیر یک ریال از مشوقها، در هم یاد کرد و گفت: با وجوداین ظرفیت

 . کشور در کرمانشاه هزینه نشده است
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 دهنده صادرات استان کرمانشاه اندازی مرکز شتابراه

دهنده صادرات استان با توجه به نزدیک اندازی مرکز شتابرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از پیگیری برای راه

  .وز ملی صادرات خبر دادشدن ر

های قابل توجه استان کرمانشاه ها و پتانسیلکیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به ظرفیت

مرکز شتاب دهنده صادرات استان  اندازیراهها به دنبال مزیتدر حوزه صادرات، گفت : با توجه به این 

 .هستیم



 

این مرکز، امکانات و اعتبارات آن دیده شده و تنها کار باقیمانده جانمایی او با بیان اینکه پروپوزال اصلی 

های های اولیه را با شرکت شهرکنهایی این مرکز است، گفت : در زمینه جانمایی این مرکز نیز رایزنی

دازی ها شاهد راه انایم و امیدواریم با نهایی شدن این رایزنیصنعتی و همچنین جهاددانشگاهی انجام داده

 .این مرکز در آینده نزدیک باشیم

های تولیدی و صنعتی که عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران،گفت: قرار است در این مرکز به واحد 

های اند کمک شود تا بتوانند محصوالت خود را به کشورظرفیت صادرات دارند، اما تا نون صادراتی نداشته

 .دیگر ارسال کنند

های ها و همچنین تعدادی از بهترین منتوراین منظور چندین نفر از کارشناسان این واحداو افزود: برای 

دهند تا های تولیدی و صنعتی ارائه خدمات و مشاوره میکشور در این مرکز مستقر خواهند شد و به واحد

 .های تولیدی خود را صادراتی کنندبتواند کاال

ه ارزیابی نوع محصوالت، ظرفیت صادراتی واحدها، شیوه کاشفی گفت: در این مرکز خدماتی در زمین

 .المللی و... انجام خواهد شدهای بینبندی، مشاوره برای بازاریابی، کمک برای حضور در نمایشگاهبسته

های صنعتی استان صادراتی شود، گفت: این مورد از واحد 10تا  ۸کنیم هر سال او با بیان اینکه تالش می

 .و تنوع صادرات استان کرمانشاه کمک خواهد کردامر به افزایش 

های تولیدی که بتوانند محصوالتشان را صادر کنند هم افزایش ظرفیت تولید خواهند داشت و او گفت: واحد

 . زایی بیشتری به همراه دارندهم اشتغال
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 ها در حوزه صادرات کاریموازی

هایی در حوزه صادرات هستیم که کار را برای تجار و کاریشاهد موازیرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت : 

  .کندصادرکنندگان سخت می

کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از شرایط سختی که صادرکنندگان و تولیدکنندگان طی یک 

بسیار پیچیده  یشرایطاقتصادی در  فعاالناند یاد کرد و گفت : طی این مدت سال اخیر پشت سر گذاشته

 .کار خود را حفظ کردند که جای قدردانی دارد



 

او با اشاره به نوسانات اقتصادی خصوصا در نرخ ارز که سال گذشته در کشور رخ داد، گفت : این نوسانات 

 .های آن گریبانگیر بخش خصوصی شدکشور را دچار یک غافلگیری اقتصاد کرد که پیامد

ها و ایران با بیان اینکه این شرایط اقتصادی باعث صدور بخشنامه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی

های مختلف آن هم در یک بازه زمانی کوتاه شد، افزود: در های متعدد و متنوع از سوی دستگاهدستورالعمل

ها با هدف تنظیم بازار داخلی بودیم ها و یا وضع تعرفه برآناین مدت شاهد ممنوعیت صادرات خیلی از کاال

ها زحمت ها برای بدست آوردن آنهای مهم صادراتی که تجار سالکه این امر باعث شد بسیاری از بازار

 .کشیده بودند دچار مشکل شود

کاشفی با اشاره به سایر مشکالت پیش روی حوزه صادرات خصوصا طی یکسال اخیر، گفت: مشکالت 

 .از دیگر موارد بود که صادرات را تحت تاثیر قرار دادبرگشت ارز و اختالف قابل توجه ارز نیمایی و بازار آزاد 

او گفت: نتیجه این مشکالت را در کاهش صادرات کشور در شش ماهه اول امسال شاهد بودیم. البته، چون 

رسد کاهش صادرات این کاهش صادرات صرفا در بعد ارزی بوده و کاهشی از نظر وزنی نداشتیم، به نظر می

 .های صادراتی استمتناشی از واقعی شدن قی

 .کاشفی افزود: در شش ماهه دوم سال شاهد جبران بخشی از این کاهش صادرات باشیم

او بخشی از این امیدواری را مربوط به ثبات نسبی دانست که اکنون در اقتصاد کشور ایجاد شده و افزود: 

دولت به این نتیجه رسیده که  الساعه هستیم وها و قوانین خلقخوشبختانه شاهد کنترل بخشی از بخشنامه

 .های حوزه اقتصاد و تجارت نظر بخش خصوصی را نیز بخواهدباید در تصمیم گیری

های صادراتی، افزود: صادرات مندی بیشتر از بازارعضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم بهره

تواند به رونق تولید، اشتغالزایی و قرار دارد و می یک بازار رایگان است که بدون هیچ فعالیتی در اختیار ما

ارزآوری برای کشور کمک کند، پس باید با همکاری بخش خصوصی و دولتی استفاده بیشتری از این بازار 

 .ببریم

تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کشور کمک کند، گفت: اگر های متعددی که میکاشفی با اشاره به راهکار

اند قدردانی دانیم و از اقداماتی که در این حوزه انجام دادهدولتی را خادم حوزه صادرات می چه ما مسئولین

 .کنیم، اما باید تالش بیشتری برای تسهیل شرایط صادرات انجام دهندمی

های مهم مقام معظم رهبری نیز هست که در او افزود: نباید فراموش کنیم که افزایش صادرات از خواسته

 .تولید تاکید زیادی بر آن داشتندسال رونق 



 

های های صادراتی برای تجار و صنعتگران شد و افزود: بسیاری از کشورکاشفی خواستار برقراری مشوق

 .اندهای صادراتی بسیار خوب عمل کردهپیشتار در صادرات، در زمینه مشوق

حوزه صادرات نیز باید کاسته شود، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه بروکراسی پیش روی 

هایی در حوزه صادرات هستیم که کار را برای تجار و صادرکنندگان کاریافزود: متاسفانه شاهد موازی

 .کندسخت می

های حوزه صادرات بر عهده خود تولیدکنندگان و تجار هست، گفت: یکی با با بیان اینکه بخشی از مسئولیت

 .به علم بازاریابی و توجه به خواسته و سلیقه بازار هدف است از مهمترین این موارد توجه

های با کیفیت و قیمت عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش رقابت پذیری با تولید کاال

های صادراتی و... از دیگر مواردی است بندی مناسب کاالالمللی، بستههای بینمناسب، توجه به استاندارد

 .به آن توجه شود که باید

های های سنتی تجارت و صادرات هم تاکید کرد و افزود: امروزه شیوهکاشفی بر لزوم فاصله گرفتن از شیوه

 .تجارت در دنیا مدرن شده و ما نیز باید به همین سمت پیش برویم

های همسایه، چین، اوراسیا و ... است، کشور شامل کشور 20تا  15او با بیان اینکه عمده طرف تجاری ایران 

 .ها الگوی صادراتی مخصوص به همان کشور را داشته باشیمگفت: باید برای هرکدام از این کشور

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بر لزوم توجه به بازار سوریه به عنوان یک منطقه استراتژیک هم تاکید 

ایی معبر بوکمال بین سوریه و عراق و تسهیل ترانزیت زمینی بین ایران و سوریه، کرد و گفت: با بازگش

 .های حمل و نقل توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کرده استها به دلیل کاهش هزینهصادرات بسیاری از کاال

 .ارد دانستهایی مانند فوالد، کاشی و سرامیک، لوازم ساختمانی و بهداشتی و... را از جمله این مواو کاال

المللی بین سه کشور ایران، عراق و سوریه های حمل و نقل بیناندازی شرکتکاشفی از پیگیری برای راه

 .های حمل و نقل را بیش از پیش کاهش دهدتواند هزینههم خبر داد که می

در این سال آینده بازار خوبی برای خدمات فنی و مهندسی است که باید  10او گفت: سوریه برای حدود 

 .حوزه نیز کار کنیم

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: البته باید توجه داشته باشیم بازار سوریه متفاوت از بازار عراق 

رسد بخش خصوصی ما اطالعات کافی در زمینه این بازار ندارد که البته ما به زودی است و به نظر می

 .خواهیم کردهای آموزشی در این زمینه برگزار سمینار



 

های کاشفی از وضعیت صادرات استان کرمانشاه یاد کرد و با بیان اینکه استان کرمانشاه یکی از استان

ها آمار صادرات صادراتی است که همواره جایگاه ششم تا هفتم صادرات کشور را دارد، گفت: در برخی سال

 .ایمسه میلیارد دالری را نیز در استان به ثبت رسانده

اشاره به موقعیت ژئوپلتیک استان کرمانشاه و محوریتی که در زمینه تعامالت اقتصادی ایران و عراق  او با

های صادراتی استان توجه نشده دارد، افزود: متاسفانه با وجود این محوریت، آنطور که باید به زیرساخت

 .است

های استان دچار کش و یز مرزرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: به عالوه طی یکسال گذشته ن

بینیم که امیدواریم با های فراوانی شد که نمود آن را همچنان در بسته بودن مرز سومار میقوس

 .های انجام شده بزودی شاهد بازگشایی این مرز باشیمپیگیری

و به نظر کاشفی گفت: با وجود این مشکالت، بازگشایی مرز خسروی بارقه جدیدی را در استان ایجاد کرده 

 .های جدیدی در این منطقه باشیمگذاریرسد شاهد سرمایهمی

های اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برای رونق صادرات استان هم یاد کرد و گفت: اعزام و پذیرش او از برنامه

های اقتصادی از مهمترین این موارد است که هم در نیمه اول سال با جدیت انجام شد و هم برای هیات

 .های مشخصی در این زمینه داریمنیمه دوم سال برنامه

اندازی مرکز شتاب دهنده صادرات استان و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به پیگیری برای راه

های تولیدی و صنعتی، ابراز امیدواری کرد مجموعه این اقدامات بندی واحدهمچنین آغاز فعالیت مرکز رتبه

 . ادرات استان کمک کندبه رونق ص
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 عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه ؛

 امار باالی صادرات بیانگر مناسب بودن شرایط بازار داخلی است 

عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه گفت: باال بودن امار صادرات همچنین بیانگر مناسب بودن 

در این بازار و همچنین مناسب بودن کیفیت و شرایط بازار داخلی، تعادل بین عرضه و تقاضا 

  .های تولیدی یك کشور استقیمت کاال



 

مهر( ضمن تبریک این روز به همه تولیدکنندگان، تجار و  2۹) صادراتبابک ترابی به مناسبت روز ملی 

 .های اقتصادی هر کشور استترین شاخصصادرات یکی از مهم :فعالین اقتصادی، اظهار کرد

داد: وقتی که میزان صادرات در یک کشور صعودی باشد به معنای آن است که این کشور از ثبات او ادامه 

های پولی، ارزی، بانکی و ... در آن نیست، به عالوه تولید این نظمیمند است و خبری از بیاقتصادی بهره

 .کشور منظم و به صرفه است

بودن امار صادرات همچنین بیانگر مناسب بودن شرایط به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه، باال 

های بازار داخلی، تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار و همچنین مناسب بودن کیفیت و قیمت کاال

 .تولیدی یک کشور است

ترابی تاکید کرد: وقتی که صادرات یک کشور مثبت باشد نشان دهنده اعتبار آن کشور در منطقه و جهان و 

 .ها استالمللی با دیگر کشورنین رابطه خوب بینهمچ

های باالیی در صادرات دارد بدان معنی است که از نظر اقتصاد به او معتقد است وقتی که کشوری آمار

های رونق آن حدی رسیده که مردم، مسئولین، تولیدکنندگان و تجار همه به صادرات اعتقاد دارند و زمینه

 .را فراهم کردند

ها ت نمایندگان اتاق کرمانشاه افزود: در کشوری که صادرات وضعیت خوبی ندارد همه این شاخصعضو هیئ

 .ها وجود نداردمعکوس است و یا برخی از آن

روی های متعددی پیش، اما چالش:های مهم صادراتی است، یاداوری کرداو با بیان اینکه ایران نیز از کشور

توان به دهد میرین مواردی که بازار صادرات ایران را آزار میصادرات کشور وجود دارد که از مهمت

 .شود اشاره کردهای دولتی اعمال میها و دستگاهها و تصمیمات آنی که از سوی وزارتخانهبخشنامه،

او با اشاره به تشدید این مشکالت طی یک، دو سال اخیر، اضافه کرد: در این مدت شاهد حجم زیادی از 

 ..ثباتی در بازار ایجاد شدها به دنبال بیها بودیم که بسیاری از آنالعملاین نوع دستور

، چند نرخی شدن ارز، شیوه بازگشت ارز به داخل اتاق بازرگانی کرمانشاه به گفته عضو هیئت نمایندگان

و البته کشور و ... نیز از دیگر مواردی است که در این مدت تجار و صادرکنندگان را با مشکالت مواجه کرده 

 .های صادراتی گرفته استامنیت را از بازار

 

مشکالتی که با سیستم بانکی،  :ها بر فضای صادراتی کشور هم یاد کرد و ادامه داداو از تاثیر تحریم

 .های معتبر و شناخته شده تبادالت انجام دهیمسوئیفت و ... داریم باعث شده نتوانیم با شرکت



 

هایی که در این زمینه وجود دارد مشکالت صادرکنندگان ها و محدودیتاسطهترابی معتقد است تبادل با و

 .و تجار را دو چندان کرده است

او از مشکالتی که در زمینه صادرات به کشور عراق به عنوان شریک اصلی تجاری ایران وجود دارد نیز یاد 

هایی با هدف حمایت از ا و بخشنامههکرد و ادامه داد: متاسفانه طی چند وقت اخیر کشور عراق دستورالعمل

 .کندهای ایرانی را محدود میتولید داخلی این کشور اعمال کرده که واردات برخی از کاال

ها که باعث سرگردانی ها داریم و باز و بسته شدن مستمر آنترابی از مشکالتی که در حوزه مرز

عالوه ر از مشکالت صادرات یاد کرد و افزود: بهصادرکنندگان و عدم ثبات بازار شده نیز به عنوان یکی دیگ

های صادراتی لطمه زده ها نیز به بازارهای صادراتی برخی از کاالطی چند وقت اخیر باال و پایین رفتن تعرفه

 .است

 محصوالت برای خصوصا کشور داخل از نیز صادراتی هایممنوعیت موارد برخی در اینکه بیان با  او

های هدف صادراتی های مختلفی با کشوردادقرار تاجران که شرایطی در گاهی: کرد اکیدت داریم، کشاورزی

 .شودبستند یک شبه صادرات یک کاال ممنوع می

ریزی شود صادرکنندگان نتوانند برنامههای متعدد نیز باعث میترابی گفت: این ممنوعیت و آزاد شدن

 .مناسب برای بازار خود داشته باشند

نمایندگان اتاق کرمانشاه خاطر نشان کرد: این مشکالت قدرت عمل را از تولیدکنندگان و صادر عضو هیات 

 .کنندگان گرفته است

عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این مشکالت قابل پیشگیری و حل 

کشور عراق مسئولین وزارت امور خارجه شدن است، یادآور شد: برای مثال در زمینه تعامالت صادراتی با 

 .باید از قدرت و نفوذ خود استفاده بیشتری داشته باشند تا مشکالت تجارت در این حوزه حل شود

های ناگهانی ترابی اظهار کرد: به عالوه مسئولین باید با هدف حمایت از صادرات و تجارت از دستورالعمل

 .شور برگرداندپرهیز کنند و ثبات را به فضای اقتصادی ک

های صادراتی شد که چند سال است صادرکنندگان و تجار از آن بی مشوق برقراری خواستار همچنین  او

 .اندبهره

 داریم انتظار شود گرفته جشن روز این باشیم داشته توقع آنکه از بیش صادرات ملی روز در: کرد تاکید  او

 .کنند توجه بیشتر صادرات و لیدتو از حمایت برای خصوصی بخش نظرات به دولتمردان



 

کند و هم است باید به خاطر داشت رونق صادرات هم به مثبت شدن تراز تجاری کشور کمک می معتقد  او

 .بردتولید ثروت و رفاه عمومی را باال می

 او رونق تولید که در سال جاری مدنظر مقام معظم رهبری بوده را از دیگر مزایای صادرات دانست و افزود:

 .رونق صادرات ثبات اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی را نیز به همراه دارد

 .های مثبت توقع داریم مسیولین حمایت بیشتری از صادرات داشته باشندترابی گفت: به دلیل این پیامد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پایگاه خبری میلکان

 
  ۸23۹:  خبر کد 0۹:0۸ - 13۹۸ مهر 2۸ یکشنبه    

 :کرمانشاه استان بازرگانی اتاق دبیر

 است اخیر یکسال های دستاورد مهمترین از سومار مرز شدن رسمی

دبیر اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در آستانه روز ملی صادرات گفت: رسمی شدن مرز سومار از مهمترین 

ادرات کاال دست آوردهایی بوده است که در این سال اتفاق افتاد. مرز سومار از موقعیت بسیار مناسبی برای ص

 برخوردار است و انشاء اهلل با تکمیل زیر ساخت های آن خصوصاً جاده دسترسی و احداث پایانه صادراتی و

[…] 

دبیر اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در آستانه روز ملی صادرات گفت: رسمی شدن مرز سومار از مهمترین 

سومار از موقعیت بسیار مناسبی برای صادرات کاال  دست آوردهایی بوده است که در این سال اتفاق افتاد. مرز

برخوردار است و انشاء اهلل با تکمیل زیر ساخت های آن خصوصاً جاده دسترسی و احداث پایانه صادراتی و 

 .دیگر الزامات مرز رسمی بتوان شاهد فعالیت یک مرز تجاری مطلوب و کارآمد و مدرن در استان باشیم

داریوش پناهی به بازگشایی مرز خسروی اشاره کرد وگفت: بازگشایی مرز خسروی  به گزارش میلکان آنالین؛

که با مساعی وپیگیری های مستمر استاندار برای تردد زوار عتبات عالیات حاصل گردید قطعاً عالوه بر 

مد دستاوردهای معنوی، باعث رونق اقتصادی استان به ویژه شهرستان قصر شیرین شده و افزایش اشتغال، درآ

 .و بهبود معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت

وی افزود:صدور مجوز و اجرایی شدن رویه ترانزیت کاال از مرزهای استان از دیگر موفقیت هایی است که 

مدت ها مورد پیگیری این اتاق قرارداشت که نهایتاً مورد موافقت گمرک کل کشور قرار گرفته و در حال 

 . حاضردر حال اجرامی باشد

اشاره کرد و توضیح داد :در سال گذشته حجم صادرات ۹7 سال  ازصادرات کرمانشاه  %6٫5پناهی به سهم

میلیون ۹37میلیارد دالر کاال،  2٫۹افزایش داشته که میزان قابل قبولی است. بالغ بر  %44استان به میزان 

میلیون دالر ارزش کاالی ترانزیت بوده این ارقام نشان از رشد قابل توجه حوزه تجارت  ۹11دالر گاز طبیعی و 

 .خارجی استان دارد



 

 گمرک جامع طرح نخود،تصویب صادرات شدن اعالم آزاد:  ساخت خاطرنشان  دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه

زرگانی از کشور عراق توسط اتاق آن،دعوت و ورود هیات های با پروژه گرفتن قرار اجرا فاز در و پرویزخان

بازرگانی و بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی استان،تأسیس و راه اندازی تشکلهای تولیدی و صادراتی 

فقره صدور و تمدید 51۹روغن کرمانشاهی و صنایع دستی،برگزاری دوره ها و کالس های متعدد آموزشی و 

 است استان صادرات رونق بر  ات تاثیر گذاراخیرو پایش کارتهای بازرگانی از مهم ترین اقدام

وی ایجاد شهرک صنعتی مشترک با کشور عراق در منطقه قصرشیرین را از دیگر اقدامات بسیار مهمی دانست 

 :که در برنامه های آتی استان جایگاه ویژه ای به خود اختصاص خواهد دادو افزود

تمامی ظرفیت های تولید مازاد استان برای صادرات استفاده به دنبال راه کار های هستیم که بتوانیم از 

نماییم. می توان از ظرفیت های دام، آرد، گندم، مرغ، شیالت و غیره برای افزایش صادرات و کسب درآمد 

ارزی که قابلیت صادرات مناسبی دارند نام برد.همچنین بهره مندی بازرگانان و صادرکنندگان از تسهیالت 

 .ر راستای ارتقاء فعالیت تجارت از دیگر برنامه های در دست اقدام می باشدمناسب بانکی د

دبیر اتاق بازرگانی استان در پایان یادآورشد: پیگیری برای ایجاد ایستگاه های فرعی راه آهن در نقاط تعیین 

هن شده از جمله شهرک های صنعتی و سایر مناطق صنعتی و تولیدی استان و همچنین ادامه مسیر خط آ

به سمت اسالم آباد غرب و خسروی از اقدامات بسیار با اهمیتی است که در دستور کار پیگیری اتاق بازرگانی 

و اعضاء کارگروه توسعه صارات استان به ریاست استاندار محترم و حوزه اقتصادی استانداری است که انشاءاله 

اهش قیمت تمام شده محصول در توسعه بتوانیم دنبال کنیم که در کاهش نرخ حمل و نقل و در نتیجه ک

 .صادرات استان نقش اساسی خواهد داشت

 

  ۸236:  خبر کد 0۸:50 - 13۹۸ مهر 2۸ یکشنبه    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس  

 شود صادراتی استان صنعتی واحدهای از مورد 10 تا 8 سال هر کنیممی تالش

ها و پتانسیل های استان کرمانشاه در حوزه صادرات، به ظرفیترئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: با توجه 

اندازی مرکز شتاب دهنده صادرات استان هستیم. به گزارش میلکان آنالین؛ کیوان کاشفی در راه  به دنبال

ده آستانه روز ملی صادرات افزود : پروپوزال اصلی این مرکز، امکانات و اعتبارات آن دیده شده و تنها کار باقیمان

 […] جانمایی نهایی



 

ها و پتانسیل های استان کرمانشاه در حوزه صادرات، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: با توجه به ظرفیت

 .اندازی مرکز شتاب دهنده صادرات استان هستیمراه  به دنبال

لی این مرکز، امکانات پروپوزال اص : به گزارش میلکان آنالین؛ کیوان کاشفی در آستانه روز ملی صادرات افزود

 .و اعتبارات آن دیده شده و تنها کار باقیمانده جانمایی نهایی این مرکز است

های صنعتی و جهاد های اولیه را با شرکت شهرکوی خاطرنشان کرد: در زمینه جانمایی این مرکز، رایزنی

اندازی این مرکز در آینده نزدیک ها شاهد راه دانشگاهی انجام دادیم و امیدواریم با نهایی شدن این رایزنی

 .باشیم

به گفته عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، قرار است در این مرکز به واحدهای تولیدی و صنعتی که 

ظرفیت صادرات را دارند اما تا کنون صادراتی نداشته اند کمک شود تا بتوانند محصوالت خود را به کشورهای 

 .دیگر ارسال کنند

نفر از کارشناسان این واحدها و همچنین تعدادی از بهترین منتورهای  15، 10برای این منظور  وی افزود:

دهند تا کشور در این مرکز مستقر خواهند شد و به واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه خدمات و مشاوره می

 .بتوانند کاالهای تولیدی خود را صادراتی کنند

تی در زمینه ارزیابی نوع محصوالت، ظرفیت صادراتی واحدها، شیوه کاشفی تاکید کرد: در این مرکز خدما

 .شد خواهد انجام …های بین المللی و بندی، مشاوره برای بازاریابی، کمک برای حضور در نمایشگاهبسته

مورد از واحدهای صنعتی استان صادراتی شود، یادآوری  10تا  ۸کنیم هر سال وی با بیان اینکه تالش می

 .کرد: این امر به افزایش و تنوع صادرات استان کرمانشاه کمک خواهد کرد

وی معتقد است واحدهای تولیدی که بتوانند محصوالتشان را صادر کنند هم افزایش ظرفیت تولید خواهند 

 .زایی بیشتری به همراه دارندداشت و هم اشتغال

 

 

 

 

 



 

 تابناک
  7۸۸01۹ :کد خبر

 13۹۸مهر  21

 تر است تفکیك وزارت صمت از ادغام آن اشتباه

تری ادغام آن اشتباه بزرگرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از 

  .است

 

کیوان کاشفی در جلسه پنجاه و دوم شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر صمت برگزار 

شد با اشاره به تصمیمی که برای تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده، 

 .تری استبود، اما تفکیک دوباره آن اشتباه بزرگافزود: اگرچه ادغام این دو حوزه از ابتدا اشتباه 

های زیادی را برای فعاالن اقتصادی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این تفکیک دردسر

 .ها آغاز شده استایجاد خواهد کرد، عنوان کرد: مشکالت از هم اکنون در شهرستان

های تولیدی و صنعتی که مقام معظم رهبری هم بر آن از واحد کاشفی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت

شود، های کوچک و متوسط میهای بزرگ و واحدتاکید دارند، اظهار کرد: متاسفانه در حمایتی که از واحد

 .فاصله زیادی وجود دارد

ن و ... دارند، های بزرگ دسترسی بهتری به تسهیالت، مسئولیبه گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، واحد

های کوچکتر چندان فراهم نیست، در حالیکه عمده اشتغال کشور خصوصا در اما این شرایط برای واحد

 .های کوچک و متوسط تامین خواهد شدآینده از طریق همین واحد

 .های کوچک و متوسط شدکاشفی خواستار در نظر گرفتن نسخه حمایتی مجزا برای واحد

بازرگانی ایران در ادامه از مشکالت حوزه صادرات کشور هم یاد کرد و گفت: در عضو هیات رئیسه اتاق 

رفت با افزایش نرخ ارز شاهد رشد صادرات باشیم، اما در شش ماهه امسال روند شرایطی که انتظار می

 .صادرات به سمت تنزل رفت که البته شرایط در استان کرمانشاه کمی بهتر است

 .های متعدد در زمینه صادرات دانستنامهها و آیینامر را صدور بخشنامهکاشفی یکی از دالیل این 

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/788019/تفکیک-وزارت-صمت-از-ادغام-آن-اشتباهتر-است
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/788019/تفکیک-وزارت-صمت-از-ادغام-آن-اشتباهتر-است
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/788019/تفکیک-وزارت-صمت-از-ادغام-آن-اشتباهتر-است


 

کشور در منطقه، اوراسیا و... داریم که طرف صادرات اصلی ما هستند که باید  20وی تاکید کرد: حدود 

 .های هر کشور را مشخص کنیمبرای هریک الگویی تعریف کنیم و کاال

کاری در حوزه صادرات تاکید کرد و گفت: گاهی بین زیکاشفی همچنین بر لزوم جلوگیری از موا

ها را دشوار شود که روند کارتداخل ایجاد می ... های بازرگانی وهای سازمان توسعه تجارت، اتاقفعالیت

 .کندمی

درصدی استان از صادرات ایران به عراق  30کاشفی از نقش مهم کرمانشاه در حوزه صادرات و سهم حدود 

های صادراتی ها و یارانهها، در پنج سال اخیر یک ریال از مشوقو گفت: با وجود این ظرفیت هم یاد کرد

 .کشور در کرمانشاه هزینه نشده است

 

  7۸۹۹14 :کد خبر

 

 13۹۸مهر  2۸

 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خبر داد

 اندازی مرکز شتاب دهنده صادرات در کرمانشاه راه

اندازی مرکز شتاب دهنده صادرات با توجه به نزدیک رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از راه _کرمانشاه

  .وز ملی صادرات خبر دادشدن ر

های قابل توجه استان کرمانشاه در حوزه صادرات، اظهار ها و پتانسیلکیوان کاشفی با اشاره به ظرفیت

 .اندازی مرکز شتاب دهنده صادرات استان هستیمها به دنبال راهداشت: با توجه به این مزیت

تبارات آن دیده شده و تنها کار باقیمانده جانمایی وی با بیان اینکه پروپوزال اصلی این مرکز، امکانات و اع

های های اولیه را با شرکت شهرکنهایی این مرکز است، اظهار کرد: در زمینه جانمایی این مرکز نیز رایزنی

ها شاهد راه اندازی ایم و امیدواریم با نهایی شدن این رایزنیصنعتی و همچنین جهاددانشگاهی انجام داده

 .آینده نزدیک باشیماین مرکز در 

های تولیدی و صنعتی که رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بیان داشت: قرار است در این مرکز به واحد

های اند کمک شود تا بتوانند محصوالت خود را به کشورظرفیت صادرات دارند، اما تا نون صادراتی نداشته

 .دیگر ارسال کنند

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/789914/راهاندازی-مرکز-شتاب-دهنده-صادرات-در-کرمانشاه
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/789914/راهاندازی-مرکز-شتاب-دهنده-صادرات-در-کرمانشاه
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/789914/راهاندازی-مرکز-شتاب-دهنده-صادرات-در-کرمانشاه


 

ها و همچنین تعدادی از ن منظور چندین نفر از کارشناسان این واحداین مسئول تصریح کرد: برای ای

های تولیدی و صنعتی ارائه خدمات و های کشور در این مرکز مستقر خواهند شد و به واحدبهترین منتور

 .های تولیدی خود را صادراتی کننددهند تا بتواند کاالمشاوره می

زمینه ارزیابی نوع محصوالت، ظرفیت صادراتی واحدها، شیوه کاشفی تاکید کرد: در این مرکز خدماتی در 

 .المللی و... انجام خواهد شدهای بینبندی، مشاوره برای بازاریابی، کمک برای حضور در نمایشگاهبسته

های صنعتی استان صادراتی شود، یادآوری مورد از واحد 10تا  ۸کنیم هر سال وی با بیان اینکه تالش می

 .کرد: این امر به افزایش و تنوع صادرات استان کرمانشاه کمک خواهد کرد

های تولیدی که بتوانند محصوالتشان را صادر کنند رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، واحد

 .زایی بیشتری به همراه دارندغالهم افزایش ظرفیت تولید خواهند داشت و هم اشت

 

 

  7۹0237 :کد خبر

 

 13۹۸مهر  2۹

 بروکراسی حوزه صادرات باید کاسته شود 

حوزه صادرات هستیم که کار را برای تجار و هایی در کاریرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: شاهد موازی

  .کندصادرکنندگان سخت می

مهر(از شرایط سختی که صادرکنندگان و تولیدکنندگان  2۹کیوان کاشفی به مناسبت روز ملی صادرات )

اند یاد کرد و گفت: طی این مدت فعاالن اقتصادی در شرایطی بسیار طی یک سال اخیر پشت سر گذاشته

 .پیچیده کار خود را حفظ کردند که جای قدردانی دارد

رخ داد، یادآور شد: این  وی با اشاره به نوسانات اقتصادی خصوصا در نرخ ارز که سال گذشته در کشور

 .های آن گریبانگیر بخش خصوصی شدنوسانات کشور را دچار یک غافلگیری اقتصاد کرد که پیامد

ها و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این شرایط اقتصادی باعث صدور بخشنامه

در یک بازه زمانی کوتاه شد، افزود: در  های مختلف آن همهای متعدد و متنوع از سوی دستگاهدستورالعمل

ها با هدف تنظیم بازار داخلی بودیم ها و یا وضع تعرفه برآناین مدت شاهد ممنوعیت صادرات خیلی از کاال

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/790237/بروکراسی-حوزه-صادرات-باید-کاسته-شود


 

ها زحمت ها برای بدست آوردن آنهای مهم صادراتی که تجار سالکه این امر باعث شد بسیاری از بازار

 .کشیده بودند دچار مشکل شود

کاشفی با اشاره به سایر مشکالت پیش روی حوزه صادرات خصوصا طی یکسال اخیر، خاطرنشان کرد: 

مشکالت برگشت ارز و اختالف قابل توجه ارز نیمایی و بازار آزاد از دیگر موارد بود که صادرات را تحت تاثیر 

 .قرار داد

ول امسال شاهد بودیم. البته، وی گفت: نتیجه این مشکالت را در کاهش صادرات کشور در شش ماهه ا

رسد کاهش چون این کاهش صادرات صرفا در بعد ارزی بوده و کاهشی از نظر وزنی نداشتیم، به نظر می

 .های صادراتی استصادرات ناشی از واقعی شدن قیمت

 .کاشفی ابراز امیدواری کرد در شش ماهه دوم سال شاهد جبران بخشی از این کاهش صادرات باشیم

شی از این امیدواری را مربوط به ثبات نسبی دانست که اکنون در اقتصاد کشور ایجاد شده و ادامه وی بخ

الساعه هستیم و دولت به این نتیجه ها و قوانین خلقداد: خوشبختانه شاهد کنترل بخشی از بخشنامه

 .اهدهای حوزه اقتصاد و تجارت نظر بخش خصوصی را نیز بخورسیده که باید در تصمیم گیری

 همه به کمک صادرات بیایند

های صادراتی، افزود: مندی بیشتر از بازارعضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه با تاکید بر لزوم بهره

تواند به رونق تولید، صادرات یک بازار رایگان است که بدون هیچ فعالیتی در اختیار ما قرار دارد و می

ی کشور کمک کند، پس باید با همکاری بخش خصوصی و دولتی استفاده بیشتری اشتغالزایی و ارزآوری برا

 .از این بازار ببریم

تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کشور کمک کند، عنوان های متعددی که میکاشفی با اشاره به راهکار

اند این حوزه انجام داده دانیم و از اقداماتی که درکرد: اگر چه ما مسئولین دولتی را خادم حوزه صادرات می

 .کنیم، اما باید تالش بیشتری برای تسهیل شرایط صادرات انجام دهندقدردانی می

های مهم مقام معظم رهبری نیز هست وی اضافه کرد: نباید فراموش کنیم که افزایش صادرات از خواسته

 .که در سال رونق تولید تاکید زیادی بر آن داشتند

های های صادراتی برای تجار و صنعتگران شد و اظهار کرد: بسیاری از کشورری مشوقکاشفی خواستار برقرا

 .اندهای صادراتی بسیار خوب عمل کردهپیشتار در صادرات، در زمینه مشوق



 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه بروکراسی پیش روی حوزه صادرات نیز باید کاسته شود، 

هایی در حوزه صادرات هستیم که کار را برای تجار و صادرکنندگان کاریشاهد موازی افزود: متاسفانه

 .کندسخت می

های حوزه صادرات بر عهده خود تولیدکنندگان و تجار نیز هست، وی با بیان اینکه بخشی از مسئولیت

 .بازار هدف استگفت: یکی از مهمترین این موارد توجه به علم بازاریابی و توجه به خواسته و سلیقه 

های با کیفیت و قیمت عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: افزایش رقابت پذیری با تولید کاال

های صادراتی و... از دیگر مواردی است بندی مناسب کاالالمللی، بستههای بینمناسب، توجه به استاندارد

 .که باید به آن توجه شود

های سنتی تجارت و صادرات هم تاکید کرد و ادامه داد: فاصله گرفتن از شیوه کاشفی همچنین بر لزوم

 .های تجارت در دنیا مدرن شده و ما نیز باید به همین سمت پیش برویمامروزه شیوه

های همسایه، چین، اوراسیا و ... کشور شامل کشور 20تا  15وی با بیان اینکه عمده طرف تجاری ایران 

ها الگوی صادراتی مخصوص به همان کشور را داشته باید برای هرکدام از این کشوراست، عنوان کرد: 

 .باشیم

 از بازار سوریه غافل نشویم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بر لزوم توجه به بازار سوریه به عنوان یک منطقه استراتژیک هم تاکید 

ق و تسهیل ترانزیت زمینی بین ایران و سوریه، کرد و گفت: با بازگشایی معبر بوکمال بین سوریه و عرا

 .های حمل و نقل توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کرده استها به دلیل کاهش هزینهصادرات بسیاری از کاال

 .هایی مانند فوالد، کاشی و سرامیک، لوازم ساختمانی و بهداشتی و... را از جمله این موارد دانستوی کاال

المللی بین سه کشور ایران، عراق و های حمل و نقل بیناندازی شرکتپیگیری برای راهکاشفی همچنین از 

 .های حمل و نقل را بیش از پیش کاهش دهدتواند هزینهسوریه هم خبر داد که می

سال آینده بازار خوبی برای خدمات فنی و مهندسی است که باید  10وی تصریح کرد: سوریه برای حدود 

 .ز کار کنیمدر این حوزه نی

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: البته باید توجه داشته باشیم بازار سوریه متفاوت از بازار عراق 

رسد بخش خصوصی ما اطالعات کافی در زمینه این بازار ندارد که البته ما به زودی است و به نظر می

 .های آموزشی در این زمینه برگزار خواهیم کردسمینار



 

 ها تهدیدی برای صادرات کرمانشاههای مرزو قوس کش

کاشفی در ادامه از وضعیت صادرات استان کرمانشاه نیز یاد کرد و با بیان اینکه استان کرمانشاه یکی از 

های صادراتی است که همواره جایگاه ششم تا هفتم صادرات کشور را دارد، تاکید کرد: در برخی استان

 .ایمیلیارد دالری را نیز در استان به ثبت رساندهها آمار صادرات سه مسال

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک استان کرمانشاه و محوریتی که در زمینه تعامالت اقتصادی ایران و عراق 

های صادراتی استان توجه نشده دارد، افزود: متاسفانه با وجود این محوریت، آنطور که باید به زیرساخت

 .است

های استان دچار ازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به عالوه طی یکسال گذشته نیز مرزرئیس اتاق ب

بینیم که امیدواریم با های فراوانی شد که نمود آن را همچنان در بسته بودن مرز سومار میکش و قوس

 .های انجام شده بزودی شاهد بازگشایی این مرز باشیمپیگیری

د این مشکالت، بازگشایی مرز خسروی بارقه جدیدی را در استان ایجاد کرده و به کاشفی تاکید کرد: با وجو

 .های جدیدی در این منطقه باشیمگذاریرسد شاهد سرمایهنظر می

های اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برای رونق صادرات استان هم یاد کرد و گفت: اعزام و وی از برنامه

ترین این موارد است که هم در نیمه اول سال با جدیت انجام شد و هم های اقتصادی از مهمپذیرش هیات

 .های مشخصی در این زمینه داریمبرای نیمه دوم سال برنامه

اندازی مرکز شتاب دهنده صادرات استان و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به پیگیری برای راه

های تولیدی و صنعتی، ابراز امیدواری کرد مجموعه این اقدامات واحدبندی همچنین آغاز فعالیت مرکز رتبه

 .به رونق صادرات استان کمک کند

 

 

 

 



 

 ایرنا
 ودشاندازی میدهنده صادرات در کرمانشاه راهمرکز شتاب

 13۹۸مهر  2۸

دهنده صادرات در رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه با بیان اینکه مرکز شتاب -ایرنا -کرمانشاه

  .اندازی می شود، گفت: اکنون در حال جانمایی برای احداث این مرکز هستیماین استان راه

ها و با اشاره به ظرفیت« یوان کاشفیک»روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه روز یکشنبه به نقل از 

اندازی مرکز ها به دنبال راههای قابل توجه استان در حوزه صادرات، اعالم کرد: با توجه به این مزیتپتانسیل

 .شتاب دهنده صادرات استان هستیم

 جانمایی باقیمانده کار تنها و شده دیده وی با بیان اینکه پروپوزال اصلی این مرکز، امکانات و اعتبارات آن 

های صنعتی و شهرک شرکت با را اولیه هایرایزنی نیز آن جانمایی زمینه در: افزود است، مرکز این نهایی

ها شاهد راه اندازی این مرکز ایم و امیدواریم با نهایی شدن این رایزنیهمچنین جهاد دانشگاهی انجام داده

 .در آینده نزدیک باشیم

استان کرمانشاه یادآور شد: قرار است در این مرکز به واحدهای تولیدی و صنعتی که رئیس اتاق بازرگانی 

 کشورهای به را خود محصوالت بتوانند تا شود کمک اندنداشته صادراتی ظرفیت صادرات دارند اما تاکنون

 .کنند ارسال دیگر

نین تعدادی از افراد باتجربه کاشفی تصریح کرد: برای این منظور چند نفر از کارشناسان این واحدها و همچ

و متخصص کشور در این مرکز مستقر خواهند شد و به واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه خدمات و مشاوره 

 .دهند تا بتواند کاالهای تولیدی خود را صادراتی کنندمی

شیوه  وی تاکید کرد: در این مرکز خدماتی در زمینه ارزیابی نوع محصوالت، ظرفیت صادراتی واحدها،

 .المللی و... انجام خواهد شدهای بینبندی، مشاوره برای بازاریابی، کمک برای حضور در نمایشگاهبسته

مورد از واحدهای صنعتی  10تا  ۸کنیم هر سال رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه تالش می

 .ت استان کرمانشاه کمک خواهد کرداستان صادراتی شود، یادآوری کرد: این امر به افزایش و تنوع صادرا

افزایش ظرفیت تولید خواهند   کاشفی افزود: واحدهای تولیدی که بتوانند محصوالتشان را صادر کنند هم

 .زایی بیشتری به همراه دارندداشت و هم اشتغال

https://www.irna.ir/news/83523676/مرکز-شتاب-دهنده-صادرات-در-کرمانشاه-راه-اندازی-می-شود
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 بروکراسی حوزه صادرات باید کاسته شود 

هایی در حوزه صادرات هستیم که کار را برای تجار و کاریرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: شاهد موازی

  .کندصادرکنندگان سخت می

مهر(از شرایط سختی که صادرکنندگان و تولیدکنندگان  2۹کیوان کاشفی به مناسبت روز ملی صادرات )

اند یاد کرد و گفت: طی این مدت فعاالن اقتصادی در شرایطی بسیار طی یک سال اخیر پشت سر گذاشته

 .پیچیده کار خود را حفظ کردند که جای قدردانی دارد

رخ داد، یادآور شد: این  وی با اشاره به نوسانات اقتصادی خصوصا در نرخ ارز که سال گذشته در کشور

 .های آن گریبانگیر بخش خصوصی شدنوسانات کشور را دچار یک غافلگیری اقتصاد کرد که پیامد

ها و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این شرایط اقتصادی باعث صدور بخشنامه

در یک بازه زمانی کوتاه شد، افزود: در  های مختلف آن همهای متعدد و متنوع از سوی دستگاهدستورالعمل

ها با هدف تنظیم بازار داخلی بودیم ها و یا وضع تعرفه برآناین مدت شاهد ممنوعیت صادرات خیلی از کاال

ها زحمت ها برای بدست آوردن آنهای مهم صادراتی که تجار سالکه این امر باعث شد بسیاری از بازار

 .کشیده بودند دچار مشکل شود

کاشفی با اشاره به سایر مشکالت پیش روی حوزه صادرات خصوصا طی یکسال اخیر، خاطرنشان کرد: 

مشکالت برگشت ارز و اختالف قابل توجه ارز نیمایی و بازار آزاد از دیگر موارد بود که صادرات را تحت تاثیر 

 .قرار داد

ول امسال شاهد بودیم. البته، وی گفت: نتیجه این مشکالت را در کاهش صادرات کشور در شش ماهه ا

رسد کاهش چون این کاهش صادرات صرفا در بعد ارزی بوده و کاهشی از نظر وزنی نداشتیم، به نظر می

 .های صادراتی استصادرات ناشی از واقعی شدن قیمت

 .کاشفی ابراز امیدواری کرد در شش ماهه دوم سال شاهد جبران بخشی از این کاهش صادرات باشیم

شی از این امیدواری را مربوط به ثبات نسبی دانست که اکنون در اقتصاد کشور ایجاد شده و ادامه وی بخ

الساعه هستیم و دولت به این نتیجه ها و قوانین خلقداد: خوشبختانه شاهد کنترل بخشی از بخشنامه

 .اهدهای حوزه اقتصاد و تجارت نظر بخش خصوصی را نیز بخورسیده که باید در تصمیم گیری

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/790237/بروکراسی-حوزه-صادرات-باید-کاسته-شود


 

 همه به کمک صادرات بیایند

های صادراتی، افزود: مندی بیشتر از بازارعضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه با تاکید بر لزوم بهره

تواند به رونق تولید، صادرات یک بازار رایگان است که بدون هیچ فعالیتی در اختیار ما قرار دارد و می

ی کشور کمک کند، پس باید با همکاری بخش خصوصی و دولتی استفاده بیشتری اشتغالزایی و ارزآوری برا

 .از این بازار ببریم

تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کشور کمک کند، عنوان های متعددی که میکاشفی با اشاره به راهکار

اند این حوزه انجام داده دانیم و از اقداماتی که درکرد: اگر چه ما مسئولین دولتی را خادم حوزه صادرات می

 .کنیم، اما باید تالش بیشتری برای تسهیل شرایط صادرات انجام دهندقدردانی می

های مهم مقام معظم رهبری نیز هست وی اضافه کرد: نباید فراموش کنیم که افزایش صادرات از خواسته

 .که در سال رونق تولید تاکید زیادی بر آن داشتند

های های صادراتی برای تجار و صنعتگران شد و اظهار کرد: بسیاری از کشورری مشوقکاشفی خواستار برقرا

 .اندهای صادراتی بسیار خوب عمل کردهپیشتار در صادرات، در زمینه مشوق

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه بروکراسی پیش روی حوزه صادرات نیز باید کاسته شود، 

هایی در حوزه صادرات هستیم که کار را برای تجار و صادرکنندگان کاریشاهد موازی افزود: متاسفانه

 .کندسخت می

های حوزه صادرات بر عهده خود تولیدکنندگان و تجار نیز هست، وی با بیان اینکه بخشی از مسئولیت

 .بازار هدف استگفت: یکی از مهمترین این موارد توجه به علم بازاریابی و توجه به خواسته و سلیقه 

های با کیفیت و قیمت عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: افزایش رقابت پذیری با تولید کاال

های صادراتی و... از دیگر مواردی است بندی مناسب کاالالمللی، بستههای بینمناسب، توجه به استاندارد

 .که باید به آن توجه شود

های سنتی تجارت و صادرات هم تاکید کرد و ادامه داد: فاصله گرفتن از شیوه کاشفی همچنین بر لزوم

 .های تجارت در دنیا مدرن شده و ما نیز باید به همین سمت پیش برویمامروزه شیوه

های همسایه، چین، اوراسیا و ... کشور شامل کشور 20تا  15وی با بیان اینکه عمده طرف تجاری ایران 

ها الگوی صادراتی مخصوص به همان کشور را داشته باید برای هرکدام از این کشوراست، عنوان کرد: 

 .باشیم

 از بازار سوریه غافل نشویم



 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بر لزوم توجه به بازار سوریه به عنوان یک منطقه استراتژیک هم تاکید 

ق و تسهیل ترانزیت زمینی بین ایران و سوریه، کرد و گفت: با بازگشایی معبر بوکمال بین سوریه و عرا

 .های حمل و نقل توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کرده استها به دلیل کاهش هزینهصادرات بسیاری از کاال

 .هایی مانند فوالد، کاشی و سرامیک، لوازم ساختمانی و بهداشتی و... را از جمله این موارد دانستوی کاال

المللی بین سه کشور ایران، عراق و های حمل و نقل بیناندازی شرکتری برای راهکاشفی همچنین از پیگی

 .های حمل و نقل را بیش از پیش کاهش دهدتواند هزینهسوریه هم خبر داد که می

سال آینده بازار خوبی برای خدمات فنی و مهندسی است که باید  10وی تصریح کرد: سوریه برای حدود 

 .ر کنیمدر این حوزه نیز کا

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: البته باید توجه داشته باشیم بازار سوریه متفاوت از بازار عراق 

رسد بخش خصوصی ما اطالعات کافی در زمینه این بازار ندارد که البته ما به زودی است و به نظر می

 .های آموزشی در این زمینه برگزار خواهیم کردسمینار

 ها تهدیدی برای صادرات کرمانشاههای مرزوسکش و ق

کاشفی در ادامه از وضعیت صادرات استان کرمانشاه نیز یاد کرد و با بیان اینکه استان کرمانشاه یکی از 

های صادراتی است که همواره جایگاه ششم تا هفتم صادرات کشور را دارد، تاکید کرد: در برخی استان

 .ایمرد دالری را نیز در استان به ثبت رساندهها آمار صادرات سه میلیاسال

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک استان کرمانشاه و محوریتی که در زمینه تعامالت اقتصادی ایران و عراق 

های صادراتی استان توجه نشده دارد، افزود: متاسفانه با وجود این محوریت، آنطور که باید به زیرساخت

 .است

های استان دچار انی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به عالوه طی یکسال گذشته نیز مرزرئیس اتاق بازرگ

بینیم که امیدواریم با های فراوانی شد که نمود آن را همچنان در بسته بودن مرز سومار میکش و قوس

 .های انجام شده بزودی شاهد بازگشایی این مرز باشیمپیگیری

ن مشکالت، بازگشایی مرز خسروی بارقه جدیدی را در استان ایجاد کرده و به کاشفی تاکید کرد: با وجود ای

 .های جدیدی در این منطقه باشیمگذاریرسد شاهد سرمایهنظر می

های اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برای رونق صادرات استان هم یاد کرد و گفت: اعزام و وی از برنامه

این موارد است که هم در نیمه اول سال با جدیت انجام شد و هم  های اقتصادی از مهمترینپذیرش هیات

 .های مشخصی در این زمینه داریمبرای نیمه دوم سال برنامه



 

اندازی مرکز شتاب دهنده صادرات استان و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به پیگیری برای راه

تولیدی و صنعتی، ابراز امیدواری کرد مجموعه این اقدامات  هایبندی واحدهمچنین آغاز فعالیت مرکز رتبه

 .به رونق صادرات استان کمک کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایسنا

 13:37/  13۹۸ مهر 17/  چهارشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸07171325۹: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس    

 شوند مندبهره "آهنراه" بار حمل ظرفیت از کرمانشاه صنایع

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: باید از ظرفیت حمل بار راه آهن غرب کشور برای ایسنا/کرمانشاه 

  .مند شویمصنایع کرمانشاه بهره

 به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با

محوریت حمل بار و کاال توسط راه آهن برگزار شد اظهار کرد: راه آهن غرب که به شبکه ریلی کشور متصل 

 .است از چندی قبل در کرمانشاه افتتاح شد و هم اکنون در بحث جابجایی مسافرین در حال استفاده است

، اما تا کنون از این ظرفیت وی ادامه داد: اگرچه یکی از اهداف خطوط حمل و نقل ریلی جابجایی کاال است

 در کرمانشاه استفاده نشده است

مندی از راه آهن برای جابجایی کاال در شرایطی رخ داده به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، عدم بهره

 .که حمل و نقل ریلی بعد از حمل و نقل دریایی و کشتیرانی ارزانترین ناوگان حمل و نقل است

هایی که برای احداث بندرخشک در کرمانشاه انجام شده، یادآور شد: اگر نیاز ریزیبرنامه کاشفی با اشاره به

 .های باری نیز برای راه آهن در نظر گرفته شودباشد باید در کنار این بندر خشک ایستگاه

در طی وی خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه واحدهای صنعتی بزرگی داریم که جابجایی بار و کاالی آنها 

 .آهن هستندرسد و نیازمند استفاده از راهسال به چندین تن می



 

ای دسترسی بهتر صنایع را نیز ضروری دانست و بر آنتنی خطوط احداث کرمانشاه بازرگانی  رئیس اتاق

تاکید کرد: برای این منظور ابتدا باید ارزیابی دقیقی از ظرفیت واحدها و برنامه هفتگی یا ماهیانه حمل بار 

 .آنها داشته باشیم

توان برای تعدادی از واحدها که در یک منطقه تمرکز دارند یک خط آنتی کاشفی افزود: اگر نیاز باشد می

 .تعریف کرد

های مورد نیاز آن را با امکانات و بودجه وی احداث این خطوط ریلی وآنتنی و فراهم کردن زیرساخت

توان از ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده نیاز باشد می بر دانست و عنوان کرد: اگرمحدود دولتی زمان

 .کرد

های رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه بر لزوم تشکیل یک کمیته کاری در حوزه راه آهن با حضور دستگاه

 .های این حوزه را با سرعت بیشتری پیش بردریزیمتولی تاکید کرد تا بتوان برنامه

تنی واحدهای تولیدی  20کرمانشاه با اشاره به جابجایی بار نزدیک در ادامه داریوش پناهی دبیرکل اتاق 

 .میلیون تن آن قابلیت حمل با سیستم ریلی را دارد 10استان در سال، گفت: از این میزان 

های صنعتی جاده بیستون، واحدهای صنعتی جاده ماهیدشت و ... ظرفیت وی ادامه داد: در محدوده شهرک

 .طوط آنتنی برای جابجایی بار صنایع وجود دارداندازی خخوبی برای راه

جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز بر لزوم احداث چند بارانداز برای راه آهن 

با توجه به امتداد راه آهن تا خسروی و عراق، باید در این  :کرمانشاه در مسیرهای مختلف تاکید کرد و افزود

 .ایی در نظر گرفته شودمسیر نیز باراندازه

اندازی خطوط ریلی برای صنایع، هزینه حمل و نقل آنها را به میزان قابل توجهی وی معتقد است، راه

 .دهدکاهش می

در ادامه دکتر حبیبی معاون فنی و زیربنایی راه آهن نیز گفت: آمادگی الزم برای جابجایی بار از طریق 

 .اندرخی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز استارت کار را زدهخطوط ریلی در کرمانشاه وجود دارد و ب

وی افزود: در منطقه کرمانشاه )نزدیک به فرامان( محلی برای تخلیه و بارگیری کاالها در نظر گرفته شده 

 .ها استکه البته نیازمند تکمیل زیرساخت

کوموتیو داریم، اما هنوز بارانداز معاون فنی و زیربنایی راه آهن عنوان کرد: در این منطقه هم واگن و هم ل

 .احداث نشده است



 

 .مدیران تعدادی از واحدهای صنعتی استان نیز به بیان پیشنهادات خود در این زمینه پرداختند

 

 

 22:24/  13۹۸ مهر 20/  شنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0720152۸1: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :صمت وزیر

 شود تعطیل تولیدی واحد یك حتی ندهیم اجازه

ایسنا/کرمانشاه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نباید اجازه دهیم حتی یک واحد تولیدی در کشور 

  .تعطیل شود

به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که امروز 

رایط جنگ اقتصادی که کشور در آن قرار دارد، افزود: در چنین شرایطی مهر( برگزار شد با اشاره به ش 20)

 .از دست دادن یک واحد تولیدی و تعطیلی آن مانند تصرف بخشی از خاک کشور توسط دشمن است

 .وی ادامه داد: در چنین شرایطی نباید اجازه بدهیم حتی یک واحد تولیدی هم در کشور تعطیل شود 

 .ها نیز حق تصرف واحدی که به تعطیلی بیانجامد را ندارندکبه گفته وزیر صمت، بان

وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه همه تا زمانی که حتی یک جوان بیکار هم در کشور وجود دارد  

های نباید از پای بنشینند، یادآور شد: برای رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال بیشتر نیازمند تقویت سازمان

 .کشور هستیم ای درتوسعه

ها باید تعطیل شوند، اما امروز اقتصادهای شد که این سازمانوی عنوان کرد: اگرچه در گذشته تاکید می 

 .برندای میهای توسعهبزرگ دنیا بیشترین بهره را از سازمان



 

 رحمانی در ادامه به مباحثی که در مورد کاهش صادرات کشور مطرح است نیز اشاره کرد و گفت: میزان

درصد کاهش داشته  ۹درصد افزایش و از نظر ارزش  2۹ وزنی نظر از امسال ماهه پنج  صادرات کشور در

 .که این کاهش ارزش نیز مربوط به تغییر شیوه محاسبه است

ها در حوزه معادن های مختلف استان کرمانشاه یاد کرد و افزود: یکی از این ظرفیتوی همچنین از مزیت 

 .است

گذاری در آنها آغاز شود، یادآور شد: های معدنی استان باید سرمایهاینکه بعد از آزادسازی پهنهوی با بیان  

 .گذاری با بخش خصوصی است که پول و تجهیزات بیاورداولویت سرمایه

ای از جمله ایمیدرو باید در حوزه معادن های توسعهوی خاطرنشان کرد: بعد از بخش خصوصی، سازمان 

 .کار بیایندکرمانشاه پای 

اندازی یک مگاپروژه معدنی که کرمانشاه را متحول کند، وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: راه 

 .ضروریست

سازی خودرو دانست و با اشاره به وجود های استان کرمانشاه را صنعت قطعهرحمانی یکی دیگر از مزیت 

اقل قطعات پر تیراژ این کارخانه در داخل استان یک کارخانه خودروسازی در کرمانشاه، افزود: الزم است حد

 .تولید شود و تولید هر قطعه را به یک شهرستان بدهیم

وی تاکید کرد: حتی صنایع خودروسازی بزرگ کشور نیز باید برای تامین قطعات مورد نیاز خود از ظرفیت  

 .کرمانشاه استفاده کنند

 .سازی کشور استدار برای رونق صنعت قطعهاولویت هایبه گفته وزیر صمت، کرمانشاه یکی از استان 

ای به مصوبات سفر قبلی خود در استان کرمانشاه داشت و افزود: نباید مصوباتی را تنظیم وی سپس اشاره 

 .کنیم که قابلیت اجرا ندارد

، های شستا شامل اسیدسیتریکترین مصوبات دوره قبل سفر خود را پیگیری پروژهرحمانی یکی از مهم

ها ها همچنان ادامه دارد و باید برای این پروژهکاغذ و بیستون تامین اعالم کردو گفت: پیگیری این پروژه

 .اندازی آنها جواب بگیریمروزشمار تعریف کنیم تا برای راه

وی حل مشکالت حقوق دولتی معادن کرمانشاه را نیز از دیگر مصوبات سفر قبل خود برشمرد و عنوان  

شد حقوق دولتی معادن کرمانشاه بر اساس استخراج واقعی آنها در نظر گرفته شود نه استخراجی کرد: قرار 

 .جدی است برداری بیان شده و اگر این موضوع تاکنون اجرا نشده نیازمند پیگیریکه در پروانه بهره



 

نین رفع مشکالت وی همچنین از پیگیری پیشنهاد استاندار کرمانشاه در زمینه تامین منابع بانکی و همچ 

 .مرزها خبر داد

ای زیرمجموعه وزارت صمت، یکی از مناطق های توسعهوزیر صمت افزود: این آمادگی را داریم که سازمان

 .ویژه اقتصادی کرمانشاه را تا زمان رونق در دست بگیرند

 

 

 22:5۸/  13۹۸ مهر 20/  شنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0720152۹1: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه استاندار

 است منابع تامین نیازمند استان اقتصادی هایشاخص بهبود تداوم

های اقتصادی استان، تداوم این روند را نیازمند ایسنا/کرمانشاه استاندار کرمانشاه با اشاره به بهبود شاخص

  .تامین منابع مالی مورد نیاز دانست

 20ایسنا، هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که امروز)به گزارش خبرنگار 

های اقتصادی استان مهر( با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، از بهبود شاخص

کرمانشاه یاد کرد و آن را نتیجه تدوین سند اقتصاد مقاومتی و دو سند پایین دست آن شامل سند اشتغال 

 .سند رونق تولید دانست و

ا ر آن روند هم و بگیریم را استان بیکاری  رویهوی افزود: با کمک این اسناد توانستیم هم جلوی رشد بی 

 .کاهشی کنیم

های اقتصاد استان را نیازمند تامین منابع مالی دانست و مدیر ارشد استان کرمانشاه تداوم بهبود شاخص 

ها برای پرداخت تسهیالت فشار وارد ستاد تسهیل و کارگروه اشتغال به بانک تاکید کرد: امروز ما در جلسات

ها از سوی مدیریت خود در تهران تحت فشار هستند تا منابع و کنیم و از سوی دیگر این بانکمی

 .مصارفشان را مدیریت کنند



 

و تحت تاثیر قرار گرفتن  هابه گفته استاندار کرمانشاه، خروجی این امر ایجاد بروکراسی طوالنی در بانک 

 .فضای کسب و کار استان است

بانکی استان در بخش زلزله برای   بازوند دلیل این مشکالت را بلوکه شدن هفت هزار میلیارد تومان منابع 

امهال تسهیالت و یا پرداخت تسهیالت به مردم برای بازسازی دانست و عنوان کرد: برای رفع این مشکالت 

 .یستم بانکی استان هستیمنیازمند تقویت س

مرکزی با در نظر گرفتن یک خط اعتباری برای کرمانشاه به دلیل مشکالت وی اظهار کرد: اگرچه بانک 

ها، منابع مالی های دیگر استانتوان با کمک گرفتن از بانککند موافق نیست، اما میتورمی که ایجاد می

 .های کرمانشاه را تقویت کردبانک

 بانکی سیستم منابع کمبود به مربوط که خصوصی بخش مشکالت  اندار کرمانشاه، با این کاربه گفته است 

 .شد خواهد مرتفع حدودی تا است

اند به بخش خصوصی ها تملک شدهوی همچنین از طوالنی بودن روند واگذاری واحدهایی که توسط بانک 

 .کشدماه هم طول می 12نیز انتقاد کرد و گفت: این روند گاهی بیش از 

وی بر لزوم کاهش این روند تاکید کرد تا بتوان هرچه زودتر از ظرفیت این واحدهای تملک شده استفاده  

 .کرد

بازوند در ادامه به عقب ماندگی تاریخی که استان کرمانشاه دچار آن شده هم اشاره کرد و یادآور شد:  

ر توسعه عقب ماند و اکنون برای جبران این استان ما حداقل در هشت سال جنگ تحمیلی از قطا

 .ماندگی نیازمند توجه ویژه هستیمعقب

 .ای مانند ایدرو و ایمیدرو در کرمانشاه شدهای توسعهوی خواستار پای کار آمدن سازمان 

توانند وارد آن شوند را دو ای میهای توسعههایی که سازماناستاندار کرمانشاه یکی از مهمترین بخش 

طقه ویژه اقتصادی استان کرمانشاه دانست و خاطرنشان کرد: ما بخش خصوصی ضعیفی در کرمانشاه من

های توسعه گرا برای یک داریم که تاکنون نتوانسته در این دو منطقه رونق ایجاد کند و تقاضا داریم سازمان

 .د کنندپروسه چند ساله این مناطق ویژه اقتصادی را در دست بگیرند و در آن رونق ایجا

اگرچه این مرزها عالوه بر استان  :بازوند در ادامه از مشکالت مرزهای استان کرمانشاه هم یاد کرد و گفت 

 .کرمانشاه برای کل کشور هم یک فرصت است، اما مرزهای ما با مشکالتی مواجه شده است



 

رد دانست و تاکید کرد: وضعیت ترین این موااستاندار کرمانشاه تعطیلی بیش از دوماهه مرز سومار را از مهم 

 400کامیون در آن تردد داشته و  450ای باشد که با یک گزارش، مرزی که روزانه بیش از مرز نباید بگونه

 .نفر در آن مشغول بکار بودند، تعطیل شود

اند توبازوند همچنین خواستار توجه ویژه به مزیت معادن استان کرمانشاه شد و تاکید کرد: حوزه معدن می 

 .به تنهایی اقتصاد کرمانشاه را بگرداند

ایم، یادآوری کرد: اکنون که این بندی شدهوی با انتقاد از اینکه حدود دو سال است درگیر ماجرای پهنه 

 .ها را در این مناطق بیشتر کنیمگذاریبندی به پایان رسیده باید بتوانیم سرمایهپهنه

 

 

 

 0۸:06/  13۹۸ مهر 21/  یکشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸072115332: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 است تراشتباه آن ادغام از صمت وزارت تفکیك

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام آن ایسنا/کرمانشاه 

  .تری استاشتباه بزرگ

گزارش ایسنا، کیوان کاشفی در جلسه پنجاه و دوم شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که با حضور به 

وزیر صمت برگزار شد با اشاره به تصمیمی که برای تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تری ره آن اشتباه بزرگگرفته شده، افزود: اگرچه ادغام این دو حوزه از ابتدا اشتباه بود، اما تفکیک دوبا

 .است



 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این تفکیک دردسرهای زیادی را برای فعاالن اقتصادی 

 .ها آغاز شده استایجاد خواهد کرد، عنوان کرد: مشکالت از هم اکنون در شهرستان

و صنعتی که مقام معظم رهبری هم بر آن کاشفی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از واحدهای تولیدی  

شود، تاکید دارند، اظهار کرد: متاسفانه در حمایتی که از واحدهای بزرگ و واحدهای کوچک و متوسط می

 .فاصله زیادی وجود دارد

به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، واحدهای بزرگ دسترسی بهتری به تسهیالت، مسئولین و ... دارند، 

شرایط برای واحدهای کوچکتر چندان فراهم نیست، در حالیکه عمده اشتغال کشور خصوصا در اما این 

 .آینده از طریق همین واحدهای کوچک و متوسط تامین خواهد شد

 .حمایتی مجزا برای واحدهای کوچک و متوسط شد کاشفی خواستار در نظر گرفتن نسخه

ز مشکالت حوزه صادرات کشور هم یاد کرد و گفت: در عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه ا

رفت با افزایش نرخ ارز شاهد رشد صادرات باشیم، اما در شش ماهه امسال روند شرایطی که انتظار می

 .صادرات به سمت تنزل رفت که البته شرایط در استان کرمانشاه کمی بهتر است

 .های متعدد در زمینه صادرات دانستنامهآیینها و کاشفی یکی از دالیل این امر را صدور بخشنامه

کشور در منطقه، اوراسیا و... داریم که طرف صادرات اصلی ما هستند که باید  20وی تاکید کرد: حدود 

 .کنیم مشخص را کشور هر کاالهای و کنیم تعریف الگویی هریک  برای

تاکید کرد و گفت: گاهی بین در حوزه صادرات  کاریکاشفی همچنین بر لزوم جلوگیری از موازی

شود که روند کارها را دشوار تداخل ایجاد می ... های بازرگانی وهای سازمان توسعه تجارت، اتاقفعالیت

 .کندمی

درصدی استان از صادرات ایران به عراق  30کاشفی از نقش مهم کرمانشاه در حوزه صادرات و سهم حدود 

های صادراتی ها و یارانهها، در پنج سال اخیر یک ریال از مشوقتهم یاد کرد و گفت: با وجود این ظرفی

 .کشور در کرمانشاه هزینه نشده است

 

 

 12:52/  13۹۸ مهر 21/  یکشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    



 

 ۹۸072115743: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :ایران اصناف اتاق رئیسه هیات عضو

 است گذاشته صنفی واحدهای برخی روی دست "گردشگری" وزارت

ایسنا/کرمانشاه عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: وزارت گردشگری روی برخی از واحدهای صنفی 

  .کندبر اصناف را دچار مشکل می دست گذاشته و این امر نظارت

مانشاه که به گزارش ایسنا، مجتبی صفایی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کر

با حضور وزیر صمت برگزار شد با اشاره به تشکیل وزارت گردشگری، افزود: این وزارتخانه تصمیم دارد 

 .ها را وارد حوزه اختیارات خود کندهای صنوف مرتبط با گردشگری همچون رستورانبرخی از رسته

بر  هد شد و خصوصا نظارتوی ادامه داد: این تصمیم باعث تداخل کاری در حوزه گردشگری و اصناف خوا

 .کندواحدهای صنفی را دچار اختالل می

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه خواستار تعیین مصادیق گردشگری و واحدهای مرتبط با آن شد تا 

 .جلوی چنین مشکالتی گرفته شود

له واحدهای صنفی های اقتصادی کوچک از جمصفایی در ادامه از عدم تخصیص اعتبارات الزم برای بنگاه

گیرد و واحدهای کوچک هم گالیه کرد و گفت: بیشتر تسهیالت در اختیار صنایع بزرگ کشور قرار می

 .بهره هستندخصوصا واحدهای صنفی از آن بی

ای هم به مشکل حقوق بازرسین اتاق اصناف داشت که هنوز محلی برای تامین اعتبار آن وجود وی اشاره

 .ندارد

محمدرضا کارگر عضو هیات رئیسه خانه معدن استان کرمانشاه نیز با اشاره به مشکالت حوزه در ادامه 

 21درصد معادن استان راکد بود که طی چند وقت اخیر  57معادن استان، افزود: تا چندی قبل حدود 

 .درصد معادن استان دوباره احیا شده است

ن آالت و یا فرسوده بودن آنها دانست و خاطرنشان وی یکی از مهمترین دالیل رکود معادن را کمبود ماشی

 .کرد: برای رفع این مشکل نیازمند تسهیالت ارزان قیمت برای معادن هستیم



 

کارگر باال بودن حقوق دولتی را از دیگر مشکالت معادن کرمانشاه اعالم کرد و یادآور شد: مقرر شد حقوق 

 .ما این مصوبه هنوز محقق نشده استدرصد کاهش یابد، ا 20دولتی برای معادن کرمانشاه 

های معدنی استان عضو هیات رئیسه خانه معدن استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به مطالعاتی که در پهنه

های معدنی را به درصد از پهنه 10کرمانشاه انجام شده، عنوان کرد: بخشی که این مطالعات را انجام داده 

 .داشته که این کار در نظر ما یک رانت است و باید به آن رسیدگی شودانتخاب خود به عنوان دستمزد بر

در ادامه عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی نیز بر لزوم حمایت از واحدهای 

 .تولیدی تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم تولیدکنندگان دلسرد شوند

به دولت، بانک و در مجموع حاکمیت دارد جریمه و دیرکرد وی افزود: چطور وقتی تولیدکننده بدهی 

 .شودشود، اما در پرداخت مطالبات حاکمیت به بخش تولید این همه تعلل میبرایش در نظر گرفته می

اگر این وزارتخانه هم  :ای هم به موضوع وزارت گردشگری و واحدهای صنفی داشت و گفتمصری اشاره

امپراطوری راه بیندازد باید به فکر کارهای جدید باشد، نه اینکه روی واحدهای صنفی خواهد برای خود می

 .دست بگذارد

 

 10:10/  13۹۸ مهر 2۸/  یکشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸072۸20112: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :استان بازرگانی اتاق رئیس

 شودمی صادرات دهندهشتاب مرکز صاحب کرمانشاه

دهنده صادرات استان با اندازی مرکز شتابرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از پیگیری برای راهایسنا/کرمانشاه 

  .توجه به نزدیک شدن روز ملی صادرات خبر داد

 حوزه در کرمانشاه استان توجه قابل هایپتانسیل و هاظرفیت به اشاره با  به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی

 .هستیم استان صادرات دهنده شتاب مرکز اندازیراه دنبال به هامزیت این به توجه با: کرد اظهار صادرات،



 

 جانمایی باقیمانده کار تنها و شده دیده  وی با بیان اینکه پروپوزال اصلی این مرکز، امکانات و اعتبارات آن 

 هایشهرک شرکت با را اولیه هایرایزنی نیز مرکز این جانمایی زمینه در: کرد اظهار است، مرکز این نهایی

 اندازی راه شاهد هارایزنی این شدن نهایی با امیدواریم و ایمداده انجام جهاددانشگاهی همچنین و صنعتی

 .این مرکز در آینده نزدیک باشیم

که  به گفته عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، قرار است در این مرکز به واحدهای تولیدی و صنعتی

اند کمک شود تا بتوانند محصوالت خود را به کشورهای ظرفیت صادرات دارند اما تا نون صادراتی نداشته

 .دیگر ارسال کنند

وی افزود: برای این منظور چندین نفر از کارشناسان این واحدها و همچنین تعدادی از بهترین منتورهای  

دهند تا تولیدی و صنعتی ارائه خدمات و مشاوره میکشور در این مرکز مستقر خواهند شد و به واحدهای 

 .بتواند کاالهای تولیدی خود را صادراتی کنند

کاشفی تاکید کرد: در این مرکز خدماتی در زمینه ارزیابی نوع محصوالت، ظرفیت صادراتی واحدها، شیوه  

 .لی و... انجام خواهد شدالملهای بینبندی، مشاوره برای بازاریابی، کمک برای حضور در نمایشگاهبسته

مورد از واحدهای صنعتی استان صادراتی شود، یادآوری  10تا  ۸کنیم هر سال وی با بیان اینکه تالش می 

 .کرد: این امر به افزایش و تنوع صادرات استان کرمانشاه کمک خواهد کرد

افزایش ظرفیت تولید   وی معتقد است، واحدهای تولیدی که بتوانند محصوالتشان را صادر کنند هم 

 .زایی بیشتری به همراه دارندخواهند داشت و هم اشتغال

 

 0۸:15/  13۹۸ مهر 2۹/  دوشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸072۹207۹2: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 شود کاسته باید صادرات حوزه بروکراسی



 

هایی در حوزه صادرات هستیم که کار کاریرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: شاهد موازیایسنا/کرمانشاه 

  .کندرا برای تجار و صادرکنندگان سخت می

مهر( در گفت و گو با ایسنا، از شرایط سختی که  2۹کیوان کاشفی به مناسبت روز ملی صادرات )

 مدت این طی: گفت و کرد یاد اندگذاشته سر پشت  صادرکنندگان و تولیدکنندگان طی یک سال اخیر

 .دارد قدردانی جای که کردند حفظ را خود کار پیچیده بسیار شرایطی در اقتصادی فعاالن

وی با اشاره به نوسانات اقتصادی خصوصا در نرخ ارز که سال گذشته در کشور رخ داد، یادآور شد: این 

 .پیامدهای آن گریبانگیر بخش خصوصی شد نوسانات کشور را دچار یک غافلگیری اقتصاد کرد که

ها و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این شرایط اقتصادی باعث صدور بخشنامه

های مختلف آن هم در یک بازه زمانی کوتاه شد، افزود: در های متعدد و متنوع از سوی دستگاهدستورالعمل

از کاالها و یا وضع تعرفه برآنها با هدف تنظیم بازار داخلی بودیم این مدت شاهد ممنوعیت صادرات خیلی 

ها برای بدست آوردن آنها زحمت که این امر باعث شد بسیاری از بازارهای مهم صادراتی که تجار سال

 .کشیده بودند دچار مشکل شود

نشان کرد: کاشفی با اشاره به سایر مشکالت پیش روی حوزه صادرات خصوصا طی یکسال اخیر، خاطر

مشکالت برگشت ارز و اختالف قابل توجه ارز نیمایی و بازار آزاد از دیگر موارد بود که صادرات را تحت تاثیر 

 .قرار داد

وی گفت: نتیجه این مشکالت را در کاهش صادرات کشور در شش ماهه اول امسال شاهد بودیم. البته چون 

رسد کاهش صادرات ی از نظر وزنی نداشتیم، به نظر میاین کاهش صادرات صرفا در بعد ارزی بوده و کاهش

 .های صادراتی استناشی از واقعی شدن قیمت

 .کاشفی ابراز امیدواری کرد در شش ماهه دوم سال شاهد جبران بخشی از این کاهش صادرات باشیم

شده و ادامه  وی بخشی از این امیدواری را مربوط به ثبات نسبی دانست که اکنون در اقتصاد کشور ایجاد

الساعه هستیم و دولت به این نتیجه ها و قوانین خلقداد: خوشبختانه شاهد کنترل بخشی از بخشنامه

 .های حوزه اقتصاد و تجارت نظر بخش خصوصی را نیز بخواهدرسیده که باید در تصمیم گیری

 همه به کمك صادرات بیایند

مندی بیشتر از بازارهای صادراتی، افزود: تاکید بر لزوم بهره عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه با

تواند به رونق تولید، صادرات یک بازار رایگان است که بدون هیچ فعالیتی در اختیار ما قرار دارد و می



 

اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور کمک کند، پس باید با همکاری بخش خصوصی و دولتی استفاده بیشتری 

 .ار ببریماز این باز

تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کشور کمک کند، عنوان کاشفی با اشاره به راهکارهای متعددی که می

اند دانیم و از اقداماتی که در این حوزه انجام دادهکرد: اگر چه ما مسئولین دولتی را خادم حوزه صادرات می

 .ط صادرات انجام دهندکنیم، اما باید تالش بیشتری برای تسهیل شرایقدردانی می

های مهم مقام معظم رهبری نیز هست وی اضافه کرد: نباید فراموش کنیم که افزایش صادرات از خواسته 

 .که در سال رونق تولید تاکید زیادی بر آن داشتند

های صادراتی برای تجار و صنعتگران شد و اظهار کرد: بسیاری از کاشفی خواستار برقراری مشوق 

 .اندهای صادراتی بسیار خوب عمل کردهیشتار در صادرات، در زمینه مشوقکشورهای پ

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه بروکراسی پیش روی حوزه صادرات نیز باید کاسته شود، 

هایی در حوزه صادرات هستیم که کار را برای تجار و صادرکنندگان کاریافزود: متاسفانه شاهد موازی

 .کندسخت می

های حوزه صادرات بر عهده خود تولیدکنندگان و تجار نیز هست، وی با بیان اینکه بخشی از مسئولیت

 .گفت: یکی از مهمترین این موارد توجه به علم بازاریابی و توجه به خواسته و سلیقه بازار هدف است

ری با تولید کاالهای با کیفیت و قیمت عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: افزایش رقابت پذی

بندی مناسب کاالهای صادراتی و... از دیگر مواردی است المللی، بستهمناسب، توجه به استانداردهای بین

 .که باید به آن توجه شود

های سنتی تجارت و صادرات هم تاکید کرد و ادامه داد: کاشفی همچنین بر لزوم فاصله گرفتن از شیوه

 .های تجارت در دنیا مدرن شده و ما نیز باید به همین سمت پیش برویمشیوهامروزه 

کشور شامل کشورهای همسایه، چین، اوراسیا و ...  20تا  15وی با بیان اینکه عمده طرف تجاری ایران 

است، عنوان کرد: باید برای هرکدام از این کشورها الگوی صادراتی مخصوص به همان کشور را داشته 

 .باشیم

 از بازار سوریه غافل نشویم



 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بر لزوم توجه به بازار سوریه به عنوان یک منطقه استراتژیک هم تاکید 

کرد و گفت: با بازگشایی معبر بوکمال بین سوریه و عراق و تسهیل ترانزیت زمینی بین ایران و سوریه، 

 .های حمل و نقل توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کرده استهزینهصادرات بسیاری از کاالها به دلیل کاهش 

 .وی کاالهایی مانند فوالد، کاشی و سرامیک، لوازم ساختمانی و بهداشتی و... را از جمله این موارد دانست

المللی بین سه کشور ایران، عراق و های حمل و نقل بیناندازی شرکتکاشفی همچنین از پیگیری برای راه

 .های حمل و نقل را بیش از پیش کاهش دهدتواند هزینهم خبر داد که میسوریه ه

سال آینده بازار خوبی برای خدمات فنی و مهندسی است که باید  10وی تصریح کرد: سوریه برای حدود 

 .در این حوزه نیز کار کنیم

سوریه متفاوت از بازار عراق عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: البته باید توجه داشته باشیم بازار 

رسد بخش خصوصی ما اطالعات کافی در زمینه این بازار ندارد که البته ما به زودی است و به نظر می

 .سمینارهای آموزشی در این زمینه برگزار خواهیم کرد

 های مرزها تهدیدی برای صادرات کرمانشاهکش و قوس

 از یکی کرمانشاه استان اینکه بیان با و کرد  شاه نیز یادکاشفی در ادامه از وضعیت صادرات استان کرمان

: در برخی کرد تاکید دارد، را کشور صادرات هفتم تا ششم جایگاه همواره که است صادراتی هایاستان

 .ایمها آمار صادرات سه میلیارد دالری را نیز در استان به ثبت رساندهسال

مانشاه و محوریتی که در زمینه تعامالت اقتصادی ایران و عراق وی با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک استان کر

های صادراتی استان توجه نشده دارد، افزود: متاسفانه با وجود این محوریت، آنطور که باید به زیرساخت

 .است

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به عالوه طی یکسال گذشته نیز مرزهای استان دچار 

بینیم که امیدواریم با های فراوانی شد که نمود آن را همچنان در بسته بودن مرز سومار میقوس کش و

 .های انجام شده بزودی شاهد بازگشایی این مرز باشیمپیگیری

کاشفی تاکید کرد: با وجود این مشکالت، بازگشایی مرز خسروی بارقه جدیدی را در استان ایجاد کرده و به 

 .های جدیدی در این منطقه باشیمگذاریسرمایه رسد شاهدنظر می



 

های اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برای رونق صادرات استان هم یاد کرد و گفت: اعزام و وی از برنامه

های اقتصادی از مهمترین این موارد است که هم در نیمه اول سال با جدیت انجام شد و هم هیات پذیرش

 .های مشخصی در این زمینه داریمبرای نیمه دوم سال برنامه

اندازی مرکز شتاب دهنده صادرات استان و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به پیگیری برای راه

بندی واحدهای تولیدی و صنعتی، ابراز امیدواری کرد مجموعه این اقدامات همچنین آغاز فعالیت مرکز رتبه

 .به رونق صادرات استان کمک کند

 

 

 

 14:36/  13۹۸ مهر 30/  شنبهسه     

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸073022165: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق نمایندگان هیات عضو

 دهدمی آزار را کشور صادرات فضای الساعهخلق هایبخشنامه

الساعه و تصمیمات های خلقکرمانشاه گفت: بخشنامهایسنا/کرمانشاه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 

  .دهدآنی فضای صادرات کشور را آزار می

های اقتصادی هر کشور دانست و گفت: ترین شاخصبه گزارش ایسنا، بابک ترابی صادرات را یکی از مهم

مند اقتصادی بهرهوقتی میزان صادرات در یک کشور صعودی باشد، به معنای آن است که آن کشور از ثبات 

های پولی، ارزی، بانکی و ... در آن نیست، به عالوه تولید این کشور منظم و به نظمیاست و خبری از بی

 .صرفه است

به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه، باال بودن آمار صادرات همچنین بیانگر مناسب بودن 

تقاضا در این بازار و همچنین مناسب بودن کیفیت و قیمت کاالهای  شرایط بازار داخلی، تعادل بین عرضه و

 .تولیدی یک کشور است



 

ترابی تاکید کرد: وقتی صادرات یک کشور مثبت باشد نشان دهنده اعتبار آن کشور در منطقه و جهان و 

 .المللی با دیگر کشورها استهمچنین رابطه خوب بین

یی در صادرات دارد، بدان معنی است که از نظر اقتصادی به وی معتقد است، وقتی کشوری آمارهای باال

های رونق آن حدی رسیده که مردم، مسئولین، تولیدکنندگان و تجار همه به صادرات اعتقاد دارند و زمینه

 .اندرا فراهم کرده

ه این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: در کشوری که صادرات وضعیت خوبی ندارد هم

 .ها معکوس است و یا برخی از آنها وجود نداردشاخص

روی های متعددی پیشچالش :وی با بیان اینکه ایران نیز از کشورهای مهم صادراتی است، اظهار کرد

توان به بخشنامه دهد میصادرات کشور وجود دارد که از مهمترین مواردی که بازار صادرات ایران را آزار می

 .شود، اشاره کردهای دولتی اعمال میها و دستگاهآنی که از سوی وزارتخانهها و تصمیمات 

ترابی با اشاره به تشدید این مشکالت طی یکی دو سال اخیر، اضافه کرد: در این مدت شاهد حجم زیادی از 

 .ثباتی در بازار ایجاد شدایم که بسیاری از آنها به دنبال بیها بودهاین نوع دستورالعمل

فته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه، چند نرخی شدن ارز، شیوه بازگشت ارز به داخل به گ

کشور و... نیز از دیگر مواردی است که در این مدت تجار و صادرکنندگان را با مشکالت مواجه کرده و البته 

 .امنیت را از بازارهای صادراتی گرفته است

مشکالتی که با سیستم بانکی،  :صادراتی کشور هم یاد کرد و ادامه دادها بر فضای وی از تاثیر تحریم

 .های معتبر و شناخته شده تبادالت انجام دهیمسوئیفت و... داریم باعث شده نتوانیم با شرکت

هایی که در این زمینه وجود دارد مشکالت صادرکنندگان ها و محدودیتترابی معتقد است، تبادل با واسطه

 .و چندان کرده استو تجار را د

وی از مشکالتی که در زمینه صادرات به کشور عراق به عنوان شریک اصلی تجاری ایران وجود دارد نیز یاد 

هایی با هدف حمایت از ها و بخشنامهکرد و ادامه داد: متاسفانه طی چند وقت اخیر کشور عراق دستورالعمل

 .کنداز کاالهای ایرانی را محدود می تولید داخلی این کشور اعمال کرده که واردات برخی

ها که باعث سرگردانی ترابی از مشکالتی که در حوزه مرزها داریم و باز و بسته شدن مستمر آن

عالوه صادرکنندگان و عدم ثبات بازار شده نیز به عنوان یکی دیگر از مشکالت صادرات یاد کرد و افزود: به

های صادراتی برخی از کاالها نیز به بازارهای صادراتی لطمه زده رفهطی چند وقت اخیر باال و پایین رفتن تع

 .است



 

های صادراتی نیز از داخل کشور خصوصا برای محصوالت وی با بیان اینکه در برخی موارد ممنوعیت

کشاورزی داریم، تاکید کرد: گاهی در شرایطی که تاجران قراردادهای مختلفی با کشورهای هدف صادراتی 

 .شود، یک شبه صادرات یک کاال ممنوع میاندبسته

ریزی شود صادرکنندگان نتوانند برنامههای متعدد نیز باعث میترابی گفت: این ممنوعیت و آزاد شدن

 .مناسب برای بازار خود داشته باشند

ان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این مشکالت قدرت عمل را از تولیدکنندگ

 .و صادرکنندگان گرفته است

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این مشکالت قابل پیشگیری و حل شدن است، یادآور شد: برای 

مثال در زمینه تعامالت صادراتی با کشور عراق مسئولین وزارت امور خارجه باید از قدرت و نفوذ خود 

 .ین حوزه حل شوداستفاده بیشتری داشته باشند تا مشکالت تجارت در ا

های ناگهانی ترابی اظهار کرد: به عالوه مسئولین باید با هدف حمایت از صادرات و تجارت از دستورالعمل

 .پرهیز کنند و ثبات را به فضای اقتصادی کشور برگردانند

های صادراتی شد که چند سال است صادرکنندگان و تجار از آن بی وی همچنین خواستار برقراری مشوق

 .اندرهبه

ترابی تاکید کرد: در روز ملی صادرات بیش از آنکه توقع داشته باشیم این روز جشن گرفته شود، انتظار 

 .داریم دولتمردان به نظرات بخش خصوصی برای حمایت از تولید و صادرات بیشتر توجه کنند
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 شودمیزودی افتتاح مرکز تجارت ایرانیان در سوریه به

  .رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه از راه اندازی مرکز تجارت ایرانیان در سوریه خبر داد

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، کیوان کاشفی در جلسه وزیر نفت سوریه با فعاالن اقتصادی 

زودی افتتاح ایرانیان در سوریه به کشورمان که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: مرکز تجارت

شود که صرافی مستقل و امکانات مختلفی برای آن در نظر گرفته شده و خدمات گوناگون از جمله می

مشاوره، ثبت شرکت، تشریح قوانین تجاری سوریه و... در اختیار تمامی فعاالن بخش خصوصی قرار 

 .گیردمی

در نمایشگاه اکسپو سوریه، شاهد حضور وزیر نفت و هیاتی از وی تصریح کرد: یک ماه پس از از حضور ما 

 .فعاالن اقتصادی این کشور در ایران هستیم

وی با تقدیر از زحمات زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران بابت هماهنگی انجام این سفر، گفت: در 

 .جود داردباالترین سطح سیاسی و دیپلماتیک روابط دوطرفه خوبی بین ایران و سوریه و

دنبال توسعه حداکثر روابط تجاری با سوریه هستیم، کاشفی با اشاره به اینکه در پارلمان بخش خصوصی به

 .مندی بسیاری از شهروندان دو کشور خواهد شدادامه داد: توسعه روابط تجاری موجب بهرمه

صادی بین ایران و سوریه رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه افزود: سطح روابط سیاسی و اقت

منطبق با هم نیست و خالءهایی در این زمینه وجود دارد و میزان مبادالت تجاری فی ما بین با وضعیت 

 .آل مد نظر ما فاصله داردایده

وی با بیان اینکه روابط اقتصادی دو کشور از قبل هم خیلی محکم نبوده، گفت: سال گذشته بیشترین 

 .ام گرفت و اقدامات خوبی نیز صورت پذیرفته استگیری روابط انجسطح شکل

گذاران اصیل روابط عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بخش خصوصی دو کشور از پایه

عنوان پارلمان بخش خصوصی اطالعات تجاری مورد نیاز فعاالن اقتصادی را در تجاری هستند و ما به

 .د در توسعه میزان تجارت و مبادالت اقتصادی سهیم باشنددهیم تا بتوانناختیارشان قرار می



 

وی برگزاری جلسات بین فعاالن اقتصادی دو کشور را اقدامی مفید برای آشنایی طرفین با بازار کشور مقابل 

نامه جاری به سوریه و انعقاد تفاهمجمهوری کشورمان طی سالتوصیف کرد و گفت: سفر معاون اول رییس

 .وزیر این کشور نیز رسید دستاورد خوبی برای توسعه روابط دوطرفه استای نخستمفصل که به امض

نامه یاد شده این مسئول در پارلمان بخش خصوصی جلسه امروز را گامی در راستای اجرای مفاد تفاهم

 4اند و امسال نسبت به سال قبل هیات تجاری در چند ماه اخیر از دو کشور تردد داشته ۸برشمرد و گفت: 

 .های ایرانی در نمایشگاه سوریه افزایش داشتبرابر حضور شرکت

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ایران را کشوری توانمند در حوزه انرژی با مجهز بودن به دانش روز و نیروی 

انسانی کارآمد بیان کرد و افزود: ایران در حوزه انرژی در منطقه از لحاظ امکانات و تکنولوژی و تسلط به 

 .تواند مورد استفاده سوریه قرار بگیردجوانب مختلف کشوری مهم است که این تجربیات می

 

 

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق نمایندگان هیات عضو

 دهدمی آزار را کشور صادرات فضای الساعهخلق هایبخشنامه

تصمیمات آنی فضای الساعه و های خلقعضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: بخشنامه

  .دهدصادرات کشور را آزار می

های اقتصادی هر کشور دانست و گفت: وقتی میزان ترین شاخصبابک ترابی صادرات را یکی از مهم

مند است و صادرات در یک کشور صعودی باشد، به معنای آن است که آن کشور از ثبات اقتصادی بهره

ی و ... در آن نیست، به عالوه تولید این کشور منظم و به صرفه های پولی، ارزی، بانکنظمیخبری از بی

 .است

به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه، باال بودن آمار صادرات همچنین بیانگر مناسب بودن 

ی شرایط بازار داخلی، تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار و همچنین مناسب بودن کیفیت و قیمت کاالها

 .تولیدی یک کشور است

ترابی تاکید کرد: وقتی صادرات یک کشور مثبت باشد نشان دهنده اعتبار آن کشور در منطقه و جهان و 

 .المللی با دیگر کشورها استهمچنین رابطه خوب بین



 

وی معتقد است، وقتی کشوری آمارهای باالیی در صادرات دارد، بدان معنی است که از نظر اقتصادی به 

های رونق آن رسیده که مردم، مسئولین، تولیدکنندگان و تجار همه به صادرات اعتقاد دارند و زمینهحدی 

 .اندرا فراهم کرده

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: در کشوری که صادرات وضعیت خوبی ندارد همه این 

 .ها معکوس است و یا برخی از آنها وجود نداردشاخص

روی های متعددی پیشچالش :بیان اینکه ایران نیز از کشورهای مهم صادراتی است، اظهار کرد وی با

توان به بخشنامه دهد میصادرات کشور وجود دارد که از مهمترین مواردی که بازار صادرات ایران را آزار می

 .اشاره کرد شود،های دولتی اعمال میها و دستگاهها و تصمیمات آنی که از سوی وزارتخانه

ترابی با اشاره به تشدید این مشکالت طی یکی دو سال اخیر، اضافه کرد: در این مدت شاهد حجم زیادی از 

 .ثباتی در بازار ایجاد شدایم که بسیاری از آنها به دنبال بیها بودهاین نوع دستورالعمل

ارز، شیوه بازگشت ارز به داخل  به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه، چند نرخی شدن

کشور و... نیز از دیگر مواردی است که در این مدت تجار و صادرکنندگان را با مشکالت مواجه کرده و البته 

 .امنیت را از بازارهای صادراتی گرفته است

نکی، مشکالتی که با سیستم با :ها بر فضای صادراتی کشور هم یاد کرد و ادامه دادوی از تاثیر تحریم

 .های معتبر و شناخته شده تبادالت انجام دهیمسوئیفت و... داریم باعث شده نتوانیم با شرکت

هایی که در این زمینه وجود دارد مشکالت صادرکنندگان ها و محدودیتترابی معتقد است، تبادل با واسطه

 .و تجار را دو چندان کرده است

عراق به عنوان شریک اصلی تجاری ایران وجود دارد نیز یاد وی از مشکالتی که در زمینه صادرات به کشور 

هایی با هدف حمایت از ها و بخشنامهکرد و ادامه داد: متاسفانه طی چند وقت اخیر کشور عراق دستورالعمل

 .کندتولید داخلی این کشور اعمال کرده که واردات برخی از کاالهای ایرانی را محدود می

ها که باعث سرگردانی حوزه مرزها داریم و باز و بسته شدن مستمر آنترابی از مشکالتی که در 

عالوه صادرکنندگان و عدم ثبات بازار شده نیز به عنوان یکی دیگر از مشکالت صادرات یاد کرد و افزود: به

زده  های صادراتی برخی از کاالها نیز به بازارهای صادراتی لطمهطی چند وقت اخیر باال و پایین رفتن تعرفه

 .است



 

های صادراتی نیز از داخل کشور خصوصا برای محصوالت وی با بیان اینکه در برخی موارد ممنوعیت

کشاورزی داریم، تاکید کرد: گاهی در شرایطی که تاجران قراردادهای مختلفی با کشورهای هدف صادراتی 

 .شوداند، یک شبه صادرات یک کاال ممنوع میبسته

ریزی شود صادرکنندگان نتوانند برنامههای متعدد نیز باعث میت و آزاد شدنترابی گفت: این ممنوعی

 .مناسب برای بازار خود داشته باشند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این مشکالت قدرت عمل را از تولیدکنندگان 

 .و صادرکنندگان گرفته است

از این مشکالت قابل پیشگیری و حل شدن است، یادآور شد: برای  وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی

مثال در زمینه تعامالت صادراتی با کشور عراق مسئولین وزارت امور خارجه باید از قدرت و نفوذ خود 

 .استفاده بیشتری داشته باشند تا مشکالت تجارت در این حوزه حل شود

های ناگهانی دف حمایت از صادرات و تجارت از دستورالعملترابی اظهار کرد: به عالوه مسئولین باید با ه

 .پرهیز کنند و ثبات را به فضای اقتصادی کشور برگردانند

های صادراتی شد که چند سال است صادرکنندگان و تجار از آن بی وی همچنین خواستار برقراری مشوق

 .اندبهره

داشته باشیم این روز جشن گرفته شود، انتظار  ترابی تاکید کرد: در روز ملی صادرات بیش از آنکه توقع

 .داریم دولتمردان به نظرات بخش خصوصی برای حمایت از تولید و صادرات بیشتر توجه کنند
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واحدهای  :استاندار کرمانشاه حضور بخش خصوصی در استان را ضعیف ارزیابی کرد و گفت _کرمانشاه

 .ها شوندمتولی برخی پروژهتوسعه گر مانند ایدرو و ایمیدرو 

، هوشنگ بازوند شامگاه امروز شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خبرنگار مهربه گزارش 

خصوصی استان کرمانشاه که با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: 

د استان که با همکاری اتاق بازرگانی تهیه شده سند خوبی است که در بهبود وضعیت سند رونق تولی

 .اقتصادی اشتغال و تورم استان کرمانشاه بسیارموثر ظاهر شده است

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در سال جاری رشد بی رویه بیکاری را توانستیم مهار کنیم و وضعیت کسب 

ت: این سند اشتغال و رونق تولید به عنوان یک الگو در کشور در حال مطرح شدن و کار را بهبود دهیم، گف

 .رویه بیکاری در استان را کنترل و رو به کاهش ببریماست که با این سند توانستیم رشد بی

هزار میلیارد تومان سپرده های مردم استان کرمانشاه درگیر  7وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 

 .است ۹6 زلزله سال

های استان را در زمینه پرداخت تسهیالت به کارآفرینان با مشکل جدی بازوند ادامه داد: این موضوع بانک

 .ها را بسیار طوالنی کرده و بر بروکراسی موجود افزوده استمواجه کرده و فرایند پرداخت

و سیستم بانکی استان  این مسئول بیان داشت: با این وجود الزم است این موضوع در دولت مطرح شود

کرمانشاه را تقویت کنند چرا که این مبلغ که درگیر کار زلزله است باید در رونق تولید و اقتصاد هزینه 

 .شود

توانند به استان ما کمک کنند و مبلغ قابل وی گفت: سیستم بانکی استان های دیگر در این راستا می

 .دهند اختصاص استان  توجهی به بانکهای
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ار کرمانشاه خاطر نشان کرد: این استان در هشت سال دفاع مقدس از قطار توسعه عقب افتاد و نتیجه استاند

آن ضعف در بخش خصوصی است لذا یکی از مطالبات استان کرمانشاه از وزیر صمت انجام سرمایه های 

 .بزرگ توسط واحد های توسعه گرا است

دارد و اما بخش خصوصی قوی نداریم که این ظرفیت را وی گفت: استان کرمانشاه دو منطقه ویژه اقتصادی 

 .به کار بگیریم لذا واحدهای توسعه گر مانند ایدرو و ایمیدرو متولی این پروژه ها در کرمانشاه شوند

این مدیر ارشد استان مرز ها را برای کشور و استان کرمانشاه یک فرصت عنوان کرد و افزود: باید به بهترین 

 .ها برای توسعه استفاده کنیمشکل ممکن از آن 

کامیون کاال عبور می کرد و اشتغال برای  450ماه قبل از مرز سومار روزانه  2در حال حاصر تا  :بازوند گفت

نفر ایجاد شده بود و یک رونق اقتصادی و اشتغال مناسب را پدید آورده بود اما االن متاسفانه دولت  450

 .رز مبادالتی را تعطیل کرده است و این مرز بسته شده استعراق به سادگی و دالیل مبهم این م

 .استاندار کرمانشاه افزود: اگر تالش نکنیم ممکن است این روند در مرز های دیگر هم دیده شود

از دولت و به ویژه از وزیر امور خارجه خواست تا با استفاده از تمامی اهرم های دیپلماتیک اجازه ندهد  وی

 .راحتی مرزهای مبادالتی را در این شرایط دشوار تحریم ها، تعطیل کنندطرف عراقی به 

 

 

 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مطرح کرد

 ها در حوزه صادراتکاریلزوم جلوگیری از موازی

 13۹۸مهر  20

ها در حوزه صادرات تاکید کاریرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بر لزوم جلوگیری از موازی _کرمانشاه

 .کرد

، کیوان کاشفی شامگاه شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که خبرنگار مهربه گزارش 

با حضور وزیر صمت در استانداری برگزار شد اظهار داشت: تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت تصمیم 

 .آنها از ابتدا کار درستی نبود اشتباهی است اگر چه می توان گفت ادغام
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رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: این تفکیک مشکالت زیادی بر سر راه فعاالن اقتصادی قرار داده 

 .است که در شهرستانها می توان آن مشکالت را احساس کرد

فت: فاصله زیادی این مسئول با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به حمایت واحدهای تولیدی گ

 .بین حمایت از واحدهای بزرگ و کوچک وجود دارد

کاشفی خاطر نشان کرد: در این شرایط واحدهای بزرگ به تسهیالت و همچنین مسئولین دسترسی راحت 

تری دارند و می توانند بهتر از شرایط استفاده کنند این در حالیست که واحدهای کوچک برای توسعه 

 .موثر تری دارنداقتصادی کشور آینده 

وی ادامه داد: بر این اساس درخواست ما این است که یک بسته حمایتی مجزا برای واحدهای خرد در نظر 

 .گرفته شود

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در بخش دیگری ازسخنانش از روند کاهش صادرات در استان خبر داد 

ارز اما شاهد کاهش صادرات در کشور بودیم و این ماهه نخست امسال علی رغم رشد نرخ  6و گفت: در 

 .شاید به دلیل صدور بخشنامه ها و آئین نامه های متعدد در زمینه صادرات است

ماهه اول امسال با  6وی بر لزوم جلوگیری از موازی کاری ها در حوزه صادرات تاکید کرد و بیان داشت: در 

 .ماهه دوم این موضوع را جبران کنیم 6درصدی مواجه بودیم که امیدواریم در  12کاهش 

درصدی از صادرات ایران به عراق را  30کاشفی خاطر نشان کرد: البته می توان گفت استان کرمانشاه سهم 

سال اخیر یک ریال از مشوق ها و یارانه های صادراتی  5به خود اختصاص داده است با این وجود حدود 

 .کشور در کرمانشاه هزینه نشده است

 

 

 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خبر داد

 ب دهنده صادرات در کرمانشاهاندازی مرکز شتاراه

 13۹۸مهر  2۸

اندازی مرکز شتاب دهنده صادرات با توجه به نزدیک رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از راه _کرمانشاه

 .شدن روز ملی صادرات خبر داد
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ار های قابل توجه استان کرمانشاه در حوزه صادرات، اظهها و پتانسیلکیوان کاشفی با اشاره به ظرفیت

 .اندازی مرکز شتاب دهنده صادرات استان هستیمها به دنبال راهداشت: با توجه به این مزیت

 جانمایی باقیمانده کار تنها و شده دیده  وی با بیان اینکه پروپوزال اصلی این مرکز، امکانات و اعتبارات آن 

 هایشهرک شرکت با را اولیه هایرایزنی نیز مرکز این جانمایی زمینه در: کرد اظهار است، مرکز این نهایی

راه اندازی  شاهد هارایزنی این شدن نهایی با امیدواریم و ایمداده انجام جهاددانشگاهی همچنین و صنعتی

 .این مرکز در آینده نزدیک باشیم

صنعتی که رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بیان داشت: قرار است در این مرکز به واحدهای تولیدی و 

اند کمک شود تا بتوانند محصوالت خود را به کشورهای ظرفیت صادرات دارند اما تا نون صادراتی نداشته

 .دیگر ارسال کنند

این مسئول تصریح کرد: برای این منظور چندین نفر از کارشناسان این واحدها و همچنین تعدادی از 

شد و به واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه خدمات و بهترین منتورهای کشور در این مرکز مستقر خواهند 

 .دهند تا بتواند کاالهای تولیدی خود را صادراتی کنندمشاوره می

کاشفی تاکید کرد: در این مرکز خدماتی در زمینه ارزیابی نوع محصوالت، ظرفیت صادراتی واحدها، شیوه  

 .المللی و... انجام خواهد شدهای بینگاهبندی، مشاوره برای بازاریابی، کمک برای حضور در نمایشبسته

مورد از واحدهای صنعتی استان صادراتی شود، یادآوری  10تا  ۸کنیم هر سال وی با بیان اینکه تالش می 

 .کرد: این امر به افزایش و تنوع صادرات استان کرمانشاه کمک خواهد کرد

ولیدی که بتوانند محصوالتشان را صادر کنند رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، واحدهای ت

 .دارند همراه به بیشتری زاییاشتغال هم و داشت خواهند تولید ظرفیت افزایش  هم

 

 

 

 



 

 دنیای اقتصاد
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 کرمانشاه در برند صاحب برتر واحدهای بندیرتبه

 خبر کرمانشاه اتاق بندیرتبه مرکز اندازیراه از کرمانشاه اتاق رئیس:  کرمانشاه – اقتصاد دنیای اکبری الهام

 گزارش به. شود بندیرتبه استان برند صاحب و برتر واحد 100 تا 50 سال پایان تا امیدواریم: گفت و داد

 جدیت با تولیدی واحدهای و هاشرکت بندیرتبه اینکه بیان با کاشفی کیوان کرمانشاه، اتاق عمومی روابط

 جز به که است کشورهایی معدود از ایران: داد ادامه شود،می پیگیری کرمانشاه استان و کشور در

 تولیدی واحدهای زمینه در خاصی بندیرتبه شدند،می بندیرتبه گذشته از که مهندسی و فنی هایشرکت

 .ندارد صنعتی و

 تجارت و معدن صنعت، وزارت هم و ایران اتاق همکاری با اخیرا که تمهیداتی از ایران اتاق رئیسههیات عضو

 بر نیز کرمانشاه در: افزود و کرد یاد شده اندیشیده کشور هایشرکت و تولیدی واحدهای بندیرتبه برای

 از کاشفی. است شده سپرده بازرگانی اتاق به تکلیف یک عنوان به واحدها بندیرتبه تولید رونق سند اساس

 درجه و گرید واحدها این از یک هر اینکه بیان با و کرد یاد هم هاشرکت و صنایع بندیرتبه هایمزیت

 از را ایویژه امتیازات درجه این اساس بر توانمی: کرد تاکید کنند،می دریافت بندیرتبه در خاصی

 را طالیی و اول درجه که واحدی مثال برای: کرد اظهار وی. گرفت نظر در واحدها برای مختلف هایدستگاه

 و مالیات مانند هاییدستگاه و است شده بررسی... و مالی شفافیت مالیاتی، هایحساب نظر از کرده کسب

 عضو گفته به. بگیرند نظر در واحد این برای VIP مسیر یک و بپذیرند را اسنادش باید اجتماعی تامین

 5 تا 3) مدت طوالنی برای بازرگانی هایکارت صدور الزامات از یکی دیگر سوی از ایران، اتاق رئیسههیات

 از ایران اتاق بندیرتبه مرکز اینکه بیان با کاشفی. است واحدها سوی از بندیرتبه درجه داشتن ،(سال

 نیز بندیرتبه زمینه در همکار شرکت و فراهم کار این مقدمات: افزود کرده، آغاز را خود فعالیت قبل چندی

 اول تاپ، واحد 100 تا 50 سال پایان تا امیدواریم: کرد خاطرنشان کرمانشاه اتاق رئیس. است شده مشخص

 .شوند بندیرتبه استان برند صاحب و
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 معضل بازپرداخت به صادرکنندگان 

هایی از رئیسه اتاق ایران نمایندگان مجلس شورای اسالمی، با تصویب بخشکیوان کاشفی /عضو هیات

تغییرات بزرگی را در نظام مالیاتی کشور مورد توجه قرار دادند، از جمله اینکه الیحه مالیات ارزش افزوده، 

  .شودمطابق این الیحه قانونی، مالیات ارزش افزوده واردات و صادرات متحول می

 

 گرفته قرار تاکید مورد نیز توسعه پنجم برنامه در که ایرویه براساس این، از پیش که است حالی در این

 مقررات در نوینی فصل شاهد رسدمی نظربه اما. بود معاف مالیات از کلی طوربه غیرنفتی صادرات بود،

: بود شده تاکید توسعه ششم برنامه 6 ماده در آنکه ویژهبه. هستیم کشور خارجی تجارت بر حاکم مالیاتی

 اکنون« .است ممنوع برنامه اجرای هایسال طی جدید مالیاتی معافیت یا ترجیح تخفیف، هرگونه برقراری»

 داشت؟ خواهد همراه به ما خارجی تجارت برای تبعاتی چه روش، این که است مطرح سوال این

 

 گزارش در. است معاف افزوده ارزش مالیات از صادرات فعلی، افزوده ارزش مالیات قانون 13 ماده براساس

 این است؛ شده تکرار معافیت این 10 ماده در نیز شده نوشته الیحه روی بر که مجلس اقتصادی کمیسیون

 و است همراه صادرکنندگان و تولیدکنندگان تولیدی هاینهاده برای شدهپرداخت مالیات استرداد با معافیت

 ماه یک تولید موانع رفع قانون و اقتصادی کمیسیون گزارش طبق و ماه 3 فعلی قانون طبق مالیاتی سازمان

 حاصل ارز بازگشت به مشروط امسال، بودجه الیحه در استرداد این البته. دهد انجام را استرداد دارد فرصت

 اتفاق با و است شدهنمی انجام خود موقع در استرداد گذشته، هایسال در حال این با. است صادرات از

 که است کاالهایی هاینهاده مالیات استردادعدم نیز دیگر نکته. شودمی مضاعف مشکل الیحه، در جدید

 نظر در افزوده ارزش قانون اصالح در که است ایپسندیده کار نیز امر این که شوندمی صادر خام صورتبه

 .است شده گرفته

 

 گذاران،سیاست تاکید و توجه مورد بارها این از پیش که است موضوعی ستانی،مالیات نظام اصالح

 بانک نظیر ایران اقتصاد به دهندهمشورت المللیبین نهادهای و خصوصی اقتصادی فعاالن دانشگاهیان،

 درصد 7 صرفا داد نشان مجلس مطالعات که پیش دهه دو. بود گرفته قرار پول المللیبین صندوق و جهانی

 همه این با. شد ترعیان مالیاتی اصالحات ضرورت دارند، مشارکت مالیات پرداخت فرآیند در کشور GDP از

 دالیلی به و نکرده تجربه را رشد به رو خطی حرکت لزوما اخیر، دهه دو در مالیاتی سیستم تحوالت

 مسائلی و نفعانذی همه حداکثری فکری مشارکت بدون هایتصمیم سیاسی، -اجتماعی فشارهای همچون

 اصالح برای الزم اندیشیهم و ملی عزم دارد، ضرورت که هستیم شاهد را هایینشیب و فراز دست، این از



 

 صندوق اعزامی نمایندگان فینچیتو ریکاردو و کرالو راسل این از پیش. شود گرفته کار به بخش، این در

 مواد فرآوری که شود تنظیم ایگونه به مالیاتی، مقررات که بودند کرده توصیه ایران، به پول المللیبین

 .باشد برخوردار مناسبی اقتصادی صرفه از آن، محصوالت مجدد صادرات و وارداتی اولیه

 

 که داشت تاکید همچنین کردند، ارائه ایران مالیاتی امور سازمان به 200۹ سال در آنها که پیشنهادی بسته

 اقتصادی، رونق مالیاتی، درآمد شامل خود منافع شدن حداکثر مالیاتی، هایسیاست تنظیم در باید دولت

 هایمالیات مستلزم بهینه، نقطه انتخاب و دهد قرار توجه مورد هم کنار در را دست این از مسائلی و اشتغال

 توصیه صادرات مالیاتی مطلق معافیت البته. است واردات برای بیشتر هایمالیات و صادرات برای کمتر

 صرفا است بهتر فراگیر، هایمعافیت جای به که بودند کرده تاکید این از پیش اقتصاددانان و شودنمی

 معافیت از است، باال افزوده ارزش یا اشتغال جمله از کشور اقتصاد برای مزایایی حاوی که صادرات از بخشی

 یا خام ماده صادراتی محموله اینکه به باید صادرات عوارض تعیین برای تحلیلگران، دید از. شود برخوردار

 تا شود گرفته مالیات و گمرکی عوارض خام، مواد از و شود توجه است، افزوده ارزش دارای کاالی

 چرخه در خام ماده آن به آیا که است این گیری،تصمیم برای مهم فاکتور البته. یابد کاهش فروشیخام

 خام، مواد برخی چون. شود بسته مالیات و عوارض آن بر باید باشد نیاز اگر و خیر؟ یا است نیاز داخلی تولید

 همین به. است مناسبی اقدام داخلی، مصرف مازاد صادرات و شوندمی تولید داخلی صنایع ظرفیت بر مازاد

 .شوند تدوین داخل بازار تنظیم هایسیاست با متناسب گمرکی، و مالیاتی تدابیر است الزم دلیل،

 

 اولیه مواد از کاال تولید در آیا اینکه کند، توجه آن به مالیاتی گذارسیاست است مناسب که دیگری موضوع

 تولید هاینهاده اگر نه؟ یا شده استفاده... و دامی هاینهاده گندم، برق، مایع، سوخت گاز، نظیر اییارانه

. شویم مرزها خارج به «یارانه صادرات» مانع تا شود اخذ آن با متناسب صادراتی عوارض باید باشد، اییارانه

 گاز غنی منابع به ایران دسترسی نسبی مزیت که برود باال آنقدر نباید مالیات، و عوارض این چند هر

 هایسیاست واردات، درخصوص است الزم دیگر، سوی از. نیابد بازتاب غیرنفتی صادرات توسعه در طبیعی،

 محصوالت واردات ولی شود، تسهیل آالتماشین و خام مواد واردات مثال. شود گرفته نظر در معکوس

 .باشد داشته تریسخت تجاری شرایط نهایی،

 

 13۹۸/07/2۸ :تاریخ چاپ



 

 رئیس اتاق کرمانشاه با اشتباه خواندن یک تصمیم اعالم کرد 

 شروع شد « صمت»دردسر تجزیه 

رئیس اتاق کرمانشاه، تفکیک وزارت صمت را اشتباهی  : اکبری الهام – کرمانشاه –دنیای اقتصاد 

شده ها شروع تر از تصمیم قبلی عنوان کرد و گفت: دردسر این جدایی از هم اکنون در شهرستانبزرگ

  .است

 

 و دولت وگویگفت شورای دوم و پنجاه جلسه در کاشفی کیوان کرمانشاه، اتاق عمومیروابط گزارش به

 از بازرگانی حوزه تفکیک برای که تصمیمی به اشاره با شد برگزار صمت وزیر حضور با که خصوصیبخش

 اشتباه آن دوباره تفکیک اما بود اشتباه ابتدا از حوزه دو این ادغام اگرچه: افزود شده، گرفته صمت وزارت

 فعاالن برای را زیادی دردسرهای تفکیک این اینکه بیان با ایران اتاق رئیسههیات عضو. است تریبزرگ

 در کاشفی. است شده آغاز هاشهرستان در اکنون هم از مشکالت: کرد عنوان کرد، خواهد ایجاد اقتصادی

 واحدهای از که حمایتی در متاسفانه: گفت صنعتی و تولیدی واحدهای از حمایت لزوم به اشاره با ادامه

 کرمانشاه، اتاق رئیس گفته به. دارد وجود زیادی فاصله شودمی متوسط و کوچک واحدهای و بزرگ

 ترکوچک واحدهای برای شرایط این اما دارند... و مسووالن تسهیالت، به بهتری دسترسی بزرگ واحدهای

 همین طریق از آینده در خصوصا کشور اشتغال عمده که است درحالی این: افزود وی. نیست فراهم چندان

 .شد خواهد تامین متوسط و کوچک واحدهای

 

 که شرایطی در: گفت و کرد یاد هم کشور صادرات حوزه مشکالت از ادامه در ایران اتاق رئیسههیات عضو

 تنزل سمت به صادرات روند امسال ماه 6 در اما باشیم صادرات رشد شاهد ارز نرخ افزایش با رفتمی انتظار

 هابخشنامه صدور را امر این دالیل از یکی کاشفی. است بهتر کمی کرمانشاه استان در شرایط البته که رفت

 منطقه، در کشور 20 حدود ما عالوه به: کرد تاکید وی. دانست صادرات زمینه در متعدد هاینامهآیین و

 هر کاالهای و کنیم تعریف الگویی هریک برای باید که هستند ما اصلی صادرات طرف که داریم... و اوراسیا

. کرد تاکید صادرات حوزه در هاکاریموازی از جلوگیری لزوم بر همچنین کاشفی. کنیم مشخص را کشور

 در که درصدی 12 کاهش به اشاره با نیز استان امسال ماه 6 صادرات وضعیت درباره کرمانشاه اتاق رئیس

 .شود جبران است صادراتی کارهای اوج که دوم ماه 6 در کاهش این امیدواریم: افزود داشتیم، مدت این

 



 

 عراق به ایران صادرات از استان درصدی 30 حدود سهم و صادرات حوزه در کرمانشاه مهم نقش از کاشفی

 صادراتی هاییارانه و هامشوق از ریال یک اخیر سال پنج در ها،ظرفیت این وجود با: گفت و کرد یاد هم

 اقتصادی هایشاخص بهبود از نیز کرمانشاه استاندار بازوند هوشنگ. است نشده هزینه کرمانشاه در کشور

 سند شامل آن دستپایین سند دو و مقاومتی اقتصاد سند تدوین نتیجه را آن و کرد یاد کرمانشاه استان

 بیکاری رویهبی رشد جلوی هم توانستیم اسناد این کمک با: افزود وی. دانست تولید رونق سند و اشتغال

 اقتصاد هایشاخص بهبود تداوم کرمانشاه استان ارشد مدیر. کنیم کاهشی را آن روند هم و بگیریم را استان

 اشتغال کارگروه و تسهیل ستاد جلسات در ما امروز: کرد تاکید و دانست مالی منابع تامین نیازمند را استان

 در خود مدیریت سوی از هابانک این دیگر سوی از و کنیممی وارد فشار تسهیالت پرداخت برای هابانک به

 .کنند مدیریت را مصارفشان و منابع تا هستند فشار تحت تهران

 

 خصوصیبخش به اندشده تملک هابانک توسط که واحدهایی واگذاری روند بودن طوالنی از همچنین وی

 تاکید روند این کاهش لزوم بر وی. کشدمی طول هم ماه 12 از بیش گاهی روند این: گفت و کرد انتقاد نیز

 آمدن کار پای خواستار وی. کرد استفاده شده تملک واحدهای این ظرفیت از زودتر هرچه بتوان تا کرد

 استان مرزهای مشکالت از ادامه در بازوند. شد کرمانشاه در ایمیدرو و ایدرو مانند ایتوسعه هایسازمان

 فرصت یک هم کشور کل برای کرمانشاه استان بر عالوه مرزها این اگرچه: گفت و کرد یاد هم کرمانشاه

 .است شده مواجه مشکالتی با ما مرزهای اما است،

 

 

 

 

 



 

 طلوع کرمانشاه
 13۹۸مهر  21

  : 124۹05شناسه خبر 

 :امور خارجهتقاضای ویژه استاندار کرمانشاه از وزرای صنعت و 

 اجازه ندهید طرف عراقی به راحتی مرزهای مبادالتی را تعطیل کند

مهرماه نشست شورای  ۲0مهندس هوشنگ بازوند غروب شنبه  -پایگاه خبری طلوع-کرمانشاه

گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور دکتر رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر 

مصری نایب رییس مجلس شورای اسالمی، سیدقاسم جاسمی و احمد صفری نمایندگان مردم 

کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی، حجت االسالم حسینی کیا نماینده مردم سنقر و کلیایی در 

لس شورای اسالمی، دکتر حاتمی معاون اقتصادی استاندار، مهندس کاشفی رئیس اتاق مج

بازرگانی استان، مهندس دارابی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و فعاالن و کارآفرینان 

بخش خصوصی برگزار شد؛ اظهار داشت:دکتر رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدیران 

دار شدند، بیر کشور است. زمانی که ایشان صدارت وزارت صمت را عهدهتوانمند و بسیار با تد

هایی مانند خودرو، الستیك و گوشت روبرو بود ولی او با یك کشور با مشکالت جدی در حوزه

مدیریت خوب این مشکالت را حل کرد و یا بعضا تبدیل به یك فرصت نمود./بازوند افزود: سند 

ه است و در زیر مجموعه این سند نیز دو سند اشتغال و رونق اقتصاد مقاومتی استان تهیه شد

تولید، تهیه و تدوین شده است که حاصل آن آغاز روند بهبود شاخص های استان در حوزه های 

مختلف بوده است.او همچنین گفت:سند رونق تولید استان توسط بخش خصوصی تهیه شده 

است و موجب آغاز روند بهبود  است و اکنون به عنوان یك الگو در سطح کشور مطرح

هزار میلیارد ۷های مختلف شده است./هوشنگ بازوند اظهار کرد:های استان در حوزهشاخص

های استان را در زمینه های مردم درگیر موضوع زلزله است و این موضوع بانكتومان از سپرده

ها را بسیار اختپرداخت تسهیالت به کارآفرینان با مشکل جدی مواجه کرده و فرایند پرد

 .طوالنی کرده و بر بروکراسی موجود افزوده است

توانند به بانک ملی های برخودار میهای بانکی استاناستاندار کرمانشاه گفت:این شرایط دشوار، سیستم

 .استان کمک کنند تا زمینه پرداخت تسهیالت به کارآفرینان فراهم شود

http://toloukermanshah.ir/19/124905/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85/


 

سال تمام از قطار توسعه عقب افتاد و دچار عقب  ۸گ تحمیلی، وی افزود: استان کرمانشاه در دوران جن

 .افتادگی های بسیاری به ویژه در بخش خصوصی شد

بازوندهمچنین گفت:مرز های کرمانشاه یک فرصت برای کشور هستند که باید به بهترین شکل ممکن از آن 

 .ها برای توسعه استفاده کنیم

کامیون کاال عبور می کرد و یک رونق اقتصادی و اشتغال  450وزانه وی افزود: تا دوماه قبل از مرز سومار ر

مناسب را پدید آورده بود.متاسفانه دولت عراق به سادگی و دالیل مبهم این مرز مبادالتی را تعطیل کرد و 

 .این ظرفیت بزرگ دو ماه است همچنان راکد مانده است

وزیر امور خارجه انتظار داریم با استفاده از تمامی اهرم استاندار کرمانشاه گفت:از دولت محترم و به ویژه از 

های دیپلماتیک استفاده کنند و اجازه ندهد طرف عراقی به راحتی مرزهای مبادالتی را در این شرایط 

 .دشوار تحریم ها، تعطیل کنند

  

 

 13۹۸مهر  21

  : 125066شناسه خبر 

 :های اتاق کرمانشاهدبیر مرکز مطالعات و پژوهش

 زرگانی کرمانشاه واحد تاثیر گذار در حوزه آموزش و پژوهش برای فعاالن اقتصادی استاتاق با

های به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه ؛دکتر عرفان امیری مرکز مطالعات و پژوهش

اتاق کرمانشاه را یکی از واحدهای تاثیرگذار در جمع فعالین اقتصادی دانست که در دو قسمت 

تواند ایفا کند./وی ادامه داد: این مرکز از سال آموزش نقش اقتصادی مناسبی را می پژوهش و

به ریاست مهندس کیوان کاشفی شروع به فعالیت کرد و چارت سازمانی تعریف و شرح  139۴

های اتاق کرمانشاه، پس از وظیفه برای آن مشخص شد./به گفته دبیر مرکز مطالعات و پژوهش

های تقاضا محور که ین رویکرد در این مرکز، مدیریت و اجرای پژوهشگذشت چند سال مهمتر

در کشور و خصوصاً استان کرمانشاه اثربخش خواهد بود، می باشد./دکتر امیری خاطرنشان کرد: 

برنامه ریزی ساالنه و نحوه اجرایی شدن و عملیاتی بودن این مرکز بر اساس برنامه های تابعه از 

های بخش صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی پس از جمع بندی از اتاق ایران و نیازمندی

http://toloukermanshah.ir/19/125066/%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%a7/


 

شود./وی اضافه کرد: به عالوه این مرکز با های خرد و کالن در جامعه اقتصادی تبیین مینگاه

هدایت و راهنمایی صاحبنظران تدوین برنامه هایی در حوزه گردشگری در استان کرمانشاه را نیز 

 .دهدپیگیری و پیشنهاد می

تواند مدیران ارشد را در تصمیم سازی سندهای راهبردی و ها میکتر امیری معتقد است این فعالیتد

های قانونی کمک کند و با تحلیل و پاسخگویی به مسائل روز، به آینده پژوهی در های حمایتی و طرحبسته

 .زمینه های مختلف منجر شود

کند، اشاره به اهداف مختلفی که این مرکز دنبال می های اتاق کرمانشاه بادبیر مرکز مطالعات و پژوهش

اندازی گفت: ایجاد رشد و توسعه اقتصادی از طریق بهبود و راه اندازی محیط کسب و کار و هممچنین راه

 .باشگاه فرهنگی، کارآفرینی و رقابت پذیری یکی از مهمترین این اهداف است

با محوریت مرکز مطالعات جهت استفاده از  وی افزود: هدف دیگر این مرکز تشکیل بستر مناسب

های علمی و دانشگاهی و پژوهشی در استان و همچنین استفاده از صاحبین تجربه غیردانشگاهی ظرفیت

 .است

به گفته دکتر امیری، چیدمان ظرفیت های واقعی استان کرمانشاه در حوزه های مختلف بر اساس رسالت 

آگاهی علمی هر چه بیشتر بخش خصوصی، شناخت ضعف ها و قوت ها اتاق بازرگانی، ارتقاء سطح دانش و 

 و مطالعات مرکز اهداف دیگر از …در فعالیت های مختلف، نگاه ویژه به اعضای اتاق بازرگانی کرمانشاه و 

 .های اتاق کرمانشاه استپژوهش

این مرکز از چند ویژگی  های آموزشیهای اتاق کرمانشاه با بیان اینکه برنامهدبیر مرکز مطالعات و پژوهش

های آموزش تئوری کند، یادآور شد: این واحد در نظر دارد که جامعه هدف جدای از کالستبعیت می

بصورت عملی به معنا و مفهوم واقعیِ آموزش، به یادگیری دست پیدا کند، از این رو الزام دارد که در کنار 

افراد صاحب تجربه مرتبط با موضوع نیز برگزار  کالس های آموزشی بطور حتم کارگاه آموزشی با حضور

 .نماید

 بزودی. …دکتر امیری تاکید کرد: بارگذاری خالصه و کامل کالسهای آموزشی در فضای مجازی، سایت و

 .بود خواهد بازپخش قابل

سب وی گفت: از دیگر ویژگی دیگر ایجاد تفاهم و قرارداد با آموزش و پرورش در جهت ارائه کارگاه های منا

با دوره های تحصیلی با محوریت اقتصادی اتاق ایران با رویکرد چشم انداز بلندمدت برای دانش آموزان در 

 .سنین مختلف است که احتماالً با مدارس آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی این فعالیت آغاز گردد

حوزه کارت بازرگانی و ارائه  های اتاق کرمانشاه، کالس های آموزشی دردبیر مرکز مطالعات و پژوهش

ارزشیابی، برگزاری کالس های مجازی )آنالین( با اولویت موضوعی به صورت هماهنگ با سایر اتاق های 

کشور ) به جهت مشارکت و تبادل نظر از استان های مختلف و انتقال تجربه سایر شهرستانها، اشتراک 

ارائه فرم نظرسنجی به اعضای اتاق کرمانشاه در  های موفق،های استانتجارب و تشکیل جلسات با اتاق

خصوص پیشنهاد به مرکز آموزش، اطالع رسانی مناسب کالس ها و کارگاه ها و ارائه گزارش در فضای 



 

مجازی و سایت، در نظر گرفتن مشوق هایی برای افراد شرکت کننده در کالسهای آموزشی به منظور ایجاد 

ابی و فروش که از اهمیت بسیار باالیی برای تولیدکنندگان برخوردار است انگیزش، نگاه ویژه به بحث بازاری

 .جمله دیگر این ویژگی ها دانست از را …و 

های گانه دوره 24های دیگری مانند تدوین تقویم وی تاکید کرد: این مرکز در حوزه آمورش اولویت

آموزشی،برپایی همایش استانی)فصلی( با حضور چهره های برتر علمی، بانوان، فعال اقتصادی و استارت 

 .کندمی دنبال نیز را …ها و سمینارهای ملی و های شهرستانی، همایشآپی، برپایی کارگاه

ابل پیش بینی و غیر به گفته دکتر امیری، از سوی دیگر این حوزه می تواند برخی از چالش های ق

زیرساختی را مورد ارزیابی و نمایش قرار دهد و اولویتهای مختلف استان در قالب طرح پژوهشی به افراد 

بصورت تیم پژوهشی واگذار گردد که در این راستا حمایتهای مالی نیز  (دانشگاهی و با تجربه )بازارکار

 .خواهیم داشت

شود را پژوهش در حوزه های صنایع، کشاورزی، تجارت، دنبال میهای پژوهشی که در این مرکز وی اولویت

معادن، و خصوصاً گردشگری، حمایت از پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد، انجام پژوهش های خرد و 

کالن درون و برون سازمانی بر اساس نیاز، هماهنگی جهت برگزاری نمایشگاه بازار کار، تدوین موضوع 

 .کرد اعالم …تفاده در پایان نامه های دانشجویی و جدید پژوهشی جهت اس

که یکی از ” داد“های اتاق کرمانشاه همچنین از تشکیل باشگاه مشاوران دبیر مرکز مطالعات و پژوهش

متنوع ترین و کاربردی ترین نشست های استان می تواند باشد هم خبر داد و گفت: نام این باشگاه مخفف 

، دانشگاه می باشد که در بعد معنایی نیز می توان به رسا بودن صدای فعالین و اتاق()کلمه دولت، اقتصاد 

  .ایجاد عدالت در برخورد با مشکالت این حوزه ها، توجیهی منطقی و علمی بوجود آورد

دکتر امیری عنوان کرد: در این قسمت در نظر داریم جلسات مختلف با موضوعات متفاوت پیشنهادی از 

ت محترم اتاق را در هیات کارشناسی مورد بحث و گفت و شنود قرار دهیم به جهت طرف اعضاء و ریاس

ایجاد جایگاه این باشگاه نیاز است مصوبه ای را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب 

رساند که همه سازمانهای دولتی و دانشگاه ها ملزم به شرکت در این جلسات بصورت حضور کارشناس و یا 

  .ل آن سازمان اهتمام ویژه را داشته باشند که خروجی مناسب و به روزی را نتیجه گرفتمدیرک

وی برپایی جلسات حلقه های مفقوده، برپایی دوره های آموزشی توسط مشاوران اتاق، دعوت از اساتید 

از جمله برنامه مجرب استانی غیر از اساتیدی که با اتاق همکاری دارند و ایجاد دپارتمان انجمن های اتاق را 

 .های این باشگاه دانست

های اتاق نیز تاکید دبیر مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق کرمانشاه درباره برنامه های دپارتمان انجمن

 .کرد:این دپارتمان در نظر دارد در ابتدا انجمن جوانان کارآفرین را بر اساس مصوبه اتاق ایران تشکیل دهد

د این دپارتمان می تواند ایجاد هماهنگی و همکاری با گروه مشاوران داد در دکتر امیری معتقد است وجو

 .حوزه کار و کسب در استان را مهیا کند

وی ایجاد انجمن سرمایه گذاری و مشارکت تحت دپارتمان، برگزاری جلسات و همایش های مختلف با 

، تشکیل انجمن جوانان موضوعات مرتبط، بازدید علمی و آموزشی از مناطق مختلف اقتصادی کشور



 

کارآفرین اتاق کرمانشاه، برگزاری مراسم تد، برگزاری مراسم تجلیل از مبتکران حوزه پژوهش، برگزاری 

 .را از دیگر برنامه های این دپارتمان برشمرد …مراسم حضور در نمایشگاه خارجی، برپایی تور بازدید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرتاک نیوز
  :بازرگانی کرمانشاهداریوش پناهی، دبیر اتاق 

 رسمی شدن مرز سومار از مهمترین دست آوردهایی بوده است که در یك سال اخیر اتفاق افتاد 

  220۹13شناسه خبر 

13۹۸/07/2۸ 0۹:45:50  

 خارجی تجارت حوزه برای گذشته یکسال که هایی موفقیت ابتدا بایست می نیوز،من فرتاک گزارش به

 .کنم بیان را است افتاده اتفاق استان

 

 از سومار مرز. افتاد اتفاق سال این در که است بوده آوردهایی دست مهمترین از سومار مرز شدن رسمی

 خصوصاً آن های ساخت زیر تکمیل با اهلل انشاء و است برخوردار کاال صادرات برای مناسبی بسیار موقعیت

 تجاری مرز یک فعالیت شاهد بتوان رسمی مرز الزامات دیگر و صادراتی پایانه احداث و دسترسی جاده

 .باشیم استان در مدرن و کارآمد و مطلوب

 استاندار بازوند مهندس آقای جناب مجدانه و مستمر های وپیگیری مساعی با که خسروی مرز بازگشایی

 رونق شاهد معنوی، دستاوردهای بر عالوه قطعاً عالیات عتبات زوار تردد برای گردید حاصل محترم

 بهبود و درآمد اشتغال، افزایش موجب و بود خواهیم شیرین قصر شهرستان ویژه به استان اقتصادی

 .گردید خواهد مردم معیشت

 ها مدت که است هایی موفقیت دیگر از استان مرزهای از کاال ترانزیت رویه شدن اجرایی و مجوز صدور

 حاضردر حال در و گرفت قرار کشور کل گمرک موافقت مورد نهایتاً و قرارداشت اتاق این پیگیری مورد

 .اجراست حال

 

 2.۹ بر بالغ. است قبولی قابل میزان که داشته افزایش %44 میزان به استان صادرات حجم گذشته سال در

 مرزهای از که بوده ترانزیت کاالی ارزش دالر میلیون ۹11 و طبیعی گاز دالر میلیون۹37 کاال، دالر میلیارد

 از نشان و است شده شامل را 13۹7 سال در کشور صادرات کل از %6.5 ارقام این اند شده صادر استان

 .دارد استان خارجی تجارت حوزه توجه قابل رشد

 

https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-78/220913-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF


 

 تالش از پس بوده دور گذشته از استان صادرات مهم برندهای از یکی که نخود صادرات شدن اعالم آزاد -

 .گردید لغو آن صادراتی ممنوعیت جانبه، همه های

 

 استان محصول این خارجی بازارهای رفتن دست از موجب ممنوعیت این و شد انجام دیر بسیار هرچند

 . گردید

 

 سال دستاوردهای مهمترین از آن پروژه گرفتن قرار اجرا فاز در و پرویزخان گمرک جامع طرح تصویب -

 .است بوده استان گذشته

 

 و صنعتی واحدهای از بازدید و بازرگانی اتاق توسط عراق کشور از بازرگانی های هیات ورود و دعوت -

 شده انجام که بوده مفید اقدامات دیگر از واحدها این با قراردادهایی انعقاد و استان تولیدی

 

 دستی صنایع و کرمانشاهی روغن صادراتی و تولیدی تشکلهای اندازی راه و تأسیس -

 

 ساعت نفر 430۸ آموزش با و دوره 2۸ تعداد به آموزش متعدد های کالس و ها دوره برگزاری -

 

 فقره 51۹ تعداد به بازرگانی کارتهای پایش و تمدید و صدور -

 

 .است گردیده انجام اتاق توسط که بوده استان های برنامه دیگر از عمومی روابط های سرفصل -

 

 جمله از هستیم آن فصل و حل به امیدوار که داریم استان خارجی تجارت حوزه در هم هایی کاستی طبعاً

 : توان می آن

 

 از بسیاری تواند می آن مصوبات رصد و پیگیری و صادرات توسعه کارگروه جلسات منظم برگزاری لزوم -

 .نماید مرتفع را ها کاستی و موانع



 

 

 پرویزخان مرز در صادراتی پایانه تجاری سالن از برداری بهره -

 

 های پیگیری با که کرد اشاره عراقی طرف سوی از سومار مرز اخیر شدن تعطیل به توان می همچنین

 .گردد محقق زودی به امیدواریم آن مشکالت رفع و استان ارشد مقامات

 

 پرویزخان مرز گمرکی جامع طرح انجام برای الزم اعتبار تأمین -

 

 به بایست می و شود می استان مرزهای همه شامل که تجاری مرزهای نیاز مورد های زیرساخت تکمیل -

 .نمود مرتفع را آن اساسی نیازهای فوریت

 

 که است مهمی بسیار اقدامات دیگر از قصرشیرین منطقه در عراق کشور با مشترک صنعتی شهرک ایجاد -

 .داد خواهد اختصاص خود به ای ویژه جایگاه استان آتی های برنامه در

 

 استفاده صادرات برای استان مازاد تولید های ظرفیت تمامی از بتوان که هستیم کارهایی راه بدنبال -

 درآمد کسب و صادرات افزایش برای غیره و شیالت مرغ، گندم، آرد، دام، های ظرفیت از توان می. نماییم

 .برد نام دارند مناسبی صادرات قابلیت که ارزی

 

 دیگر از تجارت فعالیت ارتقاء راستای در بانکی مناسب تسهیالت از صادرکنندگان و بازرگانان مندی بهره -

 .باشد می اقدام دست در های برنامه

 

 عراق در صادرات از حاصل ارز برگشت برای مرکزی بانک کار راه ارائه و پیشنهاد برای پیگیری -

 

 سایر و صنعتی های شهرک جمله از شده تعیین نقاط در آهن راه فرعی های ایستگاه ایجاد برای پیگیری -

 از خسروی و غرب آباد اسالم سمت به آهن خط مسیر ادامه همچنین و استان تولیدی و صنعتی مناطق



 

 توسعه کارگروه اعضاء و بازرگانی اتاق پیگیری کار دستور در موارد این است اهمیتی با بسیار اقدامات

 .کنیم دنبال بتوانیم انشاءاله که است استانداری اقتصادی حوزه و محترم استاندار ریاست به استان صارات

 

 نقش استان صادرات توسعه در محصول شده تمام قیمت کاهش نتیجه در و نقل و حمل نرخ کاهش با

 .داشت خواهد اساسی

 

 

  :استان کرمانشاه در آستانه روز صادراترییس اتاق بازرگانی 

 ان هستیم اندازی مرکز شتاب دهنده صادرات استبه دنبال راه

  220۹22شناسه خبر 

13۹۸/07/2۸ 10:22:43  

 

 با کرمانشاه استان صادرات دهنده شتاب مرکز اندازیراه برای پیگیری از کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 .داد خبر صادرات ملی روز شدن نزدیک به توجه

 در کرمانشاه استان توجه قابل های پتانسیل و هاظرفیت به اشاره با کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 استان صادرات دهنده شتاب مرکز اندازیراه دنبال به هامزیت این به توجه با: کرد اظهار صادرات، حوزه

 .هستیم

 نهایی جانمایی باقیمانده کار تنها و شده دیده آن اعتبارات و امکانات مرکز، این اصلی پروپوزال: افزود وی

 .است مرکز این

 و صنعتی هایشهرک شرکت با اولیه هایرایزنی نیز مرکز این جانمایی زمینه در: کرد خاطرنشان وی

 در مرکز این اندازی راه شاهد هارایزنی این شدن نهایی با امیدواریم و دادیم انجام دانشگاهی جهاد همچنین

 .باشیم نزدیک آینده

 که صنعتی و تولیدی واحدهای به مرکز این در است قرار ایران، بازرگانی اتاق رئیسه هیئت عضو گفته به

 کشورهای به را خود محصوالت بتوانند تا شود کمک نداشتند صادراتی کنون تا اما دارند را صادرات ظرفیت

 .کنند ارسال دیگر
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 منتورهای بهترین از تعدادی همچنین و واحدها این کارشناسان از نفر 15 ،10 منظور این برای: افزود وی

 تا دهندمی مشاوره و خدمات ارائه صنعتی و تولیدی واحدهای به و شد خواهند مستقر مرکز این در کشور

 .کنند صادراتی را خود تولیدی کاالهای بتواند

 شیوه واحدها، صادراتی ظرفیت محصوالت، نوع ارزیابی زمینه در خدماتی مرکز این در: کرد تاکید کاشفی

 .شد خواهد انجام...  و المللی بین هاینمایشگاه در حضور برای کمک بازاریابی، برای مشاوره بندی،بسته

 یادآوری شود، صادراتی استان صنعتی واحدهای از مورد 10 تا ۸ سال هر کنیممی تالش اینکه بیان با وی

 .کرد خواهد کمک کرمانشاه استان صادرات تنوع و افزایش به امر این: کرد

 

 خواهند تولید ظرفیت افزایش هم کنند صادر را محصوالتشان بتوانند که تولیدی واحدهای است معتقد وی

 .دارند همراه به بیشتری زاییاشتغال هم و داشت

 

 

 

 

 

 

 



 

 باختر
 شوند مندبهره "آهنراه" بار حمل ظرفیت از کرمانشاه صنایع :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

بار راه آهن غرب کشور برای صنایع کرمانشاه رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: باید از ظرفیت حمل 

  .مند شویمبهره

کیوان کاشفی در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با محوریت حمل بار و 

کاال توسط راه آهن برگزار شد اظهار کرد: راه آهن غرب که به شبکه ریلی کشور متصل است از چندی قبل 

 .و هم اکنون در بحث جابجایی مسافرین در حال استفاده است در کرمانشاه افتتاح شد

وی ادامه داد: اگرچه یکی از اهداف خطوط حمل و نقل ریلی جابجایی کاال است، اما تا کنون از این ظرفیت 

 در کرمانشاه استفاده نشده است

اال در شرایطی رخ داده مندی از راه آهن برای جابجایی کبه گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، عدم بهره

 .که حمل و نقل ریلی بعد از حمل و نقل دریایی و کشتیرانی ارزانترین ناوگان حمل و نقل است

هایی که برای احداث بندرخشک در کرمانشاه انجام شده، یادآور شد: اگر نیاز ریزیکاشفی با اشاره به برنامه

 .یز برای راه آهن در نظر گرفته شودهای باری نباشد باید در کنار این بندر خشک ایستگاه

وی خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه واحدهای صنعتی بزرگی داریم که جابجایی بار و کاالی آنها در طی 

 .آهن هستندرسد و نیازمند استفاده از راهسال به چندین تن می

را نیز ضروری دانست و  ای دسترسی بهتر صنایعبر آنتنی خطوط احداث کرمانشاه بازرگانی  رئیس اتاق

تاکید کرد: برای این منظور ابتدا باید ارزیابی دقیقی از ظرفیت واحدها و برنامه هفتگی یا ماهیانه حمل بار 

 .آنها داشته باشیم

توان برای تعدادی از واحدها که در یک منطقه تمرکز دارند یک خط آنتی کاشفی افزود: اگر نیاز باشد می

 .تعریف کرد

های مورد نیاز آن را با امکانات و بودجه این خطوط ریلی وآنتنی و فراهم کردن زیرساختوی احداث 

توان از ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده بر دانست و عنوان کرد: اگر نیاز باشد میمحدود دولتی زمان

 .کرد



 

های دستگاه رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه بر لزوم تشکیل یک کمیته کاری در حوزه راه آهن با حضور

 .های این حوزه را با سرعت بیشتری پیش بردریزیمتولی تاکید کرد تا بتوان برنامه

تنی واحدهای تولیدی  20در ادامه داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه با اشاره به جابجایی بار نزدیک 

 .را دارد میلیون تن آن قابلیت حمل با سیستم ریلی 10استان در سال، گفت: از این میزان 

های صنعتی جاده بیستون، واحدهای صنعتی جاده ماهیدشت و ... ظرفیت وی ادامه داد: در محدوده شهرک

 .اندازی خطوط آنتنی برای جابجایی بار صنایع وجود داردخوبی برای راه

آهن  جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز بر لزوم احداث چند بارانداز برای راه

با توجه به امتداد راه آهن تا خسروی و عراق، باید در این  :کرمانشاه در مسیرهای مختلف تاکید کرد و افزود

 .مسیر نیز باراندازهایی در نظر گرفته شود

اندازی خطوط ریلی برای صنایع، هزینه حمل و نقل آنها را به میزان قابل توجهی وی معتقد است، راه

 .دهدکاهش می

ه دکتر حبیبی معاون فنی و زیربنایی راه آهن نیز گفت: آمادگی الزم برای جابجایی بار از طریق در ادام

 .اندخطوط ریلی در کرمانشاه وجود دارد و برخی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز استارت کار را زده

در نظر گرفته شده وی افزود: در منطقه کرمانشاه )نزدیک به فرامان( محلی برای تخلیه و بارگیری کاالها 

 .ها استکه البته نیازمند تکمیل زیرساخت

معاون فنی و زیربنایی راه آهن عنوان کرد: در این منطقه هم واگن و هم لکوموتیو داریم، اما هنوز بارانداز 

 .احداث نشده است

 .مدیران تعدادی از واحدهای صنعتی استان نیز به بیان پیشنهادات خود در این زمینه پرداختند

 

 :صمت وزیر

 شود تعطیل تولیدی واحد یك حتی ندهیم اجازه

  .وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نباید اجازه دهیم حتی یک واحد تولیدی در کشور تعطیل شود



 

مهر( برگزار  20رضا رحمانی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که امروز )

شد با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی که کشور در آن قرار دارد، افزود: در چنین شرایطی از دست دادن 

 .یک واحد تولیدی و تعطیلی آن مانند تصرف بخشی از خاک کشور توسط دشمن است

 .یل شودوی ادامه داد: در چنین شرایطی نباید اجازه بدهیم حتی یک واحد تولیدی هم در کشور تعط 

 .ها نیز حق تصرف واحدی که به تعطیلی بیانجامد را ندارندبه گفته وزیر صمت، بانک

وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه همه تا زمانی که حتی یک جوان بیکار هم در کشور وجود دارد  

های تقویت سازمان نباید از پای بنشینند، یادآور شد: برای رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال بیشتر نیازمند

 .ای در کشور هستیمتوسعه

ها باید تعطیل شوند، اما امروز اقتصادهای شد که این سازمانوی عنوان کرد: اگرچه در گذشته تاکید می 

 .برندای میهای توسعهبزرگ دنیا بیشترین بهره را از سازمان

ست نیز اشاره کرد و گفت: میزان رحمانی در ادامه به مباحثی که در مورد کاهش صادرات کشور مطرح ا

درصد کاهش داشته  ۹درصد افزایش و از نظر ارزش  2۹ وزنی نظر از امسال ماهه پنج  صادرات کشور در

 .که این کاهش ارزش نیز مربوط به تغییر شیوه محاسبه است

حوزه معادن  ها درهای مختلف استان کرمانشاه یاد کرد و افزود: یکی از این ظرفیتوی همچنین از مزیت 

 .است

گذاری در آنها آغاز شود، یادآور شد: های معدنی استان باید سرمایهوی با بیان اینکه بعد از آزادسازی پهنه 

 .گذاری با بخش خصوصی است که پول و تجهیزات بیاورداولویت سرمایه

د در حوزه معادن ای از جمله ایمیدرو بایهای توسعهوی خاطرنشان کرد: بعد از بخش خصوصی، سازمان 

 .کرمانشاه پای کار بیایند

اندازی یک مگاپروژه معدنی که کرمانشاه را متحول کند، وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: راه 

 .ضروریست

سازی خودرو دانست و با اشاره به وجود های استان کرمانشاه را صنعت قطعهرحمانی یکی دیگر از مزیت 

کرمانشاه، افزود: الزم است حداقل قطعات پر تیراژ این کارخانه در داخل استان  یک کارخانه خودروسازی در

 .تولید شود و تولید هر قطعه را به یک شهرستان بدهیم



 

وی تاکید کرد: حتی صنایع خودروسازی بزرگ کشور نیز باید برای تامین قطعات مورد نیاز خود از ظرفیت  

 .کرمانشاه استفاده کنند

 .سازی کشور استدار برای رونق صنعت قطعههای اولویتمت، کرمانشاه یکی از استانبه گفته وزیر ص 

ای به مصوبات سفر قبلی خود در استان کرمانشاه داشت و افزود: نباید مصوباتی را تنظیم وی سپس اشاره 

 .کنیم که قابلیت اجرا ندارد

های شستا شامل اسیدسیتریک، روژهترین مصوبات دوره قبل سفر خود را پیگیری پرحمانی یکی از مهم

ها ها همچنان ادامه دارد و باید برای این پروژهکاغذ و بیستون تامین اعالم کردو گفت: پیگیری این پروژه

 .اندازی آنها جواب بگیریمروزشمار تعریف کنیم تا برای راه

خود برشمرد و عنوان وی حل مشکالت حقوق دولتی معادن کرمانشاه را نیز از دیگر مصوبات سفر قبل  

کرد: قرار شد حقوق دولتی معادن کرمانشاه بر اساس استخراج واقعی آنها در نظر گرفته شود نه استخراجی 

 .جدی است برداری بیان شده و اگر این موضوع تاکنون اجرا نشده نیازمند پیگیریکه در پروانه بهره

زمینه تامین منابع بانکی و همچنین رفع مشکالت وی همچنین از پیگیری پیشنهاد استاندار کرمانشاه در  

 .مرزها خبر داد

ای زیرمجموعه وزارت صمت، یکی از مناطق های توسعهوزیر صمت افزود: این آمادگی را داریم که سازمان

 .ویژه اقتصادی کرمانشاه را تا زمان رونق در دست بگیرند

 

 :کرمانشاه استاندار

 است منابع تامین نیازمند استان اقتصادی هایشاخص بهبود تداوم

های اقتصادی استان، تداوم این روند را نیازمند تامین منابع مالی استاندار کرمانشاه با اشاره به بهبود شاخص

  .مورد نیاز دانست

مهر( با حضور رضا رحمانی  20هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که امروز)

های اقتصادی استان کرمانشاه یاد کرد و آن را تجارت برگزار شد، از بهبود شاخصوزیر صنعت، معدن و 

 .نتیجه تدوین سند اقتصاد مقاومتی و دو سند پایین دست آن شامل سند اشتغال و سند رونق تولید دانست



 

ا ر آن روند هم و بگیریم را استان بیکاری  رویهوی افزود: با کمک این اسناد توانستیم هم جلوی رشد بی 

 .کاهشی کنیم

های اقتصاد استان را نیازمند تامین منابع مالی دانست و مدیر ارشد استان کرمانشاه تداوم بهبود شاخص 

ها برای پرداخت تسهیالت فشار وارد تاکید کرد: امروز ما در جلسات ستاد تسهیل و کارگروه اشتغال به بانک

ی مدیریت خود در تهران تحت فشار هستند تا منابع و ها از سوکنیم و از سوی دیگر این بانکمی

 .مصارفشان را مدیریت کنند

ها و تحت تاثیر قرار گرفتن به گفته استاندار کرمانشاه، خروجی این امر ایجاد بروکراسی طوالنی در بانک 

 .فضای کسب و کار استان است

بانکی استان در بخش زلزله برای   منابع بازوند دلیل این مشکالت را بلوکه شدن هفت هزار میلیارد تومان 

امهال تسهیالت و یا پرداخت تسهیالت به مردم برای بازسازی دانست و عنوان کرد: برای رفع این مشکالت 

 .نیازمند تقویت سیستم بانکی استان هستیم

شکالت مرکزی با در نظر گرفتن یک خط اعتباری برای کرمانشاه به دلیل موی اظهار کرد: اگرچه بانک 

ها، منابع مالی های دیگر استانتوان با کمک گرفتن از بانککند موافق نیست، اما میتورمی که ایجاد می

 .های کرمانشاه را تقویت کردبانک

 بانکی سیستم منابع کمبود به مربوط که خصوصی بخش مشکالت  به گفته استاندار کرمانشاه، با این کار 

 .شد خواهد مرتفع حدودی تا است

اند به بخش خصوصی ها تملک شدهوی همچنین از طوالنی بودن روند واگذاری واحدهایی که توسط بانک 

 .کشدماه هم طول می 12نیز انتقاد کرد و گفت: این روند گاهی بیش از 

وی بر لزوم کاهش این روند تاکید کرد تا بتوان هرچه زودتر از ظرفیت این واحدهای تملک شده استفاده  

 .کرد

بازوند در ادامه به عقب ماندگی تاریخی که استان کرمانشاه دچار آن شده هم اشاره کرد و یادآور شد:  

استان ما حداقل در هشت سال جنگ تحمیلی از قطار توسعه عقب ماند و اکنون برای جبران این 

 .ماندگی نیازمند توجه ویژه هستیمعقب

 .مانند ایدرو و ایمیدرو در کرمانشاه شد ایهای توسعهوی خواستار پای کار آمدن سازمان 

توانند وارد آن شوند را دو ای میهای توسعههایی که سازماناستاندار کرمانشاه یکی از مهمترین بخش 

منطقه ویژه اقتصادی استان کرمانشاه دانست و خاطرنشان کرد: ما بخش خصوصی ضعیفی در کرمانشاه 



 

های توسعه گرا برای یک منطقه رونق ایجاد کند و تقاضا داریم سازمانداریم که تاکنون نتوانسته در این دو 

 .پروسه چند ساله این مناطق ویژه اقتصادی را در دست بگیرند و در آن رونق ایجاد کنند

اگرچه این مرزها عالوه بر استان  :بازوند در ادامه از مشکالت مرزهای استان کرمانشاه هم یاد کرد و گفت 

 .کل کشور هم یک فرصت است، اما مرزهای ما با مشکالتی مواجه شده استکرمانشاه برای 

ترین این موارد دانست و تاکید کرد: وضعیت استاندار کرمانشاه تعطیلی بیش از دوماهه مرز سومار را از مهم 

 400کامیون در آن تردد داشته و  450ای باشد که با یک گزارش، مرزی که روزانه بیش از مرز نباید بگونه

 .نفر در آن مشغول بکار بودند، تعطیل شود

تواند بازوند همچنین خواستار توجه ویژه به مزیت معادن استان کرمانشاه شد و تاکید کرد: حوزه معدن می 

 .به تنهایی اقتصاد کرمانشاه را بگرداند

کرد: اکنون که این  ایم، یادآوریبندی شدهوی با انتقاد از اینکه حدود دو سال است درگیر ماجرای پهنه 

 .ها را در این مناطق بیشتر کنیمگذاریبندی به پایان رسیده باید بتوانیم سرمایهپهنه

 

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 است تراشتباه آن ادغام از صمت وزارت تفکیك

تری بزرگرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام آن اشتباه 

  .است

کیوان کاشفی در جلسه پنجاه و دوم شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر صمت برگزار 

شد با اشاره به تصمیمی که برای تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده، 

 .تری استباره آن اشتباه بزرگافزود: اگرچه ادغام این دو حوزه از ابتدا اشتباه بود، اما تفکیک دو

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این تفکیک دردسرهای زیادی را برای فعاالن اقتصادی 

 .ها آغاز شده استایجاد خواهد کرد، عنوان کرد: مشکالت از هم اکنون در شهرستان

ی و صنعتی که مقام معظم رهبری هم بر آن کاشفی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از واحدهای تولید 

شود، تاکید دارند، اظهار کرد: متاسفانه در حمایتی که از واحدهای بزرگ و واحدهای کوچک و متوسط می

 .فاصله زیادی وجود دارد



 

به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، واحدهای بزرگ دسترسی بهتری به تسهیالت، مسئولین و ... دارند، 

ن شرایط برای واحدهای کوچکتر چندان فراهم نیست، در حالیکه عمده اشتغال کشور خصوصا در اما ای

 .آینده از طریق همین واحدهای کوچک و متوسط تامین خواهد شد

 .حمایتی مجزا برای واحدهای کوچک و متوسط شد کاشفی خواستار در نظر گرفتن نسخه

از مشکالت حوزه صادرات کشور هم یاد کرد و گفت: در  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه

رفت با افزایش نرخ ارز شاهد رشد صادرات باشیم، اما در شش ماهه امسال روند شرایطی که انتظار می

 .صادرات به سمت تنزل رفت که البته شرایط در استان کرمانشاه کمی بهتر است

 .های متعدد در زمینه صادرات دانستنامهو آیینها کاشفی یکی از دالیل این امر را صدور بخشنامه

کشور در منطقه، اوراسیا و... داریم که طرف صادرات اصلی ما هستند که باید  20وی تاکید کرد: حدود 

 .کنیم مشخص را کشور هر کاالهای و کنیم تعریف الگویی هریک  برای

ت تاکید کرد و گفت: گاهی بین در حوزه صادرا کاریکاشفی همچنین بر لزوم جلوگیری از موازی

شود که روند کارها را دشوار تداخل ایجاد می ... های بازرگانی وهای سازمان توسعه تجارت، اتاقفعالیت

 .کندمی

درصدی استان از صادرات ایران به عراق  30کاشفی از نقش مهم کرمانشاه در حوزه صادرات و سهم حدود 

های صادراتی ها و یارانهها، در پنج سال اخیر یک ریال از مشوقهم یاد کرد و گفت: با وجود این ظرفیت

 .کشور در کرمانشاه هزینه نشده است

 

 :ایران اصناف اتاق رئیسه هیات عضو

 است گذاشته صنفی واحدهای برخی روی دست "گردشگری" وزارت

هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: وزارت گردشگری روی برخی از واحدهای صنفی دست گذاشته و  عضو

  .کندبر اصناف را دچار مشکل می این امر نظارت

مجتبی صفایی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با حضور وزیر 

های دشگری، افزود: این وزارتخانه تصمیم دارد برخی از رستهصمت برگزار شد با اشاره به تشکیل وزارت گر

 .ها را وارد حوزه اختیارات خود کندصنوف مرتبط با گردشگری همچون رستوران



 

بر  وی ادامه داد: این تصمیم باعث تداخل کاری در حوزه گردشگری و اصناف خواهد شد و خصوصا نظارت

 .کندواحدهای صنفی را دچار اختالل می

هیات رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه خواستار تعیین مصادیق گردشگری و واحدهای مرتبط با آن شد تا  عضو

 .جلوی چنین مشکالتی گرفته شود

های اقتصادی کوچک از جمله واحدهای صنفی صفایی در ادامه از عدم تخصیص اعتبارات الزم برای بنگاه

گیرد و واحدهای کوچک صنایع بزرگ کشور قرار میهم گالیه کرد و گفت: بیشتر تسهیالت در اختیار 

 .بهره هستندخصوصا واحدهای صنفی از آن بی

ای هم به مشکل حقوق بازرسین اتاق اصناف داشت که هنوز محلی برای تامین اعتبار آن وجود وی اشاره

 .ندارد

ه به مشکالت حوزه در ادامه محمدرضا کارگر عضو هیات رئیسه خانه معدن استان کرمانشاه نیز با اشار

 21درصد معادن استان راکد بود که طی چند وقت اخیر  57معادن استان، افزود: تا چندی قبل حدود 

 .درصد معادن استان دوباره احیا شده است

وی یکی از مهمترین دالیل رکود معادن را کمبود ماشین آالت و یا فرسوده بودن آنها دانست و خاطرنشان 

 .شکل نیازمند تسهیالت ارزان قیمت برای معادن هستیمکرد: برای رفع این م

کارگر باال بودن حقوق دولتی را از دیگر مشکالت معادن کرمانشاه اعالم کرد و یادآور شد: مقرر شد حقوق 

 .درصد کاهش یابد، اما این مصوبه هنوز محقق نشده است 20دولتی برای معادن کرمانشاه 

های معدنی استان رمانشاه در ادامه با اشاره به مطالعاتی که در پهنهعضو هیات رئیسه خانه معدن استان ک

های معدنی را به درصد از پهنه 10کرمانشاه انجام شده، عنوان کرد: بخشی که این مطالعات را انجام داده 

 .انتخاب خود به عنوان دستمزد برداشته که این کار در نظر ما یک رانت است و باید به آن رسیدگی شود

ر ادامه عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی نیز بر لزوم حمایت از واحدهای د

 .تولیدی تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم تولیدکنندگان دلسرد شوند

وی افزود: چطور وقتی تولیدکننده بدهی به دولت، بانک و در مجموع حاکمیت دارد جریمه و دیرکرد 

 .شودشود، اما در پرداخت مطالبات حاکمیت به بخش تولید این همه تعلل میگرفته میبرایش در نظر 

اگر این وزارتخانه هم  :ای هم به موضوع وزارت گردشگری و واحدهای صنفی داشت و گفتمصری اشاره

صنفی خواهد برای خود امپراطوری راه بیندازد باید به فکر کارهای جدید باشد، نه اینکه روی واحدهای می

 .دست بگذارد



 

 

 :استان بازرگانی اتاق رئیس

 شودمی صادرات دهندهشتاب مرکز صاحب کرمانشاه

دهنده صادرات استان با توجه به نزدیک اندازی مرکز شتابرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از پیگیری برای راه

  .شدن روز ملی صادرات خبر داد

 اظهار صادرات، حوزه در کرمانشاه استان توجه قابل هایپتانسیل و هاظرفیت به اشاره با  کیوان کاشفی

 .هستیم استان صادرات دهنده شتاب مرکز اندازیراه دنبال به هامزیت این به توجه با: کرد

 جانمایی باقیمانده کار تنها و شده دیده  وی با بیان اینکه پروپوزال اصلی این مرکز، امکانات و اعتبارات آن 

 هایشهرک شرکت با را اولیه هایرایزنی نیز مرکز این جانمایی زمینه در: کرد اظهار است، مرکز این نهایی

 اندازی راه شاهد هارایزنی این شدن نهایی با امیدواریم و ایمداده انجام جهاددانشگاهی همچنین و صنعتی

 .این مرکز در آینده نزدیک باشیم

ران، قرار است در این مرکز به واحدهای تولیدی و صنعتی که به گفته عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ای

اند کمک شود تا بتوانند محصوالت خود را به کشورهای ظرفیت صادرات دارند اما تا نون صادراتی نداشته

 .دیگر ارسال کنند

رهای وی افزود: برای این منظور چندین نفر از کارشناسان این واحدها و همچنین تعدادی از بهترین منتو 

دهند تا کشور در این مرکز مستقر خواهند شد و به واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه خدمات و مشاوره می

 .بتواند کاالهای تولیدی خود را صادراتی کنند

کاشفی تاکید کرد: در این مرکز خدماتی در زمینه ارزیابی نوع محصوالت، ظرفیت صادراتی واحدها، شیوه  

 .المللی و... انجام خواهد شدهای بینی بازاریابی، کمک برای حضور در نمایشگاهبندی، مشاوره برابسته

مورد از واحدهای صنعتی استان صادراتی شود، یادآوری  10تا  ۸کنیم هر سال وی با بیان اینکه تالش می 

 .کرد: این امر به افزایش و تنوع صادرات استان کرمانشاه کمک خواهد کرد

افزایش ظرفیت تولید   واحدهای تولیدی که بتوانند محصوالتشان را صادر کنند هموی معتقد است،  

 .زایی بیشتری به همراه دارندخواهند داشت و هم اشتغال

     



 

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 شود کاسته باید صادرات حوزه بروکراسی

صادرات هستیم که کار را برای تجار و  هایی در حوزهکاریرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: شاهد موازی

  .کندصادرکنندگان سخت می

مهر( از شرایط سختی که صادرکنندگان و تولیدکنندگان  2۹کیوان کاشفی به مناسبت روز ملی صادرات )

 بسیار شرایطی در اقتصادی فعاالن مدت این طی: گفت و کرد یاد اندگذاشته سر پشت  طی یک سال اخیر

 .دارد قدردانی جای که کردند حفظ را خود کار پیچیده

وی با اشاره به نوسانات اقتصادی خصوصا در نرخ ارز که سال گذشته در کشور رخ داد، یادآور شد: این 

 .نوسانات کشور را دچار یک غافلگیری اقتصاد کرد که پیامدهای آن گریبانگیر بخش خصوصی شد

ها و که این شرایط اقتصادی باعث صدور بخشنامهعضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان این

های مختلف آن هم در یک بازه زمانی کوتاه شد، افزود: در های متعدد و متنوع از سوی دستگاهدستورالعمل

این مدت شاهد ممنوعیت صادرات خیلی از کاالها و یا وضع تعرفه برآنها با هدف تنظیم بازار داخلی بودیم 

ها برای بدست آوردن آنها زحمت سیاری از بازارهای مهم صادراتی که تجار سالکه این امر باعث شد ب

 .کشیده بودند دچار مشکل شود

کاشفی با اشاره به سایر مشکالت پیش روی حوزه صادرات خصوصا طی یکسال اخیر، خاطرنشان کرد: 

بود که صادرات را تحت تاثیر  مشکالت برگشت ارز و اختالف قابل توجه ارز نیمایی و بازار آزاد از دیگر موارد

 .قرار داد

وی گفت: نتیجه این مشکالت را در کاهش صادرات کشور در شش ماهه اول امسال شاهد بودیم. البته چون 

رسد کاهش صادرات این کاهش صادرات صرفا در بعد ارزی بوده و کاهشی از نظر وزنی نداشتیم، به نظر می

 .است های صادراتیناشی از واقعی شدن قیمت

 .کاشفی ابراز امیدواری کرد در شش ماهه دوم سال شاهد جبران بخشی از این کاهش صادرات باشیم

وی بخشی از این امیدواری را مربوط به ثبات نسبی دانست که اکنون در اقتصاد کشور ایجاد شده و ادامه 

و دولت به این نتیجه  الساعه هستیمها و قوانین خلقداد: خوشبختانه شاهد کنترل بخشی از بخشنامه

 .های حوزه اقتصاد و تجارت نظر بخش خصوصی را نیز بخواهدرسیده که باید در تصمیم گیری

 همه به کمك صادرات بیایند



 

مندی بیشتر از بازارهای صادراتی، افزود: عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه با تاکید بر لزوم بهره

تواند به رونق تولید، ست که بدون هیچ فعالیتی در اختیار ما قرار دارد و میصادرات یک بازار رایگان ا

اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور کمک کند، پس باید با همکاری بخش خصوصی و دولتی استفاده بیشتری 

 .از این بازار ببریم

ور کمک کند، عنوان تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کشکاشفی با اشاره به راهکارهای متعددی که می

اند دانیم و از اقداماتی که در این حوزه انجام دادهکرد: اگر چه ما مسئولین دولتی را خادم حوزه صادرات می

 .کنیم، اما باید تالش بیشتری برای تسهیل شرایط صادرات انجام دهندقدردانی می

ی مهم مقام معظم رهبری نیز هست هاوی اضافه کرد: نباید فراموش کنیم که افزایش صادرات از خواسته 

 .که در سال رونق تولید تاکید زیادی بر آن داشتند

های صادراتی برای تجار و صنعتگران شد و اظهار کرد: بسیاری از کاشفی خواستار برقراری مشوق 

 .اندهای صادراتی بسیار خوب عمل کردهکشورهای پیشتار در صادرات، در زمینه مشوق

نی استان کرمانشاه با بیان اینکه بروکراسی پیش روی حوزه صادرات نیز باید کاسته شود، رئیس اتاق بازرگا

هایی در حوزه صادرات هستیم که کار را برای تجار و صادرکنندگان کاریافزود: متاسفانه شاهد موازی

 .کندسخت می

ان و تجار نیز هست، های حوزه صادرات بر عهده خود تولیدکنندگوی با بیان اینکه بخشی از مسئولیت

 .گفت: یکی از مهمترین این موارد توجه به علم بازاریابی و توجه به خواسته و سلیقه بازار هدف است

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: افزایش رقابت پذیری با تولید کاالهای با کیفیت و قیمت 

دی مناسب کاالهای صادراتی و... از دیگر مواردی است بنالمللی، بستهمناسب، توجه به استانداردهای بین

 .که باید به آن توجه شود

های سنتی تجارت و صادرات هم تاکید کرد و ادامه داد: کاشفی همچنین بر لزوم فاصله گرفتن از شیوه

 .های تجارت در دنیا مدرن شده و ما نیز باید به همین سمت پیش برویمامروزه شیوه

کشور شامل کشورهای همسایه، چین، اوراسیا و ...  20تا  15عمده طرف تجاری ایران  وی با بیان اینکه

است، عنوان کرد: باید برای هرکدام از این کشورها الگوی صادراتی مخصوص به همان کشور را داشته 

 .باشیم

 از بازار سوریه غافل نشویم



 

ریه به عنوان یک منطقه استراتژیک هم تاکید رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بر لزوم توجه به بازار سو

کرد و گفت: با بازگشایی معبر بوکمال بین سوریه و عراق و تسهیل ترانزیت زمینی بین ایران و سوریه، 

 .های حمل و نقل توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کرده استصادرات بسیاری از کاالها به دلیل کاهش هزینه

 .و سرامیک، لوازم ساختمانی و بهداشتی و... را از جمله این موارد دانست وی کاالهایی مانند فوالد، کاشی

المللی بین سه کشور ایران، عراق و های حمل و نقل بیناندازی شرکتکاشفی همچنین از پیگیری برای راه

 .های حمل و نقل را بیش از پیش کاهش دهدتواند هزینهسوریه هم خبر داد که می

سال آینده بازار خوبی برای خدمات فنی و مهندسی است که باید  10برای حدود  وی تصریح کرد: سوریه

 .در این حوزه نیز کار کنیم

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: البته باید توجه داشته باشیم بازار سوریه متفاوت از بازار عراق 

بازار ندارد که البته ما به زودی  رسد بخش خصوصی ما اطالعات کافی در زمینه ایناست و به نظر می

 .سمینارهای آموزشی در این زمینه برگزار خواهیم کرد

 های مرزها تهدیدی برای صادرات کرمانشاهکش و قوس

 از یکی کرمانشاه استان اینکه بیان با و کرد  کاشفی در ادامه از وضعیت صادرات استان کرمانشاه نیز یاد

: در برخی کرد تاکید دارد، را کشور صادرات هفتم تا ششم جایگاه همواره که است صادراتی هایاستان

 .ایمها آمار صادرات سه میلیارد دالری را نیز در استان به ثبت رساندهسال

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک استان کرمانشاه و محوریتی که در زمینه تعامالت اقتصادی ایران و عراق 

های صادراتی استان توجه نشده با وجود این محوریت، آنطور که باید به زیرساختدارد، افزود: متاسفانه 

 .است

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به عالوه طی یکسال گذشته نیز مرزهای استان دچار 

واریم با بینیم که امیدهای فراوانی شد که نمود آن را همچنان در بسته بودن مرز سومار میکش و قوس

 .های انجام شده بزودی شاهد بازگشایی این مرز باشیمپیگیری

کاشفی تاکید کرد: با وجود این مشکالت، بازگشایی مرز خسروی بارقه جدیدی را در استان ایجاد کرده و به 

 .های جدیدی در این منطقه باشیمگذاریرسد شاهد سرمایهنظر می



 

کرمانشاه برای رونق صادرات استان هم یاد کرد و گفت: اعزام و  های اتاق بازرگانی استانوی از برنامه

های اقتصادی از مهمترین این موارد است که هم در نیمه اول سال با جدیت انجام شد و هم هیات پذیرش

 .های مشخصی در این زمینه داریمبرای نیمه دوم سال برنامه

اندازی مرکز شتاب دهنده صادرات استان و یری برای راهرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به پیگ

بندی واحدهای تولیدی و صنعتی، ابراز امیدواری کرد مجموعه این اقدامات همچنین آغاز فعالیت مرکز رتبه

 .به رونق صادرات استان کمک کند

 

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق نمایندگان هیات عضو

 دهدمی آزار را کشور صادرات فضای الساعهخلق هایبخشنامه

الساعه و تصمیمات آنی فضای های خلقعضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: بخشنامه

  .دهدصادرات کشور را آزار می

های اقتصادی هر کشور دانست و گفت: وقتی میزان ترین شاخصبابک ترابی صادرات را یکی از مهم

مند است و معنای آن است که آن کشور از ثبات اقتصادی بهره صادرات در یک کشور صعودی باشد، به

های پولی، ارزی، بانکی و ... در آن نیست، به عالوه تولید این کشور منظم و به صرفه نظمیخبری از بی

 .است

به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه، باال بودن آمار صادرات همچنین بیانگر مناسب بودن 

ایط بازار داخلی، تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار و همچنین مناسب بودن کیفیت و قیمت کاالهای شر

 .تولیدی یک کشور است

ترابی تاکید کرد: وقتی صادرات یک کشور مثبت باشد نشان دهنده اعتبار آن کشور در منطقه و جهان و 

 .المللی با دیگر کشورها استهمچنین رابطه خوب بین

معتقد است، وقتی کشوری آمارهای باالیی در صادرات دارد، بدان معنی است که از نظر اقتصادی به وی 

های رونق آن حدی رسیده که مردم، مسئولین، تولیدکنندگان و تجار همه به صادرات اعتقاد دارند و زمینه

 .اندرا فراهم کرده

وری که صادرات وضعیت خوبی ندارد همه این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: در کش

 .ها معکوس است و یا برخی از آنها وجود نداردشاخص



 

روی های متعددی پیشچالش :وی با بیان اینکه ایران نیز از کشورهای مهم صادراتی است، اظهار کرد

توان به بخشنامه می دهدصادرات کشور وجود دارد که از مهمترین مواردی که بازار صادرات ایران را آزار می

 .شود، اشاره کردهای دولتی اعمال میها و دستگاهها و تصمیمات آنی که از سوی وزارتخانه

ترابی با اشاره به تشدید این مشکالت طی یکی دو سال اخیر، اضافه کرد: در این مدت شاهد حجم زیادی از 

 .ثباتی در بازار ایجاد شدبی ایم که بسیاری از آنها به دنبالها بودهاین نوع دستورالعمل

به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه، چند نرخی شدن ارز، شیوه بازگشت ارز به داخل 

کشور و... نیز از دیگر مواردی است که در این مدت تجار و صادرکنندگان را با مشکالت مواجه کرده و البته 

 .ستامنیت را از بازارهای صادراتی گرفته ا

مشکالتی که با سیستم بانکی،  :ها بر فضای صادراتی کشور هم یاد کرد و ادامه دادوی از تاثیر تحریم

 .های معتبر و شناخته شده تبادالت انجام دهیمسوئیفت و... داریم باعث شده نتوانیم با شرکت

رد مشکالت صادرکنندگان هایی که در این زمینه وجود داها و محدودیتترابی معتقد است، تبادل با واسطه

 .و تجار را دو چندان کرده است

وی از مشکالتی که در زمینه صادرات به کشور عراق به عنوان شریک اصلی تجاری ایران وجود دارد نیز یاد 

هایی با هدف حمایت از ها و بخشنامهکرد و ادامه داد: متاسفانه طی چند وقت اخیر کشور عراق دستورالعمل

 .کندین کشور اعمال کرده که واردات برخی از کاالهای ایرانی را محدود میتولید داخلی ا

ها که باعث سرگردانی ترابی از مشکالتی که در حوزه مرزها داریم و باز و بسته شدن مستمر آن

عالوه صادرکنندگان و عدم ثبات بازار شده نیز به عنوان یکی دیگر از مشکالت صادرات یاد کرد و افزود: به

های صادراتی برخی از کاالها نیز به بازارهای صادراتی لطمه زده چند وقت اخیر باال و پایین رفتن تعرفهطی 

 .است

های صادراتی نیز از داخل کشور خصوصا برای محصوالت وی با بیان اینکه در برخی موارد ممنوعیت

ی با کشورهای هدف صادراتی کشاورزی داریم، تاکید کرد: گاهی در شرایطی که تاجران قراردادهای مختلف

 .شوداند، یک شبه صادرات یک کاال ممنوع میبسته

ریزی شود صادرکنندگان نتوانند برنامههای متعدد نیز باعث میترابی گفت: این ممنوعیت و آزاد شدن

 .مناسب برای بازار خود داشته باشند

مشکالت قدرت عمل را از تولیدکنندگان  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این

 .و صادرکنندگان گرفته است



 

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این مشکالت قابل پیشگیری و حل شدن است، یادآور شد: برای 

مثال در زمینه تعامالت صادراتی با کشور عراق مسئولین وزارت امور خارجه باید از قدرت و نفوذ خود 

 .داشته باشند تا مشکالت تجارت در این حوزه حل شود استفاده بیشتری

های ناگهانی ترابی اظهار کرد: به عالوه مسئولین باید با هدف حمایت از صادرات و تجارت از دستورالعمل

 .پرهیز کنند و ثبات را به فضای اقتصادی کشور برگردانند

ست صادرکنندگان و تجار از آن بی های صادراتی شد که چند سال اوی همچنین خواستار برقراری مشوق

 .اندبهره

ترابی تاکید کرد: در روز ملی صادرات بیش از آنکه توقع داشته باشیم این روز جشن گرفته شود، انتظار 

 .داریم دولتمردان به نظرات بخش خصوصی برای حمایت از تولید و صادرات بیشتر توجه کنند
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 13۹۸آبان  22

 های دانش بنیان کرمانشاه اندازی انجمن شرکتپیگیری برای راه

های دانش بنیان اندازی انجمن شرکترئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از پیگیری برای راه

  .کرمانشاه تا قبل از پایان سال خبر داد

های دانش بنیان در رابطه با برخی با بیان اینکه شرکت کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه

ها، جذب های تولیدی، به تولید انبوه رساندن ایدهموارد از جمله بازاریابی، ارتباط با کارخانجات و واحد

های جهانی و... مشکالتی داشتند، گفت : برای اینکه این مشکالت و گذار، صادرات، حضور در بازارسرمایه

 .کرمانشاه شدیم های دانش بنیانانجمن شرکت اندازیا را پوشش بدهیم پیگیر راههدرخواست

او گفت : این درخواست از سوی اتاق بازرگانی ایران نیز مورد موافقت قرار گرفت و چندی قبل نیز در این 

موسس ای با مسئولین پارک علم و فناوری داشتیم و قرار شد هیات زمینه و برای هماهنگی بیشتر جلسه

 .این انجمن هرچه زودتر تشکیل شود

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: اکنون در حال عضوگیری برای این انجمن و جذب اعضا هستیم تا 

 .بتوانیم هیات موسس و هیات مدیره را تشکیل دهیم

برگزار کرد و این های دانش بنیان را کاشفی افزود: بتوان تا قبل از پایان سال مجمع عمومی انجمن شرکت

 .انجمن را تشکیل داد

تواند های دانش بنیان جایگاه حقوقی و قانونی پیدا خواهد کرد و میاو گفت: با این کار انجمن شرکت

 .های تولیدی و... داشته باشدتعامالت بیشتری با مسئولین، واحد

ای مالی و معنوی اتاق بازرگانی از هرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه استفاده از حمایت

تواند در های دانش بنیان میاندازی این انجمن است، گفت: از این پس انجمن شرکتهای راهدیگر مزیت

ها و مطالبات خود را جلساتی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی حاضر شود و درخواست

 . ارائه کند
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 اتاق بازرگانی کرمانشاه  احداث ساختمان جدید

آبان(  30ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه طی مراسمی با حضور جمعی از فعاالن اقتصادی، امروز )

  .کلنگ زنی شد

های ساختمان جدید اتاق در این آیین با اشاره به ویژگی اتاق بازرگانی کرمانشاهکیوان کاشفی رییس 

 .های بازرگانی غرب کشور مشابه چنین ساختمانی نخواهیم داشتکرمانشاه، گفت: در تمام اتاق

های های بازرگانی دنیا و برخی اتاقاو ادامه داد: برای احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه از اتاق

 .رفتیمبرتر کشور الگو گ

ای برگزار شد و اخذ به گفته عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، برای طراحی این ساختمان مسابقه

 .پروانه ساخت آن نیز حدود دو سال طول کشید

کاشفی تاکیدکرد: محل جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه در فضای بالغ بر یازده هزار مترمربع زمین و زیربنای 

 .شودقالب چهار طبقه احداث می مترمربع و در 6۸00

های مختلف و مجهزی برای این ساختمان در نظر گرفته شده، یادآوری کرد: فضای او با بیان اینکه بخش

اداری مجزا، سالن اجتماعات بزرگ که در کرمانشاه ویژه خواهد بود، چند سالن جلسات برای برگزاری 

، B2B های اقتصادی و تجاری، سالن جلساتش هیاتهمزمان سمینارها و کمیته های جانبی، سالن پذیر

 .ها استمحل موزه، محل نمایشگاه و... از جمله این بخش

 .های اقتصادی زیرمجموعه اتاق نیز در این ساختمان دیده شده استاو اضافه کرد: محل استقرار تشکل

ال آینده بخش خصوصی س 30تواند نیاز رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، این ساختمان می

 .استان را پوشش دهد

کاشفی درباره برنامه زمانبندی تکمیل این پروژه نیز خاطرنشان کرد: بنا داریم ظرف یکسال کارهای سفت 

 .برداری برسدکاری و اسکلت ساختمان تکمیل شود و کل پروژه حداکثر در مدت دو و نیم سال به بهره

میلیارد ریال اعالم کرد و افزود:  350ختمان جدید اتاق کرمانشاه را او اعتبار برآورد شده برای احداث سا

 .شودنیمی از این اعتبار اکنون تامین شده و مابقی نیز به تدریج تامین می



 

های اتاق ایران و نقدینگی خود اتاق کرمانشاه با کمک به گفته کاشفی، اعتبار این ساختمان از محل کمک

 .شده استاعضای هیات نمایندگان تامین 
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 ها ها تا تعطیلی مرززیر و بم مشکالت صادرکنندگان/ از تغییر بخشنامه

ها و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران به بیان مشکالت صادرکنندگان پرداخت و تغییر مداوم بخشنامهعضو 

  .های این حوزه را از مهمترین مشکالت دانستآیین نامه

کیوان کاشفی در خصوص مشکالت حوزه صادرات و صادرکنندگان اظهار داشت: بخشی از مسائل مربوط به 

کند و تنها مختص استان های صادرات کشور وارد میتی را به همه حوزههای کالن است و مشکالحوزه

 .کرمانشاه نیست و باید در حوزه کالن مورد بررسی قرار گیرد

های این حوزه یکی از مهمترین این مشکالت که طی ها و آیین نامهوی افزود: تغییر مداوم بخش نامه

 .یکساله اخیر مورد اعتراض بخش خصوصی بوده است

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز را در این مورد دخیل دانست و گفت: با 

نوسات ارزی یک شوک اقتصادی به کشور وارد شد و مشکالت زیادی را برای فعاالن اقتصادی به وجود 

 .آورد

آورد که روی بسیاری از قوانین و وی تصریح کرد: نوسانات ارزی تغییراتی را در اقتصاد کالن کشور به وجود 

 .شودمقررات و فضای کسب و کار اثر گذاشته و به همه فعاالن این حوزه تحمیل می

 ها بر بخش صادراتتاثیر تعطیلی مرز

ترین این مسائل محلی عمده :کاشفی مسائل محلی را دیگر عامل تاثیرگذار بر حوزه تجارت دانست و گفت

 .ها و... استاستانداردسازی کاالمباحث گمرکی، تامین مالی، 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه استان کرمانشاه یک استان مرزی است، 

شویم و ها مواجه میها با تعطیلی مرزبخشی از مسائل محلی مربوط به مرز است و در بخش صادرات گا

 .شودمیها ایجاد اختالالتی در این گلوگاه

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/791672/زیر-و-بم-مشکلات-صادرکنندگان-از-تغییر-بخشنامهها-تا-تعطیلی-مرزها


 

های این زنجیر با هم عضو هیئت رئیسه اتاق ایران تاکید کرد: اقتصاد یک زنجیره است و باید همه حلقه

 .هماهنگ فعالیت کنند که این صادرات بتواند انجام شود

های کشور حضور دارند که همه به نوعی در ارگان مختلف در مرز 10تا  ۸وی بیان داشت: شاید بیش از 

شان را با هم تنظیم کنند که این روند صادرات بتواند به هیم هستند، لذا همه باید کاراییبحث صادرات س

 .خوبی و با سرعت انجام شود

 ها با تولیدکنندگان و تجار بر صادراتتاثیر عدم همکاری بانک

ه داریم ها مسئلها دانست و گفت: ما در دو بخش با بانککاشفی مورد دیگر را مربوط به عدم همکاری بانک

های تولیدی است که هم تولید کننده و هم به شکلی صادرکننده هستند که که یک بخش مربوط به واحد

ها به ها این واحدها دارند و با افزایش سه برابری قیمتهای فراوانی در حوزه تسهیالت با بانکچالش

 .ی دریافت تسهیالت بیشتر شده استنقدینگی بیشتری نیاز دارند و نیاز به تامین وثایق مورد نیازشان برا

این مسئول افزود: بخش دیگری از این مشکالت مربوط به حوزه تجارت است و سهم استفاده از تسهیالت 

ای بانکی حوزه تجارت در کشور ما بسیار ناچیز است، در حالی که تمام دنیا برای حوزه تجارت توجه ویژه

 .دهنداقل تسهیالت را به حوزه تجارت میها حدشوند، اما در کشور ما بانکقائل می

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: قائل بودن کمترین سهم تسهیالت در حوزه تجارت در حالی است 

ها که ما کمترین سوخت شدن تسهیالت را در این حوزه داریم و برگشت پذیر است و امیدواریم که بانک

 .شندهمکاری بیشتری در این زمینه داشته با

های کشوری دانست و گفت: بخشی نیز استانی کاشفی بخشی از مشکالت این حوزه را مربوط به بخش نامه

 .هایی که وجود دارد، استفاده کنداست و استان باید از ظرفیت

 لزوم استفاده از ظرفیت شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل

دولت و بخش خصوصی را داریم که تنها شورای منحصر به  وی تصریح کرد: در حال حاضر شورای گفتگوی

های بخش خصوصی در آن حضور دارند و استاندار فردی است که بخش دولتی در حوزه اقتصاد و تشکل

 .تواند در این شورا حل و فصل شودمسئول این شورا هستند و بسیاری از مسائل می

دولت و بخش خصوصی نیاز است که مصوبات آن  این مسئول تاکید کرد: برای اثربخشی شورای گفتگوی

ها موظف به اجرای آن باشند که بتوانیم رونق بیشتری ها از جمله بانکمورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه

 .را در فضای کسب و کار و حوزه تجارت داشته باشیم



 

اریخچه را داشته است و اتاق وی تصریح کرد: استان کرمانشاه یک استان تجاری بوده و از قدیم االیام این ت

گیرد و کمترین اتاق بازرگانی را در سال دیگر صدمین سالگردش را جشن می 2بازرگانی کرمانشاه نیز 

سال سابقه فعالیت داشته باشد و این نشان از قدمت کار تجارت و تولید در استان  100کشور داریم که 

 .کرمانشاه دارد

 شورجایگاه ششم کرمانشاه در صادرات ک

ای نیز به صادرات انجام شده از مبادی مرزی استان داشت و گفت: معموال و در طول سال کاشفی اشاره

گیرد و در رنکینگ کشوری از این نظر همواره های کرمانشاه صورت میمیلیارد دالر صادرات از مرز 3حدود 

ای خش و حوزه صادرات توجه ویژهگیرد لذا باید در استان کرمانشاه به بدر جایگاه ششم و هفتم قرار می

 .شود

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه همچنین در خصوص اقدامات اتاق بازرگانی در راستای توسعه و ارتقا 

های متولی در حوزه صادرات است و کارت بازرگانی به حوزه صادرات گفت: اتاق بازرگانی یکی از دستگاه

برای واردات و صادرات مورد نیاز است، توسط اتاق بازرگانی صادر  ها کهترین مجوزعنوان یکی از اصلی

 .شودمی

شود های درخواست صدور مجوز بازرگانی و صدور کارت بازرگانی در اتاق بررسی نهایی میوی افزود: پرونده

 .شودو پس از تصویب سازمان صنعت، معدن و تجارت کارت بازرگانی برای تجار و بازرگانان صادر می

شفی انجام امور تجارت را مستلزم داشتن کارت بازرگانی توسط صادرکنندگان و واردکنندگان دانست و کا

 .توانند اقدام به صادرات و واردات کاال از خارج از کشور کنندگفت: صادرکنندگان با اخذ این مجوز می

 شرایط دریافت کارت بازرگانی

ها را دریافت توانند این کارتاینکه چه افرادی می این مسئول در خصوص شرایط صدور کارت بازرگانی و

 .شودها براساس قانون مصوب صادرات و واردات صادر میکنند، افزود: این کارت

وی تصریح کرد: ما در اتاق بازرگانی برای صدور کارت بازرگانی بر اساس اینکه فرد متقاضی حقیقی یا 

توانند کارت بازرگانی که در صورت اتخاذ شرایط موجود می کنیمها اعالم میحقوقی است، شرایطی را به آن

 .دریافت کنند

کانال را بگذرانند تا موفق  15تا  13رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: افراد متقاضی باید بین 

 .به دریافت کارت بازرگانی شوند



 

، سو پیشینه، مدرک تحصیلی، تبحر در کاشفی گفت: برای صدور کارت بازرگانی مباحثی تایید صالحیت ها

های آموزشی به عنوان یکی از الزامات، داشتن یک دفتر تجاری مناسب و حوزه کار تجاری، گذراندن دوره

 .گیردحساب بانکی این افراد و اینکه افراد خوش حسابی هستند یا نه مورد بررسی قرار می

 تری دریافت کنندتوانند مجوز با سقف زمانی باالهای تولیدی میواحد

این مسئول ادامه داد: پس از طی کردن مراحل فوق توسط فرد متقاضی و بررسی کامل کارت بازرگانی 

 .شودبرای مدت محدود )یک سال( برای این افراد صادر می

تواند با سقف باالتر و مدت بیشتری صادر شود و با های تولیدی میوی گفت: کارت بازرگانی برای واحد

توانند صادرات و واردات مورد نیاز خود را انجام داده و به شکلی به چرخه تجارت این کارت میداشتن 

 .شوندکشور اضافه می

 شودای پایش میفعالیت تجاری افراد حقیقی و حقوقی به صورت مستمر توسط کمیته

های احتمالی در این هرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در پاسخ به اینکه برای پیشگیری از سوءاستفاد

های افراد حقیقی و حقوقی که کارت بازرگانی فعالیت :گیرد، تصریح کردزمینه چه اقداماتی صورت می

 .شوداند به صورت مستمر رصد و پایش میدریافت کرده

کاشفی افزود: یک کمیته پایش به این منظور در استان کرمانشاه داریم که دستگاه هایی، چون اتاق 

 .نی، سازمان صنعت، معدن، تجارت و گمرک از اعضای این کمیته هستندبازرگا

ها هستیم که اگر تخطی در این وی خاطرنشان کرد: همواره و به صورت مستمر در حال پایش این کارت

 .حوزه صورت گیرد یا به غیر واگذار شده است، حتما برخورد خواهد شد

 های بازرگانیکارتبرخورد قضایی با سواستفاده کنندگان از 

های زیادی نیز از این نظر داشته ایم که عالوه بر رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: نمونه

های مختلف هم برای برخورد معرفی شده و حتی برخورد قضایی هم با های این کمیته به دستگاهبرخورد

 .ها صورت گرفته استآن

شود و بخشی از تجاری و... مورد نیاز نیز توسط اتاق بازرگانی انجام می کاشفی افزود: صدور گواهی و اسناد

 .امور حاکمیتی در حوزه تجارت به اتاق بازرگانی واگذار شده است



 

های خاص در این راستا به اعضای اتاق بازرگانی، اعم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان وی از ارائه مشاوره

های مختلف اعم از حقوقی، مالیاتی و مسائل مربوط به حوزه در حوزههای خبر داد و گفت: این مشاوره

 .شودتولید و صادرات ارائه می

های مختلف به تولیدکنندگان و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: ارائه مباحث آموزشی در حوزه

 .ادرات برشمردصادرکنندگان را از دیگر اقدامات اتاق بازرگانی در زمینه توسعه و ارتقا ص

 

  7۹7140 :کد خبر
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 های دانش بنیان کرمانشاه اندازی انجمن شرکتپیگیری برای راه

های دانش بنیان کرمانشاه تا اندازی انجمن شرکتاز پیگیری برای راه رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه

  .قبل از پایان سال خبر داد

های دانش بنیان در رابطه با برخی کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه شرکت

ها، جذب تولید انبوه رساندن ایدههای تولیدی، به موارد از جمله بازاریابی، ارتباط با کارخانجات و واحد

های جهانی و... مشکالتی داشتند، گفت : برای اینکه این مشکالت و گذار، صادرات، حضور در بازارسرمایه

 .های دانش بنیان کرمانشاه شدیماندازی انجمن شرکتها را پوشش بدهیم پیگیر راهدرخواست

ایران نیز مورد موافقت قرار گرفت و چندی قبل نیز در این او گفت : این درخواست از سوی اتاق بازرگانی 

ای با مسئولین پارک علم و فناوری داشتیم و قرار شد هیات موسس زمینه و برای هماهنگی بیشتر جلسه

 .این انجمن هرچه زودتر تشکیل شود

هستیم تا  رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: اکنون در حال عضوگیری برای این انجمن و جذب اعضا

 .بتوانیم هیات موسس و هیات مدیره را تشکیل دهیم

های دانش بنیان را برگزار کرد و این کاشفی افزود: بتوان تا قبل از پایان سال مجمع عمومی انجمن شرکت

 .انجمن را تشکیل داد

تواند میهای دانش بنیان جایگاه حقوقی و قانونی پیدا خواهد کرد و او گفت: با این کار انجمن شرکت

 .های تولیدی و... داشته باشدتعامالت بیشتری با مسئولین، واحد

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/797140/پیگیری-برای-راهاندازی-انجمن-شرکتهای-دانش-بنیان-کرمانشاه


 

های مالی و معنوی اتاق بازرگانی از رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه استفاده از حمایت

د در توانهای دانش بنیان میاندازی این انجمن است، گفت: از این پس انجمن شرکتهای راهدیگر مزیت

ها و مطالبات خود را جلساتی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی حاضر شود و درخواست

 . ارائه کند

  

 

  7۹۹067 :کد خبر
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 کلنگ ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه به زمین زده شد 

آبان(  30ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه طی مراسمی با حضور جمعی از فعاالن اقتصادی، امروز )

  .کلنگ زنی شد

آیین با  به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه،کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این

های بازرگانی غرب کشور مشابه های ساختمان جدید اتاق کرمانشاه، گفت: در تمام اتاقاشاره به ویژگی

 .چنین ساختمانی نخواهیم داشت

های بازرگانی دنیا و برخی وی خاطر نان کردد: برای احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه از اتاق

 .یمهای برتر کشور الگو گرفتاتاق

ای برگزار شد و اخذ به گفته عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، برای طراحی این ساختمان مسابقه

 .پروانه ساخت آن نیز حدود دو سال طول کشید

 و زمین مترمربع  هزار یازده بر بالغ فضای در کرمانشاه بازرگانی اتاق  کاشفی تاکیدکرد: محل جدید

 .شودقالب چهار طبقه احداث میمترمربع و در  6۸00 زیربنای

های مختلف و مجهزی برای این ساختمان در نظر گرفته شده، یادآوری کرد: فضای وی با بیان اینکه بخش

اداری مجزا، سالن اجتماعات بزرگ که در کرمانشاه ویژه خواهد بود، چند سالن جلسات برای برگزاری 

، B2B های اقتصادی و تجاری، سالن جلساتهیات همزمان سمینارها و کمیته های جانبی، سالن پذیرش

 .ها استمحل موزه، محل نمایشگاه و... از جمله این بخش

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/799067/کلنگ-ساختمان-جدید-اتاق-بازرگانی-کرمانشاه-به-زمین-زده-شد


 

 .است شده دیده ساختمان این در نیز  های اقتصادی زیرمجموعه اتاقوی اضافه کرد: محل استقرار تشکل

سال آینده بخش خصوصی  30تواند نیاز رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، این ساختمان می

 .استان را پوشش دهد

کاشفی درباره برنامه زمانبندی تکمیل این پروژه نیز خاطرنشان کرد: بنا داریم ظرف یکسال کارهای سفت 

 .برداری برسدکاری و اسکلت ساختمان تکمیل شود و کل پروژه حداکثر در مدت دو و نیم سال به بهره

میلیارد ریال اعالم کرد و افزود:  350ساختمان جدید اتاق کرمانشاه را وی اعتبار برآورد شده برای احداث 

 .شودنیمی از این اعتبار اکنون تامین شده و مابقی نیز به تدریج تامین می

های اتاق ایران و نقدینگی خود اتاق کرمانشاه با کمک به گفته کاشفی، اعتبار این ساختمان از محل کمک

 .ن شده استاعضای هیات نمایندگان تامی

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایرنا
 :استاندار کرمانشاه خبر داد

 موافقت کردعراق با بازگشایی مرز سومار 

 13۹۸آبان  4

استاندار کرمانشاه از موافقت نخست وزیر عراق برای بازگشایی مرز سومار برای ترانزیت  -ایرنا  -کرمانشاه 

  .کاال خبر داد

های هوشنگ بازوند عصر شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در سرسرای همایش

است در این خصوص نشستی تشکیل و به صورت مفصل با طرفین استانداری برگزار شد، اظهار کرد: قرار 

 .عراقی صحبت کنیم

 استانداری: کرد تاکید است، عراقی طرف نبودن آماده وی با بیان اینکه بسته بودن مرز سومار به دلیل

 .دارد شتاب مرز این بازگشایی برای همه از بیش کرمانشاه

زگشایی مرز سومار، در حال رایزنی برای رسمی شدن آن نیز بازوند بیان کرد: ما افزون بر کوشش برای با

 .هستیم و این موضوع به طرف عراقی ابالغ شده است

های مرز پرویزخان در امر صادرات نیز تاکید کرد و استاندار کرمانشاه در ادامه بر استفاده از همه ظرفیت

 .بار صادراتی سومار را نیز به دوش بکشد تواندشود این مرز میگفت: تا زمانی که مرز سومار بازگشایی می

برد و این مشکالت سبب وی گفت: مرز پرویزخان با وجود قدمتی که دارد از وجود برخی مشکالت رنج می

 .شوند روزه های دو تا سهشده تا رانندگان دچار معضالتی مانند معطلی

پرویزخان، خواستار رفع قوانین مزاحم  میلیارد تومان اعتبار در مرز 110بازوند همچنین با اشاره به جذب 

 .در حوزه صادرات شد و از رییس اتاق بازرگانی نیز خواست تا این قوانین را شناسایی و اعالم کند

استاندار کرمانشاه در پایان وجود بازارچه های مرزی را برای کشور و استان ظرفیت دانست و گفت: توجه به 

 .ز مشکالت اقتصادی را کاهش دهدتواند بسیاری ااین ظرفیت بزرگ، می

https://www.irna.ir/news/83531964/عراق-با-بازگشایی-مرز-سومار-موافقت-کرد
https://www.irna.ir/news/83531964/عراق-با-بازگشایی-مرز-سومار-موافقت-کرد


 

نشین عراق و داشتن شش مرز رسمی کیلومتر مرز مشترک با دو بخش کُرد و عرب 371استان کرمانشاه با 

و بازارچه فعال، ساالنه حدود نیمی از کل صادرات کاالهای غیرنفتی کشورمان به عراق را به خود اختصاص 

 .دهدمی

 .مسووالن عراقی بسته شدمرز سومار تابستان امسال از طرف 

 

 شودو کار از ظرفیت قوه قضائیه استفاده می برای بهبود فضای کسب

 13۹۸آبان  1۸

اینکه برخی رفتارها و  و کشاورزی کرمانشاه با بیان ادنرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، مع -ایرنا -کرمانشاه

های قوه قضاییه برای بهبود این گیری از ظرفیتکرده به بهرهو کار را با مشکل مواجه ها، فضای کسباقدام

  .فضا تاکید کرد

بازرگانی کیوان کاشفی روز شنبه در نشست فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه که در سالن اجتماعات اتاق 

کرمانشاه برگزار شد، اظهارداشت: یکی از اساسی ترین اهداف دادگستری استان کرمانشاه پیرو سیاست های 

 .قوه قضاییه در راستای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید برای تولید ثروت است

ه، دشواری وی افزود: آنچه که امروز موجب توجه بیشتر دادگستری و سیستم قضایی در امور اقتصادی شد

اکوسیستم فضای کسب و کاری است که در کشور وجود دارد، در یک دهه گذشته تحوالت به گونه ای بوده 

 قوانین دیگر سوی از و که میزان فشار وارده از سوی خارج از کشور، وضعیت داخل را دستخوش تغییر کرده

د دشوار تولی رونق برای را فضا و شده پاگیر و دست اقتصادی فعاالن برای که دارد وجود بسیاری مقررات و

 .ساخته است

کاشفی اضافه کرد، اگر می بینیم که قوه قضاییه در این زمینه پای کار آمده به این دلیل است که با شرایط 

 .سختی در فضای کسب و کار مواجه هستیم

مل می کنند، افزود: وی با بیان اینکه در برخی مواقع دیده شده که برخی دستگاه های دولتی فراقانونی ع

سیستم بانکی برای وصول پول خود نباید از هر دستاویزی استفاده کند و امروز حجم زیادی از پرونده های 

 .بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری از فراقانونی عمل کردن ادارات شکایت دارند

https://www.irna.ir/news/83547307/برای-بهبود-فضای-کسب-و-کار-از-ظرفیت-قوه-قضائیه-استفاده-می-شود


 

براساس قانون باید عمل شود، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با تاکید براینکه 

گفت: وجود این شرایط، خط کار صحیح و غیرصحیح را به اندازه یک تار مو باریک کرده است و چنین 

 .اقداماتی به ایجاد فساد در جامعه دامن می زند

وی معتقد است، از سوی دیگر حس فساد در جامعه از واقعیت بیشتر است که بخشی مربوط به اخبار کذب 

 .ساس است و راویان این اخبار نمی دانند که چه تاثیری در روحیه مردم خواهد گذاشتو بی ا

 معتبر های بررسی در کاشفی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار از اساسی ترین خواسته ها است، گفت:

دهم  1.7 کنیم، کم کشور فساد ادراک شاخص از نمره یک هر ازای به بتوانیم اگر شده گفته شده انجام

درصد رشد اقتصادی ایجاد کرده ایم و سالم سازی فضای کار اداری در کشور به رشد اقتصادی کمک می 

 .کند

 و کسب فضای بهبود راستای در کرمانشاه استان دادگستری کل این مسوول بر برگزاری جلسات با ریاست

 کرد تاکید مستمر صورت به کار

 

 

 و فصل شود تمام اختالفات صنفی باید در حوزه صنوف حل
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کل دادگستری استان کرمانشاه با تاکید براینکه همه اختالفات صنفی باید توسط رییس -ایرنا -کرمانشاه

و فصل شود، گفت: معتقدیم در سایر اختالفات و جرائمی که توسط مردم منجر  پیشکسوتان این صنف حل

  .به سازش می شود، نباید دخالت کنیم و باید از ظرفیت نهادهای سازشی، مردمی و غیره استفاده شود

اتاق بازرگانی پرویز توسلی زاده روز شنبه در نشست فعاالن اقتصادی استان که در سالن اجتماعات 

کرمانشاه برگزار شد، با تاکید براینکه جرائم مهم در حوزه کیفری در اولویت رسیدگی قرار دارد، ادامه داد: 

معتقدیم در سایر جرائمی که توسط مردم منجر به سازش می شود نباید دخالت کنیم و باید از ظرفیت 

 .شود استفاده رابطه این در غیره و شکسوتانپی مساجد، صنوف، اجرایی، شوراهای روحانیت، سایر نهادها،

وی با بیان اینکه اقتصاد و مشکالت معیشتی یکی از مهم ترین مشکالت از نظر مقام معظم رهبری است، 

 .گفت: این مشکل زمینه ساز طمع دشمنان می شود

https://www.irna.ir/news/83547178/تمام-اختلافات-صنفی-باید-در-حوزه-صنوف-حل-و-فصل-شود


 

ت که اگر در سایه وی افزود: رهبری بارها تاکید کرده اند که رونق تولید کلید بسیاری از مشکالت جامعه اس

عزم جهادی و تالش جوانان و مسووالن محقق شود مشکالت اقتصادی کاهش می یابد و اشتغال گسترده 

 .خواهد شد

توسلی زاده ادامه داد: یکی از مهم ترین مباحث نظری تمام نظام های سیاسی که تئوری ارائه می دهند 

ختلفی نسبت به این موضوع وجود دارد ولی مسئله مالکیت است که در نظام های متعدد دیدگاه های م

 .زیباترین نگاه به مالکیت، متعلق به اسالم است که به منشاء الهی بر می گردد

وی اضافه کرد، همانطور که مالکیت برای نظام های صنفی مهم است برای ما نیز اهمیت دارد چرا که 

ردم استان برای ما قابل ارزش و احترام موجب امنیت و آرامش روانی برای مالک می شود و مالکیت همه م

 .است

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: در بخش کیفری به دست اندرکاران تامین امنیت اعالم 

می کنم که در حوزه استان، هیچ فردی نباید احساس ناامنی کند و همه باید در آرامش خاطر زندگی 

 .کنند

حقوقی نیز براین باور هستیم که این حجم پرونده در شان مردم استان توسلی زاده ادامه داد: در بخش 

نیست، اختالفات باید حل و فصل شود، حجم ورودی پرونده های حقوقی کاهش یابد، رسیدگی ها تسریع 

 .یافته و رای قاضی آنچنان شفاف و روان باشد که جامعه را قانع کند

ابل احترام هستند، ادامه داد: برای ما خوشایند نیست یک فرد این مسوول با تاکید براینکه اصناف برای ما ق

صنفی در استان احساس ناامنی داشته باشد و همه مردم این حق را دارند تا بدون واسطه به ما مراجعه 

 .کنند

ماه یکبار است، اضافه  2وی با بیان اینکه دیدار دستگاه قضایی با نمایندگان اصناف براساس دستورالعمل 

روز یکبار با نمایندگان اصناف استان، دیدار داشته باشیم و در طول این مدت  45ولی ما مایل هستیم کرد، 

 .هم، از مشکالت و مطالبات بی خبر نخواهیم ماند

توسلی زاده با تاکید براینکه برای تحول در قوه قضاییه به کمک جامعه نیاز داریم، گفتت: اگر مردم و اصناف 

خود حل و فصل کنند کمک بزرگی به ما خواهند کرد، معتقدم که همه باید درست  بتوانند اختالفات را

 .بیندیشیم و به یک هدف توسعه گرا فکر کنیم

وی با تاکید براینکه باید امور تسهیل یابد بر همکاری بیشتر بانک ها و اداره ثبت اسناد و امالک استان در 

ر گرفتن تضمین هایی که منجر به رونق اقتصادی می شود این زمینه تاکید کرد و افزود: بانک ها نباید د

سختگیری کنند چرا که سخت گیری یکی از روزنه ها برای ایجاد فساد است و اگر ادارات دولتی و سایر 



 

 با کند قصور که مدیری هر و یابد می کاهش مشکالت از بسیاری کنند عمل خود قانونی وظایف مدیران به

 .ودش می تعقیب قانون، رعایت

درصد ظرفیت داوری استفاده می کنیم و  100رییس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهار داشت: باید از 

باید بدانیم که فساد، اقتصاد را نابود می کند منابع انسانی را هدر می دهد، چرا که روح فرد را فاسد کرده و 

 .چنین فردی همه چیز را برای خود خواهد خواست

استان در بخش  سطح در و برود تولید سمت به اقتصادی سرمایه دهد نمی اجازه فساد وی تاکید کرد؛

 .مبارزه با فساد اقتصادی، اغماض نخواهیم کرد

بنگاه معامالت ملکی در سطح استان  200هزار و  2 وجود از سخنانش از توسلی زاده در بخش دیگری

 معامالت بنگاه هر امروز از اگر و شده داده گزارش ها بنگاه این در اختالفات بیشترین: افزود و داد خبر

 .قاد قراردادها را رعایت نکرد باید توسط ریاست اتحادیه مربوطه تعطیل شودانع قوانین ملکی،

این مسوول در ادامه از رسانه ها خواست که به تقویت امنیت ملی پرداخته و از انتشار اخباری که سودی 

 .بپرهیزند و به درج خبری که توان اثبات آن را ندارند اقدام نکنندجز تشویش اذهان عمومی ندارد 

 

 

 زنی شد ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه کلنگ

 13۹۸آبان  30

تاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمانشاه روز پنجشنبه با حضور ساختمان جدید ا -ایرنا -کرمانشاه

  .زنی شدجمعی از مسئوالن در بلوار شهید کشوری شهر کرمانشاه کلنگ

در این مراسم رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار داشت: محل جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه در فضایی بالغ 

 .شودمترمربع و در چهار طبقه احداث می ۸00هزار و  6ای هزار مترمربع زمین و زیربن 11بر 

کیوان کاشفی افزود: فضای اداری مجزا، سالن اجتماعات بزرگ که در کرمانشاه ویژه خواهد بود، چند سالن 

های اقتصادی و تجاری، های جانبی، سالن پذیرش هیأتجلسات برای برگزاری همزمان سمینارها و کمیته

 .است هابخش این جمله از حل موزه و محل نمایشگاه ، مB2B سالن جلسات

https://www.irna.ir/news/83563995/ساختمان-جدید-اتاق-بازرگانی-کرمانشاه-کلنگ-زنی-شد
https://www.irna.ir/news/83563995/ساختمان-جدید-اتاق-بازرگانی-کرمانشاه-کلنگ-زنی-شد
https://www.irna.ir/news/83563995/ساختمان-جدید-اتاق-بازرگانی-کرمانشاه-کلنگ-زنی-شد


 

های اقتصادی زیرمجموعه اتاق نیز در این ساختمان دیده شده است، وی با بیان اینکه محل استقرار تشکل

 .سال آینده بخش خصوصی استان را پوشش دهد 30تواند نیاز عنوان کرد: این ساختمان می

بندی تکمیل این پروژه نیز، خاطرنشان کرد: بنا داریم ظرف رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه درباره برنامه زمان

سال به  2.5کاری و اسکلت ساختمان تکمیل شود و کل پروژه حداکثر در مدت سال کارهای سفت یک

 .برداری برسدبهره

میلیارد ریال اعالم کرد و افزود:  350انشاه را کاشفی، اعتبار برآورد شده برای ساختمان جدید اتاق کرم

 .شودنیمی از این اعتبار اکنون تامین شده و مابقی نیز به تدریج تامین می

های اتاق ایران و نقدینگی خود اتاق با کمک اعضای هیأت به گفته وی، اعتبار این ساختمان از محل کمک

 .نمایندگان تامین شده است

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایسنا
 20:51/  13۹۸ آبان 4/  شنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۸040230۸: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 شد صادر کشور در تجارت محدودکننده بخشنامه 600 از بیش ماه 1۵ طی

متعددی که طی بیش از های رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به بخشنامهایسنا/کرمانشاه 

یکسال گذشته فضای تجارت کشور را محدود کرد، گفت: خوشبختانه طی چند ماه اخیر ثبات و آرامش 

  .نسبی بر این فضا حاکم شده است

آبان(شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با  4به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی در جلسه عصر امروز )

ئولین و فعاالن اقتصادی استان با محوریت مشکالت حوزه تجارت برگزار حضور استاندار و تعدادی از مس

شد، از سال گذشته به عنوان سالی سخت در حوزه اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: به دلیل تحوالتی که در 

شنامه بخ زیادی تعداد صدور شرایط این نتیجه و شد اقتصادی خوردگی بهم  حوزه ارز داشتیم کشور دچار

 .ی و عمدتا مربوط به حوزه تجارت بوداقتصاد

تا مرداد ماه  ۹7وی افزود: بر اساس گزارشی که از سوی خود وزارت صمت منتشر شده از ابتدای سال 

درصد در  30درصد آن در حوزه واردات،  50بخشنامه در کشور صادر شده که  62۹ماه( حدود  15امسال )

 .درصد نیز هر دو حوزه را تحت تاثیر قرار داده است 20حوزه صادرات و 

کاشفی عنوان کرد: بر اساس همین گزارش طی یازده ماه گذشته هر روز تقریبا یک بخشنامه صادر شده 

 .است

وی با بیان اینکه تاثیر این مشکالت را بر فضای کسب و کار نیز شاهد بودیم، یادآوری کرد: در گذشته 

خل فضای کسب و کار مربوط به تامین نقدینگی یا مشکالت مالیات بود، اما اکنون های مترین شاخصعمده

 .متغییر بودن قوانین و مقررات در صدر مشکالت است



 

ها نیز در راستای محدودسازی، کنترل و نظارت بوده تا گشایش و رونق به گفته کاشفی، عمده این بخشنامه

 .امور

ها کم شده، ا اشاره به اینکه طی چند ماه اخیر حجم بخشنامهرییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ب

 فصل و حل حال در نیز هابخشنامه مشکالت از بسیاری و شده حاکم تجارت فضای بر نسبی آرامش  گفت:

 .است شدن

وی ابرازامیدواری کرد با بهبود این شرایط، شاهد رونق بیشتر صادرات کشور خصوصا در نیمه دوم سال 

 .باشیم

های صادراتی کشور یاد کرد که همواره جایگاه در ادامه از استان کرمانشاه هم به عنوان یکی از استانوی 

بخشی از صادرات استان مربوط به تولیدات و تجار استان  :ششم یا هفتم صادرات کشور را داشته و افزود

 .ستهای کرمانشاه اها از پایانهاست و بخشی هم مربوط به استفاده سایر استان

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از مشکالت متعددی که طی یکسال گذشته صادرات استان را تحت 

ترین مشکالت ما بسته بودن مرز سومار است که امیدواریم با تاثیر قرار داده یاد کرد و افزود: یکی از اصلی

 .هایی که در حال انجام است زودتر بازگشایی شودپیگیری

شان کرد: اگرچه اقدامات خوبی در مرزها در حال انجام است، اما هنوز مشکالت زیرساختی کاشفی خاطرن

 .هم در مرزها داریم که باید مرتفع شود

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه مشکالت بازگشت ارز را نیز عامل دیگر محدودکننده صادرات استان 

 .ملی محسوب شود دانست که البته مختص به کرمانشاه نیست و یک مشکل

وی بر لزوم رفع مشکالت صادراتی استان تاکید کرد و گفت: باید بتوانیم کاهش صادراتی که در نیمه اول 

 .سال داشتیم را در شش ماهه دوم جبران کنیم

کاشفی در ادامه از مشکالت واگذاری اراضی منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین هم یاد کرد و خواستار رفع 

گذاران زیادی گذار برای این منطقه بودیم، اما اکنون که سرمایهافزود: در گذشته منتظر سرمایهآن شد و 

 .پای کار هستند به دلیل برخی مشکالت قانونی امکان واگذاری اراضی نیست که این مشکل باید حل شود

ضی حل شود وی تاکید کرد: با توجه به صادراتی بودن منطقه قصرشیرین، اگر مشکالت واگذاری ارا

 .ترین مناطق ویژه اقتصادی کشور باشدتواند از پررونققصرشیرین می

 



 

 

 20:47/  13۹۸ آبان 4/  شنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۸0402306: خبر کد    

  501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه استاندار

 گرفتیم سومار مرز بازگشایی برای را عراق وزیر نخست موافقت

  .ایسنا/کرمانشاه استاندار کرمانشاه گفت: موافقت نخست وزیر عراق را برای بازگشایی مرز سومار اخذ کردیم

آبان(  4به گزارش ایسنا، هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که امروز) 

فزود: مرزها فرصت بهتری برگزار شد، از مرزها به عنوان یک فرصت هم برای کشور و هم استان یاد کرد و ا

 .دهد و هنر ما این است که این بازار را فتح کنیمبه عنوان بازار صادراتی را پیش روی ما قرار می

افزاری افزاری و نرموی ادامه داد: برای به دست آوردن بازارهای صادراتی موانع و مشکالتی در بعد سخت 

 .وجود دارد که باید آنها را حل و فصل کنیم

تاندار کرمانشاه قوانین مزاحم حوزه صادرات را از جمله مهمترین این موارد دانست که یک بار برای اس 

خواهیم قوانین و مقررات مزاحم این حوزه را احصا و همیشه باید حل شود و یادآور شد: از اتاق بازرگانی می

 .به ما معرفی کند

د آسانتر مرتفع خواهد شد، اما آنهایی که نیازمند به گفته بازوند قوانینی که مربوط به هیات دولت باش 

 .تری دارد و باید مراحل خود را در مجلس بگذراندقانون است سیکل طوالنی

افزاری است، تاکید کرد: بسته شدن مرزها از استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بخشی از مشکالت مرزها سخت

 .ترین این مشکالت استجمله مرز سومار از مهم

وی خاطرنشان کرد: طرف عراقی برای بازگشایی مرز سومار ایرادهایی گرفت که در حال رفع این ایرادها 

 .هستیم



 

بازوند با بیان اینکه موافقت نخست وزیر عراق برای بازگشایی مرز سومار اخذ شده، اضافه کرد: قرار است  

 .ستیمای در بغداد در این خصوص تشکیل شود که منتظر برگزاری آن هجلسه

توانند مانع وی معتقد است با توجه به اخذ موافقت نخست وزیر عراق، مسئولین محلی این کشور نمی

 .تر کنندبازگشایی مرز شوند، بلکه فقط ممکن است مسیر را طوالنی

 .دهیم عجله ما برای بازگشایی مرز سومار از آنها بیشتر استبازوند افزود: به بخش خصوصی اطمینان می 

ندار کرمانشاه از پیگیری برای رفع مشکالت جاده مرز سومار هم خبر داد و با بیان اینکه سال گذشته استا 

در نظر گرفته شده بود، عنوان کرد: متاسفانه این اعتبار   میلیارد تومان اعتبار برای جاده سومار 7.5

 .تخصیص پیدا نکرد، اما همچنان پیگیر تامین اعتبار هستیم

درصد  50میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که  13ار کرمانشاه، تامین آب شرب سومار نیز به گفته استاند 

 .اعتبار مورد نیاز را تقبل کردیم

میلیارد تومان در قالب دو  110ماه دوندگی کردیم تا نزدیک  1۸بازوند تاکید کرد: برای مرز پرویزخان نیز 

 .ها در نظر گرفته شودگمرک و سازمان پایانه های این مرز از محلقرارداد برای تکمیل زیرساخت

وی یادآور شد: البته قبول داریم روند کارهای عمرانی در مرز پرویزخان کند است و این روند باید تسریع  

 .ها در مرز نباشیمشود تا شاهد توقف کامیون

وری زخان باید بهرهبازوند معتقد است، اکنون که مرز سومار با مشکالتی مواجه شده مرز خسروی و پروی

 .بیشتری داشته باشند و بار مرز سومار را بکشد

 خسروی مرز از بار حمل شد وارد ما به که فشارهایی همه  رغموی تاکید کرد: در ایام اربعین نیز علی 

 .داشت همراه مختلف هایبخش برای را زیادی زحمات امر این البته که نکردیم تعطیل  را

 و تجار استقرار غرفه آرد، صادرات زمینه در صادرکنندگان  در ادامه بر لزوم حل مشکالتاستاندار کرمانشاه 

 حتما باید است نقل و حمل مسئله به مربوط صرفا اگر نیز کاژه کاشی کارخانه مشکل: گفت و کرد تاکید... 

 .باشد نقل و حمل به مربوط مشکالت همه که رسدمی نظر به بعید اما شود، حل

های مرتبط برای حل مشکالت این واحد تولیدی خواستار برگزاری یک جلسه اختصاصی با دستگاهوی  

 .شد

 



 

 21:33/  13۹۸ آبان 4/  شنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۸0402313: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :مصری

 زنیممی گره را صادرات ما و است صادرات گرم یك دنبال دنیا

 

 20ایسنا/کرمانشاه نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برخی از مشکالت صادرات کرمانشاه 

سال است که حل نشده، گفت: دنیا به دنبال یک گرم صادرات است و ما برای صادرات تنگنا ایجاد 

  .کنیممی

آبان( 4ه عصر امروز )به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ک

توانیم صادرات کنیم از ظرفیت برگزار شد، صادرات را لطف الهی برای کشور ایران دانست و افزود: اینکه می

 .ما نیست، بلکه به دلیل نیاز کشور همسایه ما یعنی عراق است

این بازار استفاده  بندیم تا نتوانیم به خوبی ازهایی که به دست و پای خود میوی با انتقاد از برخی گره 

های صادرات را داریم و کنیم، گفت: تمام کشورهای دنیا به دنبال یک گرم صادرات هستند، اما ما زمینه

 .کنیمپیش روی آن تنگنا ایجاد می

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رفع مشکالت با کارهای معمولی و روند عادی 

خواهد که همان اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام د کرد: رفع مشکالت اقدامات جهادی میشود، تاکیانجام نمی

 .معظم رهبری است

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بر لزوم استفاده حداکثری از بازارهای صادراتی هم تاکید کرد و 

نی سوق دهیم تا اگر کاالی ایرا کاالهای سمت به را صادراتی بازارهای  ادامه داد: باید تالش کنیم ذائقه

 .دیگری نیز وارد این بازار شد کشورهای مصرف کننده کاالی ما را ترجیح دهند



 

مصری در ادامه از برخی مشکالت صادراتی استان کرمانشاه یاد کرد و با بیان اینکه برخی از مشکالت 

: عمده مشکالت ناشی از شود اما حل نشده، یادآور شدسال است که مدام مطرح می 20صادرات کرمانشاه 

 .هایی است که خود ما ایجاد کردیمگره

ها در مرز دانست و گفت: وقتی که دو وی یکی از مهمترین مشکالت صادرات کرمانشاه را خواب کامیون

شب خواب کامیون در مرز داریم، یعنی اگر دوشب مازاد تالش کنیم این خواب رفع خواهد شد و برای این 

 .ن مربوطه باید همان چند شب را به طور مداوم پای کار باشندمنظور همه مسئوال

مانند مصری از اینکه در برخی موارد به دلیل کمبود ترازو و باسکول خودروهای حمل بار در مرز معطل می

 .به شدت ابراز تاسف کرد

را به بخش خصوصی نماینده کرمانشاه تاکید کرد: به عالوه باید در جاهایی که مانع قانونی نداریم، کارها 

 .واگذار کنیم

گری امور برای تجار و صادرکنندگان استان شد و عنوان کرد: نباید به دلیل اینکه مصری خواستار تسهیل

 .کنند همه تجار و صادرکنندگان را با یک چشم نگاه کنیمبرخی قاچاق و یا تخلف می

ایی مرز خسروی در ایام اربعین نیز وی در پایان از تالش همه مسئولین استان کرمانشاه برای بازگش

 .قدردانی کرد

 

 

 

 

 

 12:17/  13۹۸ آبان 14/  شنبهسه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۸140۸3۸0: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    



 

 :ایران اتاق رییسه هیات عضو    

 ماندمی تومان هزار 11 تا 10 محدوده در احتماال دالر

تا یازده هزار  10هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دالر احتماال در محدوده عضو ایسنا/کرمانشاه 

رسد به این زودی تالطم جدیدی در بازارهای اقتصادی از جمله تومان باقی خواهد ماند، گفت: به نظر نمی

  .ارز داشته باشیم

مت دالر که از چندی قبل در کشور آغاز کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به روند کاهشی قی

 در مختلفی هایسیاست از هادولت شود،می تالطم دچار کشور یک در ارز که زمانی  شده، اظهار کرد:

 بعد نیز ما کشور در که کنندمی استفاده...  و کنترلی هایسیاست تقاضا، و عرضه صادرات، و واردات زمینه

 .ها در پیش گرفته شداین سیاستم داشتی ارز نرخ در که بحرانی از

وی ادامه داد: با روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی، تعامل با بخش خصوصی افزایش یافت و بخش 

 .خصوصی از جمله اتاق بازرگانی ایران راهکارهایی را برای کنترل نرخ ارز به بانک مرکزی پیشنهاد داد

کی از مشکالت مهم بازگشت ارز صادرات به کشور بود که رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه ی

کردند و التبه حرفهایشان نیز منطقی بود، تاکید کرد: در آن صادرکنندگان به شدت در برابر آن مقاومت می

های جابجایی را نیز به آن درصد بود و اگر هزینه 35تا  30زمان فاصله بین ارز نیمایی و بازار آزاد حدود 

 .یافتدرصد افزایش می 40ردیم تا کاضافه می

کاشفی خاطرنشان کرد: طی جلساتی که با فعاالن بخش خصوصی داشتیم آنها را مجاب کردیم که به دلیل 

ها که در کشور با آن مواجهیم همکاری بیشتری برای بازگشت ارز داشته مشکالت فروش نفت و تحریم

های تنظیمی، فاصله بین ارز آزاد و یم با اعمال سیاستباشند و از سوی دیگر بانک مرکزی را نیز مجاب کرد

 .نیمایی را کاهش دهد

وی معتقد است، نتیجه این تعامالت افزایش اشتیاق فعاالن بخش خصوصی برای برگشت ارز حاصل از 

 .صادرات به کشور بوده که اکنون به گفته خود مسئولین میزان بازگشت ارز بیشتر از تقاضا شده است

ها تمام نشده و با همان فشار بازرگانی استان کرمانشاه تاکید کرد: از سوی دیگر اگرچه تحریم رئیس اتاق

ادامه دارد، اما بعد تبلیغاتی و جو روانی حاصل از آن فروکش کرده و این امر نیز در کاهش قیمت ارز 

 .تاثیر نیستبی



 

ری برای کاهش نرخ دالر دانست و بازی در حوزه طال و ارز را نیز عامل دیگکاشفی جلوگیری از سفته

های بانکی باال داشت، جلوی فعالیت افرادی هایی که در زمینه بررسی تراکنشخاطرنشان کرد: دولت با اهرم

 .که قصد سوداگری داشتند را گرفت

وی اضافه کرد: از سوی دیگر مدیریت واردات نیز تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ دالر داشت، زیرا دولت با 

شوند و یا ارزبری زیادی اهش واردات کاالهایی که تولید داخل دارند، تجمالتی و لوکس محسوب میک

 .دارند، تقاضا برای ارز جهت واردات را نیز مدیریت کرد

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: از سوی دیگر تا حدودی غول نقدینگی که در گذشته 

ریخت، دوباره به شد و این بازارها را به هم میجمله طال، ارز، خودرو، مسکن و... میهربار وارد یک بازار از 

 .شیشه دربسته برگشته و مهار شده است

کاشفی معتقد است، مجموع این عوامل تا حدودی ثبات و حتی روند کاهشی را به بازارهایی مانند دالر 

 .برگردانده است

وجود این تدابیر در آینده نزدیک دوباره تالطمی در بازارهای اقتصادی رسد با وی با بیان اینکه به نظر نمی

ها و همچنین وضعیت ها و برنامهاز جمله ارز داشته باشیم، گفت: ادامه روند کاهشی نرخ ارز نیز به سیاست

 .عرضه و تقاضای ارز در کشور بستگی دارد

تا یازده هزار تومان باقی  10دالر در محدوده  رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه احتماال

تر هم تواند از این ارقام پایینرسد این رقم برای دالر منطقی باشد، اگرچه میخواهد ماند، افزود: به نظر می

 .باشد

 

 

 

 14:44/  13۹۸ آبان 1۸/  شنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۸1۸10725: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    



 

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 کنندمی عمل فراقانونی هادستگاه برخی

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از نامناسب بودن اکوسیستم فضای کسب و کار کشور ایسنا/کرمانشاه 

  .ها استگالیه کرد و گفت: یکی از دالیل این امر عملکرد فراقانونی برخی دستگاه

آبان(  1۸فعاالن اقتصادی استان با رئیس کل دادگستری کرمانشاه که امروز ) کیوان کاشفی در نشست 

سال اخیر که  10برگزار شد، با اشاره به نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور، اظهار کرد: طی حدود 

گری صورت گیرد، از داخل از خارج کشور به شدت تحت فشار بودیم، به جای آنکه در داخل کشور تسهیل

 .ایمز فشار مضاعفی را شاهد بودهنی

وی یکی از مهمترین عوامل این فشارها را قوانین و مقررات دست و پاگیر دانست و تاکید کرد: این عوامل 

 .شرایط را برای تولید و فعالیت اقتصادی در کشور سخت کرده است

ی دو سه سال اخیر در عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: مشکل دیگر بدعتی است که ط

ها است که از برخی خالءهای موجود های اجرایی فراگیر شده و آن عملکرد فراقانونی دستگاهبرخی دستگاه

 .کنندهم استفاده می

هایی که بخشی خصوصی در دیوان عدالت اداری تشکیل داده مربوط به گفته کاشفی، حجم زیادی از پرونده

 .ها استاهبه همین عملکرد فراقانونی دستگ

 500های آنها نیز انتقاد کرد و گفت: با چه منطقی تسهیالت گیریها و سختوی از عملکرد برخی از بانک

ها نیز برای آورد و بانکمیلیون تومانی یک فعال اقتصادی بعد از چند سال سر از پنج میلیارد تومان درمی

 .کننداینکه پول خود را وصول کنند از هردستاویزی استفاده می

ها نیز های اجرایی و بانکرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از عملکرد برخی کارشناسان در بدنه دستگاه

تواند کار فعال اقتصادی را که هفتخوان را طی کرده، تا چند گالیه کرد و یادآور شد: نظر یک کارشناس می

 .ماه عقب بیندازد

ر فضای کسب و کار هم یاد کرد و افزود: البته امروز بیشتر کاشفی از تاثیر برخی فسادهای اقتصادی ب

ها و احساس فساد در کشور وجود دارد تا فساد واقعی که بخشی از این امر ناشی از عملکرد برخی رسانه

 .انتشار برخی اخبار است که صحت آنها مشخص نیست



 

درصد مردم وجود فساد  ۹3داده  های امنیتی انجاموی اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی که یکی از دستگاه

 .درصد با این فساد مواجه بودند 12در کشور را قبول داشتند، اما فقط 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران این احساس فساد را یکی از موانع توسعه اقتصادی دانست و گفت: 

درصد  1.7شد اقتصادی دهد اگر شاخص ادراک فساد در کشور یک نمره کاهش یابد، رها نشان میبررسی

 .یابد و این امر بیانگر تاثیر سالم سازی فضای اداری بر بهبود فضای کسب و کار کشور استافزایش می

کاشفی در پایان ابرازامیدواری کرد، با عملکرد قوه قضاییه در زمینه برخورد با فساد، شاهد بهبود فضای 

 .کسب و کار رو رونق تولید و اشتغال در کشور باشیم

 

 14:04/  13۹۸ آبان 1۸/  شنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۸1۸1065۸: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

     

 :کرمانشاه دادگستری کل رئیس

 کنیممی برخورد اغماض بدون اقتصادی فساد با

برخورد ایسنا/کرمانشاه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: با فساد اقتصادی بدون اغماض 

  .کنیممی

ابان( با فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه یکی از مهمترین مواردی  1۸زاده در نشست امروز)پرویز توسلی 

کند را احساس امنیت و آرامش برای مردم دانست و افزود: تمام که دستگاه قضایی با جدیت دنبال می

می و ... باید پای کار باشند تا هیچ کس احساس های امنیتی، نظامی، انتظااندرکاران از جمله دستگاهدست

 .ناامنی نکند

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از راهکارهایی که برای فراهم کردن امنیت مردم اندیشیده شده هم 

یاد کرد و گفت: در بخش کیفری تعدادی از جرائم مهم و کالن در اولویت کاری ما قرار دارد و برخورد 

 .م را در دستور کار داریمجدی با این جرائ



 

که توسلی زاده عنوان کرد: در سایر جرائم خرد اعتقادی به دخالت زیاد نداریم و بهتر این است تاجایی

امکان دارد مردم به شیوه سازشی و با استفاده از ظرفیت نهادهایی که در این زمینه وجود دارد با هم کنار 

 .بیایند و گذشت کنند

ش حقوقی نیز ورود این حجم از پرونده به دستگاه قضا در شان مردم استان نیست و وی تاکید کرد: در بخ

 .ها به دستگاه قضایی تالش کنیمباید برای کاهش ورودی پرونده

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه استفاده از ظرفیت مراکز داوری را برای این منظور ضروری دانست و 

 .های مختلف وجود دارد، استفاده کنیمظرفیتی که در مراکز داوری بخشخاطرنشان کرد: باید از تمام 

وی افزود: باید همه اختالفات صنفی و اقتصادی بین خود فعالین این عرصه حل و فصل شود که این امر 

 .کمک بزرگی هم به دستگاه قضا خواهد کرد

صدور رای مستند، علمی و روان از زاده همچنین بر لزوم تسریع در دادرسی، کاهش اطاله دادرسی و توسلی

 .سوی قضات تاکید کرد

وی با بیان اینکه همه مردم باید بدون واسطه به دادگستری دسترسی داشته باشند، عنوان کرد: باید شرایط 

 .ای فراهم شود که هر کس فکر کند ظلمی در حقش صورت گرفته بتواند به دادگستری پناه بیاوردبگونه

یس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی و فراهم به گزارش ایسنا، رئ

کردن آرامش برای فعالین این عرصه که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه نیز است، 

س دهد احساافزود: به هیچ عنوان برای ما خوشایند نیست فردی که فعالیت اقتصادی و صنفی انجام می

 .ناامنی کند و دغدغه امنیت و آرامش از بعد جانی، مالی و... داشته باشد

کند، وجود زاده یکی از مواردی که کار فعاالن اقتصادی را سخت، اقتصاد را نابود و منابع را تباه میتوسلی

دی هیچ فساد اقتصادی دانست و از برخورد جدی با این امر خبر داد و افزود: در مبارزه با فساد اقتصا

 .اغماضی نخواهیم داشت

گیری فرد را ناچار ها اعالم کرد و ادامه داد: این سختگیری دستگاهوی یکی از منافذ بروز فساد را سخت

 .کند دنبال واسطه برود و حتی گاهی پول پرداخت کندمی

هایی مانند هها خصوصا دستگاامور از سوی دستگاه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر لزوم تسهیل

ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند، بسیاری از بانک، ثبت اسناد و ... تاکید کرد و افزود: اگر دستگاه

 .مشکالت کنونی وجود نخواهد داشت



 

ها دعوت خواهیم کرد، اظهار زاده با بیان اینکه برای حل این مشکل برنامه داریم و از همه دستگاهتوسلی

قصور داشته باشد بر اساس قانون برخورد خواهد شد. این امر نیز پذیرفتنی نیست که کرد: با هر مدیری که 

 .کارشناسان یک دستگاه منافع شخصی خود را بر منافع عمومی و شرعی ترجیح دهند

زاده از آمادگی دستگاه قضا برای کمک به احیا واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال هم خبر داد و توسلی

ها نیز از احوال های مشترکی برگزار خواهیم کرد و در سایر زمانروز یکبار نشست 45پس هر افزود: از این 

 .فعاالن اقتصادی بی خبر نخواهیم بود

ها باید از ها برای کمک به فضای استان شد و عنوان کرد: رسانهوی در ادامه خواستار همکاری بیشتر رسانه

 .امعه است، خودداری کننددرج اخباری که مغایر امنیت ملی و منافع ج

 منافع  شود باید همراهها درج میبه گفته رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، هر خبری که از رسانه

 .شود توجه هم سازنده نقد به امر این کنار در البته و باشد مردم زندگی کردن بهتر برای گامی و  نظام

های دار شدن قراردادها در بنگاهبه طرح هولوگرامای هم رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اشاره

بنگاه معامالت ملکی در کرمانشاه داریم که بسیاری از  2200معامالت امالک داشت و عنوان کرد: حدود 

 .شودها نوشته میمشکالت کنونی ناشی از قراردادهایی است که در همین بنگاه

برای ثبت قرارداد هولوگرام داشته باشند و هر بنگاهی که ها موظفند وی خاطرنشان کرد: از امروز همه بنگاه

 .این موضوع را رعایت نکرد، باید بدون اغماض تعطیل شود

 

 

 

 

 14:43/  13۹۸ آبان 21/  شنبهسه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۸2113623: خبر کد    

 کرمانشاه نمایندگی:  منبع    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس



 

 رسدمی اتمام به بزودی زدهزلزله مناطق در مانده باقی مدارس بازسازی

زده استان که بر عهده رئیس اتاق کرمانشاه گفت: بزودی بازسازی همه مدارس مناطق زلزلهایسنا/کرمانشاه 

  .رسداتاق بازرگانی بود، به اتمام می

کرمانشاه با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی در استان  13۹6آبان  21کیوان کاشفی در دومین سالگرد زلزله 

در جریان سفر رئیس اتاق ایران به کرمانشاه تفاهم  :بازسازی مدارس مناطق زلزله زده استان، اظهار کرد

 .نامه همکاری در این زمینه بین اتاق بازرگانی، سازمان نوسازی مدارس و استانداری کرمانشاه منعقد شد

مدرسه دو کالسه، سه کالسه و شش کالسه در  27دارسی که در تعهد داشتیم تاکنون وی با بیان اینکه از م

میلیارد ریال  60برداری رسیده و دانش آموزان در آن مستقر هستند، خاطرنشان کرد: بیش از روستا به بهره

 .برای احداث این مدارس هزینه شده است

 .ت و طی روزهای آینده افتتاح خواهد شدبرداری اسمدرسه دیگر نیز آماده بهره ۹کاشفی افزود: 

وی با بیان اینکه در بازسازی مدارس تمام نواحی زلزله زده را پوشش دادیم و تا نزدیک اسالم آبادغرب هم 

هایی که رخ داد در چند نوبت با افزایش هزینه و مشکالت آمدیم، یادآور شد: به دلیل افزایش قیمت

 .ا به خوبی پیش بردیمپیمانکاران مواجه شدیم، اما کار ر

کاشفی به دیگر اقداماتی که از سوی اتاق بازرگانی پس از وقوع این زلزله انجام شد نیز اشاره کرد و افزود: 

های غیرنقدی به ارزش حدود اتاق بازرگانی کشور، توانستیم کمک 23در چند روز اول با همکاری حدود 

 .لین محلی در مناطق زلزله زده توزیع کنیمآوری و با همکاری مسئومیلیارد ریال را جمع 70

ها شامل چادر، پتو، انواع نایلکس، مواد غذایی، کنسرو و ... به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، این کمک

 .بود

کاشفی یادآور شد: بعد از روزهای ابتدایی و پس از برقراری ثبات و آرامش در مناطق، در حوزه اسکان 

کانکس برای اسکان به  320های بازرگانی سراسر کشور حدود دیم و با هماهنگی اتاقموقت نیز پای کار آم

 .مناطق زلزله زده ارسال و با هماهنگی مسئولین توزیع شد

رئیس اتاق کرمانشاه عنوان کرد: هنوز هم اگر در زمینه خاصی نیاز به مشارکت و همراهی اتاق بازرگانی در 

 .مسئولین استان ورود خواهیم کرد مناطق زلزله زده باشد با هماهنگی

 

 



 

 

 

 0۸:17/  13۹۸ آبان 22/  چهارشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۸2213۹6۸: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 شود اندازیراه سال پایان تا کرمانشاه بنیان دانش هایشرکت انجمن پیگیریم

های دانش اندازی انجمن شرکترئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از پیگیری برای راهایسنا/کرمانشاه 

  .بنیان کرمانشاه تا قبل از پایان سال خبر داد

های دانش بنیان در رابطه با برخی موارد از جمله کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه شرکت

گذار، ها، جذب سرمایهواحدهای تولیدی، به تولید انبوه رساندن ایده بازاریابی، ارتباط با کارخانجات و

ها را صادرات، حضور در بازارهای جهانی و... مشکالتی داشتند، افزود: برای اینکه این مشکالت و درخواست

 .های دانش بنیان کرمانشاه شدیماندازی انجمن شرکتپوشش بدهیم پیگیر راه

از سوی اتاق بازرگانی ایران نیز مورد موافقت قرار گرفت و چندی قبل نیز در  وی ادامه داد: این درخواست

ای با مسئولین پارک علم و فناوری داشتیم و قرار شد هیات این زمینه و برای هماهنگی بیشتر جلسه

 .موسس این انجمن هرچه زودتر تشکیل شود

ری برای این انجمن و جذب اعضا هستیم تا رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یادآور شد: اکنون در حال عضوگی

 .بتوانیم هیات موسس و هیات مدیره را تشکیل دهیم

های دانش بنیان را کاشفی ابراز امیدواری کرد بتوان تا قبل از پایان سال مجمع عمومی انجمن شرکت

 .برگزار کرد و این انجمن را تشکیل داد

بنیان جایگاه حقوقی و قانونی پیدا خواهد کرد و  های دانشوی معتقد است، با این کار انجمن شرکت

 .تواند تعامالت بیشتری با مسئولین، واحدهای تولیدی و... داشته باشدمی



 

های مالی و معنوی اتاق بازرگانی از رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه استفاده از حمایت

تواند های دانش بنیان میید کرد: از این پس انجمن شرکتاندازی این انجمن است، تاکهای راهدیگر مزیت

ها و مطالبات خود را در جلساتی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی حاضر شود و درخواست

 .ارائه کند

 

 

 

 

 12:50/  13۹۸ آبان 30/  پنجشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۸301۹536: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 شد زنی کلنگ کرمانشاه بازرگانی اتاق جدید ساختمان

ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه طی مراسمی با حضور جمعی از فعاالن اقتصادی، ایسنا/کرمانشاه 

  .آبان( کلنگ زنی شد 30امروز)

تمان جدید اتاق های ساخکیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این آیین با اشاره به ویژگی

 .های بازرگانی غرب کشور مشابه چنین ساختمانی نخواهیم داشتکرمانشاه، گفت: در تمام اتاق

های بازرگانی دنیا و برخی وی ادامه داد: برای احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه از اتاق

 .های برتر کشور الگو گرفتیماتاق

ای برگزار شد و اخذ رگانی ایران، برای طراحی این ساختمان مسابقهبه گفته عضو هیات رییسه اتاق باز

 .پروانه ساخت آن نیز حدود دو سال طول کشید

 و زمین مترمربع  هزار یازده بر بالغ فضای در کرمانشاه بازرگانی اتاق  کاشفی تاکیدکرد: محل جدید

 .شودمترمربع و در قالب چهار طبقه احداث می 6۸00 زیربنای



 

های مختلف و مجهزی برای این ساختمان در نظر گرفته شده، یادآوری کرد: فضای بیان اینکه بخشوی با 

اداری مجزا، سالن اجتماعات بزرگ که در کرمانشاه ویژه خواهد بود، چند سالن جلسات برای برگزاری 

، B2B اتهای اقتصادی و تجاری، سالن جلسهمزمان سمینارها و کمیته های جانبی، سالن پذیرش هیات

 .ها استمحل موزه، محل نمایشگاه و... از جمله این بخش

 .است شده دیده ساختمان این در نیز  های اقتصادی زیرمجموعه اتاقوی اضافه کرد: محل استقرار تشکل

سال آینده بخش خصوصی  30تواند نیاز رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، این ساختمان می

 .داستان را پوشش ده

کاشفی درباره برنامه زمانبندی تکمیل این پروژه نیز خاطرنشان کرد: بنا داریم ظرف یکسال کارهای سفت 

 .برداری برسدکاری و اسکلت ساختمان تکمیل شود و کل پروژه حداکثر در مدت دو و نیم سال به بهره

یارد ریال اعالم کرد و افزود: میل 350وی اعتبار برآورد شده برای احداث ساختمان جدید اتاق کرمانشاه را 

 .شودنیمی از این اعتبار اکنون تامین شده و مابقی نیز به تدریج تامین می

های اتاق ایران و نقدینگی خود اتاق کرمانشاه با کمک به گفته کاشفی، اعتبار این ساختمان از محل کمک

 .اعضای هیات نمایندگان تامین شده است

 

 

 

 

 

 

 



 

 فارس
 13۹۸آبان  1۸

 های امالک امضا نشودهیچ قراردادی در بنگاه« کدرهگیری»بدون 

های امالک رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بین اینکه بیشترین تخلفات استان مربوط به بنگاه

  .های امالک هیچ معامالت بدون کد رهگیری و هولوگرام به امضا برسدنباید در بنگاه :است، گفت

زاده، ارس از کرمانشاه، نشست فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه با حضور توسلیبه گزارش خبرگزاری ف

 .رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی برگزار شد

، های اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی استانرئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با قدردانی از فعالیت

 را بهها اظهار داشت: دستگاه قضایی در دید مردم باید دارای احکام و قوه باشد و مردم کارهای آن

 .کارشناسی بدانند

های زاده افزود: مسئله مالکیت در طول تاریخ یکی از مهمترین مباحث نظری تمامی نظامپرویز توسلی

مختلف به مالکیت هرکدام به یک عنوان نگاه های دهند، نظامسیاسی است که در رابطه آن تئوری ارائه می

 .نگاه را اسالم دارد که براساس دستورات الهی است ترینکنند، ولی زیبامی

ها مهم است برای ما نیز بسیار ، صاحبان صنعت و...که تولید برای آنگانوی گفت: احترام به تولیدکنند

 .مهم است، مالکیت تمامی قوانین برای ما محترم است

کس نباید احساس زاده در خصوص بخش کیفری قوه قضائیه، متذکر شد: در استان کرمانشاه هیچلیتوس

 .ناامنی کند، همه باید احساس آرامش و آسایش خاطر کنند

ها برخورد این مقام ارشد قضایی استان کرمانشاه افزود: تعدادی جرائم مهم در اولویت کار ما است که با آن

توانند با هم کنار بیایند ما دخالتی نداریم، صنوف، روحانیت در رائم که مردم میشود در سایر ججدی می

 .شهر باید مشکالت حل کنند تا افراد به زیبایی کنار هم زندگی کنند

واسطه به ما وی تاکید کرد: در بخش حقوقی این همه پرونده در شأن نیست و همه مردم حق دارند بی

 .کنیمبار یک نشست فعاالن برگزار میروز یک 45مراجعه کنند و برای اصناف هر 



 

های امالک هیچ معامالت بدون کد رهگیری و هولوگرام به امضا زاده با بیان اینکه نباید در بنگاهتوسلی

بنگاه معامالت ملکی در  200هزار و  2برسد،گفت: اداره ثبت اسناد و امالک باید کار مردم را آسان کند، 

 .ها استهستند، که بیشترین اختالفات از بنگاه استان کرمانشاه فعال

توان ثابت کرد شود و نمیها خواست اخباری که باعث تشویش اذهان عمومی میاین مقام قضایی از رسانه

 .را نشر ندهند

 امروز در اقتصادی باید با سیستم ارشادی طرف مقابل را قانع کنیم*

ت: حضور رئیس کل دادگستری و معاونان وی در بین رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز، اظهار داش

 ترینصنعتگران امروز پیام مهمی برای بخش خصوصی استان به همراه دارد، که قوه قضائیه یکی از اساسی

 .اهداف خود را برای تولید، اشتغال و ثروت در کشور دارد

قضائیه داریم، خط بین اصلح و فساد به های متعددی از صنعتگران در قوه کیوان کاشفی افزود: امروز پرونده

اندازه یک تار مو است، باید از یک هفت خان گذشت تا یک کارشناسی بگیریم، احساس ما از اقتصاد از 

 .واقعیت بیشتر است

درصد پاسخ ارائه شده در  ۹3وی با اشاره به دستگاه نظرسنجی در خصوص وجود فساد در کشور، گفت: 

 .دستگاه مثبت بود

افزود: امروز کشور و اقتصاد ما در شرایطی است، که ما باید با سیستم ارشادی طرف را قانع کنیم، کاشفی 

 .لزومی نیست به آخر خط برویم

کار ما این است یک اشتغال ایجاد کنیم و یک جوان سر کار ببریم،  تریناین مسؤول تاکید کرد: امروز واجب

 .باشیم داشته همگان و کمک به خالف و  کمترین جرم استانی الیق با کمترین میزان با شاءاهللان

 به کمك قوه قضائیه رفع شود کارانهای صنعتگران و معدنخواسته*

جلسات زیادی  :جهانبخش شکری، رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه در این مراسم، اظهار داشت

 کارگروهجلسه  53برای کار و تولید از واحدهای غیرفعال شده و شروع به تولید شده است، در سال جاری 

 .شده که دستور جلسه سه تا پنج واحد تولیدی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است کارشناسی برگزار

شده است، افزود: خواسته صنعتگران و  های قضایی به مراجع مربوطه ارسالشکری با اشاره به اینکه پرونده

توقع داریم به کمک قوه قضائیه رفع شود، انتظار داریم جلسات ماهیانه با صنعتگران داشته  کارانمعدن

 .باشید تا مشکالت صنعتگران شنیده شود



 

 های ذاتا بانك محور هستندبنگاه*

دنبال رونق تولید هستیم، ابراز داشت: هیچ  ما بهصفایی، نایب اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در عمل 

 .تعطیل شود واحدی نباید به خاطر بدهی

گذاران در امنیت شغلی ایم، سرمایهگذاران فراهم نکردههای برای سرمایهصفایی افزود: بعد از برجام فرصت

 .نیستند، اوضاع اقتصادی کرمانشاه خوب نیست

های ما ذاتا شود برخورد شود، بنگاهسبب مشکل می ناثوابصویب صفایی خواستار شد با کارشناسانی که با ت

 .بانک محور هستند و این اصال خوشایند نیست
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 ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه در غرب کشور مشابه ندارد

های از اتاقساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه با الگو گرفتن  :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت

سال آینده بخش خصوصی استان را پوشش  30تواند نیاز بازرگانی دنیا، در غرب کشور مشابه ندارد و می

  .دهد

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه پیش از ظهر امروز طی 

 .زنی شدرگانی کلنگمراسمی با حضور هیأت نمایندگان و جمعی از اعضای اتاق باز

های ساختمان جدید اتاق کرمانشاه، اظهار رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این آئین با اشاره به ویژگی

 .های بازرگانی غرب کشور مشابه چنین ساختمانی نخواهیم داشتداشت: در تمام اتاق

های برتر کشور الگو نیا و برخی اتاقهای بازرگانی دکیوان کاشفی ادامه داد: برای احداث این پروژه از اتاق

 .گرفتیم

ای برگزار شد و اخذ پروانه ساخت آن نیز حدود دو سال به گفته وی، برای طراحی این ساختمان مسابقه

 .طول کشید

 6هزار مترمربع زمین و زیربنای  11کاشفی تاکید کرد: محل جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه در فضای بالغ بر 

 .شودرمربع و در قالب چهار طبقه احداث میمت ۸00هزار و 



 

های مختلف و مجهزی برای این ساختمان در این عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش

نظر گرفته شده، یادآور شد: فضای اداری مجزا، سالن اجتماعات بزرگ که در کرمانشاه ویژه خواهد بود، 

های اقتصادی های جانبی، سالن پذیرش هیأتهمزمان سمینارها و کمیتهچند سالن جلسات برای برگزاری 

 .ها است، محل موزه، محل نمایشگاه و... از جمله این بخشB2B و تجاری، سالن جلسات

 .های اقتصادی زیرمجموعه اتاق نیز در این ساختمان دیده شده استوی اضافه کرد: محل استقرار تشکل

سال آینده بخش خصوصی  30تواند نیاز کرمانشاه معتقد است، این ساختمان میرییس اتاق بازرگانی 

 .استان را پوشش دهد

سال کارهای بندی تکمیل این پروژه نیز، خاطرنشان کرد: بنا داریم ظرف یککاشفی درباره برنامه زمان

 .برداری برسدسال به بهره 2.5کاری و اسکلت ساختمان تکمیل شود و کل پروژه حداکثر در مدت سفت

میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: نیمی از  350وی اعتبار برآورد شده برای ساختمان جدید اتاق کرمانشاه را 

 .شوداین اعتبار اکنون تامین شده و مابقی نیز به تدریج تامین می

پیمانکاران رتبه یک رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: پیمانکار این طرح شرکت نودشه تعیین شده که از 

 .استان است و شرکت مشاور نیز شرکت مهباد خواهد بود

های اتاق ایران و نقدینگی خود اتاق با کمک اعضای هیأت به گفته وی، اعتبار این ساختمان از محل کمک

 .نمایندگان تامین شده است

 

 

 

 

 



 

 مهر
 در گفتگو با مهر مطرح شد؛

 یلی مرزهاها تا تعطزیر و بم مشکالت صادرکنندگان/ از تغییر بخشنامه
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عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران به بیان مشکالت صادرکنندگان پرداخت و تغییر مداوم  -کرمانشاه

 .بخشنامه ها و آیین نامه های این حوزه را از مهمترین مشکالت دانست

در خصوص مشکالت حوزه صادرات و صادرکنندگان اظهار داشت:  خبرنگار مهرکیوان کاشفی در گفتگو با 

بخشی از مسائل مربوط به حوزه های کالن است و مشکالتی را به همه حوزه های صادرات کشور وارد می 

 کند و تنها مختص استان کرمانشاه نیست و باید در حوزه کالن مورد بررسی قرار گیرد.

و آیین نامه های این حوزه یکی از مهمترین این مشکالت که طی وی افزود: تغییر مداوم بخش نامه ها 

 یکساله اخیر مورد اعتراض بخش خصوصی بوده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز را در این مورد دخیل دانست و گفت: با 

برای فعاالن اقتصادی به وجود نوسانات ارزی یک شوک اقتصادی به کشور وارد شد و مشکالت زیادی را 

 آورد.

وی تصریح کرد: نوسانات ارزی تغییراتی را در اقتصاد کالن کشور به وجود آورد که روی بسیاری از قوانین و 

 مقررات و فضای کسب و کار اثر گذاشته و به همه فعاالن این حوزه تحمیل می شود.

 تاثیر تعطیلی مرزها بر بخش صادرات

را دیگر عامل تاثیرگذار بر حوزه تجارت دانست و گفت: عمده ترین این مسائل محلی کاشفی مسائل محلی 

 مباحث گمرکی، تامین مالی، استانداردسازی کاالها و... است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه استان کرمانشاه یک استان مرزی است، 

 و شویم می مواجه مرزها تعطیلی با گاها صادرات بخش در  رز است وبخشی از مسائل محلی مربوط به م

 ها ایجاد می شود.هگلوگا این در اختالالتی

https://www.mehrnews.com/news/4755318/زیر-و-بم-مشکلات-صادرکنندگان-از-تغییر-بخشنامه-ها-تا-تعطیلی-مرزها
https://www.mehrnews.com/news/4755318/زیر-و-بم-مشکلات-صادرکنندگان-از-تغییر-بخشنامه-ها-تا-تعطیلی-مرزها
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


 

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران تاکید کرد: اقتصاد یک زنجیره است و باید همه حلقه های این زنجیر با هم 

 هماهنگ فعالیت کنند که این صادرات بتواند انجام شود.

ارگان مختلف در مرزهای کشور حضور دارند که همه به نوعی در  10تا  ۸وی بیان داشت: شاید بیش از 

شان را با هم تنظیم کنند که این روند صادرات بتواند به بحث صادرات سهیم هستند، لذا همه باید کارایی

 خوبی و با سرعت انجام شود.

 جار بر صادراتتاثیر عدم همکاری بانك ها با تولیدکنندگان و ت

کاشفی مورد دیگر را مربوط به عدم همکاری بانک ها دانست و گفت: ما در دو بخش با بانک ها مسئله 

داریم که یک بخش مربوط به واحدهای تولیدی است که هم تولید کننده و هم به شکلی صادرکننده 

ایش سه برابری قیمت ها این هستند که چالش های فراوانی در حوزه تسهیالت با بانک ها دارند و با افز

واحدها به نقدینگی بیشتری نیاز دارند و نیاز به تامین وثایق مورد نیازشان برای دریافت تسهیالت بیشتر 

 شده است.

این مسئول افزود: بخش دیگری از این مشکالت مربوط به حوزه تجارت است و سهم استفاده از تسهیالت 

 ای ویژه توجه تجارت حوزه ناچیز است، در حالی که تمام دنیا برایبانکی حوزه تجارت در کشور ما بسیار 

 ک ها حداقل تسهیالت را به حوزه تجارت می دهند.بان ما کشور در اما شوند می قائل

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: قائل بودن کمترین سهم تسهیالت در حوزه تجارت در حالی است 

ت را در این حوزه داریم و برگشت پذیر است و امیدواریم که بانک ها که ما کمترین سوخت شدن تسهیال

 همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.

کاشفی بخشی از مشکالت این حوزه را مربوط به بخش نامه های کشوری دانست و گفت: بخشی نیز استانی 

 است و استان باید از ظرفیت هایی که وجود دارد، استفاده کند.

 استفاده از ظرفیت شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل لزوم

وی تصریح کرد: در حال حاضر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را داریم که تنها شورای منحصر به 

فردی است که بخش دولتی در حوزه اقتصاد و تشکل های بخش خصوصی در آن حضور دارند و استاندار 

 و بسیاری از مسائل می تواند در این شورا حل و فصل شود.مسئول این شورا هستند 

این مسئول تاکید کرد: برای اثربخشی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیاز است که مصوبات آن 

مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه ها از جمله بانک ها موظف به اجرای آن باشند که بتوانیم رونق 

 ر و حوزه تجارت داشته باشیم.بیشتری را در فضای کسب و کا



 

وی تصریح کرد: استان کرمانشاه یک استان تجاری بوده و از قدیم االیام این تاریخچه را داشته است و اتاق 

 در را بازرگانی اتاق کمترین و گیرد می جشن را سالگردش صدمین  سال دیگر 2بازرگانی کرمانشاه نیز 

ته باشد و این نشان از قدمت کار تجارت و تولید در استان سال سابقه فعالیت داش 100 که داریم کشور

 کرمانشاه دارد.

 جایگاه ششم کرمانشاه در صادرات کشور

کاشفی اشاره ای نیز به صادرات انجام شده از مبادی مرزی استان داشت و گفت: معموال و در طول سال 

در رنکینگ کشوری از این نظر میلیارد دالر صادرات از مرزهای کرمانشاه صورت می گیرد و  3حدود 

همواره در جایگاه ششم و هفتم قرار می گیرد لذا باید در استان کرمانشاه به بخش و حوزه صادرات توجه 

 ویژه ای شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه همچنین در خصوص اقدامات اتاق بازرگانی در راستای توسعه و ارتقا 

انی یکی از دستگاه های متولی در حوزه صادرات است و کارت بازرگانی به حوزه صادرات گفت: اتاق بازرگ

عنوان یکی از اصلی ترین مجوزها که برای واردات و صادرات مورد نیاز است، توسط اتاق بازرگانی صادر می 

 شود.

می وی افزود: پرونده های درخواست صدور مجوز بازرگانی و صدور کارت بازرگانی در اتاق بررسی نهایی 

 شود و پس از تصویب سازمان صنعت، معدن و تجارت کارت بازرگانی برای تجار و بازرگانان صادر می شود.

کاشفی انجام امور تجارت را مستلزم داشتن کارت بازرگانی توسط صادرکنندگان و واردکنندگان دانست و 

 کاال از خارج از کشور کنند.گفت: صادرکنندگان با اخذ این مجوز می توانند اقدام به صادرات و واردات 

 شرایط دریافت کارت بازرگانی

این مسئول در خصوص شرایط صدور کارت بازرگانی و اینکه چه افرادی می توانند این کارت ها را دریافت 

 کنند، افزود: این کارت ها براساس قانون مصوب صادرات و واردات صادر می شود.

برای صدور کارت بازرگانی بر اساس اینکه فرد متقاضی حقیقی یا وی تصریح کرد: ما در اتاق بازرگانی 

حقوقی است، شرایطی را به آنها اعالم می کنیم که در صورت اتخاذ شرایط موجود می توانند کارت 

 بازرگانی دریافت کنند.

انند تا موفق کانال را بگذر 15تا  13رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: افراد متقاضی باید بین 

 به دریافت کارت بازرگانی شوند.



 

 در تبحر تحصیلی، مدرک پیشینه، سو ها، صالحیت تایید کاشفی گفت: برای صدور کارت بازرگانی مباحث

 و مناسب تجاری دفتر یک داشتن الزامات، از یکی عنوان به آموزشی های دوره گذراندن تجاری، کار حوزه

 بررسی قرار می گیرد. مورد نه یا هستند حسابی خوش افراد اینکه و افراد این بانکی حساب

 واحدهای تولیدی می توانند مجوز با سقف زمانی باالتری دریافت کنند

این مسئول ادامه داد: پس از طی کردن مراحل فوق توسط فرد متقاضی و بررسی کامل کارت بازرگانی 

 برای مدت محدود)یک سال( برای این افراد صادر می شود.

ی گفت: کارت بازرگانی برای واحدهای تولیدی می تواند با سقف باالتر و مدت بیشتری صادر شود و با و

داشتن این کارت می توانند صادرات و واردات مورد نیاز خود را انجام داده و به شکلی به چرخه تجارت 

 کشور اضافه می شوند.

 شودای پایش میکمیتهفعالیت تجاری افراد حقیقی و حقوقی به صورت مستمر توسط 

های احتمالی در این رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در پاسخ به اینکه برای پیشگیری از سوءاستفاده

های افراد حقیقی و حقوقی که کارت بازرگانی گیرد، تصریح کرد: فعالیتزمینه چه اقداماتی صورت می

 .شوداند به صورت مستمر رصد و پایش میدریافت کرده

کاشفی افزود: یک کمیته پایش به این منظور در استان کرمانشاه داریم که دستگاه هایی چون اتاق 

 بازرگانی، سازمان صنعت، معدن، تجارت و گمرک از اعضای این کمیته هستند.

وی خاطرنشان کرد: همواره و به صورت مستمر در حال پایش این کارت ها هستیم که اگر تخطی در این 

 گیرد یا به غیر واگذار شده است، حتما برخورد خواهد شد. حوزه صورت

 برخورد قضایی با سوءاستفاده کنندگان از کارت های بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: نمونه های زیادی نیز از این نظر داشته ایم که عالوه بر 

هم با  قضایی برخورد حتی و شده معرفی وردبرخ برای هم مختلف های دستگاه به  برخوردهای این کمیته

 آنها صورت گرفته است.

کاشفی افزود: صدور گواهی و اسناد تجاری و... مورد نیاز نیز توسط اتاق بازرگانی انجام می شود و بخشی از 

 امور حاکمیتی در حوزه تجارت به اتاق بازرگانی واگذار شده است.



 

راستا به اعضای اتاق بازرگانی، اعم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان وی از ارائه مشاوره های خاص در این 

 تولید حوزه به مربوط مسائل و مالیاتی حقوقی، از اعم مختلف های حوزه در خبر داد و گفت: این مشاوره ها

 .شود می ارائه صادرات و

مختلف به تولیدکنندگان و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: ارائه مباحث آموزشی در حوزه های 

 صادرکنندگان را از دیگر اقدامات اتاق بازرگانی در زمینه توسعه و ارتقا صادرات برشمرد.

 

 

 :رییس کل دادگستری کرمانشاه

 اغماضی در برخورد با مفاسد اقتصادی نداریم

 13۹۸آبان  1۸

 .اغماضی در برخورد با مفاسد اقتصادی نداریم رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: -کرمانشاه

، پرویز توسلی زاده پیش از ظهر امروز شنبه در نشست فعاالن اقتصادی استان خبرنگار مهربه گزارش 

کرمانشاه که در اتاق بازرگانی برگزار شد با بیان اینکه اعتقادی به کار نمایشی و بی نتیجه ندارم، اظهار 

ر شرایط کنونی کشور مساله اقتصادی در راس امور داشت: همانطور که مقام معظم رهبری می فرمایند د

 .قرار دارد

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه فعاالن اقتصادی را مدیران اقتصادی جامعه معرفی کرد و افزود: 

اقتصاد برای ما یک اصل نیست بلکه مسیری است برای رسیدن به معنویت لذا رسیدگی به مشکالت این 

 .بخش مساله ای اساسی است

دهند مساله های سیاسی که تئوری ارائه میوی گفت: یکی از مهم ترین مباحث نظری در تمام نظام

 .مالکیت است و زیباترین نگاه به مالکیت نگاه اسالم است که منشاء الهی دارد

توسلی زاده بیان کرد: احترام به کارآفرین و صاحب صنعت برای ما مهم است و مالکیت مردم در تمام 

 .ها برای ما قابل احترام استحوزه
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رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: در بخش کیفری تعدادی جرائم مهم داریم که در اولویت 

کار دادگستری هستند و معتقد به برخورد شدید با آنها هستیم، اما در سایر موارد اعتقاد به دخالت نداریم و 

 .، صنوف و... در صدد رفع آنها خواهیم بودبا استفاده از نهادهای سازشی، روحانیت

وی خاطرنشان کرد: همچنین در نظر داریم تمام جرائم در حوزه صنفی توسط خود اصناف حل و فصل 

 .شود

های ورودی در شان مردم استان زاده همچنین عنوان کرد: در بخش حقوقی نیز معتقدیم پروندهتوسلی

 .به حداقل برسانیم و مشکالت را حل و فصل کنیم نیست لذا باید سعی کنیم تا اختالفات را

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در خصوص صدور رای قضات نیز گفت: رای باید مستند و مستدل 

 .باشد و آنچنان علمی باشد که جامعه را قانع کند

حساس نا امنی وی بیان داشت: برای ما خوشایند نیست که یک فرد صنفی دغدغه آرامش را داشته باشد و ا

 .کند به همین دلیل این حق مردم است که در خصوص مشکالت خود بدون واسطه با ما در ارتباط باشند

 

زاده در بخش دیگری از سخنانش از حمایت دستگاه قضایی از فضای کسب و کار و تولید در استان توسلی

تواند گره گشایی کند بخش قضایی میدانند اند اگر میخبر داد و گفت: واحدهایی که تا کنون تعطیل شده

 .حتما مکاتبه کنند و ما با جدیت پیگیر خواهیم بود

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تصریح اینکه در مبارزه با مفاسد اقتصادی اغماض نخواهیم کرد و 

برد، همچنین منابع میفساد اقتصاد را نابود و منابع را از بین  :کنیم، اظهار داشتبه شدت با آن برخورد می

 .دهد و اجازه نمی دهد نقدینگی به سمت تولید برودانسانی را هدر می

وی افزود: مدیران با تمام ظرفیت در اختیار مردم باشد و انقالبی و جهادی کار کند و هر مدیری قصور کند 

 .و ترک فعل داشته باشد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و با آنها برخورد خواهد شد

 

درصد قراردادهای  ۸0بنگاه معامالت ملکی داریم و از آنجایی که  220توسلی زاده افزود: در سطح استان 

های معامالت ملکی است لذا با بحث انعقاد قرارداد مالی مربوط به خرید امالک و عقد قرارداد در بنگاه

 .کندستان کاهش پیدا میهایی که مربوط به این بخش است در اای از پروندهالکترونیکی بخش عمده

القضات کرمانشاه تاکید کرد: از امروز هر بنگاه معامالت ملکی بحث انعقاد قرارداد الکترونیکی را رعایت قاضی

 .نکرد حتما پیگیری خواهیم کرد و با آنها برخورد خواهد شد



 

تقویت کند و اخبار وی همچنین خطاب به رسانه ها گفت: رسانه باید امنیت ملی، منافع جامعه و نظام را 

 .باید مستند و مستدل باشد و اما اجازه ندارد دیگران را تخریب کند

 

 

 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مطرح کرد

 استفاده از ظرفیت قوه قضائیه برای بهبود فضای کسب و کار در کرمانشاه

 13۹۸آبان  1۸

از ظرفیت قوه قضائیه برای بهبود فضای  رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بر لزوم استفاده _رمانشاهک

 .کسب و کار در این استان تاکید کرد

، کیوان کاشفی ظهر امروز شنبه در نشست فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه که در خبرنگار مهربه گزارش 

که نقش سیستم قضا را مهم کرده است اکوسیستم اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: امروز آن چیزی 

 .فضای کسب و کار است

سال اخیر به همان میزانی که از خارج مورد فشار قرار  10رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: طی 

 .داشتیم فضای داخلی نیز برای ما بسیار سخت و طاقت فرسا است

برای فعالین اقتصادی دست و پا گیر هستند، گفت: گاهی این مسئول با بیان اینکه قوانین و مقررات 

مشاهده می شود دستگاههای دولتی فراقانوتی عمل می کنند که این نیز یکی از مشکالت در حوزه 

 .اقتصادی است و همین امر سبب شده در قوانین خالء به وجود بیاید

دالت اداری داریم که از فراقانونی ها کاشفی خاطر نشان کرد: امروز حجم زیادی از پرونده ها در دیوان ع

 .شاکی هستند

 .وی اظهار داست: شرایط موجود در خیلی از موارد خط بین اصلح و فساد به اندازه یک تار مو کرده است

 انتقاد از سختگیری برخی بانك ها

گاهی  عضو هیئت رئیسه اتاق ایران همچنین از سختگیری های برخی بانک ها انتقاد کرد و ادامه داد:

میلیون تومانی پس از چند سال تبدیل به پنج میلیارد تومان شده و  500مشاهده شده است که تسهیالت 

 .سیستم بانکی ما برای وصول پول به هر قانونی روی می آورد
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اگر چه برخی فسادهای اقتصادی در فضای کسب و کار  :وی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت

 .دارم امروز بیشتر احساس فساد در جامعه وجود دارد تا فساد واقعیوجود دارد اما عقیده 

درصد مردم  ۹3کاشفی اذعان داشت: طی ارزیابی که در خصوص فساد در دستگاههای اداری به عمل آمد 

 .درصد با این فساد مواجه شده بودند 12وجود فساد در کشور را قبول داشتند اما فقط 

انشاه گفت: امروز کشور ما در شرایطی است که اگر فساد اداری وجود دارد رئیس اتاق بازرگانی استان کرم

 .باید با سیستم ارشادی آنرا به راه راست هدایت کرد

 سالم سازی فضای اداری در رشد و توسعه اقتصادی موثر است

 نمره کاهش 3کاشفی گفت: طبق بررسی های انجام شده اگر موفق شویم شاخص ادرای فساد را در کشور 

 .درصد رشد اقتصادی را افزایش دهیم 5دهیم 

 .این مسئول تاکید کرد: سالم سازی فضای اداری در رشد و توسعه اقتصادی بسیار موثر خواهد بود

وی در پایان حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه را در نشست فعاالن اقتصادی پیامی برای حمایت 

امیدواریم با مبارزه و برخورد با فساد شاهد بهبود فضای کسب و کار از تولید و اشتغال دانست و گفت: 

 .باشیم

 

 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 اندازی بانکها مهمترین مشکل در فضای کسب و کار کرمانشاه استسنگ

 13۹۸آبان  1۹

اندازی بانکها را مهمترین مشکل در فضای کسب و کار رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه سنگ -کرمانشاه

 .دانست این استان

 اظهار کرمانشاه استان در کار و کسب فضای بهبود در خصوص خبرنگار مهرکیوان کاشفی در گفتگو با 

 است کشور در شده صادر مقررات و قوانین به مربوطه کار و کسب فضای در موجود مشکالت بیشتر: داشت

 .است شده مسائلی ایجاد سبب که
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رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه نمیتوان گفت همه مشکالت موجود در فضای کسب و کار 

مربوط به استان کرمانشاه است، افزود: از این نظر که مشکالت کشور در همه استان ها وجود دارد انتظار 

 .باشد بهتر کار و کسب فضای باال بیکاری نرخ به توجه با می رود در استان

این مسئول بیان داشت: در دو فصل گذشته جایگاه کرمانشاه از نظر بهبود فضای کار بهتر شده به گونه ای 

پله نزول  3پله صعود و در فصل قبل  ۹که در گذشته در رتبه های آخر قرار داشت اما در دو فصل قبل 

 .داشت

در طرح اقتصاد  آن از بخشی که شده انجام های ریزی برنامه اجرای با امیدواریم: کرد خاطرنشان وی

 .مقاومتی آمده شاهد بهبود جایگاه استان از نظر فضای کسب و کار تا پایان سال باشیم

کاشفی با تاکید بر اینکه شاخص فضای کسب و کار از اصلی ترین شاخصه ها برای جذب سرمایه گذاری 

ا به نظر سنجی اعالم شده توسط است، عنوان کرد: مهمترین مشکالت موجود در فضای کسب و کار بن

بخش خصوصی تغییرات پی در پی سیاست ها و قوانین و مقررات، سنگ اندازی در پرداخت تسهیالت 

 .بانکی، تغییرات قیمت مواد اولیه است

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خواستار همکاری دستگاه های مختلف برای بهبود فضای کسب و کار 

ین و اجرای سند رونق تولید یکی از گام های موثر در بهبود فضای کسب و کار در استان شد و افزود: تدو

 .کرمانشاه است

 

 

 

 

 

 



 

 دنیای اقتصاد

 
 13۹۸/0۸/14 :تاریخ چاپ

 های یك نشست فراز و نشیب

و با  13۹0وگوی دولت و بخش خصوصی که سال کیوان کاشفی/ عضو هیات رئیسه اتاق ایران شورای گفت

های محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق ایران وارد متون قانونی کشور شد، تاکنون فراز و نشیبپیشنهاد 

پذیر بودن مسووالن دولتی، گریز یا مشورتمتعددی را پشت سر گذاشته است و متناسب با روحیه مشورت

  .نتایج کوچک و بزرگی به همراه داشته است

 

 اقتصاد پرشتاب تحوالت رغم به و بود برخوردار بیشتری کارآمدی از خود، ساله ۸ عمر دوم نیمه در شورا این

 بخش نیاز مورد ثبات با اجرایی هایدستگاه نسبی همسوسازی در موثری نقش داخلی، و خارجی سیاست و

 اصلی، نشست 37 برگزاری با اخیر سال چهار در وگوگفت شورای دبیرخانه. است گذاشته جای بر خصوصی

 شرایط مطالبه امکان و کرده فراهم خصوصی بخش و دولت نظر تبادل و وگوگفت برای را مساعدی فضای

 هاینشست کنار در البته. است کرده فراهم را کشور اجرایی مسووالن باالترین از وکارکسب صاحبان نظر مورد

 هایدیدگاه در بیشتر انسجام و سیستمی تعامل منظور به که هستیم نیز شورا فرعی جلسات شاهد اصلی،

 صدای بیان شاهد اصلی، هاینشست در تا کندمی کمک و شودمی برگزار خصوصی بخش سوی از شده ارائه

 مسائل و هاموضوع آن، دبیرخانه هایپیگیری و وگوگفت شورای هاینشست. باشیم خصوصی بخش واحد

 سال چهار در خصوصی، بخش بیشتر حساسیت و فراگیری دلیل به حال این با. شودمی شامل را مختلفی

 امور و اجتماعی تامین کار، و کسب محیط بهبود سرمایه، و پول بازار خارجی، تجارت بر ترتیب به گذشته

 .گرفت صورت بیشتری تاکید مالیاتی

 

 برای را متعددی دستاوردهای گذشته، سال چهار در خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای فعالیت

 ترینمهم جمله از. کرد فصل و حل را آنها بزرگ و کوچک مساله هاده و داشت همراه به اقتصادی کنشگران

 که کرد اشاره خصوصی و عمومی مشارکت مدل شدن قانونی به توانمی وگو،گفت شورای دستاوردهای

 به توانمی شورا دستاوردهای دیگر از. کند حل را دولتی تمام نیمه هایطرح بزرگ مشکل از بخشی تواندمی



 

 تامین کارفرمایان مالی اسناد حسابرسی شیوه بهبود برنامه، سازمان سوی از پیمان عمومی شرایط اصالح

 بهای افزایش بر مالیات تعلیق آنها، بانکی بدهی با دولت از خصوصی بخش مطالبات تهاتر امکان اجتماعی،

 نحوه کشور، اقتصادی چرخه به صادراتی ارز بازگشت مقررات ایرادهای رفع ها،دارایی ارزیابی تجدید از ناشی

 اسالمی خزانه اسناد از استفاده تسهیل سفارش، ثبت مشکالت رفع یوزانس، اعتبارات تسویه برای ارز تامین

 وگوگفت شورای نهاد غیاب در شکبی. کرد اشاره تولید موانع رفع قانون 20 ماده مهلت تمدید همچنین و

 بیشتری انرژی همچنین و برساند نتیجه به موفقیت با را موارد این همه نتواند خصوصی بخش بود ممکن

 تاکید سیاسی علوم دانشمندان که طورهمان داد نشان شرایط این. بود الزم فرآیند هر اصالح پیگیری برای

 سال چهار در وگوگفت شورای دستاوردهای دیگر از. است جهان در قدرت ابزار ترینقوی وگوگفت کنند،می

 .کرد اشاره کشور سراسر هایاتاق در آن هاینشست منظم برگزاری و آن جغرافیایی تعمیق به توانمی اخیر،

 

 شوراهای فراگیری عدم از مجلس اقتصادی کمیسیون وقت رئیس 13۹4 سال در که است حالی در این

 شده هافعالیت گسترش خواهان و کرد گالیه کشور مختلف هایاستان در خصوصی بخش و دولت وگویگفت

 موقعیتی هر در وکار کسب صاحبان اکنون کشور، کل به شورا هایفعالیت دامنه توسعه با ترتیب این به. بود

 نتایج اساس بر چند هر. بگیرند کمک خود کاری مسائل پیگیری برای کارآمد ابزار این از توانندمی باشند، که

 این در هااستان برخی خصوصی، بخش و دولت وگویگفت شورای مرکزی دبیرخانه تطبیقی هایارزیابی

 رتبه و وکار کسب فضای بررسی. باشند هااستان سایر برای مناسبی الگوی توانندمی و بوده پیشتاز زمینه

 کار و کسب فضای بهبود برای طوالنی راهی همچنان دهدمی نشان جهان کشورهای دیگر با مقایسه در ایران

 شرایط به دستیابی گمانبی. بردمی باال را وگوگفت شورای جایگاه و مسوولیت وضعیت، این و داریم پیش در

 حاکمیت مختلف ارکان همزبانی و همدلی گرو در وکار، کسب موانع رفع و خصوصی بخش تقویت تر،مناسب

 توانمی همدالنه و هدفمند سازنده، مستمر، وگویگفت با که است راهی این و است کشور خصوصی بخش و

 .پیمود

 

 

 

 



 

 طلوع کرمانشاه
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  : 132402شناسه خبر 

 روسای اتاق های بازرگانی و اصناف کرمانشاه با مدیر کل دادگستری استان دیدار

به گزارش طلوع کرمانشاه کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی و رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق اصناف با 

توسلی زاده مدیر کل جدید دادگستری استان دیدار و در خصوص موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر 

در این دیدار که با حضور دیگر اعضای اتاق های بازرگانی و اصناف استان صورت گرفت روسای پرداختند/

اتاق بازرگانی و اصناف کرمانشاه آمادگی خود را جهت کمک به سیستم قضایی در جهت کم شدن مفاسد 

مدیر کل مختلف و عمل به دستورات و منویات رهبر انقالب و اهداف عالیه جمهوری اسالمی اعالم داشتند/

های اصناف،تجار و بازرگانان جهت ثبات در بازار در شرایط تحریم دادگستری استان نیز از زحمات و تالش

 .و فشار های اقتصادی قدردانی نمود
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 فرتاک نیوز
  :رییس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن کرمانشاه

 های دانش بنیان استان اندازی انجمن شرکتاخذ مجوز راه

  224471شناسه خبر 

13۹۸/0۸/15 1۹:42:54  

 

 استان بنیان دانش هایشرکت انجمن اندازیراه مجوز اخذ از کرمانشاه معادن و بازرگانی،صنایع اتاق رییس

 .داد خبر

 اندازیراه بررسی اندیشیهم نشست در کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 حضور با که المللیبین تعامالت حوزه در هاشرکت هایچالش بررسی و بنیاندانش هایشرکت انجمن

 اخذ از  شد برگزار کرمانشاه فناوری و علم پارک رئیس همچنین و کرمانشاه اتاق دبیر کرمانشاه، اتاق رئیس

 هاشرکت که است ظرفیتی این: افزود و کرد یاد استان بنیان دانش هایشرکت انجمن اندازیراه مجوز

 .کنند دریافت بیان دانش و فناورانه های فعالیت توسعه برای مناسبی خدمات آن در عضویت با توانندمی

 دانش هایشرکت و هاآپ استارت به خود جدید رویکرد در بازرگانی اتاق اینکه به اشاره با ادامه در وی

 برای هم کرمانشاه جوان کارآفرینان انجمن بزودی: کرد تاکید دارد، خاص توجه فناور واحدهای و بنیان

 .شودمی تشکیل است کشور در بار نخستین

 که دارد خوبی بسیار ارتباطات و امکانات خود فعالیتی چارت لحاظ به بازرگانی اتاق: کرد تصریح کاشفی

 .باشد فناور واحدهای و بنیان دانش هایشرکت  تجاری هایفعالیت بخش توسعه و گشا گره تواندمی

 به متنوعی خدمات دارند سعی و هستند محور عضو کشور در بازرگانی هایاتاق چهارم نسل: داد ادامه وی

 .بدهند خود اعضا

 قوانین دولتمردان کمک با داریم سعی ما: کرد عنوان است، زیاد اتاق از توقعات سطح اینکه بیان با کاشفی

 .کنیم تسهیل را تجارت بخش فعاالن گیر پا و دست

 سابقهبی کنندگان تولید برای گذشته سال 30 در را کشور کنونی وضعیت ادامه در کرمانشاه  اتاق رییس

 باید و نیست  ماندگار که است موقعیتی داخلی کنندگانتولید هایظرفیت و داخل به نگاه: افزود و دانست

 .کنند استفاده بخوبی آن از کنندگان تولید
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 اندازی راه با امیدواریم که دارد خوبی بسیار تعامل فناوری و علم پارک با کرمانشاه بازرگانی اتاق:افزود وی

 رونق جهت در خوبی هایگام استان فناور و بنیان دانش هایشرکت انجمن تشکیل و صادرات دهندهشتاب

 .برداریم استان بخش این اقتصادی

 ساله 11 های فعالیت تشریح ضمن ادامه در نیز کرمانشاه فناوری و علم پارک رئیس احمدی خان دکتر

 از استفاده برای خصوصی بخش و اجرایی هادستگاه با تعامل: کرد تصریح کرمانشاه، فناوری و علم پارک

 فناوری و علم پارک های ازبرنامه فناور های واحد و بنیان دانش ی ها شرکت رشد جهت در آنها پتانسیل

 .است کرمانشاه

 از استان در نواوری و فناوری اکوسیستم تقویت اینکه بیان با ادامه در کرمانشاه فناوری و علم پارک رییس

 خوبی هایگام زمینه این در و است کرمانشاه استان جهاددانشگاهی فناوری و علم پارک هایاولویت

 هفت اندازیراه اطالعات، فناوری حوزه در پایتخت از خارج شتابدهنده اولین تاسیس: افزود ایم،برداشته

 فناورانه، خدمات به استان همه در ایده صاحب جوانان دسترسی برای استان هایشهرستان در رشد مرکز

 انجام هایفعالیت از هاییبخش...  و انیمیشن و گیم مرکز تشکیل تخصصی، نوآوری مرکز سه اندازی راه

 .است نوآوری اکوسیستم توسعه جهت در گرفته

 از فناور واحدهای و هاشرکت نیاز با متناسب و متنوع خدمات توسعه اینکه بیان با ادامه در احمدی خان

 در هاشرکت بازار گسترش بدنبال حاضر حال در راستا همین در:افزود است، پارک هایاستراتژی و هابرنامه

 آن متعاقب و وارداتی نیازهای از بخشی تامین در فناور هایشرکت ظرفیت از استفاده و دیگر های کشور

 .باشد تواند می بازرگانی اتاق و پارک مشترک های برنامه مهمترین از بخش بااین مرتبط هایچالش

 

 کارت دریافت های بخش در خود مسائل و مشکالت بیان به استان  بنیان دانش های شرکت ادامه در

 کاالدر وترخیص ارز انتقال تولیدی، محصوالت اولیه مواد کردن وارد خارجی، های بازار توسعه بازرگانی،

 .پرداختند المللی بین هاینمایشگاه در حضور و گمرک

 

  :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 رسد دارس مناطق زلزله زده که بر عهده اتاق بازرگانی بود به اتمام میبه زودی بازسازی همه م

  22555۸شناسه خبر 

13۹۸/0۸/21 14:54:33  
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 بوده بازرگانی اتاق عهده بر که زده زلزله مناطق مدارس همه بازسازی ازاتمام کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 .داد خبر

 سالگرد دومین در کرمانشاه استان معادن و بازرگانی،صنایع اتاق رییس کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 24 حدود: افزود شده، انجام مدت این در بازرگانی اتاق سوی از که اقداماتی به اشاره با آبان 21 زلزله

 بوده کشور اخیر سال 20 هایزلزله ویرانگرترین از یکی زلزله این شدیم متوجه که زلزله از پس ساعت

 .کردیم آغاز کشور سراسر بازرگانی هایاتاق همکاری با را اقداماتی

 به غیرنقدی هایکمک توانستیم کشور، بازرگانی اتاق 23 حدود همکاری با اول روز چند در: داد ادامه وی

 .کنیم توزیع زده زلزله مناطق در محلی مسئولین همکاری با و آوریجمع را ریال میلیارد 70 حدود ارزش

 اسکان حوزه در مناطق، در آرامش و ثبات برقراری از پس و ابتدایی روزهای از بعد: شد یادآور کاشفی

 به اسکان برای کانکس 320 حدود کشور سراسر بازرگانی هایاتاق هماهنگی با و آمدیم کار پای نیز موقت

 .شد توزیع مسئولین هماهنگی با و ارسال زده زلزله مناطق

 با که هماهنگی طی: گفت بود، کار پای نیز بازسازی زمینه در اتاق مراحل این از بعد اینکه بیان با وی

 در که شود وارد زده زلزله مدارس بازسازی زمینه در بازرگانی اتاق شد قرار دادیم انجام استان مسئولین

 نوسازی بازرگانی، اتاق بین زمینه این در همکاری نامه تفاهم کرمانشاه به ایران اتاق رئیس سفر جریان

 .شد منعقد کرمانشاه استانداری و مدارس

 کالسه سه دوکالسه، مدرسه 27 کنون تا داشتیم تعهد در که مدارسی از اینکه بیان با کرمانشاه اتاق رئیس

 از بیش: کرد خاطرنشان هستند، مستقر آن در آموزان دانش و رسیده برداریبهره به روستا در کالسه وشش

 .شد هزینه مدارس این احداث برای ریال میلیارد 60

 .شد خواهد افتتاح آینده روزهای طی زودی به و است برداریبهره آماده نیز دیگر مدرسه ۹: افزود کاشفی

 هم آبادغرب اسالم نزدیک تا و دادیم پوشش را زده زلزله نواحی تمام مدارس بازسازی در اینکه بیان با وی

 مشکالت و هزینه افزایش با نوبت چند در داد رخ که هاییقیمت افزایش دلیل به: شد یادآور آمدیم،

 .بردیم پیش خوبی به را کار اما شدیم مواجه پیمانکاران

 در بازرگانی اتاق همراهی و مشارکت به نیاز خاصی زمینه در اگر هم هنوز: کرد عنوان کرمانشاه اتاق رئیس

 کرد خواهیم ورود استان مسئولین هماهنگی با باشد زده زلزله مناطق

 



 

 باختر
 کشور در تجارت محدودکننده بخشنامه 600 از بیش ماه 1۵ طی :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس   

 شد صادر

های متعددی که طی بیش از یکسال گذشته رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به بخشنامه

ماه اخیر ثبات و آرامش نسبی بر این فضا فضای تجارت کشور را محدود کرد، گفت: خوشبختانه طی چند 

  .حاکم شده است

آبان(شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار و  4کیوان کاشفی در جلسه عصر امروز )

تعدادی از مسئولین و فعاالن اقتصادی استان با محوریت مشکالت حوزه تجارت برگزار شد، از سال گذشته 

ر حوزه اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: به دلیل تحوالتی که در حوزه ارز داشتیم به عنوان سالی سخت د

شنامه اقتصادی و عمدتا بخ زیادی تعداد صدور شرایط این نتیجه و شد اقتصادی خوردگی بهم  کشور دچار

 .مربوط به حوزه تجارت بود

تا مرداد ماه  ۹7وی افزود: بر اساس گزارشی که از سوی خود وزارت صمت منتشر شده از ابتدای سال 

درصد در  30درصد آن در حوزه واردات،  50بخشنامه در کشور صادر شده که  62۹ماه( حدود  15امسال )

 .درصد نیز هر دو حوزه را تحت تاثیر قرار داده است 20حوزه صادرات و 

کرد: بر اساس همین گزارش طی یازده ماه گذشته هر روز تقریبا یک بخشنامه صادر شده کاشفی عنوان 

 .است

وی با بیان اینکه تاثیر این مشکالت را بر فضای کسب و کار نیز شاهد بودیم، یادآوری کرد: در گذشته 

، اما اکنون های مخل فضای کسب و کار مربوط به تامین نقدینگی یا مشکالت مالیات بودترین شاخصعمده

 .متغییر بودن قوانین و مقررات در صدر مشکالت است

ها نیز در راستای محدودسازی، کنترل و نظارت بوده تا گشایش و رونق به گفته کاشفی، عمده این بخشنامه

 .امور

ها کم شده، رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه طی چند ماه اخیر حجم بخشنامه

 فصل و حل حال در نیز هابخشنامه مشکالت از بسیاری و شده حاکم تجارت فضای بر نسبی آرامش  گفت:

 .است شدن



 

وی ابرازامیدواری کرد با بهبود این شرایط، شاهد رونق بیشتر صادرات کشور خصوصا در نیمه دوم سال 

 .باشیم

صادراتی کشور یاد کرد که همواره جایگاه های وی در ادامه از استان کرمانشاه هم به عنوان یکی از استان

بخشی از صادرات استان مربوط به تولیدات و تجار استان  :ششم یا هفتم صادرات کشور را داشته و افزود

 .های کرمانشاه استها از پایانهاست و بخشی هم مربوط به استفاده سایر استان

ه طی یکسال گذشته صادرات استان را تحت رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از مشکالت متعددی ک

ترین مشکالت ما بسته بودن مرز سومار است که امیدواریم با تاثیر قرار داده یاد کرد و افزود: یکی از اصلی

 .هایی که در حال انجام است زودتر بازگشایی شودپیگیری

ما هنوز مشکالت زیرساختی کاشفی خاطرنشان کرد: اگرچه اقدامات خوبی در مرزها در حال انجام است، ا

 .هم در مرزها داریم که باید مرتفع شود

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه مشکالت بازگشت ارز را نیز عامل دیگر محدودکننده صادرات استان 

 .دانست که البته مختص به کرمانشاه نیست و یک مشکل ملی محسوب شود

د کرد و گفت: باید بتوانیم کاهش صادراتی که در نیمه اول وی بر لزوم رفع مشکالت صادراتی استان تاکی

 .سال داشتیم را در شش ماهه دوم جبران کنیم

کاشفی در ادامه از مشکالت واگذاری اراضی منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین هم یاد کرد و خواستار رفع 

گذاران زیادی کنون که سرمایهگذار برای این منطقه بودیم، اما اآن شد و افزود: در گذشته منتظر سرمایه

 .پای کار هستند به دلیل برخی مشکالت قانونی امکان واگذاری اراضی نیست که این مشکل باید حل شود

وی تاکید کرد: با توجه به صادراتی بودن منطقه قصرشیرین، اگر مشکالت واگذاری اراضی حل شود 

 .کشور باشد ترین مناطق ویژه اقتصادیتواند از پررونققصرشیرین می

 

 گرفتیم سومار مرز بازگشایی برای را عراق وزیر نخست موافقت:کرمانشاه استاندار

  .استاندار کرمانشاه گفت: موافقت نخست وزیر عراق را برای بازگشایی مرز سومار اخذ کردیم

آبان( برگزار شد، از مرزها به  4هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که امروز) 

عنوان یک فرصت هم برای کشور و هم استان یاد کرد و افزود: مرزها فرصت بهتری به عنوان بازار صادراتی 

 .دهد و هنر ما این است که این بازار را فتح کنیمرا پیش روی ما قرار می



 

افزاری افزاری و نرممشکالتی در بعد سختوی ادامه داد: برای به دست آوردن بازارهای صادراتی موانع و  

 .وجود دارد که باید آنها را حل و فصل کنیم

استاندار کرمانشاه قوانین مزاحم حوزه صادرات را از جمله مهمترین این موارد دانست که یک بار برای  

ن حوزه را احصا و خواهیم قوانین و مقررات مزاحم ایهمیشه باید حل شود و یادآور شد: از اتاق بازرگانی می

 .به ما معرفی کند

به گفته بازوند قوانینی که مربوط به هیات دولت باشد آسانتر مرتفع خواهد شد، اما آنهایی که نیازمند  

 .تری دارد و باید مراحل خود را در مجلس بگذراندقانون است سیکل طوالنی

فزاری است، تاکید کرد: بسته شدن مرزها از ااستاندار کرمانشاه با بیان اینکه بخشی از مشکالت مرزها سخت

 .ترین این مشکالت استجمله مرز سومار از مهم

وی خاطرنشان کرد: طرف عراقی برای بازگشایی مرز سومار ایرادهایی گرفت که در حال رفع این ایرادها 

 .هستیم

ه، اضافه کرد: قرار است بازوند با بیان اینکه موافقت نخست وزیر عراق برای بازگشایی مرز سومار اخذ شد 

 .ای در بغداد در این خصوص تشکیل شود که منتظر برگزاری آن هستیمجلسه

توانند مانع وی معتقد است با توجه به اخذ موافقت نخست وزیر عراق، مسئولین محلی این کشور نمی

 .تر کنندبازگشایی مرز شوند، بلکه فقط ممکن است مسیر را طوالنی

 .دهیم عجله ما برای بازگشایی مرز سومار از آنها بیشتر استبخش خصوصی اطمینان می بازوند افزود: به 

استاندار کرمانشاه از پیگیری برای رفع مشکالت جاده مرز سومار هم خبر داد و با بیان اینکه سال گذشته  

نه این اعتبار در نظر گرفته شده بود، عنوان کرد: متاسفا  میلیارد تومان اعتبار برای جاده سومار 7.5

 .تخصیص پیدا نکرد، اما همچنان پیگیر تامین اعتبار هستیم

درصد  50میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که  13به گفته استاندار کرمانشاه، تامین آب شرب سومار نیز  

 .اعتبار مورد نیاز را تقبل کردیم

میلیارد تومان در قالب دو  110تا نزدیک ماه دوندگی کردیم  1۸بازوند تاکید کرد: برای مرز پرویزخان نیز 

 .ها در نظر گرفته شودهای این مرز از محل گمرک و سازمان پایانهقرارداد برای تکمیل زیرساخت

وی یادآور شد: البته قبول داریم روند کارهای عمرانی در مرز پرویزخان کند است و این روند باید تسریع  

 .نباشیم ها در مرزشود تا شاهد توقف کامیون



 

وری بازوند معتقد است، اکنون که مرز سومار با مشکالتی مواجه شده مرز خسروی و پرویزخان باید بهره

 .بیشتری داشته باشند و بار مرز سومار را بکشد

 خسروی مرز از بار حمل شد وارد ما به که فشارهایی همه  رغموی تاکید کرد: در ایام اربعین نیز علی 

 .داشت همراه مختلف هایبخش برای را زیادی زحمات امر این البته که نکردیم تعطیل  را

 و تجار استقرار غرفه آرد، صادرات زمینه در صادرکنندگان  استاندار کرمانشاه در ادامه بر لزوم حل مشکالت

 حتما باید است نقل و حمل مسئله به مربوط صرفا اگر نیز کاژه کاشی کارخانه مشکل: گفت و کرد تاکید... 

 .باشد نقل و حمل به مربوط مشکالت همه که رسدمی نظر به بعید اما شود، حل

های مرتبط برای حل مشکالت این واحد تولیدی وی خواستار برگزاری یک جلسه اختصاصی با دستگاه 

 .شد

 

 کنندمی عمل فراقانونی هادستگاه برخی :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

استان کرمانشاه از نامناسب بودن اکوسیستم فضای کسب و کار کشور گالیه کرد و رئیس اتاق بازرگانی 

  .ها استگفت: یکی از دالیل این امر عملکرد فراقانونی برخی دستگاه

، با اشاره به نامناسب ان با رئیس کل دادگستری کرمانشاهکیوان کاشفی در نشست فعاالن اقتصادی است 

سال اخیر که از خارج کشور به شدت تحت  10اظهار کرد: طی حدود  بودن فضای کسب و کار در کشور،

گری صورت گیرد، از داخل نیز فشار مضاعفی را شاهد فشار بودیم، به جای آنکه در داخل کشور تسهیل

 .ایمبوده

وی یکی از مهمترین عوامل این فشارها را قوانین و مقررات دست و پاگیر دانست و تاکید کرد: این عوامل 

 .ایط را برای تولید و فعالیت اقتصادی در کشور سخت کرده استشر

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: مشکل دیگر بدعتی است که طی دو سه سال اخیر در 

ها است که از برخی خالءهای موجود های اجرایی فراگیر شده و آن عملکرد فراقانونی دستگاهبرخی دستگاه

 .کنندهم استفاده می

هایی که بخشی خصوصی در دیوان عدالت اداری تشکیل داده مربوط به گفته کاشفی، حجم زیادی از پرونده

 .ها استبه همین عملکرد فراقانونی دستگاه



 

 500های آنها نیز انتقاد کرد و گفت: با چه منطقی تسهیالت گیریها و سختوی از عملکرد برخی از بانک

ها نیز برای آورد و بانکقتصادی بعد از چند سال سر از پنج میلیارد تومان درمیمیلیون تومانی یک فعال ا

 .کننداینکه پول خود را وصول کنند از هردستاویزی استفاده می

ها نیز های اجرایی و بانکرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از عملکرد برخی کارشناسان در بدنه دستگاه

تواند کار فعال اقتصادی را که هفتخوان را طی کرده، تا چند نظر یک کارشناس میگالیه کرد و یادآور شد: 

 .ماه عقب بیندازد

کاشفی از تاثیر برخی فسادهای اقتصادی بر فضای کسب و کار هم یاد کرد و افزود: البته امروز بیشتر 

ها و کرد برخی رسانهاحساس فساد در کشور وجود دارد تا فساد واقعی که بخشی از این امر ناشی از عمل

 .انتشار برخی اخبار است که صحت آنها مشخص نیست

درصد مردم وجود فساد  ۹3های امنیتی انجام داده وی اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی که یکی از دستگاه

 .درصد با این فساد مواجه بودند 12در کشور را قبول داشتند، اما فقط 

این احساس فساد را یکی از موانع توسعه اقتصادی دانست و گفت:  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران

درصد  1.7دهد اگر شاخص ادراک فساد در کشور یک نمره کاهش یابد، رشد اقتصادی ها نشان میبررسی

 .یابد و این امر بیانگر تاثیر سالم سازی فضای اداری بر بهبود فضای کسب و کار کشور استافزایش می

ابرازامیدواری کرد، با عملکرد قوه قضاییه در زمینه برخورد با فساد، شاهد بهبود فضای کاشفی در پایان 

 .کسب و کار رو رونق تولید و اشتغال در کشور باشیم

 

 :کرمانشاه دادگستری کل رئیس

 کنیممی برخورد اغماض بدون اقتصادی فساد با

  .کنیماغماض برخورد می رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: با فساد اقتصادی بدون

ابان( با فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه یکی از مهمترین مواردی  1۸زاده در نشست امروز)پرویز توسلی 

کند را احساس امنیت و آرامش برای مردم دانست و افزود: تمام که دستگاه قضایی با جدیت دنبال می

، انتظامی و ... باید پای کار باشند تا هیچ کس احساس های امنیتی، نظامیاندرکاران از جمله دستگاهدست

 .ناامنی نکند



 

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از راهکارهایی که برای فراهم کردن امنیت مردم اندیشیده شده هم 

یاد کرد و گفت: در بخش کیفری تعدادی از جرائم مهم و کالن در اولویت کاری ما قرار دارد و برخورد 

 .ین جرائم را در دستور کار داریمجدی با ا

که توسلی زاده عنوان کرد: در سایر جرائم خرد اعتقادی به دخالت زیاد نداریم و بهتر این است تاجایی

امکان دارد مردم به شیوه سازشی و با استفاده از ظرفیت نهادهایی که در این زمینه وجود دارد با هم کنار 

 .بیایند و گذشت کنند

: در بخش حقوقی نیز ورود این حجم از پرونده به دستگاه قضا در شان مردم استان نیست و وی تاکید کرد

 .ها به دستگاه قضایی تالش کنیمباید برای کاهش ورودی پرونده

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه استفاده از ظرفیت مراکز داوری را برای این منظور ضروری دانست و 

 .های مختلف وجود دارد، استفاده کنیمام ظرفیتی که در مراکز داوری بخشخاطرنشان کرد: باید از تم

وی افزود: باید همه اختالفات صنفی و اقتصادی بین خود فعالین این عرصه حل و فصل شود که این امر 

 .کمک بزرگی هم به دستگاه قضا خواهد کرد

و صدور رای مستند، علمی و روان از  زاده همچنین بر لزوم تسریع در دادرسی، کاهش اطاله دادرسیتوسلی

 .سوی قضات تاکید کرد

وی با بیان اینکه همه مردم باید بدون واسطه به دادگستری دسترسی داشته باشند، عنوان کرد: باید شرایط 

 .ای فراهم شود که هر کس فکر کند ظلمی در حقش صورت گرفته بتواند به دادگستری پناه بیاوردبگونه

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی و فراهم  به گزارش ایسنا،

کردن آرامش برای فعالین این عرصه که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه نیز است، 

حساس دهد اافزود: به هیچ عنوان برای ما خوشایند نیست فردی که فعالیت اقتصادی و صنفی انجام می

 .ناامنی کند و دغدغه امنیت و آرامش از بعد جانی، مالی و... داشته باشد

کند، وجود زاده یکی از مواردی که کار فعاالن اقتصادی را سخت، اقتصاد را نابود و منابع را تباه میتوسلی

تصادی هیچ فساد اقتصادی دانست و از برخورد جدی با این امر خبر داد و افزود: در مبارزه با فساد اق

 .اغماضی نخواهیم داشت

گیری فرد را ناچار ها اعالم کرد و ادامه داد: این سختگیری دستگاهوی یکی از منافذ بروز فساد را سخت

 .کند دنبال واسطه برود و حتی گاهی پول پرداخت کندمی



 

هایی مانند دستگاهها خصوصا امور از سوی دستگاه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر لزوم تسهیل

ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند، بسیاری از بانک، ثبت اسناد و ... تاکید کرد و افزود: اگر دستگاه

 .مشکالت کنونی وجود نخواهد داشت

ها دعوت خواهیم کرد، اظهار زاده با بیان اینکه برای حل این مشکل برنامه داریم و از همه دستگاهتوسلی

ی که قصور داشته باشد بر اساس قانون برخورد خواهد شد. این امر نیز پذیرفتنی نیست که کرد: با هر مدیر

 .کارشناسان یک دستگاه منافع شخصی خود را بر منافع عمومی و شرعی ترجیح دهند

زاده از آمادگی دستگاه قضا برای کمک به احیا واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال هم خبر داد و توسلی

ها نیز از احوال های مشترکی برگزار خواهیم کرد و در سایر زمانروز یکبار نشست 45این پس هر  افزود: از

 .فعاالن اقتصادی بی خبر نخواهیم بود

ها باید از ها برای کمک به فضای استان شد و عنوان کرد: رسانهوی در ادامه خواستار همکاری بیشتر رسانه

 .افع جامعه است، خودداری کننددرج اخباری که مغایر امنیت ملی و من

 منافع  شود باید همراهها درج میبه گفته رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، هر خبری که از رسانه

 .شود توجه هم سازنده نقد به امر این کنار در البته و باشد مردم زندگی کردن بهتر برای گامی و  نظام

های دار شدن قراردادها در بنگاهای هم به طرح هولوگراماشارهرئیس کل دادگستری استان کرمانشاه 

بنگاه معامالت ملکی در کرمانشاه داریم که بسیاری از  2200معامالت امالک داشت و عنوان کرد: حدود 

 .شودها نوشته میمشکالت کنونی ناشی از قراردادهایی است که در همین بنگاه

ها موظفند برای ثبت قرارداد هولوگرام داشته باشند و هر بنگاهی که هوی خاطرنشان کرد: از امروز همه بنگا

 .این موضوع را رعایت نکرد، باید بدون اغماض تعطیل شود

 

 اتمام به بزودی زدهزلزله مناطق در مانده باقی مدارس بازسازی :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 رسدمی

زده استان که بر عهده اتاق بازرگانی مدارس مناطق زلزلهرئیس اتاق کرمانشاه گفت: بزودی بازسازی همه 

  .رسدبود، به اتمام می



 

استان کرمانشاه با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی در  13۹6آبان  21کیوان کاشفی در دومین سالگرد زلزله 

مانشاه تفاهم در جریان سفر رئیس اتاق ایران به کر :بازسازی مدارس مناطق زلزله زده استان، اظهار کرد

 .نامه همکاری در این زمینه بین اتاق بازرگانی، سازمان نوسازی مدارس و استانداری کرمانشاه منعقد شد

مدرسه دو کالسه، سه کالسه و شش کالسه در  27وی با بیان اینکه از مدارسی که در تعهد داشتیم تاکنون 

میلیارد ریال  60ستند، خاطرنشان کرد: بیش از برداری رسیده و دانش آموزان در آن مستقر هروستا به بهره

 .برای احداث این مدارس هزینه شده است

 .برداری است و طی روزهای آینده افتتاح خواهد شدمدرسه دیگر نیز آماده بهره ۹کاشفی افزود: 

غرب هم وی با بیان اینکه در بازسازی مدارس تمام نواحی زلزله زده را پوشش دادیم و تا نزدیک اسالم آباد

هایی که رخ داد در چند نوبت با افزایش هزینه و مشکالت آمدیم، یادآور شد: به دلیل افزایش قیمت

 .پیمانکاران مواجه شدیم، اما کار را به خوبی پیش بردیم

کاشفی به دیگر اقداماتی که از سوی اتاق بازرگانی پس از وقوع این زلزله انجام شد نیز اشاره کرد و افزود: 

های غیرنقدی به ارزش حدود اتاق بازرگانی کشور، توانستیم کمک 23روز اول با همکاری حدود  در چند

 .آوری و با همکاری مسئولین محلی در مناطق زلزله زده توزیع کنیممیلیارد ریال را جمع 70

کنسرو و ...  ها شامل چادر، پتو، انواع نایلکس، مواد غذایی،به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، این کمک

 .بود

کاشفی یادآور شد: بعد از روزهای ابتدایی و پس از برقراری ثبات و آرامش در مناطق، در حوزه اسکان 

کانکس برای اسکان به  320های بازرگانی سراسر کشور حدود موقت نیز پای کار آمدیم و با هماهنگی اتاق

 .مناطق زلزله زده ارسال و با هماهنگی مسئولین توزیع شد

رئیس اتاق کرمانشاه عنوان کرد: هنوز هم اگر در زمینه خاصی نیاز به مشارکت و همراهی اتاق بازرگانی در 

 .مناطق زلزله زده باشد با هماهنگی مسئولین استان ورود خواهیم کرد

 

 

 سال پایان تا کرمانشاه بنیان دانش هایشرکت انجمن پیگیریم :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 شود اندازیراه



 

های دانش اندازی انجمن شرکترئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از پیگیری برای راهایسنا/کرمانشاه 

  .بنیان کرمانشاه تا قبل از پایان سال خبر داد

های دانش بنیان در رابطه با برخی موارد از جمله کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه شرکت

گذار، ها، جذب سرمایهزاریابی، ارتباط با کارخانجات و واحدهای تولیدی، به تولید انبوه رساندن ایدهبا

ها را صادرات، حضور در بازارهای جهانی و... مشکالتی داشتند، افزود: برای اینکه این مشکالت و درخواست

 .دیمهای دانش بنیان کرمانشاه شاندازی انجمن شرکتپوشش بدهیم پیگیر راه

وی ادامه داد: این درخواست از سوی اتاق بازرگانی ایران نیز مورد موافقت قرار گرفت و چندی قبل نیز در 

ای با مسئولین پارک علم و فناوری داشتیم و قرار شد هیات این زمینه و برای هماهنگی بیشتر جلسه

 .موسس این انجمن هرچه زودتر تشکیل شود

یادآور شد: اکنون در حال عضوگیری برای این انجمن و جذب اعضا هستیم تا  رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 .بتوانیم هیات موسس و هیات مدیره را تشکیل دهیم

های دانش بنیان را کاشفی ابراز امیدواری کرد بتوان تا قبل از پایان سال مجمع عمومی انجمن شرکت

 .برگزار کرد و این انجمن را تشکیل داد

های دانش بنیان جایگاه حقوقی و قانونی پیدا خواهد کرد و با این کار انجمن شرکتوی معتقد است، 

 .تواند تعامالت بیشتری با مسئولین، واحدهای تولیدی و... داشته باشدمی

های مالی و معنوی اتاق بازرگانی از رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه استفاده از حمایت

تواند های دانش بنیان میاندازی این انجمن است، تاکید کرد: از این پس انجمن شرکتراه هایدیگر مزیت

ها و مطالبات خود را در جلساتی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی حاضر شود و درخواست

 .ارائه کند

 

 شد زنی کلنگ کرمانشاه بازرگانی اتاق جدید ساختمان

آبان(  30بازرگانی کرمانشاه طی مراسمی با حضور جمعی از فعاالن اقتصادی، امروز)ساختمان جدید اتاق 

  .کلنگ زنی شد

های ساختمان جدید اتاق کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این آیین با اشاره به ویژگی

 .یم داشتهای بازرگانی غرب کشور مشابه چنین ساختمانی نخواهکرمانشاه، گفت: در تمام اتاق



 

های بازرگانی دنیا و برخی وی ادامه داد: برای احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه از اتاق

 .های برتر کشور الگو گرفتیماتاق

ای برگزار شد و اخذ به گفته عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، برای طراحی این ساختمان مسابقه

 .ال طول کشیدپروانه ساخت آن نیز حدود دو س

 و زمین مترمربع  هزار یازده بر بالغ فضای در کرمانشاه بازرگانی اتاق  کاشفی تاکیدکرد: محل جدید

 .شودمترمربع و در قالب چهار طبقه احداث می 6۸00 زیربنای

های مختلف و مجهزی برای این ساختمان در نظر گرفته شده، یادآوری کرد: فضای وی با بیان اینکه بخش

ی مجزا، سالن اجتماعات بزرگ که در کرمانشاه ویژه خواهد بود، چند سالن جلسات برای برگزاری ادار

، B2B های اقتصادی و تجاری، سالن جلساتهمزمان سمینارها و کمیته های جانبی، سالن پذیرش هیات

 .ها استمحل موزه، محل نمایشگاه و... از جمله این بخش

 .است شده دیده ساختمان این در نیز  های اقتصادی زیرمجموعه اتاقتشکلوی اضافه کرد: محل استقرار 

سال آینده بخش خصوصی  30تواند نیاز رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، این ساختمان می

 .استان را پوشش دهد

کارهای سفت کاشفی درباره برنامه زمانبندی تکمیل این پروژه نیز خاطرنشان کرد: بنا داریم ظرف یکسال 

 .برداری برسدکاری و اسکلت ساختمان تکمیل شود و کل پروژه حداکثر در مدت دو و نیم سال به بهره

میلیارد ریال اعالم کرد و افزود:  350وی اعتبار برآورد شده برای احداث ساختمان جدید اتاق کرمانشاه را 

 .شودامین مینیمی از این اعتبار اکنون تامین شده و مابقی نیز به تدریج ت

های اتاق ایران و نقدینگی خود اتاق کرمانشاه با کمک به گفته کاشفی، اعتبار این ساختمان از محل کمک

 .اعضای هیات نمایندگان تامین شده است
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 مشکل بیکاری در کشور نیازمند میلیاردها سرمایه گذاری است 

عضو اتاق بازرگانی، صنعت معدن و تجارت ایران گفت: نظام بانکی کشور معیوب است زیرا به 

  .کندبخش تولید و توسعه اقتصادی کشور کمك نمی

الریجانی رییس مجلس علیکیوان کاشفی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری کرمانشاه که با حضور 

شورای اسالمی و رضا اردکانیان وزیر نیرو در سرسرای شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهارداشت: ما 

 .امروز با ابرمشکل بیکاری در کشور روبه رو هستیم که نیازمند میلیاردها سرمایه گذاری است

 

نونی را ایجاد کرده است، گفت: امروز متاسفانه او با بیان اینکه فضای کسب و کار کشور وضعیت ناهنجار ک

سرمایه های اجتماعی ما در کشور بسیار کم است که نمونه آن را می توانیم در بحث ساماندهی سوخت 

 .مشاهده کنیم

 

با تاکید بر اینکه ما امروز می توانیم سرمایه های اجتماعی را تقویت کنیم،  اتاق بازرگانی کرمانشاهرییس 

 .وز باید مسووالن به شکلی عمل کنند که سرمایه های اجتماعی افزایش پیدا کندافزود: امر

 

کاشفی با اشاره به مشکالت قانونی پیش پای تجار و صنعتگران گفت: قانون های تجارت، بانک داری و 

 .ارزش افزوده مدت ها است که در مجلس بالتکلیف باقی مانده است

 

ا بیان اینکه کرمانشاه مسیر توسعه را پیدا کرده است، گفت: در او در بخش دیگری از صحبت های خود ب

مجلس با نگاه ویژه ای به کرمانشاه نگاه کنید؛ مردم این استان به دالیل مختلف همچون جنگ از پیشرفت 

 .جا مانده اند و نیاز به حمایت دارند

 

یین آمدن نرخ سود بانکی رییس اتاق صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این نشست گفت: پا

 .کاران یکی از مطالبات ما است تا بتوانیم به رشد اقتصادی کشور کمک کنیمگران و معدنبرای صنعت

جهانبخش شکری افزود: حاکم بودن برخی از مصوبات و قوانین قدیمی که باعث افزایش کاغد بازی می 

 .شود مانع رونق سرمایه گذاری است
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 درصد محصوالت استراتژیك کشاورزی کشور را تامین کنیم  10تا  8توانیم زیرساخت می با تامین

های بخش کشاورزی در رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است اگر زیرساخت

درصد محصوالت استراتژیک کشاورزی کشور را در آینده  10تا  ۸تواند کرمانشاه فراهم باشد این استان می

  .تامین کند

 وزیر نیروآذر( با حضور رئیس مجلس و  1۹ناصر مرادی در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که امروز )

 ۹50برگزار شد از کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری کشور یاد کرد و افزود: هم اکنون حدود 

 .تار زمین کشاورزی و حدود سه میلیون راس دام در استان داریمهزار هک

استان کرمانشاه را حدود چهار. میلیون تن اعالم کرد و یادآور  کشاورزیاو میزان کنونی تولیدات بخش 

توانیم های بیشتری را برای بخش کشاورزی فراهم کنیم میدهد اگر زیرساختشد: مطالعات نشان می

 .درصد محصوالت استراتژیک کشور را تامین کنیم 10تا  ۸افزایش دهیم و در آینده میزان تولیدات را 

رئیس شورای ملی نخود خواستار تامین اعتبارات بیشتر برای بخش کشاورزی خصوصا تسهیالت ارزان 

 .دیده شود ۹۹قیمت با بازپرداخت طوالنی شد و عنوان کرد: تقاضا داریم این مهم در بودجه سال 

ای به خرید تضمینی گندم داشت و با بیان اینکه سالهاست قیمت خرید تضمینی گندم مه اشارهاو در ادا

قیمت پایین خرید تضمینی گندم باعث شده کشاورزان  :متناسب با نرخ تورم کشور زیاد نشده، تاکید کرد

 .رغبت چندانی به کاشت این محصول مهم نداشته باشند

برای خرید گندم، اضافه کرد: تقاضا داریم با  ۹۹تومانی در بودجه سال  2200مرادی با اشاره به تعیین نرخ 

هماهنگی شورای اقتصاد نرخ منطقی تری برای خرید تضمینی گندم لحاظ شود تا کشاورزان برای کشت 

 .بیشتر این محصول ترغیب شوند و نیاز به واردات آن نداشته باشیم

تر به صنایع تبدیلی در همچنین خواستار توجه جدی اتاق بازرگانی کرمانشاهرئیس کمیسیون کشاورزی 

 .گذاری چندانی در این حوزه صورت نگرفته استحوزه کشاورزی شد که تاکنون سرمایه

مرادی معتقد است اگر صنایع تبدیلی رونق پیدا کند دیگر شاهد اشباع شدن بازار از برخی محصوالت 

 .م بودکشاورزی مانند آنچه که برای گوجه رخ داد نخواهی



 

او از معضالت بیمه محصوالت کشاورزی هم یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه بیمه محصوالت کشاورزی 

کند و این بروکراسی طوالنی دارد و به عالوه در صورت بروز خسارت آنطور که باید از کشاورزان حمایت نمی

 .رویه نیز باید اصالح شود
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 قدرشناس پایبندی کشور اتریش به تعهدات خویش هستیم 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در دیدار سفیر اتریش گفت : ما در آینده با عادی شدن شرایط 

  .قدرشناس پایبندی کشور اتریش به تعهدات خویش در راستای برجام هستیم

ها را همه کشور برجامهای آمریکا در یعهدت : بدکیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گف

 .باید محکوم کنند

آالت و ویژه در پتروشیمی، ماشینهای مهمی که بهاو گفت : اطالعاتی که از کشور اتریش داریم و قابلیت

 .تواند با انتقال تجربیات به فعاالن اقتصادی ما کمک کندتولید تین کشور دارد، می

گذاریم و آمادگی های تجاری استان کرمانشاه در اختیار شما میخوبی از ظرفیتکاشفی گفت: اطالعات 

های در دست اجرا مثل پتروشیمی چهارم و پاالیشگاه دوم و صنایع غذایی از کامل داریم برای واحد

 .تجربیات کشور اتریش استفاده کنیم

تباط اقتصادی ما با اتریش قطع نشد و رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: پس از خروج آمریکا از برجام ار

کنیم و این را از طریق ما از برقراری ارتباطات اقتصادی بیشتر با این کشور در بخش خصوصی استقبال می

 کنیمرایزن اقتصادی و سفارتخانه دنبال می

 پیش ایران لقبا در برجام در آنچه به اتریش سفیر اتریش در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت :

 ند استپایب شده بینی

هایی سفیر اتریش افزود: مشارکت اقتصادی در سطح استانی و ملی بین اتریش و ایران انجام گرفته و شرکت

 .در حوزه مشخص اقتصادی باید برای توسعه تجارت دوجانبه ورود کنند

 .است که انجام بگیردبینی شده پایبند او افزود: ارتیش به آنچه در برجام در قبال ایران پیش



 

 .های در حوزه مشخص اقتصادی باید بیشتر در معادالت اقتصادی دو کشور وارد شونداو گفت: شرکت

بندی الزم انجام های مشترک و همچنین همکاری با کرمانشاه، افزود: جمعمایر با تاکید بر توسعه همکاری

پسماند، محیط زیست و. همکاری الزم انجام خواهد گرفته و مثالً در استان کرمانشاه، در زمینه سایت 

 .گرفت

سفیر اتریش گفت: اتریش از لحاظ فناوری سبز در جهان پیشرو است و تمایل به همکاری با ایران دارد و در 

 . زمینه گردشگری نیز اهدافی برای پیشبرد اهداف اقتصادی در نظر گرفته شده است
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 قیمت گندم به دلیل افزایش نرخ تورم برای کشاورزان به صرفه نیست 

رئیس شورای عمومی نخود کشور و مسئول کمیسیون اتاق بازرگانی گفت: قیمت گندم به دلیل افزایش نرخ 

تومان  3000تومان کم است لذا تقاضا داریم حداقل به  2200تورم برای کشاورزان به صرفه نبوده و نرخ 

  .برسد

 

میلیون دام سبک در استان تولید می شود که از میان آن ها  3ناصر مرادی در جمع خبرنگاران گفت: 

میلیون تن تولیدات محصوالت کشاورزی در استان کرمانشاه  4برندهای کشوری و صادرات بین المللی و 

 .وجود دارد

 

زیرساخت های بخش کشاورزی استان باید فراهم شود و وام های کم بهره و تک رقمی به افراد  :وی افزود

درصد تولید محصوالت کشاورزی  10تا  ۸ن حوزه ارائه شود؛ بطوریکه درصورت تحقق آن فعال ای

 .استراتژیک کشور را استان برعهده می گیرد

 

 . به گفته این مسئول،استان در صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی ضعیف است

اری باالیی در این زمینه انجام نشده مسئول کمیسیون اتاق بازرگانی کرمانشاه تصریح کرد:امروزه سرمایه گذ

و لذا با اشباع شدن محصول کشاورزی در فصل های خاصی کشاورز متحمل ضرر خواهد شد. همچنین 

 .بیمه کشاورزی باید در برابر زیان کشاورز مسئول تر بوده و مقدار بیشتری به کشاورزان کمک کند
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 ایرنا
 در میزگرد ایرنا تبیین شد

 جان گرفتن تولید، یك تیر و چند نشان بزرگ

 13۹۸آذر  13

 توفیق» نوعی به تبدیل فرسا،طاقت تهدیدهای کنار در اقتصاد دشوار شرایط و هاتحریم -ایرنا -انشاهکرم

 و کسب و تولید رونق سمت به رفتن جز راهی اقتصاد نجات برای اکنون است؛ شده کشور برای «اجباری

 .نشان چند و است تیر یک این البته و نیست داخلی کارهای

 

 شرایط یک هرگز حوزه این. است رفته پایین کشور کار و کسب و تولید گلوی از خوش آب زمانی کمتر

 مدتی برای کارها و کسب و تولیدکنندگان از بخشی روز و حال گاهی. است نداشته طوالنی پایدار و مساعد

 تغییر یک با بعد مدتی اما اندسربرآورده و گرفته جان زیادی خدماتی و تولیدی واحدهای و شده خوب

 .است نشانده گِل به یا کرده غرق را آنها همه واردات و متناقض هایبخشنامه سیل اقتصادی، یا سیاسی

 

 برای یعنی نیامد؛ ترپایین 12۸ از 201۸ سال در دنیا کار و کسب شاخص گزارش آخرین در ایران رتبه

 بهتر انتخاب 127 هستند، کار و کسب اندازی راه و تولید برای جایی دنبال که خارجی گذاران سرمایه انبوه

 تاکنون آن رتبه بهترین و دارد وضعیتی چنین کرمانشاه هم کشور هایاستان بین در. دارد وجود ایران از

 .است کشور 2۸ استان اکنون اما بوده 23

 

 زیرا شده گذشته از بیشتر بسیار اخیر سال 2 یکی در داخلی وکارهای کسب و تولید به دادن رونق اهمیت

 و اولیه مواد بیشتر تامین و کرده بسیاری هایسختی دچار هم را واردات که صادرات تنها نه هاتحریم فشار

 .است شده روبرو دشواری با کاالها
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 ایران، اقتصاد نجات برای که طوری است؛ شده کشور برای اجباری توفیق نوعی به تبدیل شرایط این البته

 و است تیر یک این البته و نیست داخلی کارهای و کسب و تولید به دادن رونق سمت به رفتن جز راهی

 .نشان چند

 

 بخش هم و شودمی مقاوم هاتحریم مقابل در کشور هم شود، سرپا داخلی کارهای و کسب و تولید اگر

 ادامه از را دشمن شکبی اتفاق این. یابد می کاهش گسترده بیکاری جمله از اقتصادی مشکالت از زیادی

 و تولیدات انبوه عرضه برای بزرگ فرصتی معنای به اقتصادی مرزهای شدن باز و کند می ناامید هاتحریم

 .است داخل به ثروت و درآمد سرازیرشدن و ایرانی خدمات

 

 با هستند بزرگ و سرسخت روپیش موانع و نیست هاسادگی این به کار رسیم، می عمل مرحله به وقتی اما

 وجود موانع این برداشتن برای متعددی راهکارهای خصوصی بخش فعاالن و اقتصاددانان اعتقاد به حال این

 .دارد

 

 اتاق رییسه هیات عضو کاشفی کیوان حضور با را میزگردی زمینه این در کرمانشاه مرکز ایرنا خبرگزاری

 علمی هیات عضو الهی فتح جمال دکتر کرمانشاه، کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رییس و ایران

 مدیرکل قبادی مجتبی و رازی دانشگاه کارآفرینی استاد فرمحمدی یوسف دکتر رازی، دانشگاه اقتصاد گروه

 .خوانید می ادامه در را آن مشروح که است کرده برگزار کرمانشاه استانداری گذاریسرمایه و اشتغال

 

 عبور راهکارهای سپس بررسی استان و کشور کار کسب و تولید بخش مشکالت و موانع ابتدا میزگرد این در

 .شد مطرح کرمانشاه استان بر تمرکز محوریت با موانع این از

 

 مهمترین کنید می فکر است؟ چطور اکنون کرمانشاه استان و کشور کار و کسب و تولید روز و حال: ایرنا

 چیست؟ گرفته را آن گریبان که مشکالتی

 

 به باید کنیم بررسی را تولیدی واحدهای و کار و کسب فضای مشکالت ترین اصلی بخواهیم اگر: کاشفی

 سال 2 حدود از که کنیم مراجعه ایران کار و کسب محیط ملی پایش گزارش یعنی آن مرجع مهمترین



 

 به فصلی صورت به و آوری جمع ها استان همه اطالعات و است تهیه حال در بازرگانی اتاق توسط پیش

 .شود می منتشر تفکیک

 

 فعاالن یا تولیدی واحدهای اختیارات حوزه در که شودمی بررسی عواملی کار و کسب فضای گزارش در

 10 در ایران. است توجه مورد کشور اقتصاد کلیت به مربوط اقتصادی موانع و مباحث و نیست اقتصادی

 استان. نیست مناسبی وضعیت اصالً که دارد قرار منطقه نهم و دنیا 127 رتبه در کار و کسب فضای شاخص

 در کرمانشاه. دارد قرار کشور 2۸ رتبه در ۹۸ تابستان کار و کسب فضای وضعیت گزارش در هم کرمانشاه

 23 اخیر سال چند در استان رتبه بهترین است، نداشته خوبی جایگاه هرگز گذشته فصل پنج چهار گزارش

 کشور آخر استان پنج جمع به هم باز ها فصل سایر در و بود فصل یک به مربوط تنها که بوده کشور

 .ایم بازگشته

 

 موانع بیشترین نگیریم، نظر در ها تحریم و ارز قیمت جهش و گرانی دلیل به را اخیر استثنایی سال یک اگر

 دغدغه از که بانکی موانع و مشکالت نخست: است حوزه چند به مربوط کشور کار و کسب حوزه مشکالت و

 و مقررات و قوانین حوزه مشکالت همچنین. است کار و کسب فعاالن و تولیدکنندگان جدی های

 .است مشکالت دیگر از هم مالیاتی هایگیریسخت

 

 تامین سمت به رسان خدمات های دستگاه برخی گیری جهت و رفتار که است این دیگر اساسی مشکل

 حداکثری ستانیمالیات دنبال به اخیر سال چند در کشور مالیاتی امور سازمان نمونه عنوان به است؛ منابع

 عنوان به. است شده اقتصادی فعاالن به فشار تحمیل و غریب و عجیب راهکارهای ایجاد به منجر که است

 کارانه تومان میلیون هشت حدود او اما است تومان میلیون چهار حدود مالیاتی ممیز یک حقوق نمونه

 می داده او خود به کارانه عنوان به دریافتی مالیات از درصدی که شده گفته او به زیرا کند می دریافت

 او هدف بلکه نیست کنندگان تولید حال رعایت و عدالت دنبال به مالیاتی ممیز این که است طبیعی. شود

 .است مختلف های شکل به مالیات حداکثری دریافت

 که است ورشکسته بزرگ بنگاه یک اکنون سازمان این. دارد وجود هم اجتماعی تامین در مشکل این مشابه

 که بطوری کند دریافت بیشتری مبلغ تولیدکنندگان از است کرده تالش ترفندی هر با اخیر سال چند در

 فعالیت در مشکلی یا ایراد تا کنند می بررسی را قبل سال 10 تا و باز دوباره را گذشته هایپرونده

 راهکارها اینکه وجود با هم بانکی حوزه در. کنند دریافت را مبالغی و پیدا اقتصادی فعاالن و تولیدکنندگان



 

 های بخشنامه همچنان و نشده اجرایی هنوز اما دارد وجود کار و کسب شرایط بهبود برای مختلفی قوانین و

 .اندنشده عادالنه بانکی

 خواهد گرفتار ای چاله در کند پرداخت را خود اقساط ماه سه یا 2 فقط نتواند تولیدی واحد یک اگر اکنون

 .رود می باال تصاعدی صورت به ها جریمه و سودها زیرا کند پیدا رهایی آن از تواندنمی هرگز که شد

 

 مالیاتی امور سازمان روش که است معتقد ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیئت عضو کاشفی، کیوان

 نیست عادالنه روش این و است تولیدکنندگان از حداکثری ستانیمالیات

 

 مساعد شرایط رسدمی نظر به نیز  رسان خدمت های دستگاه هماهنگی و مجوز صدور حوزه در: ایرنا

 نیست؟

 

 این سد از عبور که داده قرار رجوع ارباب و خودش بین سامانه یک نهادی یا دستگاه هر اکنون: کاشفی

 مرحله شرکت یک ثبت. است شده تبدیل کشور کار و کسب فضای در بزرگ مشکل یک به ها سامانه

 از بسیاری در شرکت ثبت برای الزم زمان حداکثر که حالی در اما است کار و کسب هر شروع و ابتدایی

 را کار این ماه سه زیر توان نمی اما ایران در است روز سه حدود ایران همسایگان بیشتر جمله از کشورها

 های شرکت به است مجبور او بلکه نیست شدنی اقتصادی فعال خود توسط هم شرکت ثبت تازه. داد انجام

 استان بازرگانی اتاق در را کارشناس یک اکنون هم ما که طوری به کند هزینه کار این برای و مراجعه واسط

 .کنند شرکت ثبت به اقدام او کمک با بتوانند اعضا تا ایمکرده مستقر

 از کدام هر که هستند هاییسامانه دارای هم... و صادرات و واردات گمرک، سامانه جمله از ها حوزه سایر در

 متصل یکدیگر با که اند شده طراحی هم ای گونه به و هستند قطعی و خود خاص گورهای و گیر دچار آنها

 .نیستند هماهنگ و

 

 بر بشدت بازرسی و نظارتی های دستگاه توسط اخیر سال چند در هم نظارت و کنترل فضای تشدید

 سبب گاهی که کرده ایجاد نگرانی مدیران برای آنقدر که طوری به است گذاشته تاثیر مدیران عملکرد

 .شود می کار توقف و ایستایی

 

 است؟ داشته خاصی دلیل هانظارت و بازرسی افزایش: ایرنا



 

 

 پرسیده مردم از آن در که داده انجام نظرسنجی یک کشور امنیتی های دستگاه از یکی تازگی به: کاشفی

 است پرسیده بعدی سوُال در. اندداده آری پاسخ مردم از درصد ۹3 دارد؟ وجود فساد شما نظر به آیا است

 تفاوت. اندداده مثبت پاسخ درصد 12 تنها که است جالب اید؟ کرده مشاهده را فساد خودتان شما آیا که

 وجود احساس باشد داشته وجود جامعه در فساد آنکه از بیشتر که دهد می نشان پاسخ 2 این درصدی ۸1

 که شود می مورد بی گاهی و مکرر های بازرسی و نظارتی هایگیریسخت سبب فضا همین. دارد فساد

 .است مشکالت حل در ریسک پذیرش و سریع تصمیمات اتخاذ از مدیران ترس آن نتیجه

 

 فضای فعلی مشکالت و موانع اگر بینید؟ می چگونه را کار و کسب و تولید موانع شما الهی، فتح آقای: ایرنا

 پیدا وضعیتی چه کرمانشاه استان و کشور به سرمایه ورود و تولید فضای باشد، داشته ادامه کار و کسب

 کرد؟ خواهد

 

 و کسب و تولید حوزه وضعیت مدارک و اسناد با که خواندم می باره این در ای مقاله تازگی به: اللهی فتح

 و کند پیدا ادامه فعلی مشکالت اگر که بود گرفته نتیجه و کرده بررسی ۹0 تا 70 دهه از را کشور کار

 بنگاه که بود امیدوار کار و کسب و تولید آینده به توان می صورتی در تنها نشود، ایجاد هاشاخص در تحولی

 .شود مثبت تحول دچار بنگاه و کنند پیدا دست سازمانی یا فیزیکی جدید های فناوری به تولیدی های

 

 زیر صورت به اگر استان و کشور کار و کسب و تولید فضای مشکالت و موانع معتقدم من منظر این از

 .برسیم راهکارها و ها حل راه به بهتر توانیم می شود، بیان و بندی تقسیم

 

 از بخشی ریشه هرچند. است هابنگاه درون به مربوط کار و کسب و تولید فضای فعلی مشکالت از بخشی

 فعاالن توسط آنها بهبود امکان اما گرددمی بر تولیدی واحد از بیرون به هم بنگاهی درون مشکالت

 و الگوسازی آموزش، ارائه با توان می تولیدی واحد مدیریت حوزه در نمونه عنوان به. دارد وجود اقتصادی

 برد باال خصوصی بخش در را تولیدی بنگاه اداره و مدیریت دانش پیشرو و موفق های بنگاه با ارتباط ایجاد

 .کرد نهادینه و

 



 

 آن به توانمی بخش این در که است دیگری مشکل هم تولیدی هایبنگاه کار نیروی وری بهره بودن پایین

 از کشور نشین زاگرس منطقه استان پنج کار نیروی وریبهره وضعیت موجود آمارهای براساس. کرد اشاره

 و مراجعه. دارد بدتری وضعیت کرمانشاه هم نشین زاگرس هایاستان بین در و است کمتر کشوری میانگین

 از نشین زاگرس منطقه که طوری به دارد مشابهی وضعیت هم نخبه و متخصص نیروهای از گرفتن کمک

 شاخص در. دارد قرار نشین زاگرس های استان آخر رتبه در هم کرمانشاه استان و ترپایین کشوری میانگین

 مقایسه در نامطلوبی وضعیت کرمانشاه استان و زاگرس منطقه نیز، فناوری پایین سطح و سوددهی قابلیت

 .دارند کشوری میانگین با

 

 رفع برای هاییتالش بازرگانی اتاق جمله از خصوصی بخش فعاالن. است بنگاهی بین مشکالت دیگر، محور

 یکدیگر از ای واسطه کاالهای تامین به نسبت ها بنگاه همچنان اما اند داده انجام ها بنگاه بین مشکالت

 اولیه مواد تامین به نسبت کند می تولید نوشابه شیشه که تولیدی واحد یک مثالً. ندارند را الزم اطمینان

 تعطیلی به مشکل همین دلیل به فقط زیادی های بنگاه. نیست مطمئن ها بنگاه دیگر از( گرانول) آن

 .اند شده کشیده

 

 به کاشفی آقای که است بنگاهی بیرون مشکالت کار و کسب و تولید فضای مشکالت از دیگری بخش

 کار و کسب صاحبان فصل، 16 در کار و کسب فضای وضعیت از ما بررسی براساس. کردند اشاره آنها بیشتر

 بیمه باالی نرخ حکومتی، هایدستگاه در اقتصادی مفاسد که معتقدند کرمانشاه استان و زاگرس منطقه

 فضای بهبود موانع مهمترین محصوالت دولتی گذاری قیمت و کار قانون های محدودیت اجباری، های

 و کشور میانگین به نسبت بدتری وضعیت زاگرس منطقه بررسی، این براساس. است کار و کسب و تولید

 بین فاصله البته. دارد نشین زاگرس های استان دیگر به نسبت تری پایین جایگاه هم کرمانشاه استان

 تولید و کار و کسب نامطلوب فضای و نیست زیاد چندان کرمانشاه استان و زاگرس منطقه کشور، میانگین

 .دارد وجود ها استان همه در

 

 وضعیت زاگرس منطقه کار، و کسب شاخص نظر از رازی، دانشگاه اقتصاد استاد الهی فتح جمال گفته به

 زاگرس های استان دیگر به نسبت تری پایین جایگاه هم کرمانشاه استان و کشور میانگین به نسبت بدتری

 دارد نشین

 

 است؟ کشوری و یکسان کار و کسب و تولید بخش موانع و مشکالت از بسیاری ریشه یعنی: ایرنا



 

 

 ایشان، موردنظر کار و کسب محیط پایش گزارش و الهی فتح آقای بررسی مبنای رسد می نظر به: کاشفی

 تهیه گذشته سال 2 از اما است اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز سوی از شده تهیه های گزارش

 تغییراتی انجام با را گزارش این بازرگانی اتاق در هم ما. است شده سپرده بازرگانی اتاق به گزارش این

 خروجی بر فرهنگی متغیرهای تاثیر تامل قابل نکته. ایم داده گسترش را آن هاینمونه و ایم کرده تردقیق

 مختلف دالیل به کرمانشاه جمله از نشین زاگرس های استان. است کار و کسب محیط پایش گزارش

 که گرفتیم تصمیم فصل یک در. دارند اقتصادی فضای به نسبت منفی دید یک معموالً اجتماعی و فرهنگی

 به که صورت این به کنیم ایجاد استان اقتصادی فعاالن از سوال پرسیدن نحوه در کوچک تغییری

 باشند داشته آن کنار در هم کوتاهی چالش نخست، سوال جواب دریافت از پس گفتیم خود پرسشگران

 صورت در دهید، می تولیدی واحدهای به رسانی برق وضعیت به ای نمره چه پرسند می وقتی مثالً

 وجود مشکلی چه شما به رسانی خدمت زمینه در و چیست نارضایتی این علت که بپرسند او از نارضایتی

 تغییر را خود هایجواب کوتاه های چالش این از پس اقتصادی فعاالن از بسیاری که بود جالب است؟ داشته

 واقع در. کرد پیدا ارتقا کشور در پله ۹ استان کار و کسب فضای فصل آن در که طوری به دادند بهبود و

 اساتید و جمعه ائمه از فضا این بهبود در و دارد کار و کسب فضای در زیادی تأثیر فرهنگی فضای و مسائل

 .است برزمان پروسه یک آن اصالح البته و هستند آفریننقش هارسانه تا گرفته دانشگاه

 

 کرمانشاه از ها استان سایر مردم نیز و استان شرایط از کار و کسب فعاالن و مردم احساس: فر محمدی

 استان از منفی تصور دلیل به شود، انجام روزه چهار کرمانشاه در مجوز صدور حتی اگر مثالً است مهم بسیار

. شود می انجام زودتر و بهتر دیگر هایاستان در او اداری امور که کند احساس اقتصادی فعال است ممکن

 به را ها آن که شود ایجاد گذاران سرمایه در کرمانشاه استان امنیت از منفی احساس و تصور یک اینکه یا

 .کند هدایت هااستان دیگر سمت

 

 همدان یا کردستان به ادامه در اما زده کلید کرمانشاه در را خود کار که ایم نداشته گذار سرمایه کم ما: ایرنا

 .اند کرده کوچ

 

 به جدی برنامه یک استان برند برای باید و است استان برندینگ حوزه در مشکل این از بخشی: فر محمدی

 معرفی جذاب استان یک عنوان به را کرمانشاه و باشیم داشته کشور سطح در آن تبلیغ و معرفی همراه

 .کنیم



 

 

 ضعف تولیدی های بنگاه چالش مهمترین که است معتقد رازی دانشگاه کارآفرینی استاد فر محمدی یوسف

 است فروش و بازاریابی حوزه در

 

 در کار و کسب و تولید رونق موانع مهمترین شما دیدگاه از کنید؟ می فکر چه شما فر محمدی آقای: ایرنا

 چیست؟ استان و کشور

 

 های پدیده بلکه نیستند مجردی های پدیده گذاری سرمایه و تولید کار، و کسب حوزه مسائل: فر محمدی

 بهبود برای. دارند را خود خاص بازیگران که هستند اکوسیستم یک متن در متغیره چند و وجهی چند

 محیط و نهادی محیط اجتماعی، محیط: کرد تمرکز حوزه سه روی بر باید تولید و کار و کسب فضای

 .زیرساختی یا فیزیکی

 

 متغیرهای کار و کسب فضای بهبود و اشتغال توسعه در تاثیرگذار متغیرهای مهمترین من اعتقاد به

 امروز. دارد را سیاستگذار نقش و تاثیر بیشترین اداری سیاسی، متغیر در دولت. هستند اداری سیاسی،

 شده متمرکز اقتصاد روی بر شود، متمرکز نهادی زیربنایی، متغیرهای روی بر آنکه از بیش دولتی بخش

 دهه سه تجربه که حالی در شودمی گرفته نظر در وام پرداخت اشتغال ایجاد فرض پیش اکنون یعنی است

 مطلوبی خروجی است، شده تزریق وام کار و کسب و تولید فضای به که ای اندازه به دهد می نشان گذشته

 ورشکسته بیکار فرد به بیکار فرد و شده منجر ورشکستگی به ها وام برخی خروجی حتی و نیامده دست به

 .است شده تبدیل نگران و افسرده

 

 از یکی کار فرهنگ ضعف نمونه عنوان به هستند اجتماعی فرهنگی، متغیرهای حوزه این متغیرهای دومین

 عنوان به ای قبیله قومی فرهنگ همچنین. است کرمانشاه استان در اقتصادی فعالیت و تولید حوزه موانع

 .است رصد و بررسی قابل زمینه این در متغیر یک

 

 ضعف بنگاه سطح چالش مهمترین اکنون من اعتقاد به. هستند بنگاه سطح متغیرهای مهم متغیر سومین

 تجهیزات و آالت ماشین و ها زیرساخت که داریم زیادی موارد ما یعنی است فروش و بازاریابی حوزه در

. رسد می تعطیلی حتی و مشکل به فروش و بازاریابی در ناتوانی دلیل به اما است فراهم بنگاه برای بروز



 

 صورت ها بنگاه توسط کار این امروز شد می ایجاد افراد توسط کار و کسب که گذشته برخالف همچنین

 مسائل مهارت مدیریت، مهارت جمله از دارد نیاز خود خاص های مهارت به هم بنگاه مدیریت. گیرد می

 .فروش و بازاریابی و( مالی ای حرفه گری تحلیل) حسابداری و مالی

 

 متغیرهای داشت را تاثیر کمترین اتفاقاً کار و کسب فضای از ما های بررسی در البته که دیگر متغیر

 .بود مالیاتی های چالش و بانکی مشکالت مانند اقتصادی

 

 اشاره کرمانشاه استان و کشور کار و کسب و تولید حوزه در متعددی مشکالت به دوستان قبادی آقای: ایرنا

 نظر به اما است گرفته صورت هم زیادی هایتالش وضعیت بهبود و آنها مهار و کاهش برای البته که کردند

 استانداری مجموعه و دولت. نیست اقتصادی فعاالن امیدواری و رضایت مورد فعلی وضعیت رسد می

 چه و اند داده انجام را هایی اقدام چه شرایط این ارتقای و تولیدکنندگان های نگرانی رفع برای کرمانشاه

 دارند؟ کار دستور در را هایی برنامه

 

 استان و کشور کار و کسب و تولید فضای درباره شرایطی چه در ما که ببینیم باید ابتدا نظرم به: قبادی

 10۸ از دنیا در ایران کار و کسب رتبه هرگز تاکنون 2003 سال از موجود آمارهای براساس. کنیممی بحث

 هایی غفلت دلیل به متمادی سالیان طی واقع در. ایمکرده نزول هم 15۸ رتبه به گاهی و نیامده ترپایین

 مطلوبی رتبه هرگز ما مملکت، اصلی مسائل به ها توجهی بی یا اندشده مرتکب اجرایی اندرکاراندست که

 .است بوده کشور 30 تا 20 های رتبه بین در معموالً هم کرمانشاه استان. ایم نداشته زمینه این در

 

 توان و اختیار در کار و کسب و تولید حوزه مشکالت و موانع از بخشی که است توجه قابل هم نکته این

 مواد قیمت بر هم ارز نرخ است موثر ارز نرخ روی بر ها تحریم مثال. نیست هم کشور حتی گاهی و استان

 یک طول در گاهی که طوری به گذارد می مستقیم تأثیر مسوُوالن هایگیریتصمیم نیز و محصول و اولیه

 استانها در هم اختیارات از برخی البته. شود می صادر وزارتخانه یک سوی از متفاوت بخشنامه چندین ماه

 محیط پایش های شاخص از یکی عنوان به ها بانک از مالی تامین دشواری نمونه عنوان به دارد وجود

 سال 2 طی و گرفته قرار توجه مورد دولت اشتغالزایی های برنامه قالب در کرمانشاه استان در کار، و کسب

 و روستایی اشتغال محل از تسهیالت جذب در اکنون ما و است شده کشور اول رتبه کسب به منجر اخیر

 معدن و صنعت سازمان هم تولید رونق شاخص در اینکه یا. هستیم کشور اول استان اختالف با عشایری

 .دارد قرار کشوری میانگین از باالتر استان



 

 

 و کسب تسهیل کارگروه متعدد جلسات و پیگیری هماهنگی، همکاری، با استان در توان می دیگر عبارت به

 .کرد بهتر را استان کار و کسب و تولید وضعیت اشتغال، و کار

 

 ما گذشته در. است شده اندازی راه استان در گذاری سرمایه پروژه کنترل سیستم اکنون راستا این در

 مهم، کلیدی، سطح چهار در سیستم این اکنون اما نداشتیم استان اقتصادی های پروژه از دقیقی اطالعات

 می روز به اجرایی دستگاه سوی از یکبار هفته 2 هر و شده بندی دسته اشتغال نظر از کوچک و متوسط

 تا دهیم قرار مرتبط مدیران همراه تلفن روی بر افزار نرم یک صورت به را آن سال پایان تا داریم بنا. شود

 .شود نظارت و بررسی برخط و مستمر صورت به اقتصادی های پروژه همه پیشرفته روند

 

 و بهار در درصدی 3.2 بیکاری کاهش جمله از افتاده استان اقتصادی حوزه در دیگری مثبت اتفاقات

 کمدست کاهش به منجر که سوم و بیست رتبه به کشور تورم اول رتبه از استان آمدن پایین و ۹۸ تابستان

 .است شده استان در زندگی های هزینه درصدی 12

 

 سهامداری مشکل اکنون بود، مردم ناامیدی برای شاخصی و بود تفاوتیبی نمود سالها که آناهیتا پاالیشگاه

 اختصاص همچنین. شود آغاز آن احداث عملیات و منتقل االنبیا خاتم قرارگاه به است قرار و شده حل آن

 اسالم پتروشیمی و است کار دستور در کرمانشاه پاالیشگاه دوم مرحله احداث برای دالر میلیون 2۸7

 متعدد واحدهای اخیر سال 2 طی همچنین. است پیگیری حال در دالر میلیون 500 اعتبار با نیز آبادغرب

 شهرستان نازکرپ کارخانه به توانمی نمونه عنوان به اند شده سازی فعال و احیا تولید حوزه در بزرگی و

 به رسیدن حال در اکنون اما کرد می کار خود اسمی ظرفیت درصد 10 با ها سال که کرد اشاره هرسین

 .است پارچه مترمربع هزار 30 روزانه تولید و ظرفیت درصد 100

 

 عنوان به است گرفته قرار توجه مورد هم ارزش های شبکه از حمایت بزرگ، های بنگاه به توجه کنار در

 طریق از آن مالی منابع و شده آغاز ای قطعه 200 مزرعه 500 با بوقلمون تولید شبکه طرح تازگی به نمونه

 و کرمانشاه استاندار بین خوبی نامهتفاهم همچنین. است شده بینی پیش 16 ماده ب بند و برکت بنیاد

 در سال سه طی شغل هزار 15 ایجاد به متعهد ستاد این و شده منعقد( ره) امام فرمان اجرایی ستاد رئیس

 شهرستان محروم روستای 60 و احداث مسکونی واحد هزار سه حدود است قرار همچنین. است شده استان

 .دهد قرار زیرپوشش خرد مشاغل ایجاد و تقویت هدف با «سحاب» طرح قالب در را هرسین



 

 

 رونق برای خوبی اقدامات دارد تاکید کرمانشاه استانداری گذاری سرمایه و اشتغال مدیرکل قبادی مجتبی

 تغییرات است، فرهنگی مسائل جنس از کار و کسب و تولید فضای جنس چون اما شده انجام تولید به دادن

 شود می ظاهر کندی به آن در

 

 برای چندان و دهدنمی نشان استان کار و کسب و تولید فضای در را خود اقتصادی اقدامات این چرا: ایرنا

 نیست؟ ملموس مردم

 

 در تغییرات و است فرهنگی مسائل جنس از کار و کسب و تولید فضای جنس که است این آن دلیل: قبادی

 دهه یک حتی و سال چند و ماه چند محصول کنونی نامطلوب شرایط چنانچه شود می ایجاد کندی به آن

 .نیست

 

 اندازی راه استان در واحد پنجره سامانه مجوز دریافت و کار و کسب شروع شاخص اکنون نمونه عنوان به

 تر سریع و اصالح ها استعالم دریافت فرآیند آینده در و کند می پیگیری و رصد را ها استعالم همه که شده

 ۹۸ سال کار و کسب فضای پایش گزارش در را خود شاخص این که بود منتظر نباید طبعا اما شود می

 .دهد نشان

 

 خروجی. است آفرینمشکل کشور در آموزش ضعف اینکه است اشاره قابل زمینه این در دیگر موضوع یک

 کسانی گان آموخته دانش بیشتر و نیست آفرین ثروت و خالق کارآفرین، توانمند، افراد ما آموزشی نظام

 حتی و گیرند نمی قرار ها بنگاه صاحبان توجه مورد کنند می مراجعه اقتصادی بنگاه به وقتی که هستند

 واقع در. شود تولیدی بنگاه آن به ورود به موفق تر پایین بسیار باتحصیالت فردی آنها جای به است ممکن

 سوی از و است طرفه 2 موضوع این البته. شود نمی ارائه آموختگان دانش به کافی مهارت آموزشی نظام در

 نخبگان کمک با خود مشکالت حل دنبال به خدماتی و تولیدی های بنگاه صاحبان از کمی تعداد دیگر

 و قدیمی های فناوری از استفاده بر اصرار تبلیغات، و برندینگ بازاریابی، ضعف همچنین. روندمی دانشگاهی

 .است تولید حوزه مشکالت دیگر از تولیدی بنگاه مدیریت و ایجاد بودن تخصصی موضوع به توجهی بی

 



 

 است گرفته صورت اقتصادی فضای بهبود برای استان مدیران مجموعه سوی از زیادی های تالش: کاشفی

 کرمانشاه استاندار هشت با تاکنون من اما شود انجام دیگری متعدد اقدامات باید و نیست کافی که هرچند

 مشاهده استانداری فعلی مدیران در فضا بهبود برای الزم فعالیت و جوش و جنب معتقدم و امکرده همکاری

 که است تداوم و استمرار صورت در اقدامات و ها تالش این نتیجه که داشت توجه باید حال این با. شود می

 .رسد می ملموس و مطلوب نتیجه به

 

 توجه مورد کرمانشاه استان و کشور کار و کسب و تولید فضای هایچالش و مشکالت مهمترین تقریباً: ایرنا

 مدیران و کرد باید چه مشکالت کاهش کم دست و موانع این از عبور برای شما نظر به. گرفت قرار اشاره و

 بگیرد؟ جان ما تولید تا بروند مشکالت کدام سراغ به ابتدا باید مربوطه مسوُوالن و

 

 اما کنند پیگیری و تالش خود حوزه در شرایط بهبود برای متولیان و مسووالن همه باید معتقدم: کاشفی

 قوای تردید بی. است حاکمیت مختلف ارکان بین همبستگی و پیوند ایجاد اقدام، ترین اصلی و ترینمهم

 باید استان سطح در دادگستری و استانداری مجلس، نمایندگان مجموعه و کشور سطح در گانه سه

 شود نمی زیرا. باشند داشته را واحد گیریجهت یک باید دادگستری و استانداری ویژه به باشند؛ هماهنگ

 آن دیگر سوی از اما کند کار و کسب و تولید موانع رفع و کارگشایی مامور و ترغیب را مدیران استاندار

 توجه با استان کنونی شرایط معتقدم من البته. باشد نظارتی های سازمان به روزانه پاسخگویی نگران مدیر

 مشکالت به آشنا کرمانشاه بومی هایچهره از که استان دادگستری راس در زاده توسلی دکتر حضور به

 یک عنوان به تواند می که است استان مسوُوالن بین هماهنگی و تمرکز برای فرصت بهترین است، استان

 .کند عمل استان کار و کسب تولید فضای برای دهنده شتاب

 

 24 حدود کشور در. ایم نفهمیده خوبی به را استان هایظرفیت هنوز ما که است این دیگر مهم نکته

 بازرگانی اتاق در ما هایبررسی اما گیرد می صورت فعالیت آنها در و است شده شناسایی تولید زنجیره

 ورود ها زنجیره این از برخی به ابتدا از نباید که است حاکی نظام مصلحت تشخیص مجمع همکاری با ایران

 طبعاً و دارد دنیا روز فناوری به خاصی چسبندگی یک که است صورتی به آنها تولید جنس زیرا کردیممی

 دنبال به که نیست مصلحت و منطقی است، بوده مواجه دشمنان فشار و تحریم با دهه چهار که کشوری در

 ناتوان آن در نو هایفناوری آوردن و قطعات تامین در که خودروسازی نمونه عنوان به برود؛ ها زنجیره این

 .ایم شده دچار کنونی نامطلوب شرایط به و هستیم

 



 

. داریم را الزم ظرفیت تولید هایزنجیره این از یک کدام در که کنیم بررسی باید ما نیز کرمانشاه استان در

 و مطالعات تاکنون البته کنیم کار تولیدی های طرح و ها پروژه روی بر استان های مزیت براساس باید

 پرش سکوی که طوری به است مشخص استان کلی های مزیت و شده زمینه این در زیادی هایپژوهش

 و داریم مطلوبی وضعیت آبی منابع نظر از که این ویژه به رسد می نظر به کشاورزی حوزه استان اقتصادی

 مزیت و آبی بزرگ منابع این از نباید. است شده اجرا استان در گرمسیری سامانه مانند بزرگی های طرح

 .دارد مسوُوالن اراده و واحد گذاری سیاست فکر، اتاق به نیاز هم فرصت این از استفاده. شد غافل بزرگ

 

 کمتر شاید و دارد وجود مطلوبی وضعیت استان و کشور در بزرگ صنعتی واحدهای در گرچه چنینهم

 دارای بزرگ واحدهای این که بدانیم باید اما باشد داشته وجود بزرگ صنعتی واحد تعداد این با کشوری

 واحدهای و خدمات حوزه در اما داشت انتظار آنها از سقف این از بیش تواننمی و هستند اشتغالزایی سقف

 .دارد وجود اشتغال از دنیایی خدماتی

 

 70 تا 60 که بزرگی زنجیره. ماست اصناف گرفته قرار غفلت مورد استان در که هایی حوزه از دیگر یکی

 تواند می شود اندازی راه آنها تولیدی واحدهای و شوند ساماندهی اگر است داده جای خود در را واحد هزار

 مهمترین خدمات و گردشگری تجارت، کشاورزی، که معتقدم من. کند متحول را استان اقتصادی وضعیت

 در را خوبی اتفاقات تواندمی گیرد صورت آنها درباره الزم گذاریسیاست اگر و هستند استان های مزیت

 .بزند رقم اقتصاد حوزه

 

 مختلف ارکان بین همبستگی و پیوند ایجاد تولید، رونق شرط پیش ترینمهم دارد اعتقاد کاشفی کیوان

 است حاکمیت

 

 نسبت کرمانشاه استان و کشور در خدمات حوزه در شغل و ثروت تولید وضعیت موجود آمارهای طبق: ایرنا

 از زمینه این در متعددی هایظرفیت و هامزیت ما که حالی در است ترپایین بسیار جهانی میانگین به

 وضعیت بهبود برای موجود راهکارهای مهمترین کنید می فکر! اللهی فتح آقای. داریم کرمانشاه در جمله

 چیست؟ استان در خدمات حوزه در جمله از آفرینی ثروت و کار و کسب و تولید

 



 

 قوای آنها از یکی دارد؛ رکن چهار اقتصاد این که معتقدند دنیا بنیان دانش اقتصاد نظران صاحب: الهی فتح

 گاهی که حالی در دهد انجام مجریه قوه باید را کارها همه که است این تلقی ما کشور در. است گانه سه

 متاسفانه اما است تر پررنگ بسیار تولید و کار و کسب حوزه در انگیزشی فضای ایجاد در قضا دستگاه نقش

 .است شده غفلت ظرفیت این از گذشته در

 

 باید که هستند مذهبی و فرهنگی نهادهای سوم رکن و کارها و کسب و خصوصی فضای مجموعه 2 رکن

 و ها دانشگاه هم فضا این آخر رکن.کنند ورود تولید در اطالعات و دانش افزایش اهمیت تبیین زمینه در

 .شودنمی محقق بنیان دانش اقتصاد بلرزد، پایه چهار این از کدام هر. هستند علم تولید مراکز

 

 باید تولید و اقتصاد فضای هایواسطه اتفاقاً نیست گری واسطه معنای به خدمات. خدمات حوزه درباره اما

 توجه و حمایت مورد باید است آفرین ثروت بسیار که تولید کننده پشتیبانی خدمات اما برسد حداقل به

 .گیرد قرار

 

 17 تنها نمونه عنوان به. است خدمات حوزه به مربوط یافته توسعه کشورهای اقتصاد درصد ۸0 از بیش

 با کشور این اما است کشاورزی بخش در درصد چهار تا سه و صنعت بخش در آمریکا اقتصاد از درصد

 .است داده نفوذ دنیا تمام در را خود کشاورزی و صنعت بخش خدمات، درصدی ۸0 پشتوانه

 

 است شده غفلت آن از اما است آفرین ثروت بسیار خدمات بخش: الهی فتح جمال

 

 درصد ۸0 به فعلی درصد 50 حدود از را کرمانشاه استان و کشور خدمات بخش ارتقای ظرفیت ما آیا: ایرنا

 داریم؟

 

 ایجاد و خدمات توسعه فضای استارتاپی، کارهای و کسب آمدن و بنیاندانش اقتصاد توسعه. بله: کاشفی

 میزان نظر از را خدماتی کارهای و کسب از بعضی ما. است داده افزایش شدت به را بخش این در ثروت

 که شد روشن و کردیم مقایسه صنعتی های بنگاه برخی با استان در درآمد و گذاری سرمایه اشتغال،

 آن مشکالت بارها که حالی در است صنعتی واحدهای برابر 12۸ تا حتی خدماتی واحدهای برخی وریبهره



 

 یک حتی خدماتی واحد اما شده پیگیری و بررسی استان کار و کسب تسهیل ستاد در صنعتی واحدهای

 .است نکرده دریافت تسهیالت هم ریال

 

 است؟ خدماتی واحدهای چه منظورتان: ایرنا

 

 .است خدمات این دوره االن... و ها شاپ کافی ها، رستوران ها، قنادی برخی مثال: کاشفی

 

 طور همین بله: الهی فتح.است شده غفلت آن از اما است توجه قابل نیز بندی بسته حوزه های ظرفیت: ایرنا

 فنی های هایمشاوره بازاریابی، اطالعات، فناوری بندی، بسته مانند خدمات همین پشتوانه با آمریکا. است

 .کند حاکم دنیا بر را خود کشاورزی و صنعت که است توانسته... و بیمه بانکی، خدمات مالی، و

 

 چگونه کار و کسب و تولید رونق حوزه در کرمانشاه استان حرکت سرعت و مسیر! فرمحمدی آقای: ایرنا

 کنید؟ می مشاهده مساعد را گیری جهت شما آیا است؟

 

 تولید بخش توسعه برای ما تکاپوی و باتالش همزمان که باشیم داشته نظر در را نکته این باید: فر محمدی

 به. دارد وجود زمینه این در جدی رقابت یک و هستند تالش حال در نیز هااستان سایر کار، و کسب و

 عمل تر ضعیف درصد 17 همدان استان به نسبت بیکاری کنترل در گذشته سال 10 در ما نمونه عنوان

 در کرمانشاه بیکاری نرخ اما کرده پیدا کاهش درصد ۹ یا ۸ همدان استان در بیکاری نرخ یعنی ایم کرده

 منفی همدان با مقایسه در مدت این در ما مدیریتی نظام عملکرد واقع در است؛ شده اضافه حدود همین

 .است بوده یکسان استان 2 هر برای کشوری مشکالت که حالی در است بوده درصد 17

 

 و مشکل باید همه از پیش اینکه است الزم ما حرکت و پیشرفت به دادن سرعت برای که مهمی نکته

 راهبرد که بفهمد و برسد زمینه این در مشترک درک یک به استان مدیریتی نظام و بشناسیم را مسئله

 .نکنیم عمل واکنشی صورت به هرگز اما چیست کرمانشاه توسعه

 



 

 صورت این در. مشترک مفاهیم تصویب به منجر نیز اجماع و شود می اجماع موجب مشترک درک این

 در را همدیگر قضایی دستگاه تا اجرایی هایدستگاه و خصوصی بخش و دانشگاه از مختلف های بخش

 اما شده انجام استان آمایش سند تدوین و تهیه با کار این زیربنای البته. کنیم می یاری اهداف پیشبرد

 .باشد داشته هایی بازبینی و اصالح به نیاز نیز سند این است ممکن

 

 زیربنای آموزش اقتصاد علم بزرگان اعتقاد به زیرا شود گرفته جدی بسیار آموزش باید اینکه دیگر مهم نکته

 یعنی است تربیت مفهوم ما منظور بلکه نیست تئوری آموزش صرفا اینجا در آموزش از منظور. است توسعه

 داشته اهمیت او برای جمعی خیر باشند، بلد را جمعی کار کنند، درک را توسعه مفهوم که افرادی تربیت

 متخصص نیروی کمبود و چالش به توجه با اکنون نمونه عنوان به... و بگذارد احترام زیست محیط به باشد،

 های مهارت فراگیری برای را مستعد گان آموخته دانش از تعدادی توانیم می استان در بازاریابی و پخش

 و پگاه مانند بازاریابی و فروش حوزه در موفق های شرکت به سال یک یا ماه 6 مدت به بازاریابی و فروش

 .کنیم اعزام گلرنگ

 

 یک به آن مدیریتی نظام باید ابتدا کرمانشاه استان کار کسب و تولید شکوفایی برای: فر محمدی یوسف

 برسد مشترک نگاه و درک

 

 استانداری. شد مطرح استان کار و کسب و تولید رونق برای زیادی های ایده و پیشنهادها قبادی آقای: ایرنا

 بردارد؟ تواند می های گام چه زمینه این در دولت نماینده عنوان به کرمانشاه

 

 به توجه با اما هستند حل قابل استان در مشکالت از بسیاری که دارد وجود کلی تصور یک: قبادی

 بررسی در استان های بانک اختیارات سقف نمونه عنوان به. ندارد واقعیت تصور این فعلی تمرکزگرایی

 آن کند، عبور تومان میلیارد 6 یا پنج از بنگاه یک درخواستی تسهیالت اگر و است محدود بسیار ها پرونده

 واقع در. برد می زمان ها ماه هم فرآیند این که شود ارجاع تهران به بررسی برای باید بانکی پرونده

 .است کرمانشاه استان جمله از ها استان مشکالت از یکی اجرا و گیریتصمیم در تمرکزگرایی

 

 از پس که داشتم تسهیالتی خودم من. هستند پرونده دهنده تشکیل فقط استان هایبانک از خیلی: کاشفی

 فهمیدم که بود آنجا کنم؛ مراجعه تهران به آن پیگیری برای گرفتم تصمیم استان در معطلی ماه چندین



 

 پرداخت مشکل زود خیلی مرکز، کارشناس با کوتاهی رایزنی از پس زیرا شود نمی باز استان در من کار گره

 .شد حل تسهیالت

 

 برنامه و مدیریت سازمان که بدانیم است الزم اما کردند اشاره آن اهمیت و خدمات حوزه به دوستان: قبادی

 نادیده را خدمات بخش تقریباً کند می مشخص را مختلف هایرسته یارانه 1۸ تبصره الف بند وقتی ریزی

 که هایی استان در که است این مشکل این راهکار. گیرد می را یارانه کمترین گردشگری حوزه یا گیردمی

 این که استانهایی در و شود گرفته نظر در آنها برای بیشتری اعتبار است، ظرفیت گردشگری و خدمات

 .شود حمایت ها مزیت سایر از است، کمتر ظرفیت

 

 بکنیم؟ توانیم می چه استان در: ایرنا

 

 در مجلس نمایندگان دادگستری، استانداری، مجموعه بین کلمه واقعی معنای به وحدت که معتقدم: قبادی

 اکنون هم وحدت این خوشبختانه که است ضروری فقیه ولی نماینده و ها دانشگاه خصوصی، بخش استان،

 .دارد وجود ها بخش بیشتر در کرمانشاه استاندار نیت حسن و باهمت

 

 استان در را سرامیک و کاشی کارخانه یک احداث فرآیند چینی گذارسرمایه یک تازگی به مثال عنوان به

. کرد صادر را آن تاسیس جواز روز نصف یک در استان معدن و صنعت کل اداره. است کرده آغاز کرمانشاه

 دلیل به اما گشتیم را کشور هایاستان از بسیاری: گفت ما به کرمانشاه انتخاب علت درباره گذار سرمایه این

 از دیگر مثال. کردیم انتخاب را اینجا خصوصی، بخش از کرمانشاه استان مدیران و مسووالن همه حمایت

 است بر زمان آن مجوز صدور طبعاً که راسی هزار سه گاوداری یک ایجاد طرح اینکه ها دستگاه هماهنگی

 .ایم رسانده اصولی موافقت به روز 10 در تنها

 

 و مساعد فضای استان مدیران مجموعه های تالش و هماهنگی به توجه با که معتقدم من مجموع در

 .است کرمانشاه انتظار در بهتری شرایط

 

 کنید می فکر شما. کردند جامعه و دانشگاه ضعیف ارتباط به ای اشاره بحث از بخشی در قبادی آقای: ایرنا

 کجاست؟ کار و کسب و تولید حوزه در ویژه به جامعه با دانشگاه ارتباط گیر



 

 

 و شود می تعریف ها دانشگاه حوزه در عرضه از بخشی دارد؛ تقاضا و عرضه طرف 2 موضوع این: الهی فتح

 نمونه عنوان به. گیرد می صورت که دارد تقاضایی به بستگی شود عرضه هم محتوایی و دانش چه که این

 هزار 110 از بیش آن پی در که شد تبدیل مقاله تولید به کشور عالی آموزش نظام دغدغه پیش سال چند

 10 دوره یک طی آن نتیجه در و افتادند مقاله انتشار و تولید دنبال به کشور هایدانشگاه علمی هیئت عضو

 عضو و ام داشته اجرایی تجربه هم که من اعتقاد به اما شد برابر پنج کشور المللی بین مقاالت تعداد ساله

 باعث است ممکن حتی و است نکرده کشور مسائل حل به کمکی مقاالت این هستم دانشگاه علمی هیئت

 .باشد شده یافته توسعه کشورهای مشکالت حل

 

 توانمی نیز عرضه طرف درباره. کند می ایجاد آن برای کشور که است تقاضایی تابع دانش عرضه واقع در

 بر آنها از بسیاری تاکید حالت بهترین در و کنند نمی تولید دانش علمی هیئت اعضای همه اوالً که گفت

 دانش تولید سمت به دانشگاهیان ترغیب برای الزم زمینه فرهنگی انقالب عالی شورای نیز و است آموزش

 آیین با رازی دانشگاه در خود اختیارات حیطه در ما البته. است نکرده ایجاد را کشور معضالت حل برای

 متصل اجرایی هایحوزه به که کنیم ترغیب را علمی هیئت اعضای که ایمکرده تالش مختلف های نامه

 تا البته. کنیم می جدا آموزش حوزه از آنقدر را خود همکاران چرا شویم می متهم گاهی که طوری به شوند

. آیند نمی دانش تقاضای دنبال به آنان نشود ایجاد تولیدی های بنگاه در وریبهره افزایش انگیزه که زمانی

 خصوصی بخش مدیران از بخشی که کند می ایجاب انگیزشی ساختار که نیست انکار قابل هم موضوع این

 انگیزه طبعاً و کند تضمین را آنها سود تواند می کار این که باشند معتقد و رانتی منابع به دستیابی دنبال به

 .باشند نداشته فناوری و اطالعات و دانش وریبهره افزایش دنبال رفتن برای ای

 

 های بخش با ارتباط ایجاد برای ها دانشگاه سوی از مبارک رویکرد یک البته اخیر سال چند در: کاشفی

 فکری هم برای دانشگاهیان سوی از هفته هر گاهی ما و است شده ایجاد صنعت جمله از جامعه مختلف

 نشست و دیدار چندین کرمانشاه صنعتی دانشگاه رئیس اختری آقای با نمونه عنوان به. شویم می دعوت

 نظر به اما ایم داشته کار و کسب و تولید حوزه مسائل حل به دانشگاهیان ورود زمینه ایجاد برای مشترک

 اجرایی هایدستگاه نقش و وظیفه و مشخص آن افق که هستیم راه نقشه و ساختار یک نیازمند ما من

 یک در کرمانشاه در بار اولین برای تواند می کار این. باشد روشن کار و کسب و تولید فعاالن و دانشگاهیان

 و کسب و دانشگاه بین هماهنگی و پیوستگی این اکنون اینکه ویژه به شود آغاز ساله پنج تا سه برنامه

 .است گیری شکل حال در استان کارهای



 

 

 و شده ابالغ ما به تابستان از ها دانشگاه علمی هیئت اعضای مطالعه فرصت گذراندن نامه آیین: الهیفتح

 دانشگاه سمت از عرضه اکنون واقع در. کنند فعالیت خصوصی بخش و اجرایی کارهای در ماه 6 باید اعضا

 هیئت اعضای فعالیت و جذب زمینه که هستیم خصوصی بخش از دسته آن دنبال به ما و دارد وجود اکنون

. شود می پرداخت دانشگاه خود توسط مدت این در هم علمی هیات اعضای حقوق. باشند داشته را علمی

 کامپیوتر گروه همکاری با ای حرفه نویس برنامه هزار آموزش آن و شده شروع هم دیگر خوب اتفاق یک

 .است اتمام حال در آن دوره اولین و است کرمانشاه استانداری اقتصادی معاونت و رازی دانشگاه

 

 و کنیم می عمل ضعیف مواقع برخی در خصوصی بخش عنوان به ما که است درست هم این بله: کاشفی

 .شویم تر فعال دانشگاه با همکاری در که است الزم

 

 اند؟ کرده برقرار ارتباط جامعه و دانشگاه بین چگونه پیشرفته کشورهای: ایرنا

 

 دیگر کشورهای در کار و کسب و تولید حوزه با دانشگاه ارتباط نحوه درباره زیادی مطالعات ما: کاشفی

 بیشتر در. است ناهمخوان ما کنونی وضعیت با و متفاوت آنها از بسیاری شیوه و روش اما ایم داشته

 کارخانه مثالً کنند می دانشگاه تاسیس به اقدام خود که هستند تولیدی هایبنگاه این پیشرفته کشورهای

 مدل یک. است کرده دانشگاه تاسیس به اقدام خودش نیروهای ارتقای و آموزش برای آلمان هایدلبرگ

 سمت به بازرگانی های اتاق آن در که است اجرا حال در امارات و مالزی ترکیه، مانند کشورهایی در دیگر

 بازرگانی اتاق از ایران بازرگانی اتاق نماینده عنوان به من که بازدیدی در. اندکرده حرکت دانشگاه احداث

 دانشگاهی تنها و نداریم دانشگاه ورودی آزمون ترکیه در که هاستسال گفتند آنجا مسئوالن داشتم ترکیه

 قطعی جذب معنی به آن به ورود زیرا است بازرگانی اتاق دانشگاه است، آزمون دادن نیازمند آن به ورود که

 صورت به یکسال لیسانس ساله پنج دوره در دانشگاه این دانشجویان. است کار و کسب و تولید حوزه در

 .گرفتند می فرا دوره این در نیز را دیگر زبان یک انگلیسی بر عالوه باید و داشتند آموزی مهارت عملیاتی

 یک خارجی زبان 2 بر تسلط و عملیاتی کار سابقه سال یک با لیسانس آموخته دانش یک که است طبیعی

 بود؛ جالب هم اتریش بازرگانی اتاق دانشگاه. ماند نخواهد بیکار هرگز که شودمی محسوب ماهر کار نیروی

 یک دانشگاه اول طبقه در. بود خاص کار و کسب یک مخصوص آن طبقه هر که طبقه 12 ساختمان یک

 و ماساژ به مربوط خدمات فراگیری و آموزش مشغول آن در نفر 500 حدود شاید که بود بزرگ سالن

 فناوری دانشجویان برای دیگر طبقه آشپزی، دانشجویان به مربوط طبقه یک. بودند... و ناخن آرایش



 

 ساله سه دوره یک نیز گردشگری رشته دانشجویان. خدماتی های مهارت سایر طور همین و اطالعات

 باید و دیدند می آموزش دوبی در هم سال یک و شانگهای در سال یک وین، در آن سال یک که داشتند

 .گرفتند می فرا هم را کشورها این زبان

 

 

 

 عضو اتاق بازرگانی ایران: نظام بانکی معیوب است

 

 13۹۸آذر  1۹

عضو اتاق بازرگانی، صنعت معدن و تجارت ایران گفت: نظام بانکی کشور معیوب است زیرا  -ایرنا -کرمانشاه

  .کندولید و توسعه اقتصادی کشور کمک نمیبه بخش ت

الریجانی رییس مجلس کیوان کاشفی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری کرمانشاه که با حضور علی

 ما: اظهارداشت شد، برگزار استانداری دولت شهدای شورای اسالمی و رضا اردکانیان وزیر نیرو در سرسرای

 .وبه رو هستیم که نیازمند میلیاردها سرمایه گذاری استر کشور در بیکاری ابرمشکل با امروز

وی با بیان اینکه فضای کسب و کار کشور وضعیت ناهنجار کنونی را ایجاد کرده است، گفت: امروز متاسفانه 

سرمایه های اجتماعی ما در کشور بسیار کم است که نمونه آن را می توانیم در بحث ساماندهی سوخت 

 .مشاهده کنیم

تاق بازرگانی کرمانشاه با تاکید بر اینکه ما امروز می توانیم سرمایه های اجتماعی را تقویت کنیم، رییس ا

 .افزود: امروز باید مسووالن به شکلی عمل کنند که سرمایه های اجتماعی افزایش پیدا کند

ک داری و کاشفی با اشاره به مشکالت قانونی پیش پای تجار و صنعتگران گفت: قانون های تجارت، بان

 .ارزش افزوده مدت ها است که در مجلس بالتکلیف باقی مانده است

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه کرمانشاه مسیر توسعه را پیدا کرده است، گفت: در 

 پیشرفت از جنگ همچون مختلف دالیل به استان این مردم مجلس با نگاه ویژه ای به کرمانشاه نگاه کنید؛

 .مانده اند و نیاز به حمایت دارند جا

رییس اتاق صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این نشست گفت: پایین آمدن نرخ سود بانکی 

 .کاران یکی از مطالبات ما است تا بتوانیم به رشد اقتصادی کشور کمک کنیمگران و معدنبرای صنعت

https://www.irna.ir/news/83589622/عضو-اتاق-بازرگانی-ایران-نظام-بانکی-معیوب-است


 

ات و قوانین قدیمی که باعث افزایش کاغد بازی می جهانبخش شکری افزود: حاکم بودن برخی از مصوب

 .شود مانع رونق سرمایه گذاری است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایسنا
 12:5۸/  13۹۸ آذر 6/  چهارشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۹060410۸: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :بنزین قیمت اصالح به اشاره با کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 نیست منطقی خدمات و کاالها برخی قیمت افزایش از جلوگیری

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، بعد از افزایش قیمت بنزین، باال رفتن ایسنا/کرمانشاه 

ناپذیر است و اینکه بخواهیم جلوی هرگونه افزایش قیمت را بگیریم، قیمت برخی کاالها و خدمات اجتناب

  .منطقی نیست

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اصالح قیمت بنزین، گفت: افزایش قیمت بنزین 

ناپذیر بود و واقعا با این قیمت و اختالف حدود شش برابری که با برخی کشورهای همسایه داشتیم، اجتناب

 .ادامه مسیر ممکن نبود

کرد داد و هم کشور را دچار زیان میملی را هدر میهای وی اظهار کرد: روند قبلی قیمت بنزین هم سرمایه

 .گرفتو به هر حال باید اصالحی در قیمت بنزین صورت می

های انرژی مانند گازوئیل که رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه بنزین نسبت به سایر حامل

قیمت کاالها دارد، یادآور شد: با این مستقیم به حوزه حمل و نقل مرتبط است تاثیر کمتری در افزایش 

 .وجود افزایش قیمت بنزین هم تاثیرات خود را در بازار خواهد داشت

های قبل و همچنین تجربه دیگر کشورها در اصالح قیمت کاشفی عنوان کرد: آنچه که تجربه سال

اهد بود، یک نوع تاثیر دهد این است که تاثیر گرانی بنزین در بازار دو نوع خوهای انرژی نشان میحامل

 .ناشی از مسائل روانی و نوع دیگر تاثیر واقعی است که بر برخی کاالها و خدمات خواهد داشت



 

وی با اشاره به اینکه اکنون این دو تاثیر تا حدودی با هم خلط شده است، افزود: باید این دو بخش را از هم 

 .جدا کنیم و تاثیر هر بخش به صورت مجزا مشخص شود

گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت در برخی کاالها و  به

 اکنون داشت، دیگری قیمت قبل هفته دو تا که نقلی و حمل ناوگان طبیعتا و است  ناپذیرخدمات اجتناب

 .دهد ارائه قبل قیمت با را خود خدمات بنزین قیمت برابری سه افزایش با تواندنمی

هایی به منظور هایی که وجود دارد نشستها و تشکلکاشفی یادآور شد: در این بخش الزم است با انجمن

 .تعیین قیمت منطقی بر اساس کار کارشناسی و آنالیز دقیق، برگزار شود

ود، هایی که واقعا متاثر از گرانی بنزین است باید اجازه افزایش قیمت داده شوی با بیان اینکه در بخش

هایی نیز تاکید کرد: البته این افزایش باید به میزان منطقی و متناسب با افزایش قیمت بنزین باشد و نظارت

 .در کنار آن اعمال شود

های ناشی از جو روانی، باید رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، در بخش افزایش قیمت

 .ها تشدید و جلوی تخلفات گرفته شودنظارت

هایی ها و انجمنتوان از ظرفیت تشکلکاشفی با بیان اینکه تفکیک این دو حوزه کار دشواری نیست و می

 بینانه قیمتروز توافقات را برای افزایش واقع 15تا  10توان در مدت که داریم استفاده کرد، افزود: می

 .برخی کاالها و خدمات صورت داد

 و ندانست منطقی کار را شکل یک به خدمات و کاالها همه برای قیمت افزایش  کاشفی جلوگیری مطلق از

 .های قیمتی عجیب و غریبی داشته باشیمها و تکانش قیمتافزای رسدنمی نظر به البته: کرد عنوان

ها شاهد کاهش تقاضا وی با بیان اینکه خود بازار مکانیسم خودتنظیمی دارد و با افزایش شدید قیمت

 .های شدید قیمتی کم استت: از همین رو امکان جهشخواهیم بود، گف

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه در جریان افزایش قیمت بنزین آن چیزی که 

های متعدد و متناقضی بود که از سوی مسئولین بیشتر از گرانی بنزین مردم را اذیت کرد بالتکلیفی و پالس

کردند هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، ود: در شرایطی که برخی مسئولین اعالم میشد، افزارسال می

 .ها استبینیم سیر صعودی قیمتاما آنچه در عمل در بازار می

هایی که نیاز است افزایش قیمت داشته باشند، با وی معتقد است، باید به شیوه واقع بینانه درباره بخش

 .نیز خواهد پذیرفتمردم صحبت کنیم و حتما جامعه 



 

به گفته کاشفی در موضوع اصالح قیمت بنزین آنچه که زمینه نارضایتی مردم را هم فراهم کرد این بود که 

 .از قبل با مردم درباره افزایش قیمت بنزین صحبت نشد

 

 

 10:3۸/  13۹۸ آذر 1۸/  دوشنبه     

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۹1۸13053: خبر کد    

 501۸0:  خبرنگار    

 کرد اعالم نخود ملی شورای رییس

 کشور در پاییزه نخود کشت زیر سطح چشمگیر افزایش

ایسنا/کرمانشاه رییس شورای ملی نخود ایران از افزایش چشمگیر و چند برابری سطح زیر کشت نخود 

  .پاییزه در کشور در سال زراعی جاری خبر داد

با اشاره به افزایش چشمگیر سطح زیر کشت نخود پاییزه در کشور در ناصر مرادی در گفت و گو با ایسنا، 

هزار هکتار از اراضی کشور به  120تا  100شود امسال بین سال زراعی جاری، اظهار کرد: پیش بینی می

 .کشت نخود پاییزه اختصاص پیدا کند، هرچند احتمال کشت بیشتر این محصول هم وجود دارد

هزار هکتار از اراضی سراسر کشور به کشت  40نخود ایران، سال گذشته حدود  به گفته رئیس شورای ملی 

 .پاییزه و انتظاری نخود اختصاص پیدا کرده بود

مرادی با بیان اینکه استان کرمانشاه از نظر سطح زیر کشت و تولید نخود در کشور رتبه نخست را دارد، 

 .هزار هکتار برسد 65تا  60ن استان به پیش بینی کرد: امسال سطح زیر کشت نخود پاییزه در ای

هزار هکتار بود  20مرادی اضافه کرد: سال گذشته سطح زیر کشت نخود پاییزه و انتظاری استان کرمانشاه 

 .شود امسال این میزان سه برابر شودکه پیش بینی می

های به ویژه استان هارئیس شورای ملی نخود ایران ادامه داد: امسال سطح زیر کشت نخود در دیگر استان

ولید نخود کشور ت هایقطب که غربی همچون کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و لرستان 



 

هستند هم افزایش چشمگیر و چند برابری خواهد داشت، ضمن اینکه کشت نخود پاییزه در برنامه برخی از 

 .استان مرکزی قرار گرفته استاند، مثل استانهای دیگری هم که تاکنون کشت نخود نداشته

شود، گفت: هزار هکتار نخود بهاره و پاییزه در کشور کشت می 550تا  520مرادی با بیان اینکه ساالنه بین 

 .کندامسال احتماال یک پنجم سطح زیر کشت نخود کشور به کشت پاییزه اختصاص پیدا می

هزار تن عنوان و  270ته به طور میانگین حدود مرادی میزان تولیدات ساالنه نخود کشور را در سنوات گذش

 .هزار تن برسد 300برآورد کرد: امسال میزان تولید نخود کشور به بیش از 

زدگی بوده، وی ادامه داد: نخود پاییزه در مقایسه با نخود بهاره دارای مزایایی همچون مقاومت به آفت برق

مراتب باالتر از کشت بهاره نخود است. عالوه بر اینها  ضمن اینکه متوسط عملکرد مزارع نخود پاییزه هم به

 .دهدکشت نخود پاییزه کامال مکانیزه است و همین موضوع کشاورزان را به سوی این کشت سوق می

این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: هرچند نخود در مقایسه با دیگر محصوالت 

به دلیل اینکه محصول اصلی در تناوب با گندم است، لذا این کشت  تری دارد، اماکشاورزی قیمت پایین

 .آیدهای اصلی در تناوب با گندم به حساب مییکی از کشت

  

آذر  15آبان تا  15مرادی سپس با بیان اینکه بهترین زمان کشت نخود پاییزه، فاصله زمانی یک ماهه بین 

شود که البته ممکن است کشت نخود کاشته می است، گفت: بعد از این زمان نخود به صورت انتظاری

 .انتظاری به اندازه کشت نخود پاییزه خوب و پرعملکرد نباشد

مرادی در پایان بهترین زمان برای کشت پاییزه نخود را بعد از وقوع بارندگیهای موثر که به اصطالح محلی 

 .شود، عنوان کردگفته می "پــَله"به آن 

 

 

 

 

 21:13/  13۹۸ آذر 1۹/  شنبهسه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۹1۹14653: خبر کد    



 

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 شود انجام ترس با نباید اقتصادی اصالحات

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه اصالحات اقتصادی نباید در کشور با ترس انجام ایسنا/کرمانشاه 

  .شود، گفت: برای انجام این اصالحات به تقویت سرمایه اجتماعی نیاز داریم

کیوان کاشفی در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی و وزیر نیرو برگزار 

 شد، با اشاره به مشکالت متعدد اقتصادی که در کشور وجود دارد از جمله نرخ باالی بیکاری، مشکالت نظام

های بازنشستگی و ...، افزود: بیکاری امروز به یک ابر چالش برای جوانان تبدیل بانکی، مشکالت صندوق

 .شده و رفع این معضل نیازمند میلیاردها تومان سرمایه گذاری و ساز و کارهای مختلف است

متعددی مواجهیم و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد:در حوزه نظام بانکی نیز با معضالت  

نظام بانکی امروز به سانتریفیوژی تبدیل شده که هر چهار سال یکبار نقدینگی موجود در کشور را دو برابر 

 .می کند

ای شده که این نظام نه در خدمت بخش تولید است و نه در به گفته کاشفی شرایط نظام بانکی امروز بگونه 

 .خدمت اقتصاد کشور

ای بازنشستگی که در شرایط اقتصادی بدی هستند هم یاد کرد و گفت: چرا باید هوی از معضالت صندوق

 .مالیاتی که از فعالین اقتصادی گرفته می شود، به این صندوق ها تزریق شود

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه فشارهایی که بر فضای کسب و کار کشور و فعاالن اقتصادی وارد می شود را  

 .دانستنیز مزید علت مشکالت 

های وی با بیان اینکه برای همه مشکالت راهکارهای کارشناسی وجود دارد، تاکید کرد: اما متاسفانه سرمایه

اجتماعی ما در کشور بسیار تنزل پیدا کرده و این امر باعث شده هر اصالح اقتصادی که بخواهیم انجام 

 .دهیم با ترس مواجه باشیم

مه کارشناسان با آن موافق بودند را از جمله این موارد دانست که کاشفی اصالح قیمت سوخت که تقریبا ه

 .هایی از سوی مردم مواجه شدنیازی ضروری بود، اما با واکنش

وی معتقد است، اگر قرار است اصالحات اقتصادی در کشور صورت بگیرد، ابتدا باید سرمایه های اجتماعی  

 .را تقویت کنیم



 

ورای اسالمی می تواند پرچم گفتمان ملی را در کشور بلند کند، تاکید وی با بیان اینکه رئیس مجلس ش 

کرد: مردم ما هم مردم خوبی هستند و اگر با آنها صحبت کنیم و آنها را از مسائل مطلع کنیم، حتما 

 .خواهند پذیرفت

 از بعضی خصوص در اقداماتی اخیر سالهای طی مجلس اینکه بیان با ادامه در  عضو هیات رییسه اتاق ایران

شور، قانون ک بانکداری قانون افزوده، ارزش بر مالیات قانون به توان می آن جمله از که داده انجام موارد

اشاره کرد، ادامه داد: متاسفانه برخی از این موارد با گذشت چند مدت به سرانجام نرسیده و  ... تجارت و

 .فعالین اقتصادی چشم به راه تعیین تکلیف آن هستند

های استان کرمانشاه داشت و با بیان اینکه کرمانشاه اکنون در مسیر ای هم به خواستهدر ادامه اشارهوی  

 .توسعه قرار گرفته، خاطرنشان کرد: حتی مسائلی مانند زلزله نیز ما را از راه توسعه استان دور نکرد

لس نیز به خوبی همراه و پای کار به گفته کاشفی اکنون استاندار فعالی در کرمانشاه داریم و نمایندگان مج 

 .هستند و برای تداوم این مسیر تنها نیازمند حمایت های مجلس هستیم

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه کرمانشاه برای ادامه مسیر توسعه نیازمند تزریق بودجه به عنوان  

از سوی کرمانشاه به مجلس داده می تقاضاهایی که در این زمینه  :یک شتابدهنده توسعه است، تاکید کرد

 .تر دیده شودشود باید ویژه

وی ابراز امیدواری کرد تا از این طریق بتوانیم مسیر توسعه استان کرمانشاه را با سرعت بیشتری پیش  

 .ببریم، زیرا کرمانشاه در طول سالیان و به دالیل مختلفی از مسیر توسعه عقب مانده است

 اگر  ون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در این نشست اظهار کرد:ناصر مرادی رئیس کمیسی

درصد محصوالت  10تا  ۸رمانشاه فراهم باشد، این استان می تواند ک در کشاورزی بخش هایزیرساخت

 .استراتژیک کشاورزی کشور را در آینده تامین کند

هزار  ۹50هم اکنون حدود  :کرد و افزود وی از کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری کشور یاد 

 .هکتار زمین کشاورزی و حدود سه میلیون راس دام در استان داریم

 یادآور و کرد اعالم تن میلیون چهار  وی میزان کنونی تولیدات بخش کشاورزی استان کرمانشاه را حدود 

 توانیم می کنیم فراهم یکشاورز بخش برای را بیشتری هایزیرساخت اگر دهد می نشان مطالعات: شد

 .درصد محصوالت استراتژیک کشور را تامین کنیم 10تا  ۸ آینده در و دهیم افزایش را تولیدات میزان

رئیس شورای ملی نخود خواستار تامین اعتبارات بیشتر برای بخش کشاورزی خصوصا تسهیالت ارزان  

 .دیده شود ۹۹قیمت با بازپرداخت طوالنی شد و عنوان کرد: تقاضا داریم این مهم در بودجه سال 



 

مینی گندم سالهاست قیمت خرید تض اینکه بیان با و داشت گندم تضمینی خرید به ایاشاره  وی در ادامه

متناسب با نرخ تورم کشور زیاد نشده، تاکید کرد: قیمت پایین خرید تضمینی گندم باعث شده کشاورزان 

 رغبت چندانی به کاشت این محصول مهم

 .نداشته باشند 

برای خرید گندم، اضافه کرد: تقاضا  ۹۹تومانی در بودجه سال  2200مرادی با اشاره به تعیین نرخ  

 برای کشاورزان تا شود لحاظ گندم تضمینی خرید برای تری منطقی نرخ اقتصاد شورای گیهماهن با  داریم

 .باشیم نداشته آن واردات به نیاز و شوند ترغیب محصول این بیشتر کشت

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین خواستار توجه جدی تر به صنایع تبدیلی در  

 .گذاری چندانی در این حوزه صورت نگرفته استتاکنون سرمایهحوزه کشاورزی شد که 

 محصوالت  مرادی معتقد است، اگر صنایع تبدیلی رونق پیدا کند دیگر شاهد اشباع شدن بازار برخی 

 .بود نخواهیم داد رخ گوجه برای که آنچه مانند کشاورزی

متاسفانه بیمه محصوالت کشاورزی وی از معضالت بیمه محصوالت کشاورزی هم یاد کرد و ادامه داد:  

 و کندنمی حمایت کشاورزان از باید که آنطور خسارت بروز صورت در عالوه به و دارد  بروکراسی طوالنی

 .شود اصالح باید نیز رویه این

 

 

 20:15/  13۹۸ آذر 2۸/  پنجشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۹2۸215۹1: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه استاندار

 ایمنکرده استفاده خوب آهنراه گذاریسرمایه از

آهن میلیارد تومانی انجام شده برای راه 1100گذاری ایسنا/کرمانشاه استاندار کرمانشاه با اشاره به سرمایه

  .ایمگذاری خوب استفاده نکردهکرمانشاه، گفت: هنوز از این سرمایه



 

برگزار شد  (آذر 27شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که عصر امروز )هوشنگ بازوند در جلسه  

گذاری انجام میلیارد تومان سرمایه 1100آهن غرب کشور حدود با بیان اینکه در قطعه مالیر تا کرمانشاه راه

 .ایمگذاری آنطور که باید استفاده نکردهشده، افزود: متاسفانه از این سرمایه

آهن صرفا مشکل حمل و نقل مسافر را حل کند، بلکه باید از این پتانسیل برای ر نبود راهوی اظهار کرد: قرا

 .انتقال بار هم بهره ببریم

آهن برای جابجایی بار گالیه کرد و یادآور شد:گاهی سرعت حمل بار با استاندار کرمانشاه از سرعت پایین راه

امر برای فعاالن اقتصادی که حتی یک ساعت هم  کامیون چند برابر سرعت استفاده از قطار است که این

 .برای آنها مهم است، پذیرفتنی نیست

آهن کرمانشاه تا نزدیکی واحدهای تولیدی شد و اضافه کرد: قطار بازوند خواستار احداث خطوط آنتنی از راه

 .مشکل را حل کندسازی باید این شهر و راه وزارت و ندارد تولیدی واحدهای برای کارایی  بدون خط آنتنی

وی با بیان اینکه هم اکنون بخش خصوصی کرمانشاه آمادگی دارد تا حدودی در زمینه تکمیل زیرسازی 

خطوط آنتنی همکاری کند، تاکید کرد: البته اعتباری که بخش خصوصی برای این کار باید بگذارد ممکن 

 .است صرفه اقتصادی برای آنها نداشته باشد

آهن تا اسالم آبادغرب میلیارد تومانی برای ادامه پروژه راه 165بازوند همچنین از پیگیری برای تامین اعتبار 

 .هم خبر داد

استاندار کرمانشاه در ادامه بر لزوم همکاری مدیران برای رفع مشکل بیکاری استان نیز تاکید کرد و گفت: 

 .ل استدرصد موضوعات مالقات مردمی بحث اشتغا ۹0اکنون 

 که کردم اعالم نیز کنند آغاز کرمانشاه در را خود کار است قرار که مدیرانی تمام به  بازوند خاطرنشان کرد:

 .بیاید کرمانشاه به نباید ندارد، خصوصی بخش به اعتقادی که مدیری و است اشتغال استان اول اولویت

پذیریم که در مورد تاکید است، عنوان کرد: نمیوی با بیان اینکه این مهم در حوزه اداره کار استان بیشتر 

 .تراشی شودخود اداره کار پیش روی فعالیت بخش تولید مانع

بازوند معتقد است، اگر به دنبال رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار که خروجی آن اشتغال است 

 .گری برای بخش خصوصی بروندها باید به سمت تسهیلهستیم، دستگاه

ها نیز ر شد: در شرایط کنونی که بخش خصوصی به سختی خود را سر پا نگه داشته، نباید دستگاهوی یادآو

 .تراشی به بخش خصوصی ضربه بزنندبا مانع



 

ها حل شود، افزود: گاهی استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه این موضوع باید در بدنه کارشناسی دستگاه

 .صد شغل را از بین ببردتواند یک شبه تصمیم یک کارشناس می

گذاریم تا شرایط ها جلسات توجیهی میاستاندار کرمانشاه اضافه کرد:اگر نیاز باشد برای کارشناسان دستگاه

 .اشتغال استان را بهتر درک کنند

بازوند همچنین خواستار اعتماد بیشتر به کارفرمایان شد و با اشاره به اینکه نباید تصور کنیم کارفرما به 

 برایش داده کارگر دست به را خود سرمایه تمام که کارفرمایی از هیچکس: کرد عنوان  کند،ر ظلم میکارگ

 .بگیریم برایش خواهیممی که تصمیمی هر کارفرما حضور بدون نباید نیز ما و نیست دلسوزتر

 

 

 0۹:07/  13۹۸ آذر 2۹/  جمعه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۹2۹21660: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه نماینده

 بدهیم دست از را اشتغال ایجاد هایفرصت نباید

نماینده کرمانشاه در مجلس مهمترین دغدغه کشور را بحث اشتغال دانست و گفت: نباید ایسنا/کرمانشاه 

  .های ایجاد اشتغال را از دست بدهیمفرصت

خش خصوصی استان کرمانشاه از شرایط حساس سیدقاسم جاسمی در جلسه شورای گفتگو دولت و ب

 .کنونی کشور یاد کرد و افزود: در چنین شرایطی تصمیم سازان کشور باید بیشتر به فکر مردم باشند

هایی که برای وی مهمترین دغدغه کنونی کشور را بحث اشتغال و تولید دانست و افزود: نباید فرصت

 .آید را از دست بدهیماشتغالزایی پیش می



 

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه اظهار کرد: امروز جوانان تحصیل کرده آنقدر ناامید هستند که برای 

روند و حاضر هستند هر ای که آنها را برای شغل معرفی کند تا تهران نزد نمایندگان مجلس مییک نامه

 .شغلی را نیز انجام دهند

امکان ایجاد شغل برای این تعداد را ندارد و تنها راه استفاده وی عنوان کرد: دولت هم نه اینکه نخواهد بلکه 

 .گری شرایط برای آنها استاز ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل

میلیارد تومانی مورد نیاز تکمیل  160وی در ادامه خواستار پیگیری مسئولین استان برای تخصیص اعتبار 

د: تعداد زیادی از جوانان در این پروژه مشغول آهن کرمانشاه به سمت خسروی شد و تاکید کربخشی از راه

 .کندبه کار هستند که اگر اعتبار برای این پروژه تامین نشود خطر بیکاری آنها را تهدید می

در ادامه کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه زحمات زیادی برای رسیدن 

 .گفت: نباید از این ظرفیت برای حمل بار در استان غافل شویمآهن به کرمانشاه انجام شد، راه

ترین ناوگان حمل و نقل در کشور است که بسیاری از ترین و ایمنوی ادامه داد: صنعت ریلی از ارزان

 .ندارد هم را زمینی ونقلحمل  مشکالت

احداث ایستگاه باری در سه آهن کرمانشاه ظرفیت رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه راه

نقطه را دارد، یادآور شد: منطقه پل چهر به دلیل استقرار صنایع پتروشیمی استان از مهمترین این نقاط 

 .است

به گفته کاشفی، در منطقه شهرک صنعتی فرامان نیز امکان احداث یک ایستگاه وجود دارد که نیاز سه 

 .دهد شهرک صنعتی فرامان، بیستون و زاگرس را پوشش

های سیمان سامان و کشت و صنعت وی عنوان کرد: در منطقه ماهیدشت نیز به دلیل وجود کارخانه

 .آن مقداری از خط اصلی دور است ماهیدشت ظرفیت ایجاد ایستگاه باری وجود دارد، اما راه

کرد: آهن برای واحدهای تولیدی استان شد و اضافه وی همچنین خواستار برقراری خطوط آنتنی راه

 .گذاری کنندصاحبان صنایع نیز راضی هستند در این زمینه سرمایه

 .آهن کرمانشاه نیز تاکید کردکاشفی بر لزوم ایجاد کمیته کاری در حوزه احداث ایستگاه باری راه

 

 0۹:07/  13۹۸ آذر 2۹/  جمعه    



 

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۹2۹21660: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه نماینده

 بدهیم دست از را اشتغال ایجاد هایفرصت نباید

یسنا/کرمانشاه نماینده کرمانشاه در مجلس مهمترین دغدغه کشور را بحث اشتغال دانست و گفت: نباید ا

  .های ایجاد اشتغال را از دست بدهیمفرصت

کرمانشاه از شرایط حساس سیدقاسم جاسمی در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان 

 .کنونی کشور یاد کرد و افزود: در چنین شرایطی تصمیم سازان کشور باید بیشتر به فکر مردم باشند

هایی که برای وی مهمترین دغدغه کنونی کشور را بحث اشتغال و تولید دانست و افزود: نباید فرصت

 .آید را از دست بدهیماشتغالزایی پیش می

گان استان کرمانشاه اظهار کرد: امروز جوانان تحصیل کرده آنقدر ناامید هستند که برای عضو مجمع نمایند

روند و حاضر هستند هر ای که آنها را برای شغل معرفی کند تا تهران نزد نمایندگان مجلس مییک نامه

 .شغلی را نیز انجام دهند

برای این تعداد را ندارد و تنها راه استفاده  وی عنوان کرد: دولت هم نه اینکه نخواهد بلکه امکان ایجاد شغل

 .گری شرایط برای آنها استاز ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل

میلیارد تومانی مورد نیاز تکمیل  160وی در ادامه خواستار پیگیری مسئولین استان برای تخصیص اعتبار 

از جوانان در این پروژه مشغول آهن کرمانشاه به سمت خسروی شد و تاکید کرد: تعداد زیادی بخشی از راه

 .کندبه کار هستند که اگر اعتبار برای این پروژه تامین نشود خطر بیکاری آنها را تهدید می

در ادامه کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه زحمات زیادی برای رسیدن 

 .ین ظرفیت برای حمل بار در استان غافل شویمآهن به کرمانشاه انجام شد، گفت: نباید از اراه

ترین ناوگان حمل و نقل در کشور است که بسیاری از ترین و ایمنوی ادامه داد: صنعت ریلی از ارزان

 .ا هم نداردر زمینی ونقلحمل  مشکالت



 

باری در سه آهن کرمانشاه ظرفیت احداث ایستگاه رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه راه

نقطه را دارد، یادآور شد: منطقه پل چهر به دلیل استقرار صنایع پتروشیمی استان از مهمترین این نقاط 

 .است

به گفته کاشفی، در منطقه شهرک صنعتی فرامان نیز امکان احداث یک ایستگاه وجود دارد که نیاز سه 

 .شهرک صنعتی فرامان، بیستون و زاگرس را پوشش دهد

های سیمان سامان و کشت و صنعت کرد: در منطقه ماهیدشت نیز به دلیل وجود کارخانه وی عنوان

 .آن مقداری از خط اصلی دور است ماهیدشت ظرفیت ایجاد ایستگاه باری وجود دارد، اما راه

آهن برای واحدهای تولیدی استان شد و اضافه کرد: وی همچنین خواستار برقراری خطوط آنتنی راه

 .گذاری کنندایع نیز راضی هستند در این زمینه سرمایهصاحبان صن

 .آهن کرمانشاه نیز تاکید کردکاشفی بر لزوم ایجاد کمیته کاری در حوزه احداث ایستگاه باری راه

 

 

 

 

 0۹:33/  13۹۸ آذر 30/  شنبه     

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸0۹3022122: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 کارفرمایان سر بر آورزیان و سخت مشاغل سنگین سایه    

قانون مشاغل سخت و زیان آور اگر چه در عمل برای حمایت از کارگرانی که در شرایط ایسنا/کرمانشاه 

شود داد هایی که از این قانون میسخت کار قرار دارند در نظر گرفته شده، اما برخی سوء استفاده

  .کارآفرینان را درآورده است



 

ادی که اگرچه شاید شرایط کاری آنها چندان دشوار نباشد، اما در خواستی برای سخت و زیان آور تلقی افر

 .گیرددهند و این درخواست نیز مورد تایید قرار میشدن شغل خود ارائه می

شود در شرایط سخت اقتصادی کنونی، بارمالی مضاعفی به کارآفرینان تحمیل شود و از این امر باعث می

ن رو مشکالت قانون مشاغل سخت و زیان آور به معضلی برای کارآفرینان تبدیل شده و فضای کسب و همی

 .کار را تهدید می کند

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در نشست اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش 

زیان آور به معضل کارآفرینان تبدیل  خصوصی با بیان اینکه سوء استفاده برخی از قوانین مشاغل سخت و

 .شده، افزود: این امر تاثیر منفی نیز بر فضای کسب و کار استان داشته است

درصد در  ۹0تا  ۸0کیوان کاشفی ادامه داد: با بررسی که در استان کرمانشاه انجام دادیم تقریبا حدود 

 .گیردشود، حکم می خواست هایی که برای سخت و زیان آور تلقی شدن مشاغل ارائه می

وی ادامه داد: اگر چه کارآفرینان قصد تضییع حقوق کارگران را ندارند، اما باید در این خصوص به نظر 

 .کارفرمایان نیز توجه شود

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه در جلسات شورای گفت و گو مصوباتی در زمینه کاهش 

آور تصویب شده بود اما این مصوبات اجرایی نشده، خاطرنشان کرد: و زیان مشکالت ناشی از مشاغل سخت

قبل از  عالوه به و باشد داشته حضور نیز کارفرمایان  درخواست ما این است هنگام بازدید از واحدها نماینده

دهد، به آور میبازدید از کارگاه یا در زمانی که کارگر درخواست خود را به کمیته مشاغل سخت و زیان

 .رسانی شود، زیرا در برخی مواقع کارفرما تا مراحل نهایی از موضوع بی اطالع استکارفرما نیز اطالع

تواند در قالب بازدیدها به ود میشوی گفت: برخی از عواملی که باعث سخت و زیان آور شدن مشاغل می

کارفرمایان گوشزد شود، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که هیچکدام از مشکالتی که وجود دارد به 

 .شودکارفرمایان تذکر داده نمی شود، اما حکم سخت و زیان آور برای کارگر صادر می

خواستار تسهیل گری در قوانین مشاغل  در ادامه فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز

 .سخت و زیان آور شد و افزود: این موضوع بار مالی زیادی برای کارفرمایان به همراه دارد

وی اظهار کرد: بار مالی قوانین مشاغل سخت و زیان آور برای تامین اجتماعی نیز زیاد است و فردی که در 

کند، عالوه بر اینکه دو حقوق دیگری دوباره کار می شود و در جایسالگی بازنشسته می 40تا  3۸سن 

 .کندگیرد جای یک نیروی کار دیگر را نیز اشغال میمی



 

 وضعیت بررسی برای ها کارگاه از بازدید زمینه در بهداشت مرکز بیشتر همراهی  مرزی همچنین خواستار

 .شد آور زیان و سخت مشاغل

ها و انشگاه علوم پزشکی نیز با بیان اینکه تمام نظارتعرفان طاهر پور نماینده معاونت بهداشتی د

شود بر اساس قانون است، یادآور شد: اگرچه بازدیدهایی که در زمینه مشاغل سخت و زیان آور انجام می

 .کنیمهدف ما همراهی با کارفرمایان است، اما هرگز بر سر سالمت کارگران نیز با کسی معامله نمی

سالت ما پیشگیری از حوادث کار است، نه اینکه منتظر بمانیم اتفاقی برای کارگران وی تاکید کرد: البته ر

 .رخ دهد و بعد از آن وارد عمل شویم

 ۹7نسبت به سال  ۹۸به گفته طاهرپور، با وجود این موارد آمار مشاغل سخت و زیان آور استان در سال 

 .روند کاهشی داشته است

رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز اظهار کرد: استان کرمانشاه در زمینه حسن عزیزی مدیرکل تعاون، کار و 

 .شودها محسوب میمشاغل سخت و زیان آور جزو سختگیرترین استان

 .شوددرصد نیز در کمیته تجدید نظر تایید می 50درصد درخواست ها در کمیته بدوی و  70وی ادامه داد: 

نیروی کار خصوصا در کارگاه های ساختمانی باال است و باید جلوی  عزیزی یادآور شد: متاسفانه آمار تلفات

 .آن گرفته شود

هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه هم با بیان اینکه نسبت مشاغل سخت و 

ه از قوانین زیان آور در استان کرمانشاه باالتر از میانگین کشوری است، گفت: نباید اجازه بدهیم سوء استفاد

مشاغل سخت و زیان آور به یک سیگنال منفی برای فضای کسب و کار استان تبدیل شود و تصور 

 .کارآفرینان را از این فضا خراب کند

حاتمی معتقد است، اولویت اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور باید اصالح و پیشگیری مشکالت در 

 .فضای کارخانه باشد

 

 

 

 



 

 فارس
 13۹۸آذر  5

 اعزام پیمانکاران ایرانی به سوریه/ اقتصاد سوریه در حال پیشرفت است

های عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، از اعزام پیمانکاران ایرانی به سوریه برای مشارکت در پروژه

اقتصادی این کشور خبر داد و گفت: تعامالت خوب سیاسی با کشور سوریه وجود دارد که باید در موضوعات 

  .قتصادی تبلور یابدا

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از اتاق بازرگانی کرمانشاه، کیوان کاشفی با اشاره به اینکه 

سال قبل مورد توجه تمام مباحث اقتصادی و نظام بوده است، اظهار استفاده و حضور در بازار سوریه از یک

 .استداشت: بازار سوریه یک بازار در حال پیشرفت 

درصد و  ۹.۹به  201۹المللی نرخ رشد اقتصادی سوریه در سال های بینبینیوی ادامه داد: براساس پیش

رسد، سطح تعامالت سیاسی ایران با سوریه بسیار عالی است و این سطح از به باالترین نرخ در دنیا می

 .تعامالت باید در روابط اقتصادی تبلور پیدا کند

ویژه در حوزه بازسازی بازرگانی ایران با بیان اینکه باید از ظرفیت اقتصادی سوریه به عضو هیأت رئیسه اتاق

های هیأتی از شرکت :استفاده کرد، زیرا اکنون دنیایی از ساخت و ساز در سوریه وجود دارد، گفت

مانشاه نیز ساختمانی شهریورماه به سوریه اعزام شدند که به وضعیت آگاه شوند و پیمانکارانی از استان کر

 .در این هیات حضور داشتند

 

 

 13۹۸آذر  1۹

 درصد پیشرفت فیزیکی دارد90وزیر نیرو: پروژه سامانه گرمسیری 

میلیارد تومان اوراق توافق شده  700درصد پیشرفت داشته و  ۹0وزیر نیرو گفت: طرح گرمسیری باالی 

  .برای آن اخذ شود



 

شورای اداری استان عصر امروز با حضور علی الریجانی  به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، جلسه

رئیس مجلس، اردکانیان وزیر نیرو، بازوند استاندار کرمانشاه و جمعی از نمایندگان مجلس و مسؤوالن در 

 .سالن شهدای دولت برگزار شد

و  در این جلسه به ترتیب کاشفی رئیس اتاق بازرگانی شکری رئیس خانه صنعت، تجری، صفری، نادری

ها و پیشه از نمایندگان مجلس استان و نیز بازوند استاندار کرمانشاه به بیان مشکالت و دغدغهفالحت

 .توقعات خود از وزارت نیرو و رئیس مجلس پرداختند

اردکانیان وزیر نیرو در این نشست به ارائه توضیحاتی در خصوص کارهای انجام شده این وزارتخانه در 

ت و در خصوص رفع مشکالت و موانع و توقعاتی که مسؤوالن و نمایندگان مردم از استان کرمانشاه پرداخ

 .هایی دادوی داشتند، قول

شود، گفت: اش تا پایان سال برای گردشگری آماده میوی با بیان اینکه سد داریان کرمانشاه طرح نهایی

 .وبی داردمیلیارد تومان هزینه شده و سرعت خ 160برای طرح آبرسانی به کرمانشاه 

میلیارد تومان اوراق توافق شده  700درصد پیشرفت داشته و  ۹0به گفته اردکانی، طرح گرمسیری باالی 

 .برای آن اخذ شود

مشکالت بانکی، بیکاری و حجم نقدینگی باال و لزوم پرداختن به افزایش سرمایه اجتماعی و برف 

 .تاق بازرگانی کرمانشاه بودهای نظام اداری محورهای سخنان کاشفی، رئیس اپارادوکس

شکری با اشاره به بعضی مشکالت تولیدکنندگان و صنعتگران از لزوم حذف قوانین دست و پاگیر سخن 

های مشابه گفت و از الریجانی درخواست کرد خانه صنعت را نیز چون اتاق اصناف اتاق بازرگانی و سازمان

 .اجه شدشکل رسمی به خود بگیرد که با موافقت الریجانی مو

غرب در مجلس، ضمن درخواست امهال یک ذهاب و گیالندر ادامه تجری نماینده مردم قصرشیرین، سرپل 

های جامانده از این طرح و زده، تکمیل طرح گرمسیری و اضافه شدن زمینههای مناطق زلزلهسال دیگر وام

اند، کرد و ها استفاده کردهلزله از آننیز تعیین تکلیف بدهی آب، برق نهادها و اداراتی که مردم در زمان ز

 .های روستایی را خواستار شدمرمت راه

زایی زیادی که در پی صفری، نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت با اشاره به سامانی سردسیری و اشتغال

های رحاز لزوم تامین اعتبار برای ایجاد و ادامه ط  های صنعتی پرداختخواهد داشت؛ به مشکالت شهرک

سو و آبشوران سخن گفت و و از عدم تخصیص های قرهرسانی به شهر کرمانشاه و ساماندهی رودخانهآب

 .ها انتقاد کرداعتبار کافی برای این پروژه



 

 انتقال به نسبت را خود اعتراض و  شهاب نادری نماینده اورامانات وضعیت بیکاری استان را بحرانی دانست

 .زده شدها اعالم کرد و خواستار امهال وام های مناطق زلزلهکرمانشاه به سایر استان استان آب

های مرزی و ثبت جهانی اورامانات، ایجاد یک خط اعتباری ویژه از بانک مرکزی توجه به زیرساخت بازارچه

رگیری نیروهای کا به از انتقاد نیز و خسروی به کرمانشاه  به استان کرمانشاه، تخصیص اعتبار راه آهن

 .های وزارت نیرو در استان اهم سخنان نادری بودغیربومی در برخی طرح

قانون  112آباد غرب و داالهو درمجلس در ادامه در مورد اعمال ماده پیشه، نماینده مردم اسالمفالحت

ست که به برنامه بودجه که مسؤولیت اجرای آن بر عهده مجلس است صحبت کرد و گفت: این تنها قانونی ا

 .های حاصل از جنگ را جبران کندماندگیتواند عقبخورد و میدرد مردم استان کرمانشاه می

وی کل کشور را مدیون استان کرمانشاه دانست و درخواست مشمول بازنشستگان در قانون مناطق جنگی را 

دانند اشاره کرد شاه میمطرح کرد و به سخنان مقام معظم رهبری که کشور عراق را راه نجات استان کرمان

آباد غرب اقدامات الزم را انجام و از وزیر نیرو درخواست کرد در خصوص انتقال آب برای پتروشیمی اسالم

 .دهد و اجازه ندهد آب استان کرمانشاه جاهای دیگر منتقل شود

ثبت نام در بخش دیگری از این نشست بازوند استاندار کرمانشاه به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت 

کاندیداهای مجلس و نیز خسارات وارده در زلزله و کارهای انجام شده در خصوص بازسازی مناطق زلزله 

 .زده پرداخت

واحد راکد تولیدی، اهمیت سامانه گرمسیری،  150کاهش آمار بیکاری و نرخ تورم استان، احیای 

ها برای منقول مازاد دولت و صرف آنهای منقول و غیرآباد غرب، پیشنهاد فروش داراییپتروشیمی اسالم

 .هایی چون راه آهن و قطار شهری از دیگر مباحث مورد اشاره بازوند بودتکمیل پروژه

 

 

 

 



 

 مهر
 برخی قیمت افزایش از جلوگیری :بنزین قیمت اصالح به اشاره با کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس 

 نیست منطقی خدمات و کاالها

استان کرمانشاه معتقد است، بعد از افزایش قیمت بنزین، باال رفتن قیمت برخی کاالها رئیس اتاق بازرگانی 

  .ناپذیر است و اینکه بخواهیم جلوی هرگونه افزایش قیمت را بگیریم، منطقی نیستو خدمات اجتناب

، با اشاره به اصالح قیمت بنزین، گفت: افزایش قیمت بنزین مهرکیوان کاشفی در گفت و گو با 

ناپذیر بود و واقعا با این قیمت و اختالف حدود شش برابری که با برخی کشورهای همسایه داشتیم، تناباج

 .ادامه مسیر ممکن نبود

کرد داد و هم کشور را دچار زیان میهای ملی را هدر میوی اظهار کرد: روند قبلی قیمت بنزین هم سرمایه

 .گرفتمیو به هر حال باید اصالحی در قیمت بنزین صورت 

های انرژی مانند گازوئیل که رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه بنزین نسبت به سایر حامل

مستقیم به حوزه حمل و نقل مرتبط است تاثیر کمتری در افزایش قیمت کاالها دارد، یادآور شد: با این 

 .داشت وجود افزایش قیمت بنزین هم تاثیرات خود را در بازار خواهد

های قبل و همچنین تجربه دیگر کشورها در اصالح قیمت کاشفی عنوان کرد: آنچه که تجربه سال

دهد این است که تاثیر گرانی بنزین در بازار دو نوع خواهد بود، یک نوع تاثیر های انرژی نشان میحامل

 .مات خواهد داشتناشی از مسائل روانی و نوع دیگر تاثیر واقعی است که بر برخی کاالها و خد

وی با اشاره به اینکه اکنون این دو تاثیر تا حدودی با هم خلط شده است، افزود: باید این دو بخش را از هم 

 .جدا کنیم و تاثیر هر بخش به صورت مجزا مشخص شود

 به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت در برخی کاالها و

 اکنون داشت، دیگری قیمت قبل هفته دو تا که نقلی و حمل ناوگان طبیعتا و است  ناپذیرخدمات اجتناب

 .دهد ارائه قبل قیمت با را خود خدمات بنزین قیمت برابری سه افزایش با تواندنمی

به منظور هایی هایی که وجود دارد نشستها و تشکلکاشفی یادآور شد: در این بخش الزم است با انجمن

 .تعیین قیمت منطقی بر اساس کار کارشناسی و آنالیز دقیق، برگزار شود



 

هایی که واقعا متاثر از گرانی بنزین است باید اجازه افزایش قیمت داده شود، وی با بیان اینکه در بخش

هایی نیز ظارتتاکید کرد: البته این افزایش باید به میزان منطقی و متناسب با افزایش قیمت بنزین باشد و ن

 .در کنار آن اعمال شود

های ناشی از جو روانی، باید رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، در بخش افزایش قیمت

 .ها تشدید و جلوی تخلفات گرفته شودنظارت

هایی ها و انجمنتوان از ظرفیت تشکلکاشفی با بیان اینکه تفکیک این دو حوزه کار دشواری نیست و می

 بینانه قیمتروز توافقات را برای افزایش واقع 15تا  10توان در مدت که داریم استفاده کرد، افزود: می

 .برخی کاالها و خدمات صورت داد

 و ندانست منطقی کار را شکل یک به خدمات و کاالها همه برای قیمت افزایش  کاشفی جلوگیری مطلق از

 .های قیمتی عجیب و غریبی داشته باشیمها و تکانش قیمتافزای رسدنمی نظر به البته: کرد عنوان

ها شاهد کاهش تقاضا وی با بیان اینکه خود بازار مکانیسم خودتنظیمی دارد و با افزایش شدید قیمت

 .های شدید قیمتی کم استخواهیم بود، گفت: از همین رو امکان جهش

بیان اینکه در جریان افزایش قیمت بنزین آن چیزی که  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه با

های متعدد و متناقضی بود که از سوی مسئولین بیشتر از گرانی بنزین مردم را اذیت کرد بالتکلیفی و پالس

کردند هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، شد، افزود: در شرایطی که برخی مسئولین اعالم میارسال می

 .ها استبینیم سیر صعودی قیمتر بازار میاما آنچه در عمل د

هایی که نیاز است افزایش قیمت داشته باشند، با وی معتقد است، باید به شیوه واقع بینانه درباره بخش

 .مردم صحبت کنیم و حتما جامعه نیز خواهد پذیرفت

راهم کرد این بود که به گفته کاشفی در موضوع اصالح قیمت بنزین آنچه که زمینه نارضایتی مردم را هم ف

 .از قبل با مردم درباره افزایش قیمت بنزین صحبت نشد

 

 شود انجام ترس با نباید اقتصادی اصالحات :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه اصالحات اقتصادی نباید در کشور با ترس انجام شود، گفت: 

  .به تقویت سرمایه اجتماعی نیاز داریم برای انجام این اصالحات



 

کیوان کاشفی در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی و وزیر نیرو برگزار 

شد، با اشاره به مشکالت متعدد اقتصادی که در کشور وجود دارد از جمله نرخ باالی بیکاری، مشکالت نظام 

گی و ...، افزود: بیکاری امروز به یک ابر چالش برای جوانان تبدیل های بازنشستبانکی، مشکالت صندوق

 .شده و رفع این معضل نیازمند میلیاردها تومان سرمایه گذاری و ساز و کارهای مختلف است

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد:در حوزه نظام بانکی نیز با معضالت متعددی مواجهیم و  

ز به سانتریفیوژی تبدیل شده که هر چهار سال یکبار نقدینگی موجود در کشور را دو برابر نظام بانکی امرو

 .می کند

ای شده که این نظام نه در خدمت بخش تولید است و نه در به گفته کاشفی شرایط نظام بانکی امروز بگونه 

 .خدمت اقتصاد کشور

بدی هستند هم یاد کرد و گفت: چرا باید  های بازنشستگی که در شرایط اقتصادیوی از معضالت صندوق

 .مالیاتی که از فعالین اقتصادی گرفته می شود، به این صندوق ها تزریق شود

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه فشارهایی که بر فضای کسب و کار کشور و فعاالن اقتصادی وارد می شود را  

 .نیز مزید علت مشکالت دانست

های مشکالت راهکارهای کارشناسی وجود دارد، تاکید کرد: اما متاسفانه سرمایه وی با بیان اینکه برای همه

اجتماعی ما در کشور بسیار تنزل پیدا کرده و این امر باعث شده هر اصالح اقتصادی که بخواهیم انجام 

 .دهیم با ترس مواجه باشیم

ا از جمله این موارد دانست که کاشفی اصالح قیمت سوخت که تقریبا همه کارشناسان با آن موافق بودند ر

 .هایی از سوی مردم مواجه شدنیازی ضروری بود، اما با واکنش

وی معتقد است، اگر قرار است اصالحات اقتصادی در کشور صورت بگیرد، ابتدا باید سرمایه های اجتماعی  

 .را تقویت کنیم

ملی را در کشور بلند کند، تاکید  وی با بیان اینکه رئیس مجلس شورای اسالمی می تواند پرچم گفتمان 

کرد: مردم ما هم مردم خوبی هستند و اگر با آنها صحبت کنیم و آنها را از مسائل مطلع کنیم، حتما 

 .خواهند پذیرفت

 از بعضی خصوص در اقداماتی اخیر سالهای طی مجلس اینکه بیان با ادامه در  عضو هیات رییسه اتاق ایران

شور، قانون ک بانکداری قانون افزوده، ارزش بر مالیات قانون به توان می آن جمله از که داده انجام موارد



 

اشاره کرد، ادامه داد: متاسفانه برخی از این موارد با گذشت چند مدت به سرانجام نرسیده و  ... تجارت و

 .فعالین اقتصادی چشم به راه تعیین تکلیف آن هستند

ای استان کرمانشاه داشت و با بیان اینکه کرمانشاه اکنون در مسیر های هم به خواستهوی در ادامه اشاره 

 .توسعه قرار گرفته، خاطرنشان کرد: حتی مسائلی مانند زلزله نیز ما را از راه توسعه استان دور نکرد

به گفته کاشفی اکنون استاندار فعالی در کرمانشاه داریم و نمایندگان مجلس نیز به خوبی همراه و پای کار  

 .ستند و برای تداوم این مسیر تنها نیازمند حمایت های مجلس هستیمه

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه کرمانشاه برای ادامه مسیر توسعه نیازمند تزریق بودجه به عنوان  

تقاضاهایی که در این زمینه از سوی کرمانشاه به مجلس داده می  :یک شتابدهنده توسعه است، تاکید کرد

 .تر دیده شودشود باید ویژه

وی ابراز امیدواری کرد تا از این طریق بتوانیم مسیر توسعه استان کرمانشاه را با سرعت بیشتری پیش  

 .ببریم، زیرا کرمانشاه در طول سالیان و به دالیل مختلفی از مسیر توسعه عقب مانده است

 اگر  ه نیز در این نشست اظهار کرد:ناصر مرادی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشا

درصد محصوالت  10تا  ۸رمانشاه فراهم باشد، این استان می تواند ک در کشاورزی بخش هایزیرساخت

 .استراتژیک کشاورزی کشور را در آینده تامین کند

هزار  ۹50هم اکنون حدود  :وی از کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری کشور یاد کرد و افزود 

 .هکتار زمین کشاورزی و حدود سه میلیون راس دام در استان داریم

 یادآور و کرد اعالم تن میلیون چهار  وی میزان کنونی تولیدات بخش کشاورزی استان کرمانشاه را حدود 

 توانیم می کنیم فراهم کشاورزی بخش برای را بیشتری هایزیرساخت اگر دهد می نشان مطالعات: شد

 .درصد محصوالت استراتژیک کشور را تامین کنیم 10تا  ۸ آینده در و دهیم افزایش را تولیدات میزان

رئیس شورای ملی نخود خواستار تامین اعتبارات بیشتر برای بخش کشاورزی خصوصا تسهیالت ارزان  

 .ددیده شو ۹۹قیمت با بازپرداخت طوالنی شد و عنوان کرد: تقاضا داریم این مهم در بودجه سال 

سالهاست قیمت خرید تضمینی گندم  اینکه بیان با و داشت گندم تضمینی خرید به ایاشاره  وی در ادامه

متناسب با نرخ تورم کشور زیاد نشده، تاکید کرد: قیمت پایین خرید تضمینی گندم باعث شده کشاورزان 

 رغبت چندانی به کاشت این محصول مهم

 .نداشته باشند 



 

برای خرید گندم، اضافه کرد: تقاضا  ۹۹تومانی در بودجه سال  2200تعیین نرخ مرادی با اشاره به  

 برای کشاورزان تا شود لحاظ گندم تضمینی خرید برای تری منطقی نرخ اقتصاد شورای هماهنگی با  داریم

 .باشیم نداشته آن واردات به نیاز و شوند ترغیب محصول این بیشتر کشت

بازرگانی کرمانشاه همچنین خواستار توجه جدی تر به صنایع تبدیلی در رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق  

 .گذاری چندانی در این حوزه صورت نگرفته استحوزه کشاورزی شد که تاکنون سرمایه

 محصوالت  مرادی معتقد است، اگر صنایع تبدیلی رونق پیدا کند دیگر شاهد اشباع شدن بازار برخی 

 .بود نخواهیم داد رخ وجهگ برای که آنچه مانند کشاورزی

وی از معضالت بیمه محصوالت کشاورزی هم یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه بیمه محصوالت کشاورزی  

 و کندنمی حمایت کشاورزان از باید که آنطور خسارت بروز صورت در عالوه به و دارد  بروکراسی طوالنی

 .شود اصالح باید نیز رویه این

 

 بدهیم دست از را اشتغال ایجاد هایفرصت نباید :کرمانشاه نماینده

های ایجاد نماینده کرمانشاه در مجلس مهمترین دغدغه کشور را بحث اشتغال دانست و گفت: نباید فرصت

  .اشتغال را از دست بدهیم

سیدقاسم جاسمی در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه از شرایط حساس 

 .کرد و افزود: در چنین شرایطی تصمیم سازان کشور باید بیشتر به فکر مردم باشندکنونی کشور یاد 

هایی که برای وی مهمترین دغدغه کنونی کشور را بحث اشتغال و تولید دانست و افزود: نباید فرصت

 .آید را از دست بدهیماشتغالزایی پیش می

انان تحصیل کرده آنقدر ناامید هستند که برای عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه اظهار کرد: امروز جو

روند و حاضر هستند هر ای که آنها را برای شغل معرفی کند تا تهران نزد نمایندگان مجلس مییک نامه

 .شغلی را نیز انجام دهند

استفاده وی عنوان کرد: دولت هم نه اینکه نخواهد بلکه امکان ایجاد شغل برای این تعداد را ندارد و تنها راه 

 .گری شرایط برای آنها استاز ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل



 

میلیارد تومانی مورد نیاز تکمیل  160وی در ادامه خواستار پیگیری مسئولین استان برای تخصیص اعتبار 

آهن کرمانشاه به سمت خسروی شد و تاکید کرد: تعداد زیادی از جوانان در این پروژه مشغول بخشی از راه

 .کندهستند که اگر اعتبار برای این پروژه تامین نشود خطر بیکاری آنها را تهدید میبه کار 

در ادامه کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه زحمات زیادی برای رسیدن 

 .شویمآهن به کرمانشاه انجام شد، گفت: نباید از این ظرفیت برای حمل بار در استان غافل راه

ترین ناوگان حمل و نقل در کشور است که بسیاری از ترین و ایمنوی ادامه داد: صنعت ریلی از ارزان

 .ندارد هم را زمینی ونقلحمل  مشکالت

آهن کرمانشاه ظرفیت احداث ایستگاه باری در سه رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه راه

منطقه پل چهر به دلیل استقرار صنایع پتروشیمی استان از مهمترین این نقاط نقطه را دارد، یادآور شد: 

 .است

به گفته کاشفی، در منطقه شهرک صنعتی فرامان نیز امکان احداث یک ایستگاه وجود دارد که نیاز سه 

 .شهرک صنعتی فرامان، بیستون و زاگرس را پوشش دهد

های سیمان سامان و کشت و صنعت جود کارخانهوی عنوان کرد: در منطقه ماهیدشت نیز به دلیل و

 .آن مقداری از خط اصلی دور است ماهیدشت ظرفیت ایجاد ایستگاه باری وجود دارد، اما راه

آهن برای واحدهای تولیدی استان شد و اضافه کرد: وی همچنین خواستار برقراری خطوط آنتنی راه

 .گذاری کنندیهصاحبان صنایع نیز راضی هستند در این زمینه سرما

 .آهن کرمانشاه نیز تاکید کردکاشفی بر لزوم ایجاد کمیته کاری در حوزه احداث ایستگاه باری راه

 

 بدهیم دست از را اشتغال ایجاد هایفرصت نباید :کرمانشاه نماینده

ایجاد های نماینده کرمانشاه در مجلس مهمترین دغدغه کشور را بحث اشتغال دانست و گفت: نباید فرصت

  .اشتغال را از دست بدهیم

سیدقاسم جاسمی در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه از شرایط حساس 

 .کنونی کشور یاد کرد و افزود: در چنین شرایطی تصمیم سازان کشور باید بیشتر به فکر مردم باشند



 

هایی که برای و افزود: نباید فرصت وی مهمترین دغدغه کنونی کشور را بحث اشتغال و تولید دانست

 .آید را از دست بدهیماشتغالزایی پیش می

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه اظهار کرد: امروز جوانان تحصیل کرده آنقدر ناامید هستند که برای 

ند هر روند و حاضر هستای که آنها را برای شغل معرفی کند تا تهران نزد نمایندگان مجلس مییک نامه

 .شغلی را نیز انجام دهند

وی عنوان کرد: دولت هم نه اینکه نخواهد بلکه امکان ایجاد شغل برای این تعداد را ندارد و تنها راه استفاده 

 .گری شرایط برای آنها استاز ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل

ومانی مورد نیاز تکمیل میلیارد ت 160وی در ادامه خواستار پیگیری مسئولین استان برای تخصیص اعتبار 

آهن کرمانشاه به سمت خسروی شد و تاکید کرد: تعداد زیادی از جوانان در این پروژه مشغول بخشی از راه

 .کندبه کار هستند که اگر اعتبار برای این پروژه تامین نشود خطر بیکاری آنها را تهدید می

ه نیز با بیان اینکه زحمات زیادی برای رسیدن در ادامه کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشا

 .آهن به کرمانشاه انجام شد، گفت: نباید از این ظرفیت برای حمل بار در استان غافل شویمراه

ترین ناوگان حمل و نقل در کشور است که بسیاری از ترین و ایمنوی ادامه داد: صنعت ریلی از ارزان

 .ا هم نداردر زمینی ونقلحمل  مشکالت

آهن کرمانشاه ظرفیت احداث ایستگاه باری در سه رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه راه

نقطه را دارد، یادآور شد: منطقه پل چهر به دلیل استقرار صنایع پتروشیمی استان از مهمترین این نقاط 

 .است

یک ایستگاه وجود دارد که نیاز سه به گفته کاشفی، در منطقه شهرک صنعتی فرامان نیز امکان احداث 

 .شهرک صنعتی فرامان، بیستون و زاگرس را پوشش دهد

های سیمان سامان و کشت و صنعت وی عنوان کرد: در منطقه ماهیدشت نیز به دلیل وجود کارخانه

 .آن مقداری از خط اصلی دور است ماهیدشت ظرفیت ایجاد ایستگاه باری وجود دارد، اما راه

آهن برای واحدهای تولیدی استان شد و اضافه کرد: خواستار برقراری خطوط آنتنی راه وی همچنین

 .گذاری کنندصاحبان صنایع نیز راضی هستند در این زمینه سرمایه

 .آهن کرمانشاه نیز تاکید کردکاشفی بر لزوم ایجاد کمیته کاری در حوزه احداث ایستگاه باری راه

 



 

 دنیای اقتصاد
 

 13۹۸/0۹/1۸ :تاریخ چاپ

 کرد تشریح کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 بازارها بنزینی مدیریت صحیح شکل

 قیمت افزایش از بعد: است معتقد کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس:  اکبری الهام - کرمانشاه - اقتصاد دنیای

 افزایش هرگونه جلوی بخواهیم اینکه و است ناپذیراجتناب خدمات و کاالها برخی قیمت رفتن باال بنزین،

 بنزین قیمت افزایش: گفت بنزین قیمت اصالح به اشاره با کاشفی کیوان. نیست منطقی بگیریم، را قیمت

 ادامه داشتیم، همسایه کشورهای برخی با که برابری 6 حدود اختالف و قیمت این با و بود ناپذیراجتناب

 .نبود ممکن مسیر

 

 کردمی زیان دچار را کشور هم و دادمی هدر را ملی هایسرمایه هم بنزین قیمت قبلی روند: کرد اظهار وی

 اینکه بیان با کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس. گرفتمی صورت بنزین قیمت در اصالحی باید حال هر به و

 تاثیر است مرتبط نقل و حمل حوزه به مستقیم که گازوئیل مانند انرژی هایحامل سایر به نسبت بنزین

 در را خود تاثیرات هم بنزین قیمت افزایش وجود این با: شد یادآور دارد، کاالها قیمت افزایش در کمتری

 .داشت خواهد بازار

 

 قیمت اصالح در کشورها دیگر تجربه همچنین و قبل هایسال تجربه که آنچه: کرد اظهار کاشفی

 تاثیر نوع یک بود؛ خواهد نوع دو بازار در بنزین گرانی تاثیر که است این دهدمی نشان انرژی هایحامل

 .داشت خواهد خدمات و کاالها برخی بر که است واقعی تاثیر دیگر نوع و روانی مسائل از ناشی

 

 هم از را بخش دو این باید: افزود است، شده خلط هم با حدودی تا تاثیر دو این اکنون اینکه به اشاره با وی

 با ایران، بازرگانی اتاق رئیسههیات عضو گفته به. شود مشخص مجزا صورتبه بخش هر تاثیر و کنیم جدا

 و حمل ناوگان طبیعتا و است ناپذیراجتناب خدمات و کاالها برخی در قیمت افزایش بنزین قیمت افزایش

 خدمات بنزین قیمت برابری سه افزایش با تواندنمی اکنون داشت، دیگری قیمت قبل هفته دو تا که نقلی



 

 که هاییتشکل و هاانجمن با است الزم بخش این در: شد یادآور کاشفی. دهد ارائه قبل قیمت با را خود

 وی. شود برگزار دقیق، آنالیز و کارشناسی کار اساس بر منطقی قیمت تعیین برای هایینشست دارد وجود

 تاکید شود، داده قیمت افزایش اجازه باید است بنزین گرانی از متاثر واقعا که هاییبخش در اینکه بیان با

 در نیز هایینظارت و باشد بنزین قیمت افزایش با متناسب و منطقی میزان به باید افزایش این البته: کرد

 .شود اعمال آن کنار

 

 هانظارت باید روانی، جو از ناشی هایقیمت افزایش بخش در: است معتقد کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 و نیست دشواری کار حوزه دو این تفکیک اینکه بیان با کاشفی. شود گرفته تخلفات جلوی و تشدید

 روز 15 تا 10 مدت در توانمی: افزود کرد، استفاده داریم که هاییانجمن و هاتشکل ظرفیت از توانمی

 .داد صورت خدمات و کاالها برخی قیمت بینانهواقع افزایش برای را هاتوافق

 

 و ندانست منطقی کار را شکل یک به خدمات و کاالها همه برای قیمت افزایش از مطلق جلوگیری کاشفی

 با وی. باشیم داشته غریبی و عجیب قیمتی هایتکان و هاقیمت افزایش رسدنمی نظر به البته: کرد اظهار

 بود، خواهیم تقاضا کاهش شاهد هاقیمت شدید افزایش با و دارد خودتنظیمی مکانیزم بازار خود اینکه اعالم

 .است کم قیمتی شدید هایجهش امکان رو همین از: گفت

 

 

 

 

 



 

 میلکان
   05:27 - 13۹۸آذر  5سه شنبه  

   : ۸477کد خبر 

 در گفتگوی رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با میلکان مطرح شد؛ 

 صادرات /صادرات اصلی ترین محرک اقتصاد هر کشور استسال سخت 

مهر ماه به عنوان روز ملی صادرات در ایران گرامی داشته می شود و از صادرکنندگان نمونه 2۹هر ساله 

تجلیل می شود و مسئولین کشور در گردهمایی با صادرکنندگان پای درددل های آنها می نشینند. اما 

و کارت دعوتهایی هم که ارسال شده بود مراسم در روز مقرر برگزار نشد و به  امسال علیرغم تمام تدارکات

 .تعویق افتاد

به مناسبت روز ملی صادرات گروه رسانه ای میلکان گفتگویی با کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی 

به چاپ  کرمانشاه و عضو هیئت رییسه اتاق ایران داشت که انتظار می رفت در آستانه برگزاری این روز

 .کنیمبرسد که به خاطر به تعویق افتادن آن در استان در این فرصت گفتگو را منتشر می

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه اصلی ترین محرک اقتصاد هر کشور را صادرات آن کشور عنوان کرد و گفت: 

ن شرکت های بزرگ واحدهای صادراتی از لحاظ علم،تکنولوژی و بازاریابی به حدی میرسندکه بتوانند بی

دنیا جایی باز کنند. لذا واحد هایی که صادراتی هستند پایدارترند و از استحکام بیشتری برخوردارند. معموال 

دولت نیز نگرانی زیادی بابت اینکه این واحدها راکد و یا ورشکست شوند و کارشان به ستاد تسهیل برسد 

وسعه در حرکت هستند. حضور در بازار جهانی اجبار ندارند. ضمن اینکه این واحد ها معموال به سمت ت

 .هایی را تحمیل می کند و بایستی معموال با تکنولوژی دنیا خودشان را وفق بدهند

کیوان کاشفی افزود: معموال تجربه ثابت کرده است واحدهای تولیدی که اقدام به صاردات می کنند سطح 

این واحدها کیفیتی دارند که در کشور دیگر به فروش می کارشان به سطح بین المللی می رسد. کاال های 

 .رسد و بجای ریالی و پول ملی با دالر یایورو معامله می کنند

 سال سخت صادرات

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران سال گذشته را برای بخش صادرات کشور و استان کرمانشاه سال 

زی اولین و اصلی ترین تاثیرات خود را در صادرات خیلی سختی دانست و خاطرنشان ساخت: تحوالت ار

نشان می دهد. عقیده، انگیزه و امید ها به این بود که تنزل ارزش پول ملی در تنها جایی که می توانست 

 .خودش را نشان بدهد و یک خیری بردارد در حوزه صادرات باشد

ای مردم را کوچکتر میکند اما یک وی تصریح کرد:تنزل پولی باعث فقیرتر شدن مردم می شود و سفره ه

خوبی دارد آن هم این است که هزینه تولید ما در بازارهای رقابت صادرات مقرون به صرفه خواهد شد و این 
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می تواند کمک کند که فعالیت کسب وکار و تولید در کشور افزایش یابد. متاسفانه مانتوانستیم حتی از این 

 .یک نکته مثبت هم بهره ببریم

ی یادآور شد: این غفلت دالیل مختلفی داشت؛یکی از اصلی ترین و مهم ترین دالیلش این بود که کاشف

دولت ما دچار یک غافلگیری اقتصادی شد.به رغم اینکه از قبل مشخص بود و آالرم های آن داده شده 

 .بودکه قیمت دالر نمیتواند به این شکل باقی بماند

 تومانی۴۲00رانت دالر 

: محدود شدن منابع ارزی کشور از طرفی با فضای روانی که ترامپ ایجاد کرد و بحث تحریم وی تصریح کرد

 1۹ها توام شد که موجب تشدید قضیه شد تا فنر ارز یک بار دیگر جهش داشته باشد. دالر تا حدود قیمت 

د می تواند هزار تومان جهش داشت.این غافلگیری زمانی تشدید شد که دولت فکر کر21هزار تومان و یورو 

 .تومانی کرد 200هزار و 4با اعالم قیمت دستوری این بازار را کنترل کند و شروع به دادن دالر 

تومانی موضع  200هزارو4این عضو اتاق ایران با بیان اینکه همان زمان تنها جایی که نسبت به دالرهای 

نادرست است و قطعا این قضیه راه  گرفت اتاق های کشور بود گفت: اتاق ها اعالم کردند این سیاست کامال

ماه 2به جای نخواهد برد وباعث تشدید فساد و از بین رفتن منابع ارزی کشور خواهد شد و دیدیم که ظرف 

میزان ثبت سفارش به اندازه کل سال بود واین نشان می داد که همه به سمت دالر رفته اند . این نرخ دالر 

ه هرشکلی که می توانست به ارز دولتی دست پیدا کند از آن می به رانتی تبدیل شده بود که هرکسی ب

هزار تومانی سود  10هزار تومانی میتوانست برای هر دالر  15تا  14کند . اختالف این نرخ حتی با بازار 

 .بدهند

 خیل عظیم بخشنامه صادرات را زمین گیر کرد

شنامه باشیم که در اثر این غافلگیری از وی افزود: این قضیه باعث شد که مایک دفعه شاهدخیل عظیمی بخ

طریق گمرگ ،بانک مرکزی وزارت صمت و جهاد کشاورزی و ارگانهای مختلف صادر می شد. به شکلی ما 

نامه صادر شد. کمتر اقتصادی در دنیا چنین سابقه ای بخش 73به یک رکورد رسیدیم که در سیزده ماه 

بحران را نیز توانست تحمل کند.خیلی در این بخش قربانی دارد. اقتصاد ما چنین اقتصادی بود که این 

های دیگر توانستند به رانت هایی دست پیدا کنند که فقط درچنین فضا های مخدوشی این شدند و خیلی

 .اتفاق میتواند رخ بدهد

این کارشناس حوزه اقتصاد بیان داشت: این بخشنامه ها بشدت تاثیرخود را بر فضای کسب وکار کشور 

 .ان داد فضا کامال غیر قابل پیش بینی و غیرقابل کنترل شدنش

 تعهد ارزی با نزدیک کردن نظرات دولت و بخش خصوصی امکان پذیر شد

وی نقطه عطف کنترل وضعیت بازار ارز کشور را تغییر در ریاست بانک مرکزی و آمدن همتی دانست و 

لین کاری که اتفاق افتاد بخش خصوصی به گفت: اختیاراتی که سران سه قوه به بانک مرکزی دادند او

از ابتدا جلساتی با دوستان بانک « کمیته ارزی کشور»کمک بانک مرکزی کمیته ای تشکیل داد به نام 

مرکزی، سازمان توسعه تجارت ،گمرگ تشکیل دادیم وسعی کردیم دیدگاه های بانک مرکزی و دیدگاه 



 

تالف بسیار زیاد بود بانک مرکزی اعالم می کرد حتما های فعالین بخش خصوصی را به هم نزدیک کنیم.اخ

باید ارز به کشور برگردد. خیلی از تجار عادت به این قصه نداشتند کامال مقاومت می کردند و ساختار 

موجود نیزجوابگوی چنین کاری نبود. یعنی ابزاری وجود نداشت. هزینه های تبادل خیلی باال بود. فضای 

 می گفتند ما چطور این دالر را برگردانیم؟ تحریم بود و همه اینها

گفت: ما سال های سال در حوزه واردات تامین منابع کاشفی اظهارداشت:حرف دولت منطقی بود که می

ها و قیمت نفت باید بخش کرده ایم و هر وارداتی که خواستید ارز داده ایم، در این ایام با توجه به تحریم

 .را از این مسیر بگذرانیمخصوصی به ما کمک کند که کشور 

که از طریق بانک مرکزی راه « نیما » اولین ومهم ترین مشکلی که وجود داشت شکاف قیمتی بین سامانه

 .اندازی شد و بازار آزاد بود

درصد هزینه تبادل  12درصد بود از طرفی  40تا 30اختالف بازار آزاد و سامانه نیما در بعضی موارد حدود 

درصدی را به تولید کننده تحمیل می کرد.این در  50انجام می شد این تفاوت  که توسط صرافی ها

درصد از ارزش صادراتم را ضرر کنم که حرف  50خواست وجود داشت که چطور ارز به سامانه نیما بدهم و 

 .منطقی بود

بار کارت های یک  .به همین واسطه انحرافاتی شروع شد و موضوع کارت های یکبار مصرف مطرح شد

مصرف تا قبل از این ایام تنها برای واردات تعریف داشت. اما یک دفعه در آنجا قطع شد و آمد تو حوزه 

 .صادرات وارد شد

 اصالح پایه های ارزش صادرات در گمرک

رییس اتاق بارگانی ایران ادله دیگر صادرکنندگان برای برنگرداندن ارز را واقعی نبودن پایه های ارزشی 

و بیان داشت: دولت برسر واقعی کردن پایه ارزش های گمرکی به دو دلیل مقاومت می کرد.  گمرکی عنوان

از طرفی تعداد اقالم خیلی زیاد بودو از طرف دیگر اگر این اتفاق می افتاد ما شاهد منفی شدن تراز تجاری 

که امروز  می شدیم که به آن افتخار می کردیم. طی یک سال و جلسات متعدد کم کم این قصه حل شد

قیمت سامانه نیما با قیمت روز بازار خیلی نزدیک است .این اتفاق باعث شده است استقبال به تعهد ارزی و 

 .بازگرداندن ارز بیشتر شود

درصد کاهش دادیم و ارزشهای گمرکی االن در کل کشور  20توافقی که با دولت کردیم کل ارزشها را 

 .ستپایین آمده است و قیمت ها واقعی تر ا

درصد واردات مقابل صادرات 30درصد به سامانه نیما بیاید 50در خصوص تعهد ارزی نیز توافق کردیم 

 .درصد نیز برای خود صادر کننده. این فرمول نیز آرامش در بازار را بیشتر کرد20انجام بشود و 

ها کنترل واردات وی گفت: دولت سیاست هایی جهت تنظیم ذخیره ارزی انجام داد که یکی از این سیاست 

است. دولت سه خط قرمز برای ثبت سفارش وکاالها دارد؛ اول کاالهایی که جنبه لوکس وتجملی دارند 

اجازه ثبت سفارش ندارند.تقاضا وقتی کم شود خود به خود میتوانیم بازار را راحت تر کنترل کنیم. دوم کاال 

ت که حرف و حدیث داردچون کیفیت داخلی و هایی که تولید داخلی دارند، که باز هم یکی از موارد اس



 

میزان تولیدش مسئله است.سوم کاال هایی است که ارز بری خواهند داشت و میتواند روی بازار تاثیر بگذارد 

 . و تشنج ایجاد کند

 فشار تحریم از این بیشتر نمی تواند بشود

ین فشارها تا حد زیادی تخلیه شد. کاشفی اتفاق دیگر را کاهش فشار روانی تحریم ها عنوان کرد و گفت: ا

باالخره امریکا حداکثر فشارش را گذاشته و دیگر بیشتر از این چیزی ندارد.این تحریم ها یک طرفه بود و 

سازمان ملل و کشور های اروپایی وچین و روسیه پیروی نمی کردند.باید پذیرفت اکثرشرکت های بزرگ 

.به لحاظ بیزینس شخصی نگران هستند و می ترسند که با ایران دنیا چون تعامالت بزرگی با آمریکا دارند 

 .مراوده داشته باشند

وی هنوز بخشی از مشکالت صادرکنندگان را پابرجا دانست و تصریح کرد: در بودجه امسال برگشت ارز 

ک ماه مالیات صادرات را منوط کرده اند به به برگشت ارز. از طرف دیگر در قوانین باال دستی داریم ظرف ی

سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده کاالهای صاراتی را برگرداند به صادرکننده و از طرفی در قانون 

بودجه آورده اند که اول باید ارز برگردد،عمال این اتفاق پنج ماه بجای یک ماه که مجلس هم توجه نکرده و 

یب کرده است. االن این بزرگترین مشکل برای این قانون را که خوشبختانه قانون یک ساله است را تصو

درصد است یعنی هرکسی ده بار صادرات داشته باشد 10صادر کنندگان است چون مالیالت بر ارزش افزوده 

کل نقدینگی اش در سازمان امور مالیاتی دپو می شود واین قعطا برای صادرات تاثیرات منفی خواهد 

 .داشت

 عراق قابل پیش بینی بود کاهش میزان صادرات کرمانشاه به

رییس اتاق کرمانشاه در بخش دیگری از این گفتگو به وضعیت صادرات استان کرمانشاه اشاره کرد و 

ایم. میزان صادرات ما نشان می دهد که ما صادرات باالیی نسبت به سال قبل از آن داشته۹7گفت:آمار سال 

به عراق داشتیم. درعراق هم برای اولین بار از درصدی صادرات 37به سه میلیارد دالر رسید و یک سهم 

 .ترکیه به لحاظ میزان صادرات گذشتیم

کاشفی خاطرنشان ساخت: امسال پیش بینی می شد که با توجه به جهشی که سال قبل داشت این جهش 

 ادامه پیدا نکند، اول اینکه کم کم این جهش ارزی در هزینه های تولید خودش را نشان خواهد داد و از

طرف دیگر چون قیمت های ما خیلی پایین بود کشورهای مقصد ممنوعیت هایی برای کاالهای ما در نظر 

 .بست تعرفه …می گیرند . مثال: در سال گذشته عراق درمورد سیمان ،لبنیات و

وی بخشی از کاهش صادرات کرمانشاه را سهم بسته شدن مرز سومار دانست و بیان داشت: بسته شدن 

استان ضایعه ای است. برای رسمی شدن آن خیلی کار شد و بسیار امید داشتیم. مرز سومار به  سومار برای

رغم اینکه جاده های خوبی برای دسترسی نداشت اما با توجه به موقعیت ژئوپلوتیکی که داشت توانسته بود 

هد و زودتر مرز خودش را تحمیل کند به مرز های دیگر.امیدواریم سفر ها وصحبت هایی که شده نتیجه بد

 .سومار بازگشایی شود

این فعال اقتصادی اظهارداشت: معموال در شش ماه دوم شاهد اوج صادرات کشور و استان هستیم و 



 

برایند اتفاقات سیاسی که در منطقه روی  .امیدواریم بتوانیم این آمار هارا به جایگاه سال قبل برسانیم

 .نافع ملی ایران استدهد بنظر می رسد کامال به سمت و سوی ممی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باختر
 کشور در پاییزه نخود کشت زیر سطح چشمگیر افزایش کرد اعالم نخود ملی شورای رییس

رییس شورای ملی نخود ایران از افزایش چشمگیر و چند برابری سطح زیر کشت نخود پاییزه در کشور در 

  .سال زراعی جاری خبر داد

ناصر مرادی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به افزایش چشمگیر سطح زیر کشت نخود پاییزه در کشور در 

هزار هکتار از اراضی کشور به  120تا  100شود امسال بین سال زراعی جاری، اظهار کرد: پیش بینی می

 .جود داردکشت نخود پاییزه اختصاص پیدا کند، هرچند احتمال کشت بیشتر این محصول هم و

هزار هکتار از اراضی سراسر کشور به کشت  40به گفته رئیس شورای ملی نخود ایران، سال گذشته حدود  

 .پاییزه و انتظاری نخود اختصاص پیدا کرده بود

مرادی با بیان اینکه استان کرمانشاه از نظر سطح زیر کشت و تولید نخود در کشور رتبه نخست را دارد، 

 .هزار هکتار برسد 65تا  60امسال سطح زیر کشت نخود پاییزه در این استان به پیش بینی کرد: 

هزار هکتار بود  20مرادی اضافه کرد: سال گذشته سطح زیر کشت نخود پاییزه و انتظاری استان کرمانشاه 

 .شود امسال این میزان سه برابر شودکه پیش بینی می

های ها به ویژه استانل سطح زیر کشت نخود در دیگر استانرئیس شورای ملی نخود ایران ادامه داد: امسا

ولید نخود کشور ت هایقطب که غربی همچون کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و لرستان 

هستند هم افزایش چشمگیر و چند برابری خواهد داشت، ضمن اینکه کشت نخود پاییزه در برنامه برخی از 

 .اند، مثل استان مرکزی قرار گرفته استاکنون کشت نخود نداشتهاستانهای دیگری هم که ت

شود، گفت: هزار هکتار نخود بهاره و پاییزه در کشور کشت می 550تا  520مرادی با بیان اینکه ساالنه بین 

 .کندامسال احتماال یک پنجم سطح زیر کشت نخود کشور به کشت پاییزه اختصاص پیدا می

هزار تن عنوان و  270االنه نخود کشور را در سنوات گذشته به طور میانگین حدود مرادی میزان تولیدات س

 .هزار تن برسد 300برآورد کرد: امسال میزان تولید نخود کشور به بیش از 

زدگی بوده، وی ادامه داد: نخود پاییزه در مقایسه با نخود بهاره دارای مزایایی همچون مقاومت به آفت برق

عملکرد مزارع نخود پاییزه هم به مراتب باالتر از کشت بهاره نخود است. عالوه بر اینها  ضمن اینکه متوسط

 .دهدکشت نخود پاییزه کامال مکانیزه است و همین موضوع کشاورزان را به سوی این کشت سوق می



 

این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: هرچند نخود در مقایسه با دیگر محصوالت 

تری دارد، اما به دلیل اینکه محصول اصلی در تناوب با گندم است، لذا این کشت شاورزی قیمت پایینک

 .آیدهای اصلی در تناوب با گندم به حساب مییکی از کشت

  

آذر  15آبان تا  15مرادی سپس با بیان اینکه بهترین زمان کشت نخود پاییزه، فاصله زمانی یک ماهه بین 

شود که البته ممکن است کشت نخود ز این زمان نخود به صورت انتظاری کاشته میاست، گفت: بعد ا

 .انتظاری به اندازه کشت نخود پاییزه خوب و پرعملکرد نباشد

مرادی در پایان بهترین زمان برای کشت پاییزه نخود را بعد از وقوع بارندگیهای موثر که به اصطالح محلی 

 .ان کردشود، عنوگفته می "پــَله"به آن 

     

 شود انجام ترس با نباید اقتصادی اصالحات :کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه اصالحات اقتصادی نباید در کشور با ترس انجام شود، گفت: 

  .برای انجام این اصالحات به تقویت سرمایه اجتماعی نیاز داریم

شورای اداری استان که با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی و وزیر نیرو برگزار کیوان کاشفی در جلسه 

شد، با اشاره به مشکالت متعدد اقتصادی که در کشور وجود دارد از جمله نرخ باالی بیکاری، مشکالت نظام 

بدیل های بازنشستگی و ...، افزود: بیکاری امروز به یک ابر چالش برای جوانان تبانکی، مشکالت صندوق

 .شده و رفع این معضل نیازمند میلیاردها تومان سرمایه گذاری و ساز و کارهای مختلف است

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد:در حوزه نظام بانکی نیز با معضالت متعددی مواجهیم و  

جود در کشور را دو برابر نظام بانکی امروز به سانتریفیوژی تبدیل شده که هر چهار سال یکبار نقدینگی مو

 .می کند

ای شده که این نظام نه در خدمت بخش تولید است و نه در به گفته کاشفی شرایط نظام بانکی امروز بگونه 

 .خدمت اقتصاد کشور

های بازنشستگی که در شرایط اقتصادی بدی هستند هم یاد کرد و گفت: چرا باید وی از معضالت صندوق

 .اقتصادی گرفته می شود، به این صندوق ها تزریق شود مالیاتی که از فعالین

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه فشارهایی که بر فضای کسب و کار کشور و فعاالن اقتصادی وارد می شود را  

 .نیز مزید علت مشکالت دانست



 

های انه سرمایهوی با بیان اینکه برای همه مشکالت راهکارهای کارشناسی وجود دارد، تاکید کرد: اما متاسف

اجتماعی ما در کشور بسیار تنزل پیدا کرده و این امر باعث شده هر اصالح اقتصادی که بخواهیم انجام 

 .دهیم با ترس مواجه باشیم

کاشفی اصالح قیمت سوخت که تقریبا همه کارشناسان با آن موافق بودند را از جمله این موارد دانست که 

 .هایی از سوی مردم مواجه شدنیازی ضروری بود، اما با واکنش

وی معتقد است، اگر قرار است اصالحات اقتصادی در کشور صورت بگیرد، ابتدا باید سرمایه های اجتماعی  

 .را تقویت کنیم

وی با بیان اینکه رئیس مجلس شورای اسالمی می تواند پرچم گفتمان ملی را در کشور بلند کند، تاکید  

هستند و اگر با آنها صحبت کنیم و آنها را از مسائل مطلع کنیم، حتما کرد: مردم ما هم مردم خوبی 

 .خواهند پذیرفت

 از بعضی خصوص در اقداماتی اخیر سالهای طی مجلس اینکه بیان با ادامه در  عضو هیات رییسه اتاق ایران

شور، قانون ک بانکداری قانون افزوده، ارزش بر مالیات قانون به توان می آن جمله از که داده انجام موارد

اشاره کرد، ادامه داد: متاسفانه برخی از این موارد با گذشت چند مدت به سرانجام نرسیده و  ... تجارت و

 .فعالین اقتصادی چشم به راه تعیین تکلیف آن هستند

در مسیر های استان کرمانشاه داشت و با بیان اینکه کرمانشاه اکنون ای هم به خواستهوی در ادامه اشاره 

 .توسعه قرار گرفته، خاطرنشان کرد: حتی مسائلی مانند زلزله نیز ما را از راه توسعه استان دور نکرد

به گفته کاشفی اکنون استاندار فعالی در کرمانشاه داریم و نمایندگان مجلس نیز به خوبی همراه و پای کار  

 .هستیم هستند و برای تداوم این مسیر تنها نیازمند حمایت های مجلس

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه کرمانشاه برای ادامه مسیر توسعه نیازمند تزریق بودجه به عنوان  

تقاضاهایی که در این زمینه از سوی کرمانشاه به مجلس داده می  :یک شتابدهنده توسعه است، تاکید کرد

 .تر دیده شودشود باید ویژه

ز این طریق بتوانیم مسیر توسعه استان کرمانشاه را با سرعت بیشتری پیش وی ابراز امیدواری کرد تا ا 

 .ببریم، زیرا کرمانشاه در طول سالیان و به دالیل مختلفی از مسیر توسعه عقب مانده است

 اگر  ناصر مرادی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در این نشست اظهار کرد:

درصد محصوالت  10تا  ۸رمانشاه فراهم باشد، این استان می تواند ک در رزیکشاو بخش هایزیرساخت

 .استراتژیک کشاورزی کشور را در آینده تامین کند



 

هزار  ۹50هم اکنون حدود  :وی از کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری کشور یاد کرد و افزود 

 .هکتار زمین کشاورزی و حدود سه میلیون راس دام در استان داریم

 یادآور و کرد اعالم تن میلیون چهار  وی میزان کنونی تولیدات بخش کشاورزی استان کرمانشاه را حدود 

 توانیم می کنیم فراهم کشاورزی بخش برای را بیشتری هایزیرساخت اگر دهد می نشان مطالعات: شد

 .درصد محصوالت استراتژیک کشور را تامین کنیم 10تا  ۸ آینده در و دهیم افزایش را لیداتتو میزان

رئیس شورای ملی نخود خواستار تامین اعتبارات بیشتر برای بخش کشاورزی خصوصا تسهیالت ارزان  

 .دیده شود ۹۹قیمت با بازپرداخت طوالنی شد و عنوان کرد: تقاضا داریم این مهم در بودجه سال 

سالهاست قیمت خرید تضمینی گندم  اینکه بیان با و داشت گندم تضمینی خرید به ایاشاره  وی در ادامه

متناسب با نرخ تورم کشور زیاد نشده، تاکید کرد: قیمت پایین خرید تضمینی گندم باعث شده کشاورزان 

 رغبت چندانی به کاشت این محصول مهم

 .نداشته باشند 

برای خرید گندم، اضافه کرد: تقاضا  ۹۹تومانی در بودجه سال  2200یین نرخ مرادی با اشاره به تع 

 برای کشاورزان تا شود لحاظ گندم تضمینی خرید برای تری منطقی نرخ اقتصاد شورای هماهنگی با  داریم

 .باشیم نداشته آن واردات به نیاز و شوند ترغیب محصول این بیشتر کشت

بازرگانی کرمانشاه همچنین خواستار توجه جدی تر به صنایع تبدیلی در رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق  

 .گذاری چندانی در این حوزه صورت نگرفته استحوزه کشاورزی شد که تاکنون سرمایه

 محصوالت  مرادی معتقد است، اگر صنایع تبدیلی رونق پیدا کند دیگر شاهد اشباع شدن بازار برخی 

 .بود نخواهیم داد رخ وجهگ برای که آنچه مانند کشاورزی

وی از معضالت بیمه محصوالت کشاورزی هم یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه بیمه محصوالت کشاورزی  

 و کندنمی حمایت کشاورزان از باید که آنطور خسارت بروز صورت در عالوه به و دارد  بروکراسی طوالنی

 .شود اصالح باید نیز رویه این

 

 ایمنکرده استفاده خوب آهنراه گذاریسرمایه از :کرمانشاه استاندار

آهن کرمانشاه، گفت: میلیارد تومانی انجام شده برای راه 1100گذاری استاندار کرمانشاه با اشاره به سرمایه

  .ایمگذاری خوب استفاده نکردههنوز از این سرمایه



 

برگزار شد  (آذر 27عصر امروز )هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که  

گذاری انجام میلیارد تومان سرمایه 1100آهن غرب کشور حدود با بیان اینکه در قطعه مالیر تا کرمانشاه راه

 .ایمگذاری آنطور که باید استفاده نکردهشده، افزود: متاسفانه از این سرمایه

سافر را حل کند، بلکه باید از این پتانسیل برای آهن صرفا مشکل حمل و نقل موی اظهار کرد: قرار نبود راه

 .انتقال بار هم بهره ببریم

آهن برای جابجایی بار گالیه کرد و یادآور شد:گاهی سرعت حمل بار با استاندار کرمانشاه از سرعت پایین راه

اعت هم کامیون چند برابر سرعت استفاده از قطار است که این امر برای فعاالن اقتصادی که حتی یک س

 .برای آنها مهم است، پذیرفتنی نیست

آهن کرمانشاه تا نزدیکی واحدهای تولیدی شد و اضافه کرد: قطار بازوند خواستار احداث خطوط آنتنی از راه

 .سازی باید این مشکل را حل کندشهر و راه وزارت و ندارد تولیدی واحدهای برای کارایی  بدون خط آنتنی

اکنون بخش خصوصی کرمانشاه آمادگی دارد تا حدودی در زمینه تکمیل زیرسازی وی با بیان اینکه هم 

خطوط آنتنی همکاری کند، تاکید کرد: البته اعتباری که بخش خصوصی برای این کار باید بگذارد ممکن 

 .است صرفه اقتصادی برای آنها نداشته باشد

آهن تا اسالم آبادغرب مانی برای ادامه پروژه راهمیلیارد تو 165بازوند همچنین از پیگیری برای تامین اعتبار 

 .هم خبر داد

استاندار کرمانشاه در ادامه بر لزوم همکاری مدیران برای رفع مشکل بیکاری استان نیز تاکید کرد و گفت: 

 .درصد موضوعات مالقات مردمی بحث اشتغال است ۹0اکنون 

 که کردم اعالم نیز کنند آغاز کرمانشاه در را خود کار است قرار که مدیرانی تمام به  بازوند خاطرنشان کرد:

 .بیاید کرمانشاه به نباید ندارد، خصوصی بخش به اعتقادی که مدیری و است اشتغال استان اول اولویت

پذیریم که در وی با بیان اینکه این مهم در حوزه اداره کار استان بیشتر مورد تاکید است، عنوان کرد: نمی

 .تراشی شودپیش روی فعالیت بخش تولید مانع خود اداره کار

بازوند معتقد است، اگر به دنبال رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار که خروجی آن اشتغال است 

 .گری برای بخش خصوصی بروندها باید به سمت تسهیلهستیم، دستگاه

ها نیز ه داشته، نباید دستگاهوی یادآور شد: در شرایط کنونی که بخش خصوصی به سختی خود را سر پا نگ

 .تراشی به بخش خصوصی ضربه بزنندبا مانع



 

ها حل شود، افزود: گاهی استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه این موضوع باید در بدنه کارشناسی دستگاه

 .تواند یک شبه صد شغل را از بین ببردتصمیم یک کارشناس می

گذاریم تا شرایط ها جلسات توجیهی میاز باشد برای کارشناسان دستگاهاستاندار کرمانشاه اضافه کرد:اگر نی

 .اشتغال استان را بهتر درک کنند

بازوند همچنین خواستار اعتماد بیشتر به کارفرمایان شد و با اشاره به اینکه نباید تصور کنیم کارفرما به 

 برایش داده کارگر دست به را خود یهسرما تمام که کارفرمایی از هیچکس: کرد عنوان  کند،کارگر ظلم می

 .بگیریم برایش خواهیممی که تصمیمی هر کارفرما حضور بدون نباید نیز ما و نیست دلسوزتر

 

 بدهیم دست از را اشتغال ایجاد هایفرصت نباید :کرمانشاه نماینده

های ایجاد فرصت نماینده کرمانشاه در مجلس مهمترین دغدغه کشور را بحث اشتغال دانست و گفت: نباید

  .اشتغال را از دست بدهیم

سیدقاسم جاسمی در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه از شرایط حساس 

 .کنونی کشور یاد کرد و افزود: در چنین شرایطی تصمیم سازان کشور باید بیشتر به فکر مردم باشند

هایی که برای ولید دانست و افزود: نباید فرصتوی مهمترین دغدغه کنونی کشور را بحث اشتغال و ت

 .آید را از دست بدهیماشتغالزایی پیش می

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه اظهار کرد: امروز جوانان تحصیل کرده آنقدر ناامید هستند که برای 

و حاضر هستند هر روند ای که آنها را برای شغل معرفی کند تا تهران نزد نمایندگان مجلس مییک نامه

 .شغلی را نیز انجام دهند

وی عنوان کرد: دولت هم نه اینکه نخواهد بلکه امکان ایجاد شغل برای این تعداد را ندارد و تنها راه استفاده 

 .گری شرایط برای آنها استاز ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل

میلیارد تومانی مورد نیاز تکمیل  160وی در ادامه خواستار پیگیری مسئولین استان برای تخصیص اعتبار 

آهن کرمانشاه به سمت خسروی شد و تاکید کرد: تعداد زیادی از جوانان در این پروژه مشغول بخشی از راه

 .کندبه کار هستند که اگر اعتبار برای این پروژه تامین نشود خطر بیکاری آنها را تهدید می

استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه زحمات زیادی برای رسیدن در ادامه کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی 

 .آهن به کرمانشاه انجام شد، گفت: نباید از این ظرفیت برای حمل بار در استان غافل شویمراه



 

ترین ناوگان حمل و نقل در کشور است که بسیاری از ترین و ایمنوی ادامه داد: صنعت ریلی از ارزان

 .ندارد هم را یزمین ونقلحمل  مشکالت

آهن کرمانشاه ظرفیت احداث ایستگاه باری در سه رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه راه

نقطه را دارد، یادآور شد: منطقه پل چهر به دلیل استقرار صنایع پتروشیمی استان از مهمترین این نقاط 

 .است

امکان احداث یک ایستگاه وجود دارد که نیاز سه  به گفته کاشفی، در منطقه شهرک صنعتی فرامان نیز

 .شهرک صنعتی فرامان، بیستون و زاگرس را پوشش دهد

های سیمان سامان و کشت و صنعت وی عنوان کرد: در منطقه ماهیدشت نیز به دلیل وجود کارخانه

 .ستآن مقداری از خط اصلی دور ا ماهیدشت ظرفیت ایجاد ایستگاه باری وجود دارد، اما راه

آهن برای واحدهای تولیدی استان شد و اضافه کرد: وی همچنین خواستار برقراری خطوط آنتنی راه

 .گذاری کنندصاحبان صنایع نیز راضی هستند در این زمینه سرمایه

 .آهن کرمانشاه نیز تاکید کردکاشفی بر لزوم ایجاد کمیته کاری در حوزه احداث ایستگاه باری راه

 

 بدهیم دست از را اشتغال ایجاد هایفرصت نباید :کرمانشاه نماینده

های ایجاد نماینده کرمانشاه در مجلس مهمترین دغدغه کشور را بحث اشتغال دانست و گفت: نباید فرصت

  .اشتغال را از دست بدهیم

سیدقاسم جاسمی در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه از شرایط حساس 

 .کشور یاد کرد و افزود: در چنین شرایطی تصمیم سازان کشور باید بیشتر به فکر مردم باشند کنونی

هایی که برای وی مهمترین دغدغه کنونی کشور را بحث اشتغال و تولید دانست و افزود: نباید فرصت

 .آید را از دست بدهیماشتغالزایی پیش می

کرد: امروز جوانان تحصیل کرده آنقدر ناامید هستند که برای عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه اظهار 

روند و حاضر هستند هر ای که آنها را برای شغل معرفی کند تا تهران نزد نمایندگان مجلس مییک نامه

 .شغلی را نیز انجام دهند



 

و تنها راه استفاده وی عنوان کرد: دولت هم نه اینکه نخواهد بلکه امکان ایجاد شغل برای این تعداد را ندارد 

 .گری شرایط برای آنها استاز ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل

میلیارد تومانی مورد نیاز تکمیل  160وی در ادامه خواستار پیگیری مسئولین استان برای تخصیص اعتبار 

غول آهن کرمانشاه به سمت خسروی شد و تاکید کرد: تعداد زیادی از جوانان در این پروژه مشبخشی از راه

 .کندبه کار هستند که اگر اعتبار برای این پروژه تامین نشود خطر بیکاری آنها را تهدید می

در ادامه کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه زحمات زیادی برای رسیدن 

 .استان غافل شویمآهن به کرمانشاه انجام شد، گفت: نباید از این ظرفیت برای حمل بار در راه

ترین ناوگان حمل و نقل در کشور است که بسیاری از ترین و ایمنوی ادامه داد: صنعت ریلی از ارزان

 .ا هم نداردر زمینی ونقلحمل  مشکالت

آهن کرمانشاه ظرفیت احداث ایستگاه باری در سه رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه راه

ادآور شد: منطقه پل چهر به دلیل استقرار صنایع پتروشیمی استان از مهمترین این نقاط نقطه را دارد، ی

 .است

به گفته کاشفی، در منطقه شهرک صنعتی فرامان نیز امکان احداث یک ایستگاه وجود دارد که نیاز سه 

 .شهرک صنعتی فرامان، بیستون و زاگرس را پوشش دهد

های سیمان سامان و کشت و صنعت به دلیل وجود کارخانه وی عنوان کرد: در منطقه ماهیدشت نیز

 .آن مقداری از خط اصلی دور است ماهیدشت ظرفیت ایجاد ایستگاه باری وجود دارد، اما راه

آهن برای واحدهای تولیدی استان شد و اضافه کرد: وی همچنین خواستار برقراری خطوط آنتنی راه

 .گذاری کنندزمینه سرمایهصاحبان صنایع نیز راضی هستند در این 

 .آهن کرمانشاه نیز تاکید کردکاشفی بر لزوم ایجاد کمیته کاری در حوزه احداث ایستگاه باری راه

 

 کارفرمایان سر بر آورزیان و سخت مشاغل سنگین سایه    

قرار قانون مشاغل سخت و زیان آور اگر چه در عمل برای حمایت از کارگرانی که در شرایط سخت کار 

شود داد کارآفرینان را درآورده هایی که از این قانون میدارند در نظر گرفته شده، اما برخی سوء استفاده

  .است



 

افرادی که اگرچه شاید شرایط کاری آنها چندان دشوار نباشد، اما در خواستی برای سخت و زیان آور تلقی 

 .گیردیید قرار میدهند و این درخواست نیز مورد تاشدن شغل خود ارائه می

شود در شرایط سخت اقتصادی کنونی، بارمالی مضاعفی به کارآفرینان تحمیل شود و از این امر باعث می

همین رو مشکالت قانون مشاغل سخت و زیان آور به معضلی برای کارآفرینان تبدیل شده و فضای کسب و 

 .کار را تهدید می کند

استان کرمانشاه در نشست اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی 

خصوصی با بیان اینکه سوء استفاده برخی از قوانین مشاغل سخت و زیان آور به معضل کارآفرینان تبدیل 

 .شده، افزود: این امر تاثیر منفی نیز بر فضای کسب و کار استان داشته است

درصد در  ۹0تا  ۸0استان کرمانشاه انجام دادیم تقریبا حدود کیوان کاشفی ادامه داد: با بررسی که در 

 .گیردخواست هایی که برای سخت و زیان آور تلقی شدن مشاغل ارائه می شود، حکم می

وی ادامه داد: اگر چه کارآفرینان قصد تضییع حقوق کارگران را ندارند، اما باید در این خصوص به نظر 

 .کارفرمایان نیز توجه شود

اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه در جلسات شورای گفت و گو مصوباتی در زمینه کاهش رئیس 

آور تصویب شده بود اما این مصوبات اجرایی نشده، خاطرنشان کرد: مشکالت ناشی از مشاغل سخت و زیان

قبل از  عالوه به و باشد هداشت حضور نیز کارفرمایان  درخواست ما این است هنگام بازدید از واحدها نماینده

دهد، به آور میبازدید از کارگاه یا در زمانی که کارگر درخواست خود را به کمیته مشاغل سخت و زیان

 .رسانی شود، زیرا در برخی مواقع کارفرما تا مراحل نهایی از موضوع بی اطالع استکارفرما نیز اطالع

تواند در قالب بازدیدها به شود میور شدن مشاغل میوی گفت: برخی از عواملی که باعث سخت و زیان آ

کارفرمایان گوشزد شود، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که هیچکدام از مشکالتی که وجود دارد به 

 .شودکارفرمایان تذکر داده نمی شود، اما حکم سخت و زیان آور برای کارگر صادر می

استان کرمانشاه نیز خواستار تسهیل گری در قوانین مشاغل در ادامه فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت و معدن 

 .سخت و زیان آور شد و افزود: این موضوع بار مالی زیادی برای کارفرمایان به همراه دارد

وی اظهار کرد: بار مالی قوانین مشاغل سخت و زیان آور برای تامین اجتماعی نیز زیاد است و فردی که در 

کند، عالوه بر اینکه دو حقوق شود و در جای دیگری دوباره کار میته میسالگی بازنشس 40تا  3۸سن 

 .کندگیرد جای یک نیروی کار دیگر را نیز اشغال میمی



 

 وضعیت بررسی برای ها کارگاه از بازدید زمینه در بهداشت مرکز بیشتر همراهی  مرزی همچنین خواستار

 .شد آور زیان و سخت مشاغل

ها و ه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیز با بیان اینکه تمام نظارتعرفان طاهر پور نمایند

شود بر اساس قانون است، یادآور شد: اگرچه بازدیدهایی که در زمینه مشاغل سخت و زیان آور انجام می

 .کنیمهدف ما همراهی با کارفرمایان است، اما هرگز بر سر سالمت کارگران نیز با کسی معامله نمی

تاکید کرد: البته رسالت ما پیشگیری از حوادث کار است، نه اینکه منتظر بمانیم اتفاقی برای کارگران وی 

 .رخ دهد و بعد از آن وارد عمل شویم

 ۹7نسبت به سال  ۹۸به گفته طاهرپور، با وجود این موارد آمار مشاغل سخت و زیان آور استان در سال 

 .روند کاهشی داشته است

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز اظهار کرد: استان کرمانشاه در زمینه حسن عزیزی مدیر

 .شودها محسوب میمشاغل سخت و زیان آور جزو سختگیرترین استان

 .شوددرصد نیز در کمیته تجدید نظر تایید می 50درصد درخواست ها در کمیته بدوی و  70وی ادامه داد: 

سفانه آمار تلفات نیروی کار خصوصا در کارگاه های ساختمانی باال است و باید جلوی عزیزی یادآور شد: متا

 .آن گرفته شود

هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه هم با بیان اینکه نسبت مشاغل سخت و 

بدهیم سوء استفاده از قوانین زیان آور در استان کرمانشاه باالتر از میانگین کشوری است، گفت: نباید اجازه 

مشاغل سخت و زیان آور به یک سیگنال منفی برای فضای کسب و کار استان تبدیل شود و تصور 

 .کارآفرینان را از این فضا خراب کند

حاتمی معتقد است، اولویت اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور باید اصالح و پیشگیری مشکالت در 

 .فضای کارخانه باشد
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 راه اندازی یك خط پرواز کرمانشاه نجف می تواند در جذب توریست سالمت موثر باشد 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از تاسیس مرکز رشد صادرات در استان و تاکید بر تولید 

  .محصوالت صادرات محور خبر داد

ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که  اتاق بازرگانی کرمانشاهکیوان کاشفی رئیس  

در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: روز پنج شنبه پنجم  روز ملی صادراتبه مناسبت 

 .ماه با حضور صادرکنندگان استان کرمانشاه مراسم روز صادرات برگزار خواهد شددی

های اعالم صادر کننده برتر استان که طی آیتم 13رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: در این مراسم از 

نفر از ثبت نام کنندگان انتخاب و معرفی خواهند  ۸0شود؛ این افراد از بین اند تقدیر میشده برگزیده شده

 .شد

درصد افزایش واردات داشتیم که اغلب آن مربوط به مواد  151ماهه سال جاری  ۸کاشفی بیان داشت: در 

تواند نقطه های صنعتی است و میها و فعالیتاولیه کارخانه هاست و این نشان از فعالیت بیشتر کارخانه

 .ها افزایش یافته استمثبتی باشد که تولیدات کارخانه

امیدواریم با این بازگشایی تا پایان سال  این مسئول از بازگشایی مرز سومار طی امروز خبر داد و افزود:

 .بتوانیم کاهشی که در صادرات داشتیم را جبران کنیم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه توریست درمانی و کشاورزی استان را بهترین زمینه در امر 

کرمانشاه نجف بتوانیم در  تجارت دانست و بیان کرد: به دنبال این هستیم که با راه اندازی یک خط پرواز

 .جذب توریست سالمت مؤثر باشیم

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران به تقویت بحث صادرات به سوریه تاکید کرد و گفت:، چون خط 

شود به های ایرانی از طریق عراق به سوریه صادر میارتباطی ما با سوریه طوالنی است و در حال حاضر کاال

 .کنیم حمل ترانزیت زمینی به سوریه را راه اندازی کنیممیهمین منظور سعی 



 

او در بخش دیگری از سخنانش به ارائه مشکالت صادرات و واردات سیمان پرداخت و تصریح کرد: در حال 

حاضر عراق صادرات و واردات سیمان به کشورش را محدود کرده و این فقط برای استان ما نیست بلکه 

 .برای کل کشور است

کارخانه دیگر در مراحل پایانی احداث  6کارخانه سیمان در عراق داریم و  1۸فی بیان داشت: ما حدود کاش

 .هستند

های زیادی در دست اقدام داریم، اما رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: برای توسعه صادرات برنامه

ست مشکالتی بر سر راه ما قرار دارد که های جدید باالدر حوزه صنعت به دلیل اینکه هزینه تولیدات واحد

 .ها را حل و فصل کنیمباید آن

او از تأسیس مرکز رشد صادرات استان خبر داد و اظهار داشت: تمام تالش خود را در این جهت به کار 

 .های تولیدی هستیمگرفتیم و با این کار به دنبال صادراتی کردن محصوالت واحد

واحد جدید را غنی کنیم و وصل به صادرات کنیم به  6تا  5ر هر سال این مسئول بیان داشت: اگر د

 اهدافمان خواهیم رسید
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 فساد مالی با پولشویی، رانت و رشوه همراه است 

استاد دانشگاه و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه مهمترین نکته درباره شروع تعریف از 

  .لی را رسیدن به ادبیات مشترک درباره مفهوم آن اعالم کردفساد خصوصا فساد ما

 ادبیاتنجفی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه گفت : وقتی به 

های هایی که طی سالرویم و مانند بسیاری از کارنتیجه مینرسیم هریک راه خود را آن هم بی مشترک

 .های زیاد انجام شده، نتیجه نخواهیم گرفتقاچاق، شکاف طبقاتی و ... با هزینهاخیر در زمینه 

او از فساد به عنوان یک زنجیره در هم تنیده از عناصر به هم پیوسته یاد کرد و گفت : برای مقابله با فساد 

 .توان با هریک از این عناصر به صورت مجزا برخورد کردنمی

... را از اجرای مختلف فساد مالی دانست و گفت: این اجزا عالوه بر نجفی رشوه، رانت، پولشویی و 

 .همپوشانی، هم افزایی هم دارند



 

شود، حتما او گفت: برای مثال وقتی یک وام کالن سه هزار میلیارد تومانی اخذ شده و پس داده نمی

 .های دیگری مانند رشوه، رانت و ... نیز در آن کنار آن وجود داشته استفساد

ها های مالی اثرگذار است که از جمله آناین اقتصاددان گفت: اجزای مهم دیگری هم بر تشدید فساد 

 .توان به شرایط تحریم اشاره کردمی

نجفی از رابطه مستقیم فساد مالی و تولید هم یاد کرد و افزود: در هر زمانی که بخش تولید تضعیف 

 .کندشود، فساد رشد میمی

های رفتاری جامعه را عمدتا به تواند به کاهش فساد منجر شود گفت: باید الگوهایی که میاو درباره راهکار

 .های نهادی جامعه استسمت رونق تولید هدایت کنیم و مسئولیت این بخش نیز بر عهده ساختار

های هها و تحلیل سرمایکیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه دولتی بودن اقتصاد و همچنین تحریم

 .اجتماعی را از عوامل مهم و تاثیرگذار در بروز فساد دانست

او با بیان اینکه متاسفانه در کشور با عارضه شوم فساد و برخی از انواع آن از جمله اختالس دچاریم، گفت: 

 .تعریف فساد سوء استفاده از خدمات عمومی برای دستیابی به منافع شخصی است

های کوچک در حد فساد :شود، گفتبه دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می او با اشاره به اینکه فساد

دهد که از ها را به سمتی سوق میگیرد که مدیر یک مجموعه مسیر عادی کارها و ادارات صورت میشرکت

های بزرگ سیاستمداران بزرگ پای کار هستند که گاه تبعات و ابعاد آن منفعتی به دست بیاید، اما در فساد

 .ای و حتی بین المللی دارد، منطقهملی

ها از دهد، سهم زیاد دولتعضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد به دالیل مختلفی رخ می

ها از اقتصاد خارج شده و نقش اقتصاد را از جمله مهمترین دالیل بروز فساد دانست و گفت: هرچه دولت

 .تر خواهد بودن کشور سالمنظارتی بیشتری داشته باشند، آ

های نفتی را نیز یکی از عواملی دانست که همیشه باعث بروز فساد بوده و گفت: وقتی او نحوه تخصیص دالر

ای دهد، نتیجهآید و در برابر آن فعل و انفعاالت اقتصادی رخ نمیچنین درآمدی سهل و آسان به دست می

 .جز بروز فساد نخواهد داشت

ها و ای باالی نفتی هم اشاره کرد و گفت: وجود این همه درآمد نفتی همیشه با ریخت و پاشهاو به درآمد

درصد بودجه  40تا  30های ساالنه گاهی ای همراه بوده، به طور مثال در برخی از بودجههای سلیقهبرخورد

 .م گیری کنندخواهند روی آن تصمیبه عنوان ردیف سایر منابع لحاظ شده تا مسئولین هر طور که می



 

او برگزاری مناقصات دولتی که هیچگاه شفاف نبوده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی شده را نیز از دیگر عوامل 

 .بروز فساد دانست

گیرد او افزود: از سوی دیگر شیوه گذاری قواعد تجارت خارجی نیز آنقدر مورد دخل و تصرف دولت قرار می

 .د استساز ایجاد رانت و فساکه همیشه زمینه

او نقدی هم به شیوه فعالیت گمرکات کشور و بحث قاچاق داشت و با بیان اینکه بخشی از قاچاق به شیوه 

شود، گفت: طی حدود یک و نیم سال اخیر که جهش نرخ ارز را داشتیم ساماندهی شده از گمرکات وارد می

ها تا شد که البته این سیاست ها اعمالهای کنترلی برای واردات برخی از کاالو از سوی دیگر سیاست

 .درصدی قاچاق کاال بودیم 40حدودی هم به حق بود، اما شاهد افزایش 

ایران  2002دهد در سال ها نشان میها بر بروز فساد نیز یاد کرد و افزود: آمارکاشفی از تاثیر مهم تحریم

ی داشته است. این آمار در را در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانک جهان 100از  50نمره 

بهبود یافت و در  31.7رسید و مجددا بعد از برجام تا  100از  17.6ها بود به که اوج تحریم 2011سال 

 رسیده است 15.۹ها به حال حاضر با فشار تحریم

 تواند در کاهش فساد اثرگذاردهد مناسبات سیاسی و بین المللی چقدر میها نشان میاو گفت: این آمار

 .باشد

های شاخص ادراک فساد مانند حق اظهار نظر شهروندان، ثبات سیاسی و او گفت: در برخی از زیرمجموعه

 .فقدان خشونت، کیفیت مقررات، کنترل فساد و ... نیز وضعیت مناسبی نداشتیم

فت: در تواند به کاهش فساد کمک کند گهایی که میعضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران درباره راهکار

 .هایی مصداق واقعی فساد استدرجه اول باید به ادبیات مشترک در برابر فساد برسیم و بدانیم چه چیز

او گفت: در مرحله بعد از آنکه همه در زمینه برخورد با فساد به اجماع رسیدند باید با این موضوع به شیوه 

 .د پاسخگو نیستها نشان داده تساهل و تسامح با فساقاطع برخورد کرد و بررسی

ریزی دقیق در این زمینه دانست و گفت: بسیاری از او یکی دیگر از ملزومات برخورد با فساد را برنامه

ها توانستند اقتصاد خود را از فساد نجات دهند که از های زیاد بوده با این راهکارهایی که درگیر فسادکشور

 .توان به کشور چین اشاره کردها مینمونه آن

های مختلف دنیا برای مقابله با فساد اجرا شده نیز هایی که در کشورشفی افزود: یکی از مهمترین راهکارکا

است که در این روش مردم پای کار هستند و در صورت مشاهده هرگونه فساد آن را  "سوت زنی"روش 

 .کندمیها حمایت ای در نظر گرفته شده که از آندهند و قوانین نیز به گونهگزارش می



 

دهد و هم روابط سخت و شکننده که حاصل فعالیت ها را کاهش میکاشفی گفت: این امر هم هزینه 

 .کندهای نظارتی است را ایجاد نمیدستگاه

های دنیا از جمله آمریکا اجرا رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه این طرح در برخی از کشور

ها بخشی از درآمد حاصله به خود افرادی که فساد را ارد، گفت: در این کشورشده و تجربیات موفقی د

 .یابداند اختصاص میگزارش داده

های اجتماعی برای مقابله بیشتر با فساد نیز تاکید کرد و افزود: متاسفانه یکی کاشفی بر لزوم تقویت سرمایه

است و تا زمانی که این سرمایه اجتماعی را های اجتماعی در کشور ترین مشکالت ما کاهش سرمایهاز مهم

 .توانیم اصالحات قوی را ایجاد کنیمتقویت نکنیم نمی

اهلل احمدیان استاد علوم سیاسی دانشگاه رازی با ارائه تعریفی از فساد، گفت: فساد به معنای خصوصی قدرت

این مجموعه فساد به کردن منابع عمومی برای مصارف و منفعت شخصی است که اختالس نیز جزیی از 

 .رودشمار می

شود، گفت: البته در اموال او با بیان اینکه این نوع فساد معموال در اموال منقول مانند پول دیده می

 .غیرمنقول مانند امالک نیز بروز فساد را داریم

سیاسی،  های مختلف اقتصادی،این کارشناس مسائل سیاسی بررسی بروز فساد را نیازمند تحلیلی از رشته

ای که بتواند برای این موضوع به ما کمک کند، حقوقی و ... دانست و گفت: شاید بهترین دانش بین رشته

 .بهره گیری از اقتصاد سیاسی است

احمدیان به بیان چند نکته اساسی درباه اختالس پرداخت و گفت: فساد مالی عمدتا در جوامع در حال 

کنند، یعنی المللی دنبال میپیشرفته معموال اختالس را به شکل بینهای شود و کشورتوسعه دیده می

 .کنند و در بعد داخلی کمتر فساد داردهای در حال توسعه برای مقاصد خود استفاده میازمنابع کشور

شود و ما ادواری را در کشور ها مربوط نمیاو افزود: نکته دیگر درباه فساد مالی این است که به ساختار

 .های موجود، میزان فساد بسیار پایین بوده استیم که با همین ساختارداشت

توان گفت اگر تحریم ها هم در بروز فساد موثر است، اما نمیاین استاد علوم سیاسی گفت: اگرچه تحریم

 .شدیمنبودیم دچار فساد نمی

و نظارتی دانست که باعث  های اقتصادی، اجتماعیاحمدیان بروز فساد در یک جامعه را بیانگر زوال نهاد

 .شود به جای نهادها، افراد فرصت عرض اندام پیدا کنندمی



 

او افزود: از سوی دیگر بروز فساد تا حدودی محصول فقدان چشم انداز هم هست، زیرا وقتی که فرد نسبت 

 .کندبه آینده خود ناامید است از کمترین فرصت برای بهبود وضعیت خود استفاده می

های نفتی هم یاد کرد و گفت: هر زمان که منابع علوم سیاسی از ارتباط قابل توجه فساد با درآمد این استاد

نفتی در کشور باال رفته فساد هم رشد پیدا کرده است، چون حجم عظیمی از منابع خدادادی بدون زحمت 

 .شودرسد و مدیریت صحیحی نیز برای استفاده از آن اعمال نمیبه دست می

 .های فسادزا فاصله بگیریمگفت: شرایط کنونی تحریم نفتی فرصت خوبی است که از این درآمداحمدیان 

او از یک ضعف تاریخی در کشور که در بروز فساد مالی اثرگذار است یاد کرد و گفت: ما از گذشته تاکنون 

صفت را فراهم داری ملی مستقل از اقتصاد دولتی نداشتیم و این امر فرصت بروز اقتصاد دالل سرمایه

 .کندمی

 .کن نخواهد شداین استاد علوم سیاسی افزود: تا زمانی که شرایط به این گونه است فساد ریشه

یکی از مهمترین این  "سوت زنی"های مقابله با فساد گفت: استفاده از سیستم احمدیان درباره راهکار

 .ها از سوی مردم استسادها است که شاکله آن سپردن کار به دست مردم و گزارش فراهکار

 .های کاهش فساد دانستاو وجود حکمرانی خوب، شفاف و پاسخگویی را نیز از دیگر راهکار

 .تواند در این زمینه موثر باشدالمللی نیز میهای بیناین استاد دانشگاه گفت: گاهی استفاده از برخی نهاد 

از اموال دولتی دانست که نزد یک کارمند  شهاب تجری حقوقدان به عنوان کارشناس فساد را استفاده

اش به امانت است و این اموال را به نفع خود تصاحب دولت، یا قوه قضاییه یا مقننه به واسطه وظیفه کاری

 .کندمی

او از چند عامل مهم و اثرگذار در بروز فساد هم یاد کرد و گفت: اقتصاد دولتی یکی از مهمترین این عوامل 

حجم عظیم اقتصاد در اختیار دولت باشد، هم کنترل دولت بر آن سخت خواهد بود و هم  است، زیرا وقتی

 .شودباعث ایجاد رانت می

این حقوقدان،گفت: متاسفانه در کشور ما اقتصاد بخش خصوصی نحیف است و همین عدم مشارکت قوی  

 .زندمردم به تشدید فساد دامن می

 .زندصوصا در اقتصاد دولتی نیز به این امر دامن میتجری افزود: به عاله عدم وجود شفافیت خ



 

ها را به خود اختصاص او از نبود قوانین مناسب خصوصا در عرصه بانکداری که بخش زیادی از اختالس

شود که تاثیر چندانی هم دهد نیز یاد کرد و افزود: متاسفانه در مجلس نیز گاهی به قوانینی پرداخته میمی

 .شودهای قانونی مهم کمتر زمان گذاشته مید و برای رفع این خالدر زندگی مردم ندار

هایی که در بعد نظارتی داریم تاکید کرد و ها و استفاده از ظرفیتاین حقوقدان بر لزوم افزایش نظارت

 .ها هم از بعد حکومتی و هم از بعد همگانی باید تشدید شودافزود: این نظارت

هایی که داریم مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز خوب استفاده نکرده او افزود: متاسفانه از ابزار

 .ایم و به نظارت همگانی نیز اجازه رشد چندانی داده نشده است

 .تجری تضعیف اخالقیات بین مردم را نیز بر افزایش فساد اثرگذار دانست
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 داشته باشد  تواند حداقل چهار شهرک صنفی فلزکارانکرمانشاه می

تواند حداقل چهار شهرک صنفی فلزکاران، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت : کرمانشاه می

  .داران، نعمیرکاران و شهرک سنگ داشته باشدکامیون

کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به نبود هیچ شهرک صنفی در کرمانشاه بجز 

است و اگرچه اکنون جزیی از شهر شده، اما در گذشته  قدیمینیز بسیار  شهرک، گفت : این "آباددیزل"

 .با وجود این شهرک هیچ خبری از مکانیکی و پنچرگیری در داخل شهر نبود

داران، تواند صاحب حداقل چهار شهرک صنفی باشد، که عالوه بر کامیونگفت : کرمانشاه اکنون نیز میاو 

 .شهرک سنگ، تعمیرکاران و فلزکاران را شامل شود

داران کرمانشاه به خارج از شهر و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: چند وقت است انتقال کامیون

ای برای انتقال ها مطرح شده و امید داشتیم جابجایی این صنف مقدمهبرای آن اندازی شهرک صنفیراه

 .سایر مشاغل فنی به خارج از شهر باشد



 

داران به خارج از شهر بحث زمین آن است که هنوز نهایی نشده کاشفی،گفت: مشکل کنونی انتقال کامیون 

ن منظور پیشنهاد شده موافقت نشود، باید و اگر قرار باشد با زمینی که در شهرک صنعتی زاگرس برای ای

 .های دیگری برویماین محل را مختومه کنیم و سراغ گزینه

داران نیز از وضعیت کنونی و ترافیکی که با آن مواجهند کالفه شده و او افزود: در حال حاضر خودکامیون

 .خواستار جابجایی هستند

تواند یکی از ان هم یاد کرد و با بیان اینکه فرش میرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از پتانسیل فرش است

توجهی قرار مراکز اشتغالزایی استان باشد، گفت: متاسفانه فرش کرمانشاه طی یکی، دو دهه اخیر مورد بی

رفت، رو به های جهانی به فروش میهای فرش کرمانشاه که در گذشته در بازارگرفته و برخی از برند

 .اضمحالل است

های منطقه از جمله ایالم و کردستان در صنعت فرش فزود: این در حالی است که برخی از استانکاشفی ا

 .ها نداریمخوب کار کرده اند و ما هیچ چیزی کمتر از آن

توانیم ظرف مدت یک تا دو سال آینده برند فرش ریزی درستی داشته باشیم میاو گفت: اگر برنامه

 .کرمانشاه را جابیندازیم

تاق بازرگانی استان کرمانشاه از مهمترین مشکالت صنعت فرش استان هم یاد کرد و نبود یک رئیس ا

 .تشکل واحد و قدرتمند بخش خصوصی را از مهمترین این مشکالت دانست

 .کاشفی گفت: به عالوه تعدد متولیان نیز مشکل دیگر صنعت فرش استان است

 .های مختلف شداستان در بخشاو خواستار تشکیل بانک اطالعاتی از زنجیره فرش 

داران کرمانشاه نزدیک به سه سال رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق اصناف کرمانشاه با بیان اینکه کامیون 

ها به صورت رسمی واحد دارای مجوز داریم که همه آن ۸0است برای جابجایی اعالم آمادگی کردند، افزود: 

 .درخواست جابجایی خود را اعالم کردند

توانیم داران است، میهای کامیونها گسترش تعداد واحدفت: از آنجایی که هدف از جابجایی این واحداو گ

واحد برای جابجایی به محل  150های بدون مجوز را نیز برای این منظور ترغیب کنیم و در نهایت واحد

 .جدید پای کار باشند و تعهد محضری بدهند

های صنفی همان گیرد که قیمت زمین برای واحددر شرایطی صورت می ساسانی با بیان اینکه این جابجایی

داران از شهر خارج شوند، چندین رسته صنفی هزار تومان مصوب شده تعیین شود، گفت: اگر کامیون 35

 . روندها به خارج از شهر میها و ... نیز با آندیگر شامل تعمیرکاران، پنچرگیری
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 ین سایت جدید نمایشگاه بین المللی کرمانشاه تمدید قرارداد زم

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خواستار همکاری راه و شهرسازی برای تمدید قرارداد زمین سایت جدید 

  . نمایشگاه بین المللی کرمانشاه شد

زمین  کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خواستار همکاری راه و شهرسازی برای تمدید قرارداد

شده، قرادادی  مرتفع معارضاکنون که مشکل  : سایت جدید نمایشگاه بین المللی کرمانشاه شد و گفت

هایی که انجام دادیم هنوز که با راه و شهرسازی در بحث زمین داشتیم به اتمام رسیده و با وجود پیگیری

 .قرارداد جدید بسته نشده است

المللی کرمانشاه، گفت : زمین این سایت چند سال نمایشگاه بیناو با اشاره به آخرین وضعیت سایت جدید 

های کرمانشاه واگذار شد، اما برای زمین این سایت مشکل معارض ایجاد قبل جانمایی و به شرکت نمایشگاه

 .شد

 .او افزود: مشکل معارض باعث شد روند اجرای پروژه با دستور قضایی متوقف شود و پرونده به دادگاه برود

س اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به طی شدن روند قضایی این پرونده که نزدیک به سه سال به رئی

 .طول انجامید، گفت: در نهایت موفق شدیم حکم را بگیریم و رد دعوای معارض انجام شد

مایشگاه کاشفی،گفت: در شرایطی که این مراحل قضایی در حال پیگیری بود قراردادی که در بحث زمین ن 

 .ها بود به اتمام رسید و اکنون نیاز به عقد قرارداد جدید استبین راه و شهرسازی و شرکت نمایشگاه

دار در اختیار او گفت: با توجه به اینکه مشکل از اساس مربوط به راه و شهرسازی بود که زمین معارض

ساله با نمایشگاه منعقد شود تا  نمایشگاه قرار داد، اکنون درخواست ما این است یک قراداد جدید پنج

 .بتوانیم کار را آغاز کنیم

های متعدد انجام شده در این زمینه رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از برگزاری چند جلسه و پیگیری

هم یاد کرد و افزود: هنوز کار عقد قرارداد جدید انجام نشده و از راه و شهرسازی و مجموعه استانداری 

 .داریم هرچه زودتر فکری به حال این موضوع بکنندتقاضا 

کاشفی گفت: به محض اینکه کار زمین نهایی شود، آمادگی شروع کار در سایت نمایشگاه را داریم و کار 

 .تعیین پیمانکار نیز تقریبا نهایی شده است



 

و افزود: این پول درصد نقدینگی مورد نیاز برای ساخت این نمایشگاه هم خبر داد  50او از تامین حدود 

ها دهد تقاضا داریم کاراکنون در حساب است و با توجه به افزایش قیمتی که در مصالح ساختمانی رخ می

 .هرچه زودتر پیگیری شود تا بتوانیم عملیات اجرایی را آغاز کنیم

های وشهای الزم برای تامین مابقی این پول از محل افزایش سهم سهامداران یا رکاشفی گفت: راهکار

 .مشارکتی نیز اندیشیده شده است

میلیارد تومان  70رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اعتبار مورد نیاز برای احداث فاز اول این نمایشگاه را 

های اصلی و سالن نمایشگاهی شش هزار سازی، سردرب، چارچوببرآورد کرد و گفت: فاز اول شامل محوطه

 .متری است

 .توان فاز اول نمایشگاه را دو ساله به نتیجه رساندالت حل شود میاو گفت: اگر مشک

بینی شده، گفت: کاشفی با اشاره به سه فازی که برای سایت جدید نمایشگاه بین المللی کرمانشاه پیش

 .های بعدی را بر اساس کشش نمایشگاه اجرا خواهیم کردفاز

سال آینده  10یابد که نیاز هزار مترمربع افزایش می 12او افزود: با اجرای فاز دوم فضای نمایشگاهی به 

 .دهدکرمانشاه را پوشش می
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 سفر دو روزه هیات بازرگانی و اقتصادی حلبچه عراق به استان کرمانشاه 

دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه از سفر دو روزه هیات بازرگانی و اقتصادی حلبچه عراق به استان کرمانشاه خبر 

  .داد

احمد "به ریاست  عراق حلبچهداریوش پناهی دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت : هیات بازرگانی استان 

 .کننددی( به کرمانشاه سفر می 1۸رئیس اتاق بازرگانی و صنایع حلبچه، روز چهارشنبه ) "محمود

روزه در نظر گرفته شده، گفت های مختلفی که برای این هیات بازرگانی در این سفر دو او با اشاره به برنامه

ها شامل دیدار با استاندار کرمانشاه، نشست با تعدادی از فعاالن اقتصادی، بازدید از چند واحد : این برنامه

 .باشدصنعتی و همچنین بازدید از دو بیمارستان کرمانشاه که امکانات توریسم درمانی دارند، می



 

تازه تاسیس بودن استان حلبچه و اتاق بازرگانی آن، گفت: بر آن  دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به

شدیم با هدف گسترش مناسبات با این استان، از هیات رئیسه اتاق بازرگانی حلبچه برای حضور در 

های کرمانشاه آشنا شده و همچنین زمینه توسعه بازرگانی کرمانشاه دعوت کنیم تا از نزدیک با پتانسیل

 .اهم گرددبین دو استان فر

های مهم اتاق کرمانشاه با های منطقه یکی از رویکردهای تجاری خصوصا با کشورپناهی،گفت: تبادل هیات 

 . هدف گسترش مناسبات اقتصادی است
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 سفر گروهی از بازرگانان استان حلبچه عراق به کرمانشاه 

: گروهی از بازرگانان استان حلبچه عراق در  رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت

  .روزه به کرمانشاه سفر خواهند کرد 2سفری 

در قالب  بازرگاناناز  گروهکیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت : این 

رشنبه راهی رییس اتاق بازرگانی و صنایع حلبچه روز چها« احمد محمود»یک هیات تجاری به ریاست 

 .شوندکرمانشاه می

او گفت : دیدار با استاندار کرمانشاه، نشست با تعدادی از فعاالن اقتصادی و بازدید از چند واحد صنعتی از 

 .جمله برنامه های سفر این هیات به کرمانشاه است

امه قرار دارد، گفت: به های کرمانشاه در برنرییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه بازدید از بیمارستان

 .دنبال آن هستیم تا از این سفر به منظور معرفی امکانات توریسم سالمت بهره ببریم

کاشفی گفت: افزایش تردد هیات های تجاری در استان کرمانشاه منجر به معرفی بهتر توانمندی های 

 .استان در زمینه های مختلف خواهد شد
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 :کرمانشاهرئیس اتاق بازرگانی 

 شود تبادل کاال از مرز سومار امروز یا فردا از سر گرفته می

دی از سر گرفته  ۲۲مبادالت کاال از مرز سومار بعد از چند ماه وقفه، امروز شنبه یا فردا یکشنبه

  .خواهد شد

کرد: این کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به تعطیلی چند ماهه مرز سومار، اظهار 

ها و کم و جویی طرف عراقی از نوع عملکرد این مرز و فراهم نبودن برخی زیرساختتعطیلی به دلیل بهانه

 .های مرز رخ دادکاستی

های فراوانی برای بازگشایی این مرز صورت گرفت و همزمان با او اظهار کرد: طی چند ماه اخیر پیگیری

 .نیز مرتفع شد ها، بخشی از مشکالت زیرساختی آنپیگیری

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه از قبل هم قرار بود مبادالت کاال از مرز سومار بعد از 

تعطیالت کریسمس از سر گرفته شود، عنوان کرد: طی امروز و فردا امکان مبادله کاال از مرز سومار فراهم 

 .خواهد شد

مار و صادرات یک میلیارد دالری آن در سال گذشته هم یاد کرد های قابل توجه مرز سوکاشفی از ظرفیت

که تقریبا معادل صادرات از مرز قدیمی پرویزخان بوده و ادامه داد: این میزان صادرات در شرایطی انجام 

 .شد که جاده دسترسی مرز سومار وضعیت خوبی نداشت

های وانستیم برای رسمی شدن آن پیگیریهای مرز سومار، تاو خاطرنشان کرد: با تکیه به همین پتانسیل

 .های مربوطه خصوصا در تهران انجام دهیمالزم را در تمام جلسات و کارگروه

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، به محض آنکه رسمی شدن مرز سومار از سمت هر دو 

ها، گمرک و... باید در این مرز پایانه ها از جمله حمل و نقل وکشور به رسمیت شناخته شود، برخی دستگاه

 .مستقر شوند و وضعیت آن نیز از بازارچه به مرز رسمی تغییر پیدا کند

کاشفی از آینده خوب این مرز هم یاد کرد که به لحاظ شرایط استراتژیک مکانی، فاصله کوتاه با بغداد و ... 

 .های صادرات به عراق تبدیل شودتواند به یکی از قطبمی

و معتقد است، مرز سومار همچنین در زمان رسمی شدن پتانسیل خوبی هم برای تردد مسافر خصوصا در ا

 .شودایامی که پیک سفر به عراق را داریم خواهد داشت و گذرگاهی برای تردد زوار می



 

اقتصادی دو رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه میزان صادرات از این مرز در آینده به شرایط 

تواند از پرویزخان که یکی از مرزهای فعال و قدیمی کشور بستگی دارد، عنوان کرد: به نظر ما این مرز می

 .در زمینه تبادل تجاری با عراق است نیز پیشی بگیرد

کاشفی همچنین ابرازامیدواری کرد، فعالیت این مرز به صورت مستمر ادامه پیدا کند و دیگر شاهد 

 .لی در مرز سومار نباشیممشکالت تعطی

 

 

 13۹۸دی  27

 تهیه اینفوگراف دو طرح یارانه دستمزد و کارورزی 

رسانی بهتر به برای اطالع "کارورزی"و  "یارانه دستمزد"رئیس اتاق کرمانشاه از تهیه اینفوگراف دو طرح 

  .فعاالن اقتصادی استان خبر داد

رسانی و کارورزی برای اطالع ;کرمانشاه از تهیه اینفوگراف دو طرح یارانه دستمزد اتاق بازرگانی رئیس

 .بهتر به فعاالن اقتصادی استان خبر داد

 

از سوی دولت و با هدف کمک به کاهش  یارانه دستمزد کیوان کاشفی با بیان اینکه دو طرح کارورزی و

و مصوب شد، اظهار کرد: اینفوگراف مربوط به و همچنین ترغیب کارفرمایان برای جذب نیر نرخ بیکاری

دهیم تا بیشتر به آن این دو را طراحی کردیم و در اختیار فعاالن اقتصادی و جوانان جویای کار قرار می

 آشنا شوند

ها به مواردی مانند اهداف طرح، افراد مشمول، جزئیات اجرا، روند کار و.... او ادامه داد: در این اینفوگراف

 .شده استاشاره 

 

ها هم به کاهش رئیس اتاق کرمانشاه بیان کرد: امیدواریم فعاالن اقتصادی بتوانند با استفاده از این طرح

بیکاری استان کمک کنند و هم زمینه رونق تولید در واحد اقتصادی خود را فراهم کنند و جوانان جویای 

 .کار نیز مشغول به فعالیت شوند



 

های مختلف اقتصادی و با هدف اجرای هرچه بهتر این اینفوگراف در زمینهکاشفی با بیان اینکه تهیه 

های مختلف همواره در اتاق بازرگانی رسانی در زمینهها در دستور کار اتاق است، گفت: آموزش و اطالعطرح

 .کرمانشاه مورد تاکید است

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 میلکان
   23:36 - 13۹۸دی  10سه شنبه  

   : ۸۹4۹کد خبر 

 شیوه های صادراتی کرمانشاه باید تغییر کند

گمرکات استان کرمانشاه با انتقاد از شیوه صادرات از مرزهای استان کرمانشاه بیان داشت: باید سیاست  ناظر

 .گذاری صادرات از مرزهای استان کرمانشاه تغییر پیدا کند

گزارش خبرنگار میلکان ، خلیل حیدری در کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه گفت: شیوه های به 

موجود برای صادرات جواب نمی دهد و ما هرچقدر هم بخواهیم زیر ساخت برای این کار آماده کنیم بازهم 

 .کم می آوریم

گرفته تا انجیر صادر می شود محصول کشاورزی از سیب زمینی  35وی اظهارداشت: از مرزهای کرمانشاه 

میلیون دالر تا یک هزار دالر صادرات داشته  33نفر اظهار شده است. این اظهار کنندگان از  135که توسط 

 .اند

وی با اشاره به اینکه این افراد صادرکنندگان واقعی نیستند گفت: با بررسی انجام شده مشخص شد 

ت محصوالت با این شیوه ناراضی هستیم. این افراد تنها نام درصد کشاورزان ، رانندگان و ما از صادرا۹0

 .صادر کننده را یدک می کشند

محسن دارابی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز با پذیرفتن اینکه به خاطر تراکم 

، اتاق بازرگانی، کاری از پرداختن به این موضوع غافل شده اند تصریح کرد: باید با همکاری تعاون روستایی

 .جهادکشاورزی اقدام به تاسیس شرکتهای صادراتی کنیم

محصوالت کشاورزی نباید سر مرز بیاید و تازه آنجا دنبال مشتری بگردند، چانه زنی کنند و محصول بی 

 .کیفیت صادر شود و مرجوع شود. باید این رویه اصالح شود

که این اقدام باید با هماهنگی مدیران کشوری صورت  معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه نیز معتقد است

 .بگیرد چون تمام کاالهای صادراتی از مرزهای استان مربوط به کرمانشاه نیست

تاتار فرماندار قصر شیرین نیز صادرات کاال و ارسال کاالهایی بع مرز که چند برابر نیاز بازار عراق است را 

این ارسال بدون برنامه کاال موجب برگشت کاال می شود و  دیگر معضل این حوزه عنوان کرد و گفت :

 .همخوانی با میزان نیاز بازارهای صادراتی ندارد

کاشفی رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز بیان داشت: با توجه به آمارهای کشوری شاهدیم که به صورت 

 .رمانشاه نیستکلی صادرات ایران به عراق کاهش پیدا کرده است و این کاهش فقط مختص ک

https://www.milkanonline.ir/بایگانی/8949


 

 .وی تصریح کرد: خودکفایی عراق به ویژه در زمینه کشاورزی یکی از عوامل کاهش صادرات است

 . باید در این زمینه برنامه ریزی دقیق داشته باشیم

کاشفی با تاکید بر تشکل سازی در این زمینه گفت : اگر تکلیف طرح جامع پرویزخان مشخص شود 

 .ار در این مرز وجود دارد اما برای امکان واگذاری زمین به آنها وجود نداردمتقاضی احداث سردخانه و انب

استاندار کرمانشاه تعلل سازمان همیاری در طرح جامع را فرصت سوزی دانست و گفت: مدیریت صادرات 

 .کاال با طرف عراقی هماهنگ نیست و این ناهماهنگی ها مشکالتی را به وجود آورده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تابناک
 ۸0۸31۸ :کد خبر

 13۹۸دی  3

 تاسیس مرکز رشد صادرات در کرمانشاه/ تولید محصوالت صادرات محور 

رشد صادرات در استان و تاکید بر تولید محصوالت  رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از تاسیس مرکز

  .صادرات محور خبر داد

 

کیوان کاشفی به مناسبت روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: روز پنج 

 .ماه با حضور صادرکنندگان استان کرمانشاه مراسم روز صادرات برگزار خواهد شدشنبه پنجم دی

های اعالم صادر کننده برتر استان که طی آیتم 13رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: در این مراسم از 

نفر از ثبت نام کنندگان انتخاب و معرفی خواهند  ۸0شود؛ این افراد از بین اند تقدیر میشده برگزیده شده

 .شد

ات داشتیم که اغلب آن مربوط به مواد درصد افزایش وارد 151ماهه سال جاری  ۸کاشفی بیان داشت: در 

تواند نقطه های صنعتی است و میها و فعالیتاولیه کارخانه هاست و این نشان از فعالیت بیشتر کارخانه

 .ها افزایش یافته استمثبتی باشد که تولیدات کارخانه

بازگشایی تا پایان سال  این مسئول از بازگشایی مرز سومار طی امروز خبر داد و افزود: امیدواریم با این

 .بتوانیم کاهشی که در صادرات داشتیم را جبران کنیم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه توریست درمانی و کشاورزی استان را بهترین زمینه در امر 

ف تجارت دانست و خاطر نشان کرد: به دنبال این هستیم که با راه اندازی یک خط پرواز کرمانشاه نج

 .بتوانیم در جذب توریست سالمت مؤثر باشیم

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران به تقویت بحث صادرات به سوریه تاکید کرد و گفت: چون خط 

شود به ارتباطی ما با سوریه طوالنی است و در حال حاضر کاالهای ایرانی از طریق عراق به سوریه صادر می

 .انزیت زمینی به سوریه را راه اندازی کنیمکنیم حمل ترهمین منظور سعی می

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/808318/تاسیس-مرکز-رشد-صادرات-در-کرمانشاه-تولید-محصولات-صادرات-محور


 

وی در بخش دیگری از سخنانش به ارائه مشکالت صادرات و واردات سیمان پرداخت و تصریح کرد: در حال 

حاضر عراق صادرات و واردات سیمان به کشورش را محدود کرده و این فقط برای استان ما نیست بلکه 

 .برای کل کشور است

کارخانه دیگر در مراحل پایانی احداث  6کارخانه سیمان در عراق داریم و  1۸کاشفی بیان داشت: ما حدود 

 .هستند

های زیادی در دست اقدام داریم، اما رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: برای توسعه صادرات برنامه

الست مشکالتی بر سر راه ما قرار دارد که در حوزه صنعت به دلیل اینکه هزینه تولیدات واحدهای جدید با

 .باید آنها را حل و فصل کنیم

وی از تأسیس مرکز رشد صادرات استان خبر داد و اظهار داشت: تمام تالش خود را در این جهت به کار 

 .گرفتیم و با این کار به دنبال صادراتی کردن محصوالت واحدهای تولیدی هستیم

واحد جدید را غنی کنیم و وصل به صادرات کنیم به  6تا  5ر هر سال این مسئول بیان داشت: اگر د

 .اهدافمان خواهیم رسید

  ۸0۸601 :کد خبر

 

 13۹۸دی  4

 :کیوان کاشفی در گفتگو با تابناک

 صادرکننده برتر کرمانشاهی  13تجلیل از 

صادرکننده برتر  13رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت:در بیست و سومین مراسم سالروز ملی صادرات از 

  .در استان تجلیل خواهد شد

 صادرات ملی سالروز مراسم سومین و بیست: کرد اظهار کرمانشاه تابناک خبرنگار با گفتگو در کاشفی کیوان

 مراسم این دلیل بهمین و نشد برگزار صفر ماه و اربعین ایام با همزمانی دلیل به استان هم و کشور در هم

 .شد خواهد برگزار استان بازرگانی اتاق در جاری دیماه 5 پنجشنبه روز در

 

 13 از نهایت در بودند،که کرده نامثبت صادرکننده ۸0 تا 60 بین مراسم این برای: کرد نشان خاطر وی

 .شد خواهد تجلیل استان برتر صادرکننده

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/808601/تجلیل-از-۱۳-صادرکننده-برتر-کرمانشاهی


 

 

 سوی از که هاییشاخص اساس بر صادرکنندگان این انتخاب روند: افزود کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس 

 صادراتی جدید بازارهای صادرات، در نوآوری صادرات، میزان جمله از شودمی اعالم تجارت توسعه سازمان

 .است

 

 ،نمایندگان استان ارشد تجارت،مدیران توسعه سازمان رئیس حضور با مراسم این: کرد تصریح کاشفی

 .شد خواهد برگزار استان کنندگان صادر و اسالمی شورای مجلس

 

 .است داشته کاهش امسال ماهه ۹ در استان صادرات ارزش درصدی 25 حدود مسئول؛ این گفته به

 

 برخی برای غیرمستقیمی یا و مستقیم صادراتی هایممنوعیت: گفت پایان در کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 انجام هایپیگیری با که بود مرزسومار بودن بسته دیگر دلیل و است بوده اثرگذار صادرات کاهش بر کاالها

 .شد خواهد بازگشایی عمال کریسمس تعطیالت از بعد و سَمبلیک صورت به شده

 

 

  ۸10447 :کد خبر

 13۹۸دی  11

  "اختالس"میزگردی برای 

های چند صد و حتی چند هزار میلیارد تومانی دیگر این روزها دیگر با شنیدن فسادهای مالی و اختالس

  .ین اخبار عادت کرده استشود و باید گفت گوش مردم به شنیدن اچشمان مردم از تعجب گرد نمی

 

ای شدن آنها باال در این بین برخی عقیده دارند شاید تعداد فسادهای مالی بیشتر نشده، بلکه میزان رسانه

 !گویند چیزهاها میرفته است، اما به هر حال چیزکی هست که رسانه

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/810447/میزگردی-برای-اختلاس


 

ن سرمایه اجتماعی کشور های اقتصادی و مهمتر از آآنچه مشخص است اینکه فساد مالی و اختالس سرمایه

را نشانه گرفته و طی این سالها اختالس هایی در کشور رخ داده که خاطرات آن هرگز از ذهن مردم پاک 

 .شود، مثل اختالس سه هزار میلیارد تومانینمی

های مختلف برای بررسی چرایی وقوع فساد مالی، نظران عرصهحاال در کرمانشاه نشستی با حضور صاحب

نقد "با همت روزنامه  "اختالس"ی بروز آن، راهکارهای مقابله و پیامدهای فساد مالی به خصوصهاروزنه

 .برگزار شد تا شاید بابی باشد برای صحبت کارشناسی و دقیق در خصوص این موضوع "حال

 فساد مالی با پولشویی، رانت و رشوه همراه است

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی اولین کارشناس دکتر محمدباقر نجفی استاد دانشگاه و 

کرمانشاه بود که مهمترین نکته درباره شروع تعریف از فساد خصوصا فساد مالی را رسیدن به ادبیات 

 .مشترک درباره مفهوم آن اعالم کرد

از  رویم و مانند بسیارینتیجه میوی ادامه داد: وقتی به ادبیات مشترک نرسیم هریک راه خود را آن هم بی

های زیاد انجام شده، نتیجه های اخیر در زمینه قاچاق، شکاف طبقاتی و ... با هزینهکارهایی که طی سال

 .نخواهیم گرفت

این استاد دانشگاه از فساد به عنوان یک زنجیره در هم تنیده از عناصر به هم پیوسته یاد کرد و افزود: برای 

 .اصر به صورت مجزا برخورد کردتوان با هریک از این عنمقابله با فساد نمی

نجفی رشوه، رانت، پولشویی و ... را از اجرای مختلف فساد مالی دانست و خاطرنشان کرد: این اجزا عالوه بر 

 .همپوشانی، هم افزایی هم دارند

شود، حتما وی گفت: برای مثال وقتی یک وام کالن سه هزار میلیارد تومانی اخذ شده و پس داده نمی

 .دیگری مانند رشوه، رانت و ... نیز در آن کنار آن وجود داشته استفسادهای 

به گفته این اقتصاددان، اجزای مهم دیگری هم بر تشدید فسادهای مالی اثرگذار است که از جمله آنها 

 .توان به شرایط تحریم اشاره کردمی

هر زمانی که بخش تولید تضعیف نجفی از رابطه مستقیم فساد مالی و تولید هم یاد کرد و ادامه داد: در 

 .کندشود، فساد رشد میمی

باید الگوهای رفتاری جامعه را  :تواند به کاهش فساد منجر شود نیز عنوان کردوی درباره راهکارهایی که می

 .عمدتا به سمت رونق تولید هدایت کنیم و مسئولیت این بخش نیز بر عهده ساختارهای نهادی جامعه است



 

 و تحریم؛ دو عامل اثرگاراقتصاددولتی 

های ها و تحلیل سرمایهکیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه دولتی بودن اقتصاد و همچنین تحریم

 .اجتماعی را از عوامل مهم و تاثیرگذار در بروز فساد دانست

تالس دچاریم، گفت: وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور با عارضه شوم فساد و برخی از انواع آن از جمله اخ

 .تعریف فساد سوء استفاده از خدمات عمومی برای دستیابی به منافع شخصی است

شود، یادآور شد: فسادهای کوچک در حد وی با اشاره به اینکه فساد به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می

دهد که از سوق میگیرد که مدیر یک مجموعه مسیر عادی کارها را به سمتی ها و ادارات صورت میشرکت

آن منفعتی به دست بیاید، اما در فسادهای بزرگ سیاستمداران بزرگ پای کار هستند که گاه تبعات و ابعاد 

 .ای و حتی بین المللی داردملی، منطقه

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد به دالیل مختلفی رخ می دهد، سهم زیاد دولت ها 

د را از جمله مهمترین دالیل بروز فساد دانست و تاکید کرد: هرچه دولتها از اقتصاد خارج شده و از اقتصا

 .تر خواهد بودنقش نظارتی بیشتری داشته باشند، آن کشور سالم

وی نحوه تخصیص دالرهای نفتی را نیز یکی از عواملی دانست که همیشه باعث بروز فساد بوده و عنوان 

مدی سهل و آسان به دست می آید و در برابر آن فعل و انفعاالت اقتصادی رخ نمی کرد: وقتی چنین درآ

 .ای جز بروز فساد نخواهد داشتدهد، نتیجه

وی به درآمدهای باالی نفتی هم اشاره کرد و گفت: وجود این همه درآمد نفتی همیشه با ریخت و پاش ها 

درصد  40تا  30های ساالنه گاهی خی از بودجهای همراه بوده، به طور مثال در برو برخوردهای سلیقه

بودجه به عنوان ردیف سایر منابع لحاظ شده تا مسئولین هر طور که می خواهند روی آن تصمیم گیری 

 .کنند

وی همچنین برگزاری مناقصات دولتی که هیچگاه شفاف نبوده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی شده را نیز از 

 .دیگر عوامل بروز فساد دانست

وی اظهار کرد: از سوی دیگر شیوه گذاری قواعد تجارت خارجی نیز آنقدر مورد دخل و تصرف دولت قرار 

 .ساز ایجاد رانت و فساد استگیرد که همیشه زمینهمی

وی همچنین نقدی هم به شیوه فعالیت گمرکات کشور و بحث قاچاق داشت و با بیان اینکه بخشی از 

شود، تاکید کرد: طی حدود یک و نیم سال اخیر که ز گمرکات وارد میقاچاق به شیوه ساماندهی شده ا



 

های کنترلی برای واردات برخی از کاالها اعمال شد که جهش نرخ ارز را داشتیم و از سوی دیگر سیاست

 .درصدی قاچاق کاال بودیم 40البته این سیاست ها تا حدودی هم به حق بود، اما شاهد افزایش 

 2002آمارها نشان می دهد در سال  :م تحریم ها بر بروز فساد نیز یاد کرد و ادامه دادکاشفی از تاثیر مه

را در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی داشته است. این آمار  100از  50ایران نمره 

ود یافت و در بهب 31.7رسید و مجددا بعد از برجام تا  100از  17.6که اوج تحریم ها بود به  2011در سال 

 رسیده است 15.۹حال حاضر با فشار تحریم ها به 

تواند در کاهش فساد اثرگذار دهد مناسبات سیاسی و بین المللی چقدر میوی گفت: این آمارها نشان می

 .باشد

های شاخص ادراک فساد مانند حق اظهار نظر شهروندان، ثبات وی یادآور شد: در برخی از زیرمجموعه

 .نیز وضعیت مناسبی نداشتیم ... ان خشونت، کیفیت مقررات، کنترل فساد وسیاسی و فقد

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران درباره راهکارهایی که می تواند به کاهش فساد کمک کند نیز یادآور 

د شد: در درجه اول باید به ادبیات مشترک در برابر فساد برسیم و بدانیم چه چیزهایی مصداق واقعی فسا

 .است

وی معتقد است، در مرحله بعد از آنکه همه در زمینه برخورد با فساد به اجماع رسیدند باید با این موضوع 

 .ها نشان داده تساهل و تسامح با فساد پاسخگو نیستبه شیوه قاطع برخورد کرد و بررسی

انست و تاکید کرد: بسیاری از ریزی دقیق در این زمینه دوی یکی دیگر از ملزومات برخورد با فساد را برنامه

کشورهایی که درگیر فسادهای زیاد بوده با این راهکارها توانستند اقتصاد خود را از فساد نجات دهند که از 

 .توان به کشور چین اشاره کردنمونه آنها می

اجرا شده  کاشفی اضافه کرد: یکی از مهمترین راهکارهایی که در کشورهای مختلف دنیا برای مقابله با فساد

است که در این روش مردم پای کار هستند و در صورت مشاهده هرگونه فساد آن را  "سوت زنی"نیز روش 

 .کنددهند و قوانین نیز به گونه ای در نظر گرفته شده که از آنها حمایت میگزارش می

حاصل فعالیت به گفته کاشفی این امر هم هزینه ها را کاهش می دهد و هم روابط سخت و شکننده که 

 .کندهای نظارتی است را ایجاد نمیدستگاه

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه این طرح در برخی از کشورهای دنیا از جمله آمریکا اجرا 

شده و تجربیات موفقی دارد، تاکید کرد: در این کشور ها بخشی از درآمد حاصله به خود افرادی که فساد را 

 .اند اختصاص می یابدادهگزارش د



 

کاشفی همچنین بر لزوم تقویت سرمایه های اجتماعی برای مقابله بیشتر با فساد نیز تاکید کرد و افزود: 

ترین مشکالت ما کاهش سرمایه های اجتماعی در کشور است و تا زمانی که این متاسفانه یکی از مهم

 .قوی را ایجاد کنیم توانیم اصالحاتسرمایه اجتماعی را تقویت نکنیم نمی

 ناامیدی از آینده از مهمترین دالیل بروز فساد

اهلل احمدیان استاد علوم سیاسی دانشگاه رازی نیز با ارائه تعریفی از فساد، گفت: فساد به معنای قدرت

خصوصی کردن منابع عمومی برای مصارف و منفعت شخصی است که اختالس نیز جزیی از این مجموعه 

 .رودمی فساد به شمار

شود، یادآوری کرد: البته در وی با بیان اینکه این نوع فساد معموال در اموال منقول مانند پول دیده می

 .اموال غیرمنقول مانند امالک نیز بروز فساد را داریم

های مختلف اقتصادی، سیاسی، این کارشناس مسائل سیاسی بررسی بروز فساد را نیازمند تحلیلی از رشته

ای که بتواند برای این موضوع به ما کمک ... دانست و عنوان کرد: شاید بهترین دانش بین رشته حقوقی و

 .کند، بهره گیری از اقتصاد سیاسی است

احمدیان به بیان چند نکته اساسی درباه اختالس پرداخت و گفت: فساد مالی عمدتا در جوامع در حال 

کنند، یعنی المللی دنبال میاختالس را به شکل بین شود و کشورهای پیشرفته معموالتوسعه دیده می

 .کنند و در بعد داخلی کمتر فساد داردازمنابع کشورهای در حال توسعه برای مقاصد خود استفاده می

شود و ما ادواری را در کشور وی ادامه داد: نکته دیگر درباه فساد مالی این است که به ساختارها مربوط نمی

 .همین ساختارهای موجود، میزان فساد بسیار پایین بوده استداشتیم که با 

توان گفت اگر ها هم در بروز فساد موثر است، اما نمیاین استاد علوم سیاسی معتقد است اگرچه تحریم

 .شدیمتحریم نبودیم دچار فساد نمی

ی و نظارتی دانست که احمدیان همچنین بروز فساد در یک جامعه را بیانگر زوال نهادهای اقتصادی، اجتماع

 .شود به جای نهادها، افراد فرصت عرض اندام پیدا کنندباعث می

وی اظهار کرد: از سوی دیگر بروز فساد تا حدودی محصول فقدان چشم انداز هم هست، زیرا وقتی که فرد 

 .کندنسبت به آینده خود ناامید است از کمترین فرصت برای بهبود وضعیت خود استفاده می

استاد علوم سیاسی از ارتباط قابل توجه فساد با درآمدهای نفتی هم یاد کرد و گفت: هر زمان که منابع این 

نفتی در کشور باال رفته فساد هم رشد پیدا کرده است، چون حجم عظیمی از منابع خدادادی بدون زحمت 

 .شودرسد و مدیریت صحیحی نیز برای استفاده از آن اعمال نمیبه دست می



 

یان معتقد است شرایط کنونی تحریم نفتی فرصت خوبی است که از این درآمدهای فسادزا فاصله احمد

 .بگیریم

وی در ادامه از یک ضعف تاریخی در کشور که در بروز فساد مالی اثرگذار است نیز یاد کرد و گفت: ما از 

فرصت بروز اقتصاد دالل صفت داری ملی مستقل از اقتصاد دولتی نداشتیم و این امر گذشته تاکنون سرمایه

 .کندرا فراهم می

 .کن نخواهد شداین استاد علوم سیاسی اضافه کرد: تا زمانی که شرایط به این گونه است فساد ریشه

یکی از مهمترین  "سوت زنی"احمدیان درباره راهکارهای مقابله با فساد نیز عنوان کرد: استفاده از سیستم 

 .آن سپردن کار به دست مردم و گزارش فسادها از سوی مردم استاین راهکارها است که شاکله 

 .وی وجود حکمرانی خوب، شفاف و پاسخگویی را نیز از دیگر راهکارهای کاهش فساد دانست

 .تواند در این زمینه موثر باشدالمللی نیز میبه گفته این استاد دانشگاه گاهی استفاده از برخی نهادهای بین

 ضعف قانونی داریم

شهاب تجری حقوقدان نیز به عنوان کارشناس دیگر حاضر در این نشست فساد را استفاده از اموال دولتی 

اش به امانت است و این دانست که نزد یک کارمند دولت، یا قوه قضاییه یا مقننه به واسطه وظیفه کاری

 .کنداموال را به نفع خود تصاحب می

فساد هم یاد کرد و گفت: اقتصاد دولتی یکی از مهمترین این  وی از چند عامل مهم و اثرگذار در بروز

عوامل است، زیرا وقتی حجم عظیم اقتصاد در اختیار دولت باشد، هم کنترل دولت بر آن سخت خواهد بود 

 .شودو هم باعث ایجاد رانت می

شارکت به گفته این حقوقدان، متاسفانه در کشور ما اقتصاد بخش خصوصی نحیف است و همین عدم م

 .زندقوی مردم به تشدید فساد دامن می

 .زندتجری اظهار کرد: به عاله عدم وجود شفافیت خصوصا در اقتصاد دولتی نیز به این امر دامن می

ها را به خود اختصاص وی از نبود قوانین مناسب خصوصا در عرصه بانکداری که بخش زیادی از اختالس

شود که تاثیر چندانی اسفانه در مجلس نیز گاهی به قوانینی پرداخته میدهد نیز یاد کرد و ادامه داد: متمی

 .شودهم در زندگی مردم ندارد و برای رفع این خالهای قانونی مهم کمتر زمان گذاشته می



 

هایی که در بعد نظارتی داریم تاکید کرد و ها و استفاده از ظرفیتاین حقوقدان بر لزوم افزایش نظارت

 .ها هم از بعد حکومتی و هم از بعد همگانی باید تشدید شودرتافزود: این نظا

وی اضافه کرد: متاسفانه از ابزارهایی که داریم مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز خوب استفاده 

 .نکرده ایم و به نظارت همگانی نیز اجازه رشد چندانی داده نشده است

 .ر افزایش فساد اثرگذار دانستتجری تضعیف اخالقیات بین مردم را نیز ب

 ها غافل نشویماز نقش رسانه

غالمرضا نوری عال مدیر مسئول روزنامه نقد حال نیز که میزبان این میزگرد بود، گفت: باید در زمینه 

 .های مختلف خصوصا در حوزه اقتصادی داریم به ادبیات مشترک برسیممشکالتی که در بخش

ها را به در همین راستا دانست و عنوان کرد: بنا داریم این سلسله نشستهایی را وی برپایی چنین نشست

 .صورت مستمر برگزار کنیم

ها نیز در کمک به حل مشکالت اقتصادی از جمله فسادهالی مالی های از نقش مهم رسانهاین فعال رسانه

 .یاد کرد

 

 

  ۸11۸4۸ :کد خبر

 

 13۹۸دی  16

 آید به کرمانشاه می "حلبچه"هیات بازرگانی 

دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه از سفر دو روزه هیات بازرگانی و اقتصادی حلبچه عراق به استان کرمانشاه خبر 

  .داد

 

رئیس اتاق بازرگانی و  "احمد محمود"ناهی گفت: هیات بازرگانی استان حلبچه عراق به ریاست داریوش پ

 .کننددی( به کرمانشاه سفر می 1۸صنایع حلبچه، روز چهارشنبه )

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/811848/هیات-بازرگانی-حلبچه-به-کرمانشاه-میآید


 

های مختلفی که برای این هیات بازرگانی در این سفر دو روزه در نظر گرفته شده، وی با اشاره به برنامه

ها شامل دیدار با استاندار کرمانشاه، نشست با تعدادی از فعاالن اقتصادی، بازدید از چند افزود: این برنامه

 .واحد صنعتی و همچنین بازدید از دو بیمارستان کرمانشاه که امکانات توریسم درمانی دارند، می باشد

رگانی آن، یادآور شد: بر دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به تازه تاسیس بودن استان حلبچه و اتاق باز

آن شدیم با هدف گسترش مناسبات با این استان، از هیات رئیسه اتاق بازرگانی حلبچه برای حضور در 

های کرمانشاه آشنا شده و همچنین زمینه توسعه بازرگانی کرمانشاه دعوت کنیم تا از نزدیک با پتانسیل

 .بین دو استان فراهم گردد

های تجاری خصوصا با کشورهای منطقه یکی از رویکردهای مهم اتاق کرمانشاه اتبه گفته پناهی، تبادل هی

 .با هدف گسترش مناسبات اقتصادی است

 

  ۸11۸47 :کد خبر

 13۹۸دی  16

 المللی کرمانشاه چه خبر؟ از سایت جدید نمایشگاه بین

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خواستار همکاری راه و شهرسازی برای تمدید قرارداد زمین سایت جدید 

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه شد و گفت: اکنون که مشکل معارض مرتفع شده، قرادادی که با راه و 

هایی که انجام دادیم هنوز قرارداد یم به اتمام رسیده و با وجود پیگیریشهرسازی در بحث زمین داشت

  .جدید بسته نشده است

المللی کرمانشاه، اظهار کرد: زمین این کیوان کاشفی، با اشاره به آخرین وضعیت سایت جدید نمایشگاه بین

ا برای زمین این سایت های کرمانشاه واگذار شد، امسایت چند سال قبل جانمایی و به شرکت نمایشگاه

 .مشکل معارض ایجاد شد

وی ادامه داد: مشکل معارض باعث شد روند اجرای پروژه با دستور قضایی متوقف شود و پرونده به دادگاه 

 .برود

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به طی شدن روند قضایی این پرونده که نزدیک به سه سال به 

 .ور شد: در نهایت موفق شدیم حکم را بگیریم و رد دعوای معارض انجام شدطول انجامید، یادآ

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/811847/از-سایت-جدید-نمایشگاه-بینالمللی-کرمانشاه-چه-خبر
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/811847/از-سایت-جدید-نمایشگاه-بینالمللی-کرمانشاه-چه-خبر
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/811847/از-سایت-جدید-نمایشگاه-بینالمللی-کرمانشاه-چه-خبر


 

به گفته کاشفی، در شرایطی که این مراحل قضایی در حال پیگیری بود قراردادی که در بحث زمین 

ها بود به اتمام رسید و اکنون نیاز به عقد قرارداد جدید نمایشگاه بین راه و شهرسازی و شرکت نمایشگاه

 .است

دار در ی تاکید کرد: با توجه به اینکه مشکل از اساس مربوط به راه و شهرسازی بود که زمین معارضو

اختیار نمایشگاه قرار داد، اکنون درخواست ما این است یک قراداد جدید پنج ساله با نمایشگاه منعقد شود 

 .تا بتوانیم کار را آغاز کنیم

های متعدد انجام شده در این زمینه گزاری چند جلسه و پیگیریرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از بر

هم یاد کرد و افزود: هنوز کار عقد قرارداد جدید انجام نشده و از راه و شهرسازی و مجموعه استانداری 

 .تقاضا داریم هرچه زودتر فکری به حال این موضوع بکنند

آمادگی شروع کار در سایت نمایشگاه را  کاشفی خاطرنشان کرد: به محض اینکه کار زمین نهایی شود،

 .داریم و کار تعیین پیمانکار نیز تقریبا نهایی شده است

درصد نقدینگی مورد نیاز برای ساخت این نمایشگاه هم خبر داد و اضافه  50وی همچنین از تامین حدود 

دهد تقاضا ساختمانی رخ میکرد: این پول اکنون در حساب است و با توجه به افزایش قیمتی که در مصالح 

 .داریم کارها هرچه زودتر پیگیری شود تا بتوانیم عملیات اجرایی را آغاز کنیم

های کاشفی تاکید کرد: راهکارهای الزم برای تامین مابقی این پول از محل افزایش سهم سهامداران یا روش

 .مشارکتی نیز اندیشیده شده است

میلیارد تومان  70ه اعتبار مورد نیاز برای احداث فاز اول این نمایشگاه را رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشا

های اصلی و سالن نمایشگاهی شش هزار سازی، سردرب، چارچوببرآورد کرد و گفت: فاز اول شامل محوطه

 .متری است

 .توان فاز اول نمایشگاه را دو ساله به نتیجه رساندوی معتقد است، اگر مشکالت حل شود می

بینی شده، عنوان کاشفی با اشاره به سه فازی که برای سایت جدید نمایشگاه بین المللی کرمانشاه پیش

 .کرد: فازهای بعدی را بر اساس کشش نمایشگاه اجرا خواهیم کرد

سال آینده  10یابد که نیاز هزار مترمربع افزایش می 12وی افزود: با اجرای فاز دوم فضای نمایشگاهی به 

 .دهدرا پوشش می کرمانشاه

به زمین زده شد، اما به دلیل وجود  13۸۸المللی کرمانشاه سال کلنگ احداث سایت جدید نمایشگاه بین

 .معارض برای زمین این سایت، تاکنون روند اجرای کار متوقف مانده است



 

 

 ایرنا
 شودبیمارستان بخش خصوصی در کرمانشاه برای پذیرش گردشگران سالمت آماده می
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درصدی بیمارستان خصوصی کرمانشاه  ۹0رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از پیشرفت  -ایرنا -کرمانشاه

برای پذیرایی از بیماران خارجی خبر داد و گفت: برای رفع مشکل حمل و نقل هوایی بیماران عراقی به 

نجف دائمی  -ایر خط پروازی کرمانشاه کرمانشاه هم در تالشیم باهماهنگی مدیرعامل هواپیمایی ایران

  .شود

ری با عنوان بیست و سومین سالروز ملی صادرات در محل اتاق کیوان کاشفی روز سه شنبه در نشست خب

 و درمانی توریسم توسعه هدف با کرمانشاه شهر بازرگانی کرمانشاه افزود: بیمارستان مدرن منطقه مَسکن

 .است شده ایجاد خصوصی بخش توسط خارجی بیماران به خدمت ارایه

اران عراق توسط شرکت های خصوصی انجام می شود، او با بیان اینکه اکنون شناسایی و تشکیل پرونده بیم

عنوان کرد: در ایام اربعین هر هفته چند پرواز مستقیم به نجف داشتیم اما در تالشیم که این خط دائمی و 

 .تا سه پرواز مستقیم هفتگی تبدیل شود 2به 

 دالیل کاهش صادرات و افزایش واردات استان

 از بخشی: گفت ماه گذشته ۹درصدی ارزش صادرات استان در  25کاشفی در ادامه با اشاره به کاهش 

 .ماه پیش توسط دولت عراق است 6 از سومار مرز شدن بسته دلیل به صادرات کاهش

کاشفی با بیان اینکه سومار امروز به صورت نمادین و بعد از تعطیالت سال جدید میالدی به صورت رسمی 

با بازگشایی این مرز بخشی از کاهش صادرات استان تا پایان  بازگشایی می شود، ابراز امیدواری کرد که

 .سال جبران شود

 اثرگذار صادرات کاهش در هم را صادراتی هایممنوعیت همچنین ایران بازرگانی اتاق عضو هیات رییسه

گفت: با توجه به مشکالتی که  ۹۸ستان در سال ا صادرات میزان ارزش کاهش علت دیگر درباره و دانست

پایه ارزش کاالها با  ۹۸قانون بازگشت ارزهای صادراتی به کشور برای صادرکنندگان ایجاد می کرد، در سال 

https://www.irna.ir/news/83606834/بیمارستان-بخش-خصوصی-در-کرمانشاه-برای-پذیرش-گردشگران-سلامت-آماده
https://www.irna.ir/news/83606834/بیمارستان-بخش-خصوصی-در-کرمانشاه-برای-پذیرش-گردشگران-سلامت-آماده
https://www.irna.ir/news/83606834/بیمارستان-بخش-خصوصی-در-کرمانشاه-برای-پذیرش-گردشگران-سلامت-آماده


 

درصدی مربوط به کاهش پایه ارزش  25هدف کمک به تجار پایین آورده شد و بخشی از این کاهش 

 .کاالهای صادراتی است

ه ارزش کاالهای صادراتی، این نرخ ها به قیمت های جهانی نزدیک و واقعی شده به گفته او با اصالح نرخ پای

 .است

هم اشاره  ۹۸ سال از شده سپری درصدی واردات استان در هشت ماه 151کاشفی در عین حال به افزایش 

ت و و اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشتر محصوالت وارداتی مواد اولیه کارخانجات است، یک اتفاق مثب

 .نشان دهنده افزایش فعالیت واحدهای تولیدی است

گذاری عراق در انواع کاالها از جمله محصوالت کشاورزی دیگر عامل کاهش صادرات ایران و سرمایه

کرمانشاه به این کشور بوده است که مورد اشاره کاشفی قرار گرفت و گفت: عراق در حوزه لبنیات نیز 

کارخانه تولید سیمان در عراق  1۸له با ترکیه داشته است؛ همچنین اکنون های بزرگی از جمگذاریسرمایه

 .فعال است که یکی از دالیل ممنوعیت واردات سیمان به این کشور هم حمایت از تولیدات عراقی است

 ها عراقی با کنسرسیوم تشکیل اهمیت

گرفت که باید به سراغ حمایت از مزیت های  نتیجه دالیل این از کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رییس

استان کرمانشاه در صادرات از جمله محصوالت پتروشیمی، محصوالت کشاورزی و کاالهای دارای ارزش 

 .افزوده بیشتر برویم

های گذاریاو همچنین پیشنهاد داد که برای توسعه تبادالت تجاری با کشور عراق، باید به سمت سرمایه

 .ها استبهترین روش آن تشکیل کنسرسیوممشترک برویم که 

 تجلیل از صادرکنندگان برتر کرمانشاه

کاشفی همچنین به برگزاری بیست و سومین مراسم سالروز ملی صادرات در استان اشاره و اظهار کرد: این 

 .شد صادرکننده برتر استان تجلیل خواهد 13مراسم روز پنجشنبه پنجم دی برگزار می شود و در آن از 

 .دارد حضور مراسم این در هم تجارت توسعه سازمان به گفته او رییس

 

 رشد واردات مواد اولیه نویددهنده افزایش فعالیت واحدهای تولیدی کرمانشاه

 

https://www.irna.ir/news/83613937/رشد-واردات-مواد-اولیه-نویددهنده-افزایش-فعالیت-واحدهای-تولیدی


 

 1398دی  10

درصدی واردات کاال و مواد اولیه از طریق گمرکات کرمانشاه در  107آمارهای گمرک رشد  -ایرنا -کرمانشاه

دهد که این موضوع به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه یک جاری را نشان میماه سپری شده از سال ۹

  .دهنده افزایش فعالیت واحدهای تولیدی استان استامر مثبت و نشان

مرز رسمی و  6بخش کُرد و عرب نشین عراق و داشتن  2کیلومتر مرز مشترک با  371ستان کرمانشاه با ا

بازارچه فعال، ساالنه حدود نیمی از کل صادرات کاالهای غیرنفتی کشورمان به عراق را به خود اختصاص 

 .دهدمی

های مرزی رزهای رسمی و بازارچهبراساس اعالم اداره کل گمرکات استان کرمانشاه واردات کاال از طریق م

 .دهددرصد کاهش نشان می 24درصد افزایش و صادرات نیز  107استان در سال جاری به نسبت سال قبل 

 .هزار نفر اشتغالزایی در استان کرمانشاه فعال است 30هم اکنون بیش از یک هزار واحد تولیدی با 

 درصدی واردات کاال 10۷رشد 

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه در گفت و گو با ایرنا، مجموع کاالهای وارداتی از طریق 

هزار  24دالر به وزن  ۸56هزار و  123میلیون و  51ماه سپری شده از سال جاری را  ۹گمرکات استان در 

 107از لحاظ ارزش  گذشته سال مشابه مدت به نسبت این میزان واردات :تن اعالم کرد و گفت 3۹۹و 

 .درصد افزایش داشته است ۹3درصد و از حیث وزن 

 31 با عراق کشور :افزود و نوع کاال عنوان کرد ۹2 را مدت این در خلیل حیدری، مجموع اقالم وارداتی

تُن جایگاه اول را در بین کشورهای طرف  4۹3هزار و  1۸دالر کاال به وزن  650هزار و  414میلیون و 

 داده اختصاص خود به را جاریسال از شده سپری ماه ۹معامله واردات قطعی گمرکات استان کرمانشاه در 

 .است

دالر کاال به وزن  3۹3هزار و  446 و میلیون هشت با چین کشور مدت این وی اظهار داشت: همچنین در

تن در جایگاه دوم و  442دالر کاال به وزن  76هزار و  2۹میلیون و  2با  تایوان کشور و تن 1۹0یک هزار و 

 .سوم قرار دارند

او آلیاژهای آلومینیوم کارنشده، جعبه فرمان برای سواری سواری کاری وانت و تراکتور کشاورزی، تایربادی 

و قطعات ماشین آالت و  نو از کائوچو برای اتوبوس و باری، آلومینیوم به صورت کار نشده غیرممزوج، اجزاء

ها برای ها برای کار کردن روی خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا، مخلوط هیدروکربورهای بودار، ماشیندستگاه

 .مخلوط کردن، ورزدادن، خُردکردن و سائیدن را از کاالهای وارد شده از طریق گمرکات استان اعالم کرد



 

 درصدی صادرات کاال از استان ۲۴کاهش 

 5۹۸ و میلیارد یک استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه این گفت و گو به صادرات ناظر گمرکات

های تن از گمرکات و بازارچه 2۹3هزار و  61 و میلیون دالر کاال به وزن چهار 71۸هزار و  ۸04میلیون و 

ه مدت ماه سپری شده از سال جاری اشاره کرد و گفت: این میزان صادرات نسبت ب ۹مرزی استان در 

 .است داشته کاهش درصد درصد و از حیث وزن چهار 24مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 

 فوق کاالهای از تن 110هزار و  252میلیون و  2دالر با وزن  ۸۸هزار و  ۹37میلیون و  ۸72حیدری افزود: 

سبت به مدت ن میزان این که است شده صادر و اظهار پاوه و خسروی پرویزخان، کرمانشاه، گمرکات در

 .درصد کاهش داشته است 20 وزن حیث از و درصد  26مشابه سال گذشته از نظر ارزش 

دالر کاال با وزن یک  630هزار و  ۸67میلیون و  725وی ادامه داد: سایر گمرکات کشور نیز در این مدت 

اند که این تن از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کرده 1۸3هزار و  ۸0۹میلیون و 

درصد کاهش  22درصد افزایش و از حیث ارزش  26میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 

 .داشته است

نوع  762 را مدت این در شده اظهار ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه مجموع اقالم صادراتی

کشور صادرات قطعی  2۹کاال عنوان کرد و گفت: در این مدت در مجموع از گمرکات استان کرمانشاه به 

 .انجام شده است

 قانون بازگشت ارزها دلیل کاهش صادرات

 صادرات میزان ارزش کاهش علت باره سخنانش ادامه در ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه

گفت: با توجه به مشکالتی که قانون بازگشت ارزهای صادراتی به کشور برای  نیز جاری سال در استان

پایه ارزش کاالها باهدف کمک به تجار پایین آورده شد؛ در واقع  ۹۸صادرکنندگان ایجاد میکرد، در سال 

ه ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته و این کاهش مربوط ب ۹میزان صادرات 

 .کاهش پایه ارزش کاالهای صادراتی است

حیدری همچنین با اشاره به صادرات بخشی از کاالهای ایرانی به سوریه از طریق عراق به تولیدکنندگان 

بندی کاالها بکنند تا رضایت مصرف کنندگان و مشتریان توصیه کرد که توجه بیشتری به کیفیت و بسته

کاالهای ایرانی را در اختیار مصرف کنندگان می گذارند، بی اعتبار اصلی جلب شود و واسطه هایی که 

 .نشوند

وی همچنین با انتقاد از انجام تجارت در مرزهای استان گفت: در هیچ جای دنیا تجارت را به لب مرزها 

 .آورند و در واقع مرزها محل گذر هستند اما این اتفاق در کرمانشاه می افتدنمی



 

باید با بستن قرارداد بین تولیدکننده و  :یه فعلی در استان کرمانشاه باید تغییر کند، افزوداو با بیان اینکه رو

واردکننده خارجی، کاالهای ایرانی از محل تولید بارگیری و یکسره به عراق منتقل شوند و عملیات تجارت 

 .به مرزها کشانده نشود

 افزایش واردات مثبت است

تباط با افزایش میزان واردات از طریق مرزهای استان، بابیان اینکه ار در یزن کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 افزایش دهنده نشان و مثبت امر یک این: گفت است، هاعمده محصوالت وارد شده شامل مواد اولیه کارخانه

 .است استان تولیدی واحدهای فعالیت

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایرنا بیشتر کاهش صادرات را مورد تاکید و توجه قرار داد و با اشاره به 

ماه سپری شده از سال جاری، گفت: بخشی از این کاهش  ۹درصدی ارزش صادرات استان در  24کاهش 

 از بعد و ورت نمادینهای انجام شده قرار است به صناشی از بسته بودن مرز مهم سومار بود که با پیگیری

 .شود بازگشایی عمال کریسمس تعطیالت

های صادراتی دانست که در گذشته وی بخشی از این کاهش ارزش صادرات را نیز ناشی از اصالح نرخ پایه

سپاری ارزی چندان مورد توجه نبود و حتی با بازارهای جهانی فاصله داشت، اما با جدی شدن بحث پیمان

 .تعدیل شدها اکنون این نرخ

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه سال گذشته به دلیل افزایشی که در نرخ ارز 

توانست بسیار بیشتر از این هم باشد، اما برخی داشتیم شاهد جهش صادراتی بودیم که البته می

شی از این افزایش نرخ ارز تعدیل شده ها مانع شد، تاکید کرد: در سال جاری بخنامهها و بخشدستورالعمل

 .و نتیجه آن را در کاهش ارزش صادرات شاهدیم

های صادراتی مستقیم و یا غیرمستقیمی هم برای برخی کاالها کاشفی اضافه کرد: از سوی دیگر ممنوعیت

 .داشتیم که بر کاهش صادرات اثرگذار بوده است

موال سه ماهه پایانی سال بحث صادرات پررونق است، ابراز رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه مع

 .درصدی صادرات استان در این مدت جبران شود 24امیدواری کرد بخشی از این کاهش 

وی تاکید کرد: البته اینکه در پایان امسال در مجموع کاهش صادرات استان را خواهیم داشت، تقریبا قطعی 

 .است

 جاری عراق بر صادرات از ایرانهای تتاثیر موثر تغییر سیاست



 

های تجاری عراق یاد کرد که بر کاهش ر ادامه از تغییر سیاستد ایران بازرگانی اتاق عضو هیات رییسه

تاثیر نبوده و افزود: بعد از ثباتی که در این کشور حاکم شد و با توجه به ثروتی که در صادرات ایران بی

 .گذاری کردندولیدات سرمایهاختیار دارند، کم کم در زمینه انواع ت

کاشفی با بیان اینکه این امر باعث شد عراق در بسیاری از کاالها بخصوص محصوالت کشاورزی به 

خودکفایی برسد و ممنوعیت واردات آنها را اعالم کند، اضافه کرد: این کشور در حوزه لبنیات نیز 

 .های جدی از جمله با کشور ترکیه داشته استگذاریسرمایه

 6کارخانه تولید سیمان و  1۸او نمونه دیگر این ممنوعیت را مربوط به سیمان دانست و گفت: عراق 

کارخانه در حال ساخت دارد و با هدف حمایت از آنها صادرات سیمان را از همه کشورها و نه فقط ایران 

 .ممنوع کرده است

لی خود واردات برخی از کاالها را وی تصریح کرد در شرایطی که عراق با هدف حمایت از تولیدات داخ

 .محدود کرده باید رویه صادرات به این کشور را به سمت کاالهایی ببریم که در آنها امتیاز داریم

 به هنوز عراق که دانست موارد این جمله از را پتروشیمی محصوالت ادامه در کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

 .کند کار زمینه این در هاسال تواندمی ایران و نکرده پیدا دست آن فناورری

 شیوه تبادالت تجاری با عراق را باید تغییر دهیم

کاشفی اضافه کرد: در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی نیز باید به سمت محصوالتی برویم که ارزش 

 .افزوده بیشتری دارند

جدید برود و آینده این تبادالت از وی معتقد است، تبادالت تجاری با کشور عراق دیگر باید به سمت شیوه 

 .پذیر خواهد بودهای مشترک امکانگذاریطریق سرمایه

 طریق از نیز را عراق در مشترک هایگذاریسرمایه برای روش بهترین ایران بازرگانی اتاق عضو هیات رییسه

 .دانست هاکنسرسیوم تشکیل

اندازی حمل یکسره به عراق نیز تاکید و راه وی همچنین بر لزوم حذف روند تخلیه و بارگیری در مرزها

 .کرد

 اندازی ترانزیت زمینی تا سوریه هستیمبه دنبال راه

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه بر لزوم توجه به بازارهای صادراتی جدید از جمله سوریه هم تاکید 

 .مسیر حمل و نقل استکرد و ادامه داد: مشکل ما در زمینه صادرات به سوریه طوالنی بودن 



 

اندازی کنیم، اما به دلیل برخی مشکالتی که کاشفی افزود: در تالشیم ترانزیت زمینی به سمت سوریه را راه

 .در این منطقه وجود دارد تاکنون به تاخیر افتاده است

سمت عراق به  شود، گفت: این کاالها ازوی با بیان اینکه اکنون هم کاالهای ایرانی در بازار سوریه دیده می

 .سوریه ارسال شده است

 اندازی مرکز رشد صادرات در کرمانشاهراه

 اشاره صادرات توسعه برای بازرگانی اتاق هایبرنامه به هم ادامه در عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران

 دارد، نیاز را خود خاص سیاست و صنعت کشاورزی، هایبخش از یک هر در صادرات اینکه بیان با و کرد

های جهاددانشگاهی یا شرکت شهرک همکاری با استان در صادرات رشد مرکز یک اندازیراه حال در: گفت

 .درصد انجام شده است ۹0صنعتی هستیم که کارهای جانمایی و تعیین نوع منابع مالی آن تا حدود 

بندی، شیوه ورود به بازارهای بستهبه گفته کاشفی، این مرکز به واحدها در زمینه نوع تولید، شیوه مناسب 

 .صادراتی کمک خواهد کرد

وی ابراز امیدواری کرد، بتوانیم با استفاده از ظرفیت این مرکز هر سال پنج یا شش واحد تولیدی استان که 

 .های الزم را دارند صادراتی کنیمظرفیت

 ها در رونق تجارتنقش موثر نمایشگاه

 برپایی زمینه در شدت به: گفت و کرد یاد هم خارجی هاینمایشگاه رپاییب اهمیت از کرمانشاه اتاق رییس

های خصوصی که ها و نحوه عملکرد سازمان توسعه تجارت در واگذاری نمایشگاه به شرکتنمایشگاه این

 .شوند، انتقاد داریممعلوم نیست چطور احراز صالحت می

 در ایران هایتوانمندی بار تاریخ برپایی نمایشگاه ها تا کنون چندکاشفی عنوان کرد: متاسفانه این شرکت

زند و ا به تاخیر انداختند که این امر هم به وجهه جمهوری اسالمی ایران آسیب میر عراق کردستان اقلیم

 .شود واحدها آنطور که باید استقبال نکنندهم باعث می

مانشاه که با انتقاداتی همراه بوده داشت و ها در کرگذاری چینیای هم به موضوع سرمایهوی در ادامه اشاره

گذاری کرمانشاه در تهران بود و بعد از های سرمایههای همایش فرصتگذاری از خروجیافزود: این سرمایه

 .های فراوان نتیجه دادپیگیری

س این گذاری خارجی در استان نداشته باشیم، پرییس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد سرمایه

 اندازی کردیم؟مناطق ویژه اقتصادی و ... را به چه منظور در استان راه



 

 

 نشستی با طعم فساد و اختالس

 1398دی  11

 فساد از عاری و سالم اقتصادی داشتن گرو در ایجامعه هر اقتصادی توسعه -ایرنا -کرمانشاه

 الزم امنیت گذارانسرمایه آن در که یابد دست اقتصادی استقالل به تواندمی ایجامعه. است

  کشور رشد به بتوانند تا باشند داشته را گذاریسرمایه برای

 حضور با و روزنامه این دفتر در «نقدحال روزنامه» همت به «اختالس و فساد» عنوان با میزگردی

 آشکار بیشتر را معضل این پنهان و پیدا زوایای تا شد تشکیل استانی مدیران و دانشگاه اساتید

 .کنند

 

 چند را اختالس و فساد ریشه کرمانشاه رازی دانشگاه سیاسی علوم گروه علمی هیات عضو

 دانش به نیاز و نیست فاکتور یك معضالت این ریشه:گفت و دانست چندعلتی و وجهی

 .است «سیاسی اقتصاد» کندمی تشریح را فساد که ایرشته بهترین و دارد ایرشتهبین

 در را نکته 6 و دانست جامعه در فساد وجود را جلسه این تشکیل لزوم  «احمدیان قدرت»

 :کرد مطرح فساد تشریح

 توسعه حال در کشورهای در بطوریکه است نیافته توسعه جوامع خصیصه فساد و اختالس.1

 قصد آنها و دهدمی رخ المللی بین فساد هم یافته توسعه کشورهای در البته و دهدمی رخ فساد

 .آورند خود تصرف به را سوم جهان کشورهای اموال دارند

 ساختار به نه است مربوط فرآیندها به فساد و اختالس.۲

 المللی بین مناسبات را فساد علت و ندارد المللیبین مناسبات با ارتباطی کلی طور به فساد.3

 المللی بین مناسبات دنیا کشورهای از خیلی که آنچنان است ها واقعیت بر بستن چشم دانستن

 .دهدمی رخ آن در کالن های اختالس اما دارند خوبی

 .است مدنی نهادهای زوال دهنده نشان فساد و اختالس.۴

https://www.irna.ir/news/83616901/نشستی-با-طعم-فساد-و-اختلاس


 

 شود می باعث آینده به نسبت ناامیدی بطوریکه است انداز چشم فقدان محصول اختالس.۵

 .ببرند بهره سوءاستفاده برای فرصتی کمترین از مدیران

 به زحمت بدون را زیادی منابع که دولتی و کند می بیشتر را فساد نفتی درآمدهای افزایش.6

 برای فرصتی نفتی درآمدهای کاهش و دهدمی هدر را آن مدیریت و نظارت بدون بیاورد دست

 .کند ارایه وضعیت این از رفت برون برای را خود هایبرنامه باید هم دولت و است مردم

 مسئله ۲ محصول را ایران در فساد سیاسی، اقتصاد بر تکیه با رازی دانشگاه سیاسی علوم استاد

 ضعف ایران در بورژوازی و ملی داریسرمایه در ما اینکه اول نکته: افزود و دانست ساختاری

 صفت دالل بورژوازی نگیرد، شکل تولیدی اقتصاد و ملی بورژوازی که زمانی تا و داریم تاریخی

 .کندمی رشد

 و کرد عنوان آن رفت هدر و نفتی درآمدهای هنگفت منابع را دوم نکته دانشگاه استاد این

 مستقل مولد ملی بورژوازی که زمانی تا و کندمی بیشتر فساد برای را زمینه منابع این: افزود

 .شود نمی کن ریشه فساد نگیرد شکل

 بین از فساد تا بیافتند اتفاق باهم و باشند هم کنار در باید نکته سه: گفت پایان در احمدیان

 روزنامه اساتید، نخبگان، مانند توسعه برای اجتماعی نیروهای در انگیزه یك وجود اول: برود

 گذارانقانون و مدیران نگاران،

 .است سالم المللی بین محیط سوم و باشد داشته توسعه دغدغه روزشبانه که دولتی دوم

 هم کرمانشاه رازی دانشگاه اقتصاد گروه علمی هیات عضو ،«نجفی سیدمحمدباقر» االسالمحجت

 روی نشدیم حاضر هم اول از ما و نیست مفهوم مفاهیم اجتماعی علوم در:گفت نشست این در

 هم در اجزا این همه و دارد مختلفی اجزای که است ماتریسی فساد. کنیم بحث هم با مفاهیم

 .دارد مثبت افزاییهم دیگری با بخشی هر و است شده تنیده

 پکیج صورت به باید که دارد وجود هم قاچاق و پولشویی رشوه، حتما فساد کنار در: افزود وی

 عمل حوصله با فساد با باید ما و نیست ثمربخش کنیم کار تنهایی به کدام هر مورد در شود دیده

 .کنیم

 و انسانی های هزینه عدالت سهام اجرای برای همچنین  و قاچاق با مبارزه برای: شد یادآور نجفی

 یك سالی پرداخت با اجتماعی عدالت رفت؟آیا بین از قاچاق آیا.شدیم متحمل را زیادی مالی



 

 شتابزده فساد های مولفه با برخورد در بخواهیم که زمانی تا شد؟ محقق عدالت سهام سود دالر

 .رسیمنمی موفقیتی هیچ به کنیم عمل

 که بود میزگرد این مهمانان از دیگر یکی کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رییس ،«کاشفی کیوان»

 قدرت به دستیابی برای عمومی قدرت از سوءاستفاده را فساد و فساد از بخشی را اختالس

 بزرگ فساد و شودمی انجام مدیر توسط ادارات در کوچك فساد: گفت و کرد تعریف خصوصی

 .دارد المللی بین و ملی تبعات که شودمی انجام سیاستمداران توسط

 اختالس و فساد ایجاد دالیل مهمترین از یکی را کشور در نفتی دالرهای تخصیص نحوه کاشفی

 از بیشتر کشور در بیکاری آمار بود، غیرنفتی کاالهای از ما صادرات و اقتصاد اگر: گفت و دانست

 .شدنمی درصد 6

 تخصیص منابع، بازتوزیع مالی، های سیاست دولت، دخالت دولت، بزرگی کار، و کسب فضای وی

 تجارت قواعد در گذاری شیوه و است غیرشفاف که دولتی مناقصات کشور، در ریالی اعتبارات

 اجرا و است کشور در درصدی ۴0 قاچاق باعث که کشور های گمرک فعالیت شیوه خارجی،

 .کرد عنوان جامعه در اختالس و فساد ایجاد دالیل دیگر از را سازی، خصوصی نشدن

 ادبیات و تفسیر باید ما: افزود و کرد تاکید فساد بردن بین از برای ریزیبرنامه داشتن بر کاشفی

 .شود برخورد قاطع طور به مفسدان و فساد مقوله با و باشیم داشته فساد از مشترکی

 کیفیت سیاسی، ثبات شهروندان، اظهارنظر حق المللی،بین هایشاخص در را ایران رتبه وی

 این ریزی برنامه با باید که کرد تاکید و کرد عنوان منفی فساد کنترل و قانون حاکمیت مقررات،

 .کنیم برطرف را مشکالت

 فساد اوج نشست، این در هم کرمانشاه استان وکالی کانون مدیره هیات عضو ،«تجری شهاب»

 .زنند می ضربه المالبیت به و استفاده خود سیاسی قدرت از ایعده که دانست آنجایی را

 دانست دخیل اختالس و فساد ایجاد در را «اخالقی فرهنگی» و «ساختاری» علل مجموعه ۲ وی

 .هستیم عدیده مشکالت دچار خود سیاسی و اقتصادی اداری، ساختار در ما امروز: گفت و

 در شفافیت عدم اقتصاد، در مردم مشارکت عدم اقتصاد، بودن دولتی ، دانشگاه استاد این

 بر نظارت برای مرکزی بانك ناتوانی داری،بانك و اقتصادی عرصه در مناسب قوانین نبود اقتصاد،



 

  برای موجود ادارات و ابزارها از استفاده عدم همکانی، و حکومتی نظارت ضعف ها،بانك

 .کرد عنوان جامعه در فساد ایجاد ساختاری عوامل دیگر از را فساد از جلوگیری و پیشگیری

 در امروزه را اخالق به پایبندی جامعه، در فساد ایجاد اخالقی فرهنگی علل درخصوص تجری

 برجسته دین ظواهر متاسفانه اما است اخالق برای ایپشتوانه دین: گفت و دانست ضعیف جامعه

 گذاشتیم انرژی و وقت حجاب برای که آنچنان و ایمگذاشته کنار را اخالقی دینی تعالیم ما و شده

 .نکردیم کار دروغ و ریا مورد در دهم یك

 مختلف های عرصه در مردم باید خواهیممی سالم جامعه ما اگر: گفت پایان در دانحقوق این

 است محکم قوانین آن الزمه و کنند دخالت و بدهند گزارش تا شود کمك مردم به باشند، بازیگر

 از هم کسی و آورد دست به نظر مورد هایارگان از را اطالعات خواست که زمان هر هرکسی تا

 .نکند بازخواست آنها

 تواند هزار میلیارد تومان ارزش افزوده داشته باشدداران میکامیونانتقال صنف 

 1398دی  1۴

داران کرمانشاه به شهرک صنعتی استاندار کرمانشاه در خصوص انتقال صنف کامیون -ایرنا -کرمانشاه

  .ه باشدتواند یک هزار میلیارد تومان برای استان ارزش افزوده و اثرگذاری داشتزاگرس گفت: این انتقال می

وگوی دولت و بخش خصوصی که در سرسرای اتاق بازرگانی هوشنگ بازوند روز شنبه در شورای گفت

کرمانشاه برگزار شد، گفت: با توجه اینکه جای جدیدی برای این صنف نداریم و شهرداری هم زمین و 

ت و هم به بندر امکانات ندارد، بهترین مکان شهرک صنعتی زاگرس است چون هم زیرساخت آن آماده اس

 .آهن هم نزدیک استخشک و راه

داران راضی باشند و متعهد داران را برای این انتقال بسیار مهم دانست و افزود: اگر کامیونوی نظر کامیون

بشوند ظرف مدتی معین مثال یکساله به مکان جدید منتقل می شوند، ما هم مشکالت قانونی و مجوزهای 

 .گیریمای این انتقال میالزم را از هیات دولت بر

مشکالت اقتصادی و شهری را  :داران برای انتقال را کامال رد کرد و گفتبازوند، پیشنهاد اجبار کامیون

داران راضی نباشند و مشارکت نداشته باشند، این انتقال توان و نباید امنیتی کرد و تا زمانی که کامیوننمی

 .شودانجام نمی

https://www.irna.ir/news/83620087/انتقال-صنف-کامیون-داران-می-تواند-هزار-میلیارد-تومان-ارزش-افزوده


 

داران حمایت کرد و گفت: کرمانشاه هم در این جلسه از طرح انتقال صنف کامیون رییس اتاق اصناف استان

 .شودداران هم منتقل میصنف مرتبط با کامیون 20در صورتی که این انتقال انجام شود، 

گیر این انتقال هستیم و اگر زمین مناسب و منابع مالی آن تامین رضا سلیم ساسانی افزود: سه سال پی

 .تقال انجام می شودشود این ان

 

 است«قاسم سلیمانی»تر از به مراتب قوی شهید سلیمانی

 1398بهمن  1۴

امروز شهید سلیمانی را داریم استاندار کرمانشاه گفت: اگر ما روزی قاسم سلیمانی داشتیم  -ایرنا -کرمانشاه

  .دهدتر در کشور نشان میتر و محکمکه به مراتب خودش را قوی

وگوی دولت و بخش خصوصی که در سرسرای اتاق هوشنگ بازوند روز شنبه در جلسه شورای گفت

ان بازرگانی کرمانشاه برگزار شد،گفت: اقدام تروریستی آمریکا بسیار احمقانه بود که اعتراض همه سر

 .کشورهای دنیا را در پی داشت

وی افزود: آمریکا از این اقدام خود پشیمان خواهد شد و براساس خواست همه مردم ایران پاسخ سختی را 

 .کنداز جمهوری اسالمی دریافت می

گویند ما هرکدام بازوند با اشاره به وحدت و انسجام ملی صورت گرفته در جامعه گفت: امروز مردم ما می

 .هستیم قاسم سلیمانی  یک

کوشی و ازخودگذشتگی دانست و را نمادی از اقتدار، صالبت، سخت قاسم سلیمانیاستاندار کرمانشاه، حاج 

نماد تواضع هم بود تاجایی که سلیمانی افزود: با توجه به اینکه از نزدیک به ایشان ارادت داشتم شهید 

 .انستنددثاراهلل ایشان را پدر خود می 41های لشگر بچه

سالها  سلیمانی بازوند بر حضور مردم در مراسم تجلیل از این شهید گرانقدر تاکید کرد و یادآور شد: شهید 

 .وطنانش راحت بخوابند و باید مراسمی که حقش بود را برایش برگزار کنیمنخوابید تا هم

 

 

https://www.irna.ir/news/83620002/شهید-سلیمانی-به-مراتب-قوی-تر-از-قاسم-سلیمانی-است


 

 آیندبازرگانان حلبچه به کرمانشاه می

 13۹۸دی  16

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمانشاه اعالم کرد که گروهی از بازرگانان  -ایرنا -کرمانشاه

  .روزه به کرمانشاه سفر خواهند کرد 2استان حلبچه عراق در سفری 

احمد  افزود: این گروه از بازرگانان در قالب یک هیات تجاری به ریاست کیوان کاشفی روز دوشنبه به ایرنا

 .شوندرییس اتاق بازرگانی و صنایع حلبچه روز چهارشنبه راهی کرمانشاه می محمود، 

وی افزود: دیدار با استاندار کرمانشاه، نشست با تعدادی از فعاالن اقتصادی و بازدید از چند واحد صنعتی از 

 .های سفر این هیات به کرمانشاه استجمله برنامه 

های کرمانشاه نیز در برنامه قرار دارد، گفت: رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه بازدید از بیمارستان

 .به دنبال آن هستیم تا از این سفر به منظور معرفی امکانات توریسم سالمت بهره ببریم

تجاری در استان کرمانشاه منجر به معرفی بهتر توانمندی های  کاشفی توضیح داد: افزایش تردد هیات های

 .استان در زمینه های مختلف خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/83623215/بازرگانان-حلبچه-به-کرمانشاه-می-آیند
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 ایسنا
 

 13:25/  13۹۸ دی 3/  شنبهسه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸100302247: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه اتاق رئیس

 است مشترک هایگذاریسرمایه کانال از عراق با تجارت آینده

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه آینده مبادالت تجاری با عراق از کانال ایسنا/کرمانشاه 

های مشترک است، گفت: امیدواریم در سه ماهه پایانی سال بخشی از کاهش صادرات استان گذاریسرمایه

  .جبران شود

درصدی ارزش  25دی( برگزار شد، با اشاره به کاهش حدود  3که امروز )کیوان کاشفی در نشست خبری 

ماهه امسال، گفت: بخشی از این کاهش ناشی از بسته بودن مرز مهم سومار بود که با  ۹صادرات استان در 

های انجام شده امروز)سه شنبه( به صورت سَمبلیک و بعد از تعطیالت کریسمس عمال بازگشایی پیگیری

 .خواهد شد

های صادراتی دانست که در گذشته وی بخشی از این کاهش ارزش صادرات را نیز ناشی از اصالح نرخ پایه

سپاری ارزی چندان مورد توجه نبود و حتی با بازارهای جهانی فاصله داشت، اما با جدی شدن بحث پیمان

 .ها اکنون تعدیل شداین نرخ

اینکه سال گذشته به دلیل افزایشی که در نرخ ارز داشتیم عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان 

ها و توانست بسیار بیشتر از این هم باشد اما برخی دستورالعملشاهد جهش صادراتی بودیم که البته می

ها مانع شد، تاکید کرد: در سال جاری بخشی از این افزایش نرخ ارز تعدیل شده و نتیجه آن را در نامهبخش

 .ادرات شاهدیمکاهش ارزش ص



 

های صادراتی مستقیم و یا غیرمستقیمی هم برای برخی کاالها کاشفی اضافه کرد: از سوی دیگر ممنوعیت

 .داشتیم که بر کاهش صادرات اثرگذار بوده است

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه معموال سه ماهه پایانی سال بحث صادرات پررونق است، 

 .درصدی صادرات استان در این مدت جبران شود 25واری کرد بخشی از این کاهش ابراز امید

وی تاکید کرد: البته اینکه در پایان امسال در مجموع کاهش صادرات استان را خواهیم داشت، تقریبا قطعی 

 .است

اینکه درصدی واردات استان در هشت ماهه امسال هم یاد کرد و با بیان  151کاشفی همچنین از افزایش 

عمده محصوالت وارد شده شامل مواد اولیه کارخانجات بوده است، گفت: این یک امر مثبت و نشان دهنده 

 .افزایش فعالیت واحدهای تولیدی استان است

های تجاری عراق یاد کرد که بر کاهش عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه از تغییر سیاست

ده و افزود: بعد از ثباتی که در این کشور حاکم شد و با توجه به ثروتی که در تاثیر نبوصادرات ایران بی

 .گذاری کردنداختیار دارند، کم کم در زمینه انواع تولیدات سرمایه

کاشفی با بیان اینکه این امر باعث شد عراق در بسیاری از کاالها خصوصا محصوالت کشاورزی به 

ا را اعالم کند، اضافه کرد: این کشور در حوزه لبنیات نیز خودکفایی برسد و ممنوعیت واردات آنه

 .های جدی از جمله با کشور ترکیه داشته استگذاریسرمایه

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نمونه دیگر این ممنوعیت را مربوط به سیمان دانست و گفت: عراق 

و با هدف حمایت از آنها صادرات سیمان را کارخانه تولید سیمان و شش کارخانه در حال ساخت دارد  1۸

 .از همه کشورها و نه فقط ایران ممنوع کرده است

وی معتقد است، در شرایطی که عراق با هدف حمایت از تولیدات داخلی خود واردات برخی از کاالها را 

 .ز داریممحدود کرده باید رویه صادرات به این کشور را به سمت کاالهایی ببریم که در آنها امتیا

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه محصوالت پتروشیمی را از جمله این موارد دانست که عراق هنوز به 

 .ها در این زمینه کار کندتواند سالتکنولوژی آن دست پیدا نکرده و ایران می

که ارزش کاشفی اضافه کرد: در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی نیز باید به سمت محصوالتی برویم 

 .افزوده بیشتری دارند

وی معتقد است، تبادالت تجاری با کشور عراق دیگر باید به سمت شیوه جدید برود و آینده این تبادالت از 

 .پذیر خواهد بودهای مشترک امکانگذاریطریق سرمایه



 

را نیز از طریق  های مشترک در عراقگذاریعضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران بهترین روش برای سرمایه

 .ها دانستتشکیل کنسرسیوم

 .اندازی حمل یکسره به عراق نیز تاکید کردوی بر لزوم حذف روند تخلیه و بارگیری در مرزها و راه

 نجف نیاز داریم _برای رونق توریسم درمانی به پرواز مستقیم کرمانشاه 

توجهی داریم که البته به شدت هم پیگیر کاشفی یادآوری کرد: در حوزه توریسم درمانی نیز ظرفیت قابل 

 .آن هستیم

درصد در کرمانشاه در حال  ۹0وی با اشاره به بیمارستان بخشی خصوصی که با پیشرفت فیزیکی نزدیک به 

 .احداث است، از این بیمارستان مدرن به عنوان یک ظرفیت برای رونق توریسم سالمت استان یاد کرد

انشاه با بیان اینکه هم اکنون نیز چند شرکت در زمینه مدیریت توریسم رئیس اتاق بازرگانی استان کرم

دهند، عنوان کرد: درمانی فعال هستند و از مرحله شناسایی بیماران عراق تا تشکیل پرونده و... را انجام می

توانند زمینی مهمترین معضل کنونی ما خالی بودن جای حمل و نقل هوایی برای بیمارانی است که نمی

 .فر کنندس

کاشفی خاطرنشان کرد: در ایام اربعین که چند پرواز هفتگی مستقیم به نجف داشتیم، این معضل تا 

هایی که از طریق ایران ایر انجام دادیم، دو تا سه حدودی رفع شده بود و اکنون نیز امیدواریم با پیگیری

 .اندازی شودپرواز مستقیم در هفته به نجف راه

 زی ترانزیت زمینی تا سوریه هستیماندابه دنبال راه

وی در ادامه بر لزوم توجه به بازارهای صادراتی جدید از جمله سوریه هم تاکید کرد و ادامه داد: مشکل ما 

 .در زمینه صادرات به سوریه طوالنی بودن مسیر حمل و نقل است

نیم، اما به دلیل برخی اندازی ککاشفی عنوان کرد: در تالشیم ترانزیت زمینی به سمت سوریه را راه

 .مشکالتی که در این منطقه وجود دارد تاکنون به تاخیر افتاده است

شود، خاطرنشان کرد: این کاالها از وی با بیان اینکه هم اکنون هم کاالهای ایرانی در بازار سوریه دیده می

 .سمت عراق به سوریه ارسال شده است

ی اتاق بازرگانی برای توسعه صادرات داشت و با بیان اینکه صادرات هاای هم به برنامهکاشفی در ادامه اشاره

اندازی سیاست خاص خود را نیاز دارد، افزود: در حال راه ...در هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و 



 

های صنعتی هستیم که یک مرکز رشد صادرات در استان با همکاری جهاددانشگاهی یا شرکت شهرک

 .درصد انجام شده است ۹0عیین نوع منابع مالی آن تا حدود کارهای جانمایی و ت

بندی، شیوه ورود به بازارهای به گفته وی، این مرکز به واحدها در زمینه نوع تولید، شیوه مناسب بسته

 .صادراتی و ... کمک خواهد کرد

یت این مرکز هر سال پنج رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ابرازامیدواری کرد، بتوانیم با استفاده از ظرف

 .های الزم را دارند صادراتی کنیمیا شش واحد تولیدی استان که ظرفیت

های خارجی هم یاد کرد و گفت: به شدت رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از اهمیت برپایی نمایشگاه

های ی نمایشگاه به شرکتها و نحوه عملکرد سازمان توسعه تجارت در واگذاردر زمینه برپایی این نمایشگاه

 .شوند، انتقاد داریمخصوصی که معلوم نیست چطور احراز صالحت می

توانمندیهای ایران در  ها تا کنون چند بار تاریخ برپایی نمایشگاهکاشفی عنوان کرد: متاسفانه این شرکت

زند و ایرانآاسیب می اقلیم کردستان عراق را به تاخیر انداختند که این امر هم به وجهه جمهوری اسالمی

 .شود واحدها آنطور که باید استقبال نکنندهم باعث می

ها در کرمانشاه که با انتقاداتی همراه بوده داشت و گذاری چینیای هم به موضوع سرمایهوی در ادامه اشاره

ود و بعد از گذاری کرمانشاه در تهران بهای سرمایههای همایش فرصتگذاری از خروجیافزود: این سرمایه

 .های فراوان نتیجه دادپیگیری

گذاری خارجی در استان نداشته رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد سرمایه

 اندازی کردیم؟را به چه منظور در استان راه ...باشیم، پس این مناطق ویژه اقتصادی و 
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وی در ادامه با اشاره به تاخیر در برگزاری بیست و سومین مراسم سالروز ملی صادرات هم در کشور و هم 

دی( در  5استان به دلیل همزمانی با ایام اربعین و ماه صفر، اظهار کرد: در نهایت این مراسم روز پنجشنبه )

 .کرمانشاه برگزار خواهد شد

 13نام کرده بودند، صادرکننده که برای این رویداد ثبت ۸0تا  60بین  کاشفی افزود: در این مراسم از

 .صادرکننده برتر استان تجلیل خواهند شد



 

هایی که از سوی سازمان به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، این صادرکنندگان بر اساس شاخص

ادرات، بازارهای جدید صادراتی و ... شود از جمله میزان صادرات، نوآوری در صتوسعه تجارت اعالم می

 .شوندانتخاب می

کاشفی از حضور رئیس سازمان توسعه تجارت در این مراسم هم خبر داد و اضافه کرد: در جلسات دیگری 

که برای بررسی مسائل و مشکالت حوزه تجارت در نظر گرفته شده، برخی از موانعی که داریم را به اطالع 

 .ایشان خواهیم رساند

 

 14:07/  13۹۸ دی 7/  شنبه     

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸100704۸۸1: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه اتاق رئیس

 هستیم مرز در سردخانه و انبار نیازمند کشاورزی محصوالت صادرات رونق برای

که در زمینه صادرات محصوالت  رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به مشکالتیایسنا/کرمانشاه 

کشاورزی به عراق وجود دارد، گفت: تا زمانی که امکانات انبار و سردخانه در مرزها فراهم نشود، این 

  .مشکالت پابرجا خواهد بود

دی( کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان، از مشکالت صادرات به  7کیوان کاشفی در جلسه امروز )

مینه محصوالت کشاورزی یاد کرد و با اشاره به افزایش تعداد روزهایی که امسال کشور عراق خصوصا در ز

ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی به عراق داشتیم، گفت: دلیل اصلی این امر خودکفایی عراق در 

 .تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی است

ینکه در برخی موارد ماندن محصوالت به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان ا

کشاورزی در مرز و هدر رفت آنها را داریم، یادآور شد: برای حل این مشکل نیازمند احداث نبار و سردخانه 

 .در مرز هستیم



 

گذار توانمند در زمینه احداث انبار و سردخانه پای کار هستند، کاشفی گفت: اگرچه چند متقاضی و سرمایه 

های شود این فرصتری زمین در محدوده مرز به آنها وجود ندارد و همین امر باعث میاما امکان واگذا

 .گذاری از دست استان برودسرمایه

وی همچنین از مشکالت طوالنی شدن روند اجرای طرح جامع گمرک پرویزخان هم یاد کرد و ادامه داد: 

 .کامیون برسد ۸00تا  700ن در روز به کامیو 1500اجرای عملیات عمرانی باعث شده تردد در این مرز از 

ها در مرز به دلیل کند شدن روند کارها هم یاد کرد و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از خواب کامیون

شود، برای سایر کاالها گاهی تا دو شب بار که زودتر از سایر محصوالت ارسال میافزود: به جز میوه و تره

 .خواب کامیون داریم

ماهه  ۹میلیون دالری  533دامه خلیل حیدری ناظر گمرکات استان کرمانشاه از صادرات سه میلیارد و در ا

 .امسال استان یاد کرد و گفت: بخشی از این صادرات مربوط به صدور گاز بوده است

کرد: میلیون دالر اعالم و اظهار  5۹۸وی صادرات محصوالت غیرنفتی از مرزهای استان را نیز یک میلیارد و 

 .درصدی داشته ایم 24از نظر ارزش صادرات کاهش 

ماهه امسال بیشترین صادرات مربوط به مرز پرویزخان  ۹به گفته حیدری، در بخش صادرات غیرنفتی در 

درصدی صادرات در این مرز را داشتیم و عمده کاهش هم مربوط به مرز سومار است  21بوده که افزایش 

 .درات داشته استدرصد کاهش صا ۸0که نزدیک به 

 7.5ای هم به اجرای طرح جامع گمرک پرویزخان داشت و از پیشرفت ناظر گمرکات استان کرمانشاه اشاره

 .درصدی این طرح خبر داد

 

 

 

 11:34/  13۹۸ دی 11/  چهارشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸10110۸141: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    



 

 "اختالس" برای میزگردی

های چند صد و حتی چند هزار میلیارد این روزها دیگر با شنیدن فسادهای مالی و اختالسایسنا/کرمانشاه 

شود و باید گفت گوش مردم به شنیدن این اخبار عادت کرده تومانی دیگر چشمان مردم از تعجب گرد نمی

  .است

ای شدن آنها باال ه، بلکه میزان رسانهدر این بین برخی عقیده دارند شاید تعداد فسادهای مالی بیشتر نشد

 !گویند چیزهاها میرفته است، اما به هر حال چیزکی هست که رسانه

 اجتماعی سرمایه  های اقتصادی و مهمتر از آنآنچه مشخص است اینکه فساد مالی و اختالس سرمایه

 مردم ذهن از هرگز آن خاطرات که داده رخ کشور در هایی اختالس سالها این طی و گرفته نشانه را کشور

 .تومانی میلیارد هزار سه اختالس مثل شود،نمی پاک

های مختلف برای بررسی چرایی وقوع فساد مالی، نظران عرصهحاال در کرمانشاه نشستی با حضور صاحب

 قدن" روزنامه همت با "اختالس"خصوص به  های بروز آن، راهکارهای مقابله و پیامدهای فساد مالیروزنه

 .موضوع این خصوص در دقیق و کارشناسی صحبت برای باشد بابی شاید تا شد برگزار "حال

 فساد مالی با پولشویی، رانت و رشوه همراه است

اولین کارشناس دکتر محمدباقر نجفی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی 

تعریف از فساد خصوصا فساد مالی را رسیدن به ادبیات کرمانشاه بود که مهمترین نکته درباره شروع 

 .مشترک درباره مفهوم آن اعالم کرد

رویم و مانند بسیاری می نتیجهبی هم آن را  وی ادامه داد: وقتی به ادبیات مشترک نرسیم هریک راه خود

یاد انجام شده، نتیجه های زهای اخیر در زمینه قاچاق، شکاف طبقاتی و ... با هزینهاز کارهایی که طی سال

 .نخواهیم گرفت

این استاد دانشگاه از فساد به عنوان یک زنجیره در هم تنیده از عناصر به هم پیوسته یاد کرد و افزود: برای 

 .توان با هریک از این عناصر به صورت مجزا برخورد کردمقابله با فساد نمی

فساد مالی دانست و خاطرنشان کرد: این اجزا عالوه بر نجفی رشوه، رانت، پولشویی و ... را از اجرای مختلف 

 .همپوشانی، هم افزایی هم دارند

شود، حتما وی گفت: برای مثال وقتی یک وام کالن سه هزار میلیارد تومانی اخذ شده و پس داده نمی

 .فسادهای دیگری مانند رشوه، رانت و ... نیز در آن کنار آن وجود داشته است



 

صاددان، اجزای مهم دیگری هم بر تشدید فسادهای مالی اثرگذار است که از جمله آنها به گفته این اقت

 .توان به شرایط تحریم اشاره کردمی

نجفی از رابطه مستقیم فساد مالی و تولید هم یاد کرد و ادامه داد: در هر زمانی که بخش تولید تضعیف 

 .کندشود، فساد رشد میمی

باید الگوهای رفتاری جامعه را  :تواند به کاهش فساد منجر شود نیز عنوان کردمیوی درباره راهکارهایی که 

 .عمدتا به سمت رونق تولید هدایت کنیم و مسئولیت این بخش نیز بر عهده ساختارهای نهادی جامعه است

 اقتصاددولتی و تحریم؛ دو عامل اثرگار

های ها و تحلیل سرمایهقتصاد و همچنین تحریمکیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه دولتی بودن ا 

 .اجتماعی را از عوامل مهم و تاثیرگذار در بروز فساد دانست

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور با عارضه شوم فساد و برخی از انواع آن از جمله اختالس دچاریم، گفت: 

 .است شخصی فعمنا  تعریف فساد سوء استفاده از خدمات عمومی برای دستیابی به

شود، یادآور شد: فسادهای کوچک در حد وی با اشاره به اینکه فساد به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می

دهد که از گیرد که مدیر یک مجموعه مسیر عادی کارها را به سمتی سوق میها و ادارات صورت میشرکت

رگ پای کار هستند که گاه تبعات و ابعاد آن منفعتی به دست بیاید، اما در فسادهای بزرگ سیاستمداران بز

 .ای و حتی بین المللی داردملی، منطقه

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد به دالیل مختلفی رخ می دهد، سهم زیاد دولت ها 

اد خارج شده و از اقتصاد را از جمله مهمترین دالیل بروز فساد دانست و تاکید کرد: هرچه دولتها از اقتص

 .تر خواهد بودنقش نظارتی بیشتری داشته باشند، آن کشور سالم

وی نحوه تخصیص دالرهای نفتی را نیز یکی از عواملی دانست که همیشه باعث بروز فساد بوده و عنوان  

کرد: وقتی چنین درآمدی سهل و آسان به دست می آید و در برابر آن فعل و انفعاالت اقتصادی رخ نمی 

 .داشت نخواهد فساد  ای جز بروزهد، نتیجهد

وی به درآمدهای باالی نفتی هم اشاره کرد و گفت: وجود این همه درآمد نفتی همیشه با ریخت و پاش ها  

درصد  40تا  30های ساالنه گاهی ای همراه بوده، به طور مثال در برخی از بودجهو برخوردهای سلیقه

لحاظ شده تا مسئولین هر طور که می خواهند روی آن تصمیم گیری  بودجه به عنوان ردیف سایر منابع

 .کنند



 

وی همچنین برگزاری مناقصات دولتی که هیچگاه شفاف نبوده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی شده را نیز از  

 .دیگر عوامل بروز فساد دانست

دخل و تصرف دولت قرار وی اظهار کرد: از سوی دیگر شیوه گذاری قواعد تجارت خارجی نیز آنقدر مورد 

 .ساز ایجاد رانت و فساد استگیرد که همیشه زمینهمی

وی همچنین نقدی هم به شیوه فعالیت گمرکات کشور و بحث قاچاق داشت و با بیان اینکه بخشی از  

شود، تاکید کرد: طی حدود یک و نیم سال اخیر که قاچاق به شیوه ساماندهی شده از گمرکات وارد می

های کنترلی برای واردات برخی از کاالها اعمال شد که ارز را داشتیم و از سوی دیگر سیاستجهش نرخ 

 .درصدی قاچاق کاال بودیم 40البته این سیاست ها تا حدودی هم به حق بود، اما شاهد افزایش 

 2002سال  آمارها نشان می دهد در :کاشفی از تاثیر مهم تحریم ها بر بروز فساد نیز یاد کرد و ادامه داد

را در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی داشته است. این آمار  100از  50ایران نمره 

بهبود یافت و در  31.7رسید و مجددا بعد از برجام تا  100از  17.6که اوج تحریم ها بود به  2011در سال 

 رسیده است 15.۹حال حاضر با فشار تحریم ها به 

تواند در کاهش فساد اثرگذار دهد مناسبات سیاسی و بین المللی چقدر میآمارها نشان میوی گفت: این  

 .باشد

های شاخص ادراک فساد مانند حق اظهار نظر شهروندان، ثبات وی یادآور شد: در برخی از زیرمجموعه

 .نیز وضعیت مناسبی نداشتیم ... سیاسی و فقدان خشونت، کیفیت مقررات، کنترل فساد و

و هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران درباره راهکارهایی که می تواند به کاهش فساد کمک کند نیز یادآور عض

شد: در درجه اول باید به ادبیات مشترک در برابر فساد برسیم و بدانیم چه چیزهایی مصداق واقعی فساد 

 .است

د به اجماع رسیدند باید با این موضوع وی معتقد است، در مرحله بعد از آنکه همه در زمینه برخورد با فسا 

 .ها نشان داده تساهل و تسامح با فساد پاسخگو نیستبه شیوه قاطع برخورد کرد و بررسی

ریزی دقیق در این زمینه دانست و تاکید کرد: بسیاری وی یکی دیگر از ملزومات برخورد با فساد را برنامه 

این راهکارها توانستند اقتصاد خود را از فساد نجات دهند که از کشورهایی که درگیر فسادهای زیاد بوده با 

 .توان به کشور چین اشاره کرداز نمونه آنها می



 

کاشفی اضافه کرد: یکی از مهمترین راهکارهایی که در کشورهای مختلف دنیا برای مقابله با فساد اجرا 

 فساد هرگونه مشاهده صورت در و هستند کار پای مردم روش این در که است "زنی سوت" روش نیز  شده

 .کندمی حمایت آنها از که شده گرفته نظر در ای گونه به نیز قوانین و دهندمی گزارش را آن

به گفته کاشفی این امر هم هزینه ها را کاهش می دهد و هم روابط سخت و شکننده که حاصل فعالیت  

 .کندهای نظارتی است را ایجاد نمیدستگاه

زرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه این طرح در برخی از کشورهای دنیا از جمله آمریکا اجرا رئیس اتاق با 

شده و تجربیات موفقی دارد، تاکید کرد: در این کشور ها بخشی از درآمد حاصله به خود افرادی که فساد را 

 .اند اختصاص می یابدگزارش داده

جتماعی برای مقابله بیشتر با فساد نیز تاکید کرد و افزود: کاشفی همچنین بر لزوم تقویت سرمایه های ا 

ترین مشکالت ما کاهش سرمایه های اجتماعی در کشور است و تا زمانی که این متاسفانه یکی از مهم

 .توانیم اصالحات قوی را ایجاد کنیمسرمایه اجتماعی را تقویت نکنیم نمی

 ناامیدی از آینده از مهمترین دالیل بروز فساد

اهلل احمدیان استاد علوم سیاسی دانشگاه رازی نیز با ارائه تعریفی از فساد، گفت: فساد به معنای قدرت

 مجموعه این از  خصوصی کردن منابع عمومی برای مصارف و منفعت شخصی است که اختالس نیز جزیی

 .رودمی شمار به فساد

شود، یادآوری کرد: البته در انند پول دیده میوی با بیان اینکه این نوع فساد معموال در اموال منقول م

 .اموال غیرمنقول مانند امالک نیز بروز فساد را داریم

های مختلف اقتصادی، سیاسی، این کارشناس مسائل سیاسی بررسی بروز فساد را نیازمند تحلیلی از رشته

برای این موضوع به ما کمک  ای که بتواندحقوقی و ... دانست و عنوان کرد: شاید بهترین دانش بین رشته

 .کند، بهره گیری از اقتصاد سیاسی است

احمدیان به بیان چند نکته اساسی درباه اختالس پرداخت و گفت: فساد مالی عمدتا در جوامع در حال 

کنند، یعنی المللی دنبال میشود و کشورهای پیشرفته معموال اختالس را به شکل بینتوسعه دیده می

 .کنند و در بعد داخلی کمتر فساد داردای در حال توسعه برای مقاصد خود استفاده میازمنابع کشوره

شود و ما ادواری را در کشور وی ادامه داد: نکته دیگر درباه فساد مالی این است که به ساختارها مربوط نمی

 .داشتیم که با همین ساختارهای موجود، میزان فساد بسیار پایین بوده است



 

توان گفت اگر ها هم در بروز فساد موثر است، اما نمیعلوم سیاسی معتقد است اگرچه تحریماین استاد 

 .شدیمتحریم نبودیم دچار فساد نمی

احمدیان همچنین بروز فساد در یک جامعه را بیانگر زوال نهادهای اقتصادی، اجتماعی و نظارتی دانست که 

 .ام پیدا کنندشود به جای نهادها، افراد فرصت عرض اندباعث می

وی اظهار کرد: از سوی دیگر بروز فساد تا حدودی محصول فقدان چشم انداز هم هست، زیرا وقتی که فرد 

 .کندنسبت به آینده خود ناامید است از کمترین فرصت برای بهبود وضعیت خود استفاده می

 منابع که زمان هر  کرد و گفت: این استاد علوم سیاسی از ارتباط قابل توجه فساد با درآمدهای نفتی هم یاد

دادی بدون زحمت خدا منابع از عظیمی حجم چون است، کرده پیدا رشد هم فساد رفته باال کشور در نفتی

 .شودرسد و مدیریت صحیحی نیز برای استفاده از آن اعمال نمیبه دست می

درآمدهای فسادزا فاصله احمدیان معتقد است شرایط کنونی تحریم نفتی فرصت خوبی است که از این 

 .بگیریم

وی در ادامه از یک ضعف تاریخی در کشور که در بروز فساد مالی اثرگذار است نیز یاد کرد و گفت: ما از 

داری ملی مستقل از اقتصاد دولتی نداشتیم و این امر فرصت بروز اقتصاد دالل صفت گذشته تاکنون سرمایه

 .کندرا فراهم می

 .کن نخواهد شدی اضافه کرد: تا زمانی که شرایط به این گونه است فساد ریشهاین استاد علوم سیاس

یکی از مهمترین  "سوت زنی"احمدیان درباره راهکارهای مقابله با فساد نیز عنوان کرد: استفاده از سیستم 

 .این راهکارها است که شاکله آن سپردن کار به دست مردم و گزارش فسادها از سوی مردم است

 .ود حکمرانی خوب، شفاف و پاسخگویی را نیز از دیگر راهکارهای کاهش فساد دانستوی وج

 .تواند در این زمینه موثر باشدالمللی نیز میبه گفته این استاد دانشگاه گاهی استفاده از برخی نهادهای بین

 ضعف قانونی داریم

ساد را استفاده از اموال دولتی شهاب تجری حقوقدان نیز به عنوان کارشناس دیگر حاضر در این نشست ف

اش به امانت است و این دانست که نزد یک کارمند دولت، یا قوه قضاییه یا مقننه به واسطه وظیفه کاری

 .کنداموال را به نفع خود تصاحب می



 

وی از چند عامل مهم و اثرگذار در بروز فساد هم یاد کرد و گفت: اقتصاد دولتی یکی از مهمترین این 

است، زیرا وقتی حجم عظیم اقتصاد در اختیار دولت باشد، هم کنترل دولت بر آن سخت خواهد بود عوامل 

 .شودو هم باعث ایجاد رانت می

به گفته این حقوقدان، متاسفانه در کشور ما اقتصاد بخش خصوصی نحیف است و همین عدم مشارکت 

 .زندقوی مردم به تشدید فساد دامن می

 .زنداله عدم وجود شفافیت خصوصا در اقتصاد دولتی نیز به این امر دامن میتجری اظهار کرد: به ع

ها را به خود اختصاص وی از نبود قوانین مناسب خصوصا در عرصه بانکداری که بخش زیادی از اختالس

 دانیچن تاثیر که شودمی پرداخته قوانینی به  دهد نیز یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه در مجلس نیز گاهیمی

 .شودمی گذاشته زمان کمتر مهم قانونی خالهای این رفع برای و ندارد مردم زندگی در هم

هایی که در بعد نظارتی داریم تاکید کرد و ها و استفاده از ظرفیتاین حقوقدان بر لزوم افزایش نظارت

 .ها هم از بعد حکومتی و هم از بعد همگانی باید تشدید شودافزود: این نظارت

اضافه کرد: متاسفانه از ابزارهایی که داریم مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز خوب استفاده وی 

 .نکرده ایم و به نظارت همگانی نیز اجازه رشد چندانی داده نشده است

 .تجری تضعیف اخالقیات بین مردم را نیز بر افزایش فساد اثرگذار دانست

 ها غافل نشویماز نقش رسانه

ضا نوری عال مدیر مسئول روزنامه نقد حال نیز که میزبان این میزگرد بود، گفت: باید در زمینه غالمر

 .های مختلف خصوصا در حوزه اقتصادی داریم به ادبیات مشترک برسیممشکالتی که در بخش

را به ها هایی را در همین راستا دانست و عنوان کرد: بنا داریم این سلسله نشستوی برپایی چنین نشست

 .صورت مستمر برگزار کنیم

ها نیز در کمک به حل مشکالت اقتصادی از جمله فسادهالی مالی های از نقش مهم رسانهاین فعال رسانه

 .یاد کرد

 

 

 



 

 

 15:1۸/  13۹۸ دی 14/  شنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸101410762: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :استان بازرگانی اتاق رئیس

 شود صنفی مشاغل شهرک ۴ حداقل صاحب تواندمی کرمانشاه

تواند حداقل چهار شهرک صنفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه میایسنا/کرمانشاه 

  .داران، نعمیرکاران و شهرک سنگ داشته باشدفلزکاران، کامیون

وی دولت و بخش خصوصی که برگزار شد، با اشاره کیوان کاشفی در جلسه پنجاه و پنجم شورای گفت و گ

آباد، افزود: این شهرک نیز بسیار قدیمی است و اگرچه به نبود هیچ شهرک صنفی در کرمانشاه بجز دیزل

اکنون جزیی از شهر شده، اما در گذشته با وجود این شهرک هیچ خبری از مکانیکی و پنچرگیری در داخل 

 .شهر نبود

تواند صاحب حداقل چهار شهرک صنفی باشد، که عالوه بر نشاه اکنون نیز میوی معتقد است، کرما

 .داران، شهرک سنگ، تعمیرکاران و فلزکاران را شامل شودکامیون

داران کرمانشاه به خارج از رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: چند وقت است انتقال کامیون

ای برای آنها مطرح شده و امید داشتیم جابجایی این صنف مقدمهاندازی شهرک صنفی برای شهر و راه

 .انتقال سایر مشاغل فنی به خارج از شهر باشد

داران به خارج از شهر بحث زمین آن است که هنوز نهایی به گفته کاشفی، مشکل کنونی انتقال کامیون

ظور پیشنهاد شده موافقت نشود، نشده و اگر قرار باشد با زمینی که در شهرک صنعتی زاگرس برای این من

 .برویم دیگری هایگزینه سراغ  باید این محل را مختومه کنیم و

داران نیز از وضعیت کنونی و ترافیکی که با آن مواجهند کالفه وی اظهار کرد: در حال حاضر خودکامیون

 .شده و خواستار جابجایی هستند

 برخی برندهای فرش کرمانشاه رو به اضمحالل است



 

تواند رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه از پتانسیل فرش استان هم یاد کرد و با بیان اینکه فرش می

یکی از مراکز اشتغالزایی استان باشد، یادآور شد: متاسفانه فرش کرمانشاه طی یکی، دو دهه اخیر مورد 

ر بازارهای جهانی به فروش توجهی قرار گرفته و برخی از برندهای فرش کرمانشاه که در گذشته دبی

 .رفت، رو به اضمحالل استمی

های منطقه از جمله ایالم و کردستان در صنعت فرش کاشفی افزود: این در حالی است که برخی از استان

 .خوب کار کرده اند و ما هیچ چیزی کمتر از آنها نداریم

 فرش برند آینده سال دو تا یک مدت رفظ توانیممی باشیم داشته درستی  ریزیوی معتقد است، اگر برنامه

 .جابیندازیم را کرمانشاه

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از مهمترین مشکالت صنعت فرش استان هم یاد کرد و نبود یک 

 .تشکل واحد و قدرتمند بخش خصوصی را از مهمترین این مشکالت دانست

 .صنعت فرش استان استکاشفی گفت: به عالوه تعدد متولیان نیز مشکل دیگر 

 .های مختلف شدوی همچنین خواستار تشکیل بانک اطالعاتی از زنجیره فرش استان در بخش

داران کرمانشاه نزدیک به در ادامه رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق اصناف کرمانشاه نیز با بیان اینکه کامیون

دارای مجوز داریم که همه آنها به صورت  واحد ۸0سه سال است برای جابجایی اعالم آمادگی کردند، افزود: 

 .رسمی درخواست جابجایی خود را اعالم کردند

توانیم داران است، میوی گفت: از آنجایی که هدف از جابجایی این واحدها گسترش تعداد واحدهای کامیون

ی به محل واحد برای جابجای 150واحدهای بدون مجوز را نیز برای این منظور ترغیب کنیم و در نهایت 

 .جدید پای کار باشند و تعهد محضری بدهند

گیرد که قیمت زمین برای واحدهای صنفی همان ساسانی با بیان اینکه این جابجایی در شرایطی صورت می

داران از شهر خارج شوند، چندین رسته هزار تومان مصوب شده تعیین شود، تاکید کرد: اگر کامیون 35

 .روندها و ... نیز با آنها به خارج از شهر می، پنچرگیریصنفی دیگر شامل تعمیرکاران

 

 

 

 14:2۸/  13۹۸ دی 14/  شنبه    



 

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸1014106۹1: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه استانداری اقتصادی معاون

 ایمگرفته نظر در استان فرش زنجیره تکمیل برای تومان میلیارد ۴0

ایسنا/کرمانشاه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه در استان معادل فرش در 

  .پشم هم مزیت داریم، گفت: منابع خوبی برای تکمیل زنجیره فرش استان در نظر گرفته شده است

کرمانشاه از دی( شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  14هدایت حاتمی در جلسه امروز )

های کرمانشاه در صنعت فرش یاد کرد و افزود: عالوه بر فرش در حوزه پشم نیز بسیار مزیت داریم، مزیت

شود و به صورت نخ رنگرزی شده با چند برابر اما متاسفانه اکنون پشم تولیدی کرمانشاه از استان خارج می

 .گرددقیمت به استان برمی

نعت فرش استان را نیازمند تکمیل زنجیره فرش استان از پشم تا تولید به گزارش ایسنا، حاتمی رونق ص

فرش و در ادامه بازاریابی و فروش دانست و عنوان کرد: برای تکمیل این چرخه چند کارخانه هم در نظر 

 .گرفته شده است

لف بنیاد برکت، میلیارد تومان از منابع مخت 40به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، 

های فنی و اعتباری و ... نیز برای صنعت فرش استان در نظر گرفته شده تسهیالت کمیته امداد، کمک

 .است

اندازی یک تشکل فراگیر و قدرتمند برای فرش استان نیز تاکید کرد که بتواند حاتمی همچنین بر لزوم راه

 .هدایت کند را نیز ...های مختلف تبلیغ، بازاریابی، آموزش و بخش

وی خواستار در نظر گرفتن تسهیالت بانکی برای بافندگان استان با سود و دوره بازپرداخت مناسب هم شد 

درصد  1۸و عنوان کرد: در شرایطی که فرش به دالیل مختلف رو به زوال است، پرداخت تسهیالت با سود 

 .به این بخش به هیچ عنوان توجیه ندارد

 فروشندرش تبریز و کاشان را میهای کرمانشاه ففروشگاه



 

در ادامه قدرت اهلل احمدی از فعاالن صنعت فرش استان نیز با اشاره به قدمت فرش استان کرمانشاه، گفت: 

های لندن نگهداری سال قدمت دارد و نمونه آن در موزه 500بر اساس مستندات، فرش سنقر حدود 

 .شودمی

هزار  100ه نام ایران به ثبت رسیده، اظهار کرد: زمانی ساالنه وی با بیان اینکه فرش دستباف در دنیا ب

 .شدمترمربع از فرش کرمانشاه به کشورهای اروپایی صادر می

این فعال صنعت فرش از مشکالت پیش روی این صنعت هم یاد کرد و ادامه داد: نبود متولی واحد و موازی 

 .کاری از مهمترین این مشکالت است

سوی دیگر سرمایه در گردش کافی در اختیار فعاالن این صنعت نیست تا حداقل بتوانند وی عنوان کرد: از 

فرش بافندگان را به صورت تضمینی خرید کنند، زیرا گاهی گردش سرمایه برای فرش دو تا سه سال هم 

 .کشدطول می

ت: بسیاری از احمدی از نبود یک مرکز واحد در کرمانشاه برای عرضه فرش استان نیز انتقاد کرد و گف

 .فروشندها اکنون فرش تبریز و کاشان را میفروشگاه

کنند و سالمت آنها در این فعال صنعت فرش با اشاره به اینکه بسیاری از بافندگان در خانه خود کار می

معرض خط است، افزود: خوب است اگر بتوانیم یک اتاق کوچک برای این افراد در محل زندگی آنها مختص 

 .برپا کنیم فرش بافی

 

 

 15:43/  13۹۸ دی 14/  شنبه     

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸101410۸03: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :استان صمت سازمان رئیس

 گیرندمی گارد کرمانشاه فرش صنعت مالی تامین برابر در هابانك



 

با اشاره به اینکه زنجیره فرش  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاهایسنا/کرمانشاه 

میلیارد تومان ارزش افزوده داشته باشد، گفت:  ۸0تا  70تواند کرمانشاه فقط در همان چند حلقه اول می

  .گیرندها در برابر پرداخت تسهیالت به صنعت فرش گارد میمتاسفانه بانک

صوصی با بیان اینکه در سال دی( شورای گفت و گوی دولت و بخش خ 14محسن دارابی در جلسه امروز )

هزار  30هزار مترمربع فرش دستباف در استان تولید شده، عنوان کرد: هم اکنون  110جاری نزدیک به 

 .بافنده فعال در زمینه فرش داریم

هزار  30دهند، یادآور شد: از این درصد بافندگان فرش را زنان تشکیل تشکیل می ۹0وی با بیان اینکه 

هزار نفر بیمه دارند و این در حالی است که در گذشته تعداد قالیبافان بیمه شده استان بافنده فقط هشت 

 .هزار نفر بود که ریزش داشته است 14حدود 

رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه از بیمه به عنوان یکی از مهمترین مشکالت بافندگان فرش استان یاد 

 .ار نفری برای بیمه قالیبافان کرمانشاه در نظر گرفته شودکرد و ادامه داد: درخواست داریم سهمیه دو هز

 باید و  شوددارابی همچنین از فرش به عنوان یک زنجیره یاد کرد که از پشم تا بازار و فروش را شامل می

 که داریم را سال در پشم تن هزار سه تولید ظرفیت کرمانشاه استان در: افزود و دید را آن هایبخش همه

 .رودمی استان دست از آن افزوده ارزش اکنون

شود، خاطرنشان وی با بیان اینکه این پشم کیلویی حدود پنج تا شش هزار تومان از دامدار خریداری می

 .هزار تومان قیمت دارد 70تا  60شود، کیلویی کرد: همین پشم وقتی تبدیل به نخ رنگرزی می

های مختلف زنجیره فرش گر بتوانیم خالیی که در بخشرئیس سازمان صمت استان کرمانشاه معتقد است، ا

استان وجود دارد را تکمیل کنیم، در همین چند زنجیره اول شامل جمع آوری پشم، سورتینگ، نخ ریسی 

 .میلیارد تومان ارزش افزوده عاید استان خواهد شد ۸0تا  70و ... حدود 

یوه سنتی کنونی هم تاکید و افزود: برای حوزه دارابی همچنین بر لزوم تغییر رویه ریسندگی استان از ش

 .گذار پای کار هستندریسندگی و رنگرزی چند سرمایه

ها از صنعت فرش استان هم شد و گفت: به واسطه آنچه در گذشته رخ وی خواستار حمایت بیشتر بانک

 .گیرندها در برابر تامین مالی صنعت فرش استان گارد میداده، اکنون بانک

زمان صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه صنعت فرش استان اگر حمایت شود اشتغالزایی و درآمد رئیس سا

 .درصد برای بافندگان سود دارد 50قابل توجهی به همراه دارد، افزود: امروز یک فرش دستباف تا 

 



 

 

 

 

 

 

 12:02/  13۹۸ دی 16/  دوشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸101612353: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 آیدمی کرمانشاه به "حلبچه" بازرگانی هیات

ایسنا/کرمانشاه دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه از سفر دو روزه هیات بازرگانی و اقتصادی حلبچه عراق به 

  .استان کرمانشاه خبر داد

رئیس اتاق بازرگانی و  "احمد محمود"داریوش پناهی گفت: هیات بازرگانی استان حلبچه عراق به ریاست  

 .کننددی( به کرمانشاه سفر می 1۸صنایع حلبچه، روز چهارشنبه )

های مختلفی که برای این هیات بازرگانی در این سفر دو روزه در نظر گرفته شده، وی با اشاره به برنامه

ی از فعاالن اقتصادی، بازدید از چند ها شامل دیدار با استاندار کرمانشاه، نشست با تعدادافزود: این برنامه

 .واحد صنعتی و همچنین بازدید از دو بیمارستان کرمانشاه که امکانات توریسم درمانی دارند، می باشد

دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به تازه تاسیس بودن استان حلبچه و اتاق بازرگانی آن، یادآور شد: بر 

 در حضور برای  ات با این استان، از هیات رئیسه اتاق بازرگانی حلبچهآن شدیم با هدف گسترش مناسب

نا شده و همچنین زمینه توسعه بازرگانی آش کرمانشاه هایپتانسیل با نزدیک از تا کنیم دعوت کرمانشاه

 .بین دو استان فراهم گردد

رویکردهای مهم اتاق کرمانشاه های تجاری خصوصا با کشورهای منطقه یکی از به گفته پناهی، تبادل هیات

 .با هدف گسترش مناسبات اقتصادی است



 

 

 

 

 13:37/  13۹۸ دی 14/  شنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸101410615: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه استاندار

 گیریممی آنها برای را قانونی مجوزهای باشند، شهر از خروج به مایل دارانکامیون

داران تمایل به خروج از شهر داشته باشند، ایسنا/کرمانشاه استاندار کرمانشاه گفت: اگر صنف کامیون

  .گیریممجوزهای قانونی الزم را برای آنها می

دی( برگزار شد با  14هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که امروز )

گذرد، ها از طرح آن میداران کرمانشاه به شهرک صنعتی زاگرس که مدتوناشاره به موضوع انتقال کامی

هایی دارد و ابتدا باید اظهار کرد: حقیقیت آن است که انتقال این صنف به خارج از شهر برای آنها هزینه

 .مطمئن شویم که واقعا حاضر به خروج از شهر هستند، یا نه

های نف به شهرک صنعتی موافقت اولیه از سوی سازمان شهرکوی با اشاره به اینکه برای انتقال این ص

داران مطمئن باشیم، مجوزهای صنعتی کشور حاصل نشده، عنوان کرد: اگر از قطعی بودن تصمیم کامیون

 .گیریم و آنها را متقاعد خواهیم کردالزم را از دولت و وزیر می

ان تعهدی ترجیحا محضری بدهند که ظرف مدت داربازوند اظهار کرد: برای این منظور الزم است کامیون

 .دهندانجام می  شش ماه تا یکسال ساخت و ساز محل جدید و جابجایی را

استاندار کرمانشاه محل فعلی که در شهرک صنعتی زاگرس برای این منظور پیشنهاد شده را بهترین گزینه 

توانیم به توافق ره محل جدید نیز نمیدانست و خاطرنشان کرد: محل دیگری بجز این منطقه نداریم و دربا

 .برسیم



 

داران بازوند معتقد است، شهرداری هم زمین و امکانات مناسب ندارد که آن را در اختیار صنف کامیون

 .بگذارد

وی دسترسی به بندرخشک، راه آهن، آزادراه و ... را از مزایای محل در نظر گرفته شده دانست و عنوان 

داران در شهر، چیزی نزدیک به هزار میلیارد تومان اثرگذاری در منطقه لی کامیونکرد: خالی شدن محل فع

 .توان آن را برای کارهای دیگری اختصاص دادخواهد داشت که می

استاندار کرمانشاه مشارکت خود واحدهای صنفی برای این جابجایی را نیز ضروری دانست و افزود: موضوع 

ه هیچ عنوان نباید امنیتی کرد و تا خود آنها تمایل نداشته باشند موفق ساماندهی مشاغل مزاحم شهری را ب

 .شویمبه جابجایی نمی

بازوند تاکید کرد: حتی برای تعیین تکلیف محل فعلی این اصناف که قرار است درآینده چه کاربری برای 

 .آن تعریف شود نیز باید از آنها نظرخواهی کرد

 انجام دادیمکارهای خوبی برای فرش کرمانشاه 

وی در ادامه از پتانسیل خوب فرش استان کرمانشاه و ظرفیت قابل توجه اشتغالزایی آن نیز یاد کرد و گفت: 

اگرچه کارهای خوبی را در زمینه زنجیره فرش استان آغاز کردیم، اما از اینکه بخش خصوصی نیز روی این 

 .صنعت حساس شده خرسندیم

ع درباره فرش استان را توجه به بازاریابی و فروش آن دانست و خاطرنشان استاندار کرمانشاه مهمترین موضو

کرد: اگر فرش فروخته نشود سرمایه در گردش آنها برنخواهد گشت و به عالوه امکان بازپرداخت تسهیالت 

 .بانکی که احیانا اخذ کرده باشند را نیز به صورت ماهیانه ندارند

ها برای پرداخت تسهیالت و تامین سرمایه در گردش صنعت نکگری بابازوند همچنین خواستار تسهیل

هایی که دارند گیریکنیم، اما تقاضا داریم از سختها را درک میفرش استان شد و افزود: شرایط بانک

 .عدول کنند

وی همچنین از احداث یک اتاق کارگاه مانند در خانه افرادی که به صورت مشاغل خانگی بافت فرش را 

بافند زندگی، پخت و پز و ای که فرش میدهند استقبال کرد و گفت: این افراد در همان خانهمیانجام 

 .دهند و ممکن است سالمت آنها با این روند به خطر بیفتدپرورش کودکانشان را هم انجام می

میلیون  12توان کمک بنیاد مسکن را جلب کرد تا بتوانیم تسهیالت استاندار کرمانشاه اضافه کرد: می

 .تومانی به آنها پرداخت کنیم که مشوقی برای بافندگان فرش استان باشد



 

 .بازوند همچنین بر لزوم حل مشکل بیمه قالیبافان تاکید کرد

 

 

 

 

 

 0۸:17/  13۹۸ دی 16/  دوشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸1016120۸7: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 خبر؟ چه کرمانشاه المللیبین نمایشگاه جدید سایت از

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خواستار همکاری راه و شهرسازی برای تمدید قرارداد زمین ایسنا/کرمانشاه 

سایت جدید نمایشگاه بین المللی کرمانشاه شد و گفت: اکنون که مشکل معارض مرتفع شده، قرادادی که 

هایی که انجام دادیم هنوز مام رسیده و با وجود پیگیریبا راه و شهرسازی در بحث زمین داشتیم به ات

  .قرارداد جدید بسته نشده است

المللی کرمانشاه، کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت سایت جدید نمایشگاه بین

واگذار شد، اما برای های کرمانشاه اظهار کرد: زمین این سایت چند سال قبل جانمایی و به شرکت نمایشگاه

 .زمین این سایت مشکل معارض ایجاد شد

وی ادامه داد: مشکل معارض باعث شد روند اجرای پروژه با دستور قضایی متوقف شود و پرونده به دادگاه 

 .برود

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به طی شدن روند قضایی این پرونده که نزدیک به سه سال به 

 .انجامید، یادآور شد: در نهایت موفق شدیم حکم را بگیریم و رد دعوای معارض انجام شدطول 



 

به گفته کاشفی، در شرایطی که این مراحل قضایی در حال پیگیری بود قراردادی که در بحث زمین 

د جدید ها بود به اتمام رسید و اکنون نیاز به عقد قراردانمایشگاه بین راه و شهرسازی و شرکت نمایشگاه

 .است

دار در وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مشکل از اساس مربوط به راه و شهرسازی بود که زمین معارض

اختیار نمایشگاه قرار داد، اکنون درخواست ما این است یک قراداد جدید پنج ساله با نمایشگاه منعقد شود 

 .تا بتوانیم کار را آغاز کنیم

های متعدد انجام شده در این زمینه رمانشاه از برگزاری چند جلسه و پیگیریرئیس اتاق بازرگانی استان ک

هم یاد کرد و افزود: هنوز کار عقد قرارداد جدید انجام نشده و از راه و شهرسازی و مجموعه استانداری 

 .تقاضا داریم هرچه زودتر فکری به حال این موضوع بکنند

ین نهایی شود، آمادگی شروع کار در سایت نمایشگاه را کاشفی خاطرنشان کرد: به محض اینکه کار زم

 .داریم و کار تعیین پیمانکار نیز تقریبا نهایی شده است

درصد نقدینگی مورد نیاز برای ساخت این نمایشگاه هم خبر داد و اضافه  50وی همچنین از تامین حدود 

دهد تقاضا ر مصالح ساختمانی رخ میکرد: این پول اکنون در حساب است و با توجه به افزایش قیمتی که د

 .داریم کارها هرچه زودتر پیگیری شود تا بتوانیم عملیات اجرایی را آغاز کنیم

های کاشفی تاکید کرد: راهکارهای الزم برای تامین مابقی این پول از محل افزایش سهم سهامداران یا روش

 .مشارکتی نیز اندیشیده شده است

میلیارد تومان  70کرمانشاه اعتبار مورد نیاز برای احداث فاز اول این نمایشگاه را  رئیس اتاق بازرگانی استان

های اصلی و سالن نمایشگاهی شش هزار سازی، سردرب، چارچوببرآورد کرد و گفت: فاز اول شامل محوطه

 .متری است

 .رساند توان فاز اول نمایشگاه را دو ساله به نتیجهوی معتقد است، اگر مشکالت حل شود می

بینی شده، عنوان کاشفی با اشاره به سه فازی که برای سایت جدید نمایشگاه بین المللی کرمانشاه پیش

 .کرد: فازهای بعدی را بر اساس کشش نمایشگاه اجرا خواهیم کرد

سال آینده  10یابد که نیاز هزار مترمربع افزایش می 12وی افزود: با اجرای فاز دوم فضای نمایشگاهی به 

 .دهدکرمانشاه را پوشش می

به زمین زده شد، اما به دلیل وجود  13۸۸المللی کرمانشاه سال کلنگ احداث سایت جدید نمایشگاه بین

 .معارض برای زمین این سایت، تاکنون روند اجرای کار متوقف مانده است



 

 

 10:04/  13۹۸ دی 20/  جمعه

 کرمانشاه: بندیدسته

 ۹۸102015324: خبر کد

 501۸1:  خبرنگار

 :رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 بردار از سامانه گرمسیری استبخش خصوصی بهترین بهره

ایسنا/کرمانشاه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه معتقد است، بخش 

  .بردار از سامانه گرمسیری باشدتواند بهترین بهرهخصوصی می

تصاد مقاومتی استان کرمانشاه که با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی کیوان کاشفی در جلسه اق

برگزار شد، با اشاره به هزینه میلیاردی که برای اجرای سامانه گرمسیری در استان کرمانشاه انجام شده، 

ید برداری از آن است که باافزود: یکی از اساسی و حیاتی ترین مباحث در زمینه سامانه گرمسیری نظام بهره

 .شکل و چارچوب آن مشخص شود

وی خواستار مشخص شدن یک سازمان برای برای بهره برداری از سامانه گرمسیری شد و یادآوری کرد:  

این سازمان باید مشخص کند الگوی بهره برداری از این پروژه به چه شکل است و در این الگوی بهره 

 مشخص...  و تبدیلی صنایع خصوصی، بخش جایگاه  ،برداری باید مباحثی مانند حق آبه، جایگاه کشاورزان

 .شود

کاشفی با اشاره به بررسی که طی دوسال اخیر در اتاق بازرگانی ایران درباره نحوه مشارکت بخش خصوصی  

بردار خوبی برای این تواند بهرهدر سامانه گرمسیری انجام شده، گفت: به نظر می رسد بخش خصوصی می

 .باشدگذاری عظیم سرمایه

توانند در حوزه بهره برداری چندان موفق باشند چون بخش وی معتقد است، وزارت نیرو و آب نیرو نمی 

 .دولتی هستند

 .بیژن کلهری استاد دانشگاه هم در این نشست خواستار تعیین هرچه زودتر مجری طرح گرمسیری شد 



 

سامانه گرمسیری انجام شده، عنوان کرد: سه  گذاری چند هزار میلیارد تومانی که دروی با اشاره به سرمایه 

 .برداری از آنها مشخص شودهزار پروژه در زیر مجموعه این سامانه تعریف شده است که باید مجری بهره

برومند چهارآیین از دیگر فعاالن بخش کشاورزی استان کرمانشاه نیز از عدم ثبات سیاست های صادراتی  

د کرد و گفت: این در حالی است که حمایت همه جانبه از صادرات برخی از محصوالت کشاورزی انتقا

 .همواره مورد تاکید بوده است

وی یادآور شد: در سال جاری شاهد ممنوعیت و رفع ممنوعیت های متعدد محصوالت کشاورزی بودیم که  

 .توان به مرغ اشاره کردترین آنها میاز مهم

تومانی تهیه  4200 ارز با که شد کشاورزی های نهاده توزیع  چهارآیین همچنین خواستار شفاف سازی 

 .شده اند

پذیر مهم از جمله ذوالنوریان از دیگر صاحب نظران کشاورزی استان نیز با اشاره به چند محصول ریسک

باید برای هر یک از این محصوالت تشکل های  :سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و سیر، اظهار کرد

 .صی راه اندازی کنیمتخصصی و بخش خصو

تواند کشاورزان را از سردرگمی نجات دهد و برنامه کشت اصولی و وی معتقد است، وجود این تشکل ها می 

  متناسب با تقاضا برای آنها در نظر بگیرد

به گفته ذوالنوریان حمایت، آموزش، کمک به بازاریابی، ایجاد زنجیره ارزش و ... از دیگر کارهایی است که  

 .تشکل ها می تواند برای بخش کشاورزی انجام دهند این

 

 

 

 14:16/  13۹۸ دی 21/  شنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸102116135: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    



 

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 شودمی گرفته سر از فردا یا امروز "سومار"مرز از کاال تبادل

گفته رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، مبادالت کاال از مرز سومار بعد از چند ماه به ایسنا/کرمانشاه 

  .وقفه، امروز یا فردا از سر گرفته خواهد شد

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تعطیلی چند ماهه مرز سومار، اظهار کرد: این تعطیلی به 

های ها و کم و کاستیملکرد این مرز و فراهم نبودن برخی زیرساختجویی طرف عراقی از نوع عدلیل بهانه

 .مرز رخ داد

های فراوانی برای بازگشایی این مرز صورت گرفت و همزمان با وی اظهار کرد: طی چند ماه اخیر پیگیری

 .ها، بخشی از مشکالت زیرساختی آن نیز مرتفع شدپیگیری

یان اینکه از قبل هم قرار بود مبادالت کاال از مرز سومار بعد از رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با ب

تعطیالت کریسمس از سر گرفته شود، عنوان کرد: طی امروز و فردا امکان مبادله کاال از مرز سومار فراهم 

 .خواهد شد

کرد های قابل توجه مرز سومار و صادرات یک میلیارد دالری آن در سال گذشته هم یاد کاشفی از ظرفیت

که تقریبا معادل صادرات از مرز قدیمی پرویزخان بوده و ادامه داد: این میزان صادرات در شرایطی انجام 

 .شد که جاده دسترسی مرز سومار وضعیت خوبی نداشت

های های مرز سومار، توانستیم برای رسمی شدن آن پیگیریوی خاطرنشان کرد: با تکیه به همین پتانسیل

 .های مربوطه خصوصا در تهران انجام دهیملسات و کارگروهالزم را در تمام ج

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، به محض آنکه رسمی شدن مرز سومار از سمت هر دو 

ها، گمرک و... باید در این مرز ها از جمله حمل و نقل و پایانهکشور به رسمیت شناخته شود، برخی دستگاه

 .عیت آن نیز از بازارچه به مرز رسمی تغییر پیدا کندمستقر شوند و وض

کاشفی از آینده خوب این مرز هم یاد کرد که به لحاظ شرایط استراتژیک مکانی، فاصله کوتاه با بغداد و ... 

 .های صادرات به عراق تبدیل شودتواند به یکی از قطبمی

ل خوبی هم برای تردد مسافر خصوصا در وی معتقد است، مرز سومار همچنین در زمان رسمی شدن پتانسی

 .شودایامی که پیک سفر به عراق را داریم خواهد داشت و گذرگاهی برای تردد زوار می



 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه میزان صادرات از این مرز در آینده به شرایط اقتصادی دو 

تواند از پرویزخان که یکی از مرزهای فعال و قدیمی مرز میکشور بستگی دارد، عنوان کرد: به نظر ما این 

 .در زمینه تبادل تجاری با عراق است نیز پیشی بگیرد

کاشفی همچنین ابرازامیدواری کرد، فعالیت این مرز به صورت مستمر ادامه پیدا کند و دیگر شاهد 

 .مشکالت تعطیلی در مرز سومار نباشیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فارس
 13۹۸دی  3

ریزی برای گسترش تبادالت تجاری با شود/ برنامهدر کرمانشاه تاسیس می« رشد صادرات»مرکز 

 عراق

اندازی یک مرکز رشد صادرات در استان با همکاری در حال راه :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت

مالی آن تا های صنعتی هستیم که کارهای جانمایی و تعیین نوع منابع جهاددانشگاهی یا شرکت شهرک

  .درصد انجام شده است ۹0حدود 

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست 

درصدی ارزش صادرات استان در  25خبری بیست و سومین سالروز ملی صادرات با اشاره به کاهش حدود 

های ن کاهش ناشی از بسته بودن مرز مهم سومار بود که با پیگیریماهه امسال، اظهار داشت: بخشی از ای ۹

 .شنبه( به صورت سمبلیک و بعد از تعطیالت کریسمس عمال بازگشایی خواهد شدانجام شده امروز )سه

های صادراتی دانست که در گذشته وی بخشی از این کاهش ارزش صادرات را نیز ناشی از اصالح نرخ پایه

سپاری ارزی نبود و حتی با بازارهای جهانی فاصله داشت، اما با جدی شدن بحث پیمان چندان مورد توجه

 .ها اکنون تعدیل شداین نرخ

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه سال گذشته به دلیل افزایشی که در نرخ ارز داشتیم شاهد 

ها و هم باشد، اما برخی دستورالعملتوانست بسیار بیشتر از این جهش صادراتی بودیم که البته می

جاری بخشی از این افزایش نرخ ارز تعدیل شده و نتیجه آن را ها مانع شد، تاکید کرد: طی سالنامهبخش

 .در کاهش ارزش صادرات شاهدیم

های صادراتی مستقیم و یا غیرمستقیمی هم برای برخی کاالها وی اضافه کرد: از سوی دیگر ممنوعیت

 .بر کاهش صادرات اثرگذار بوده استداشتیم که 

عضو هیات رئیسه اتاق ایران، با بیان اینکه معموال سه ماهه پایانی سال بحث صادرات پررونق است، ابراز 

 .درصدی صادرات استان در این مدت جبران شود 25امیدواری کرد که بخشی از این کاهش 

کاهش صادرات استان را خواهیم داشت، تقریبا قطعی وی تاکید کرد: البته اینکه در پایان امسال در مجموع 

 .است



 

درصدی واردات استان در هشت ماهه امسال هم یاد کرد و با بیان اینکه  151کاشفی همچنین از افزایش 

دهنده عمده محصوالت وارد شده شامل مواد اولیه کارخانجات بوده است، گفت: این یک امر مثبت و نشان

 .تولیدی استان استافزایش فعالیت واحدهای 

های تجاری عراق یاد کرد که بر کاهش صادرات ایران عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه از تغییر سیاست

تاثیر نبوده و افزود: بعد از ثباتی که در این کشور حاکم شد و با توجه به ثروتی که در اختیار دارند، کم بی

 .کردندگذاری کم در زمینه انواع تولیدات سرمایه

خصوص محصوالت کشاورزی به  کاشفی با بیان اینکه این امر سبب شد عراق در بسیاری از کاالها به

این کشور در حوزه لبنیات نیز  :ها را اعالم کند، اضافه کردخودکفایی برسد و ممنوعیت واردات آن

 .های جدی از جمله با کشور ترکیه داشته استگذاریسرمایه

کارخانه  1۸ه ایران نمونه دیگر این ممنوعیت را مربوط به سیمان دانست و گفت: عراق رئیس اتاق کرمانشا

ها صادرات سیمان را از همه کشورها کارخانه در حال ساخت دارد و با هدف حمایت از آن 6تولید سیمان و 

 .و نه فقط ایران ممنوع کرده است

دات داخلی خود واردات برخی از کاالها را وی معتقد است، در شرایطی که عراق با هدف حمایت از تولی

 .ها امتیاز داریممحدود کرده باید رویه صادرات به این کشور را به سمت کاالهایی ببریم که در آن

کاشفی محصوالت پتروشیمی را از جمله این موارد دانست که عراق هنوز به تکنولوژی آن دست پیدا نکرده 

 .زمینه کار کندها در این تواند سالو ایران می

وی اضافه کرد: در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی نیز باید به سمت محصوالتی برویم که ارزش افزوده 

 .بیشتری دارند

کاشفی معتقد است، تبادالت تجاری با کشور عراق دیگر باید به سمت شیوه جدید برود و آینده این 

 .یر خواهد بودپذهای مشترک امکانگذاریتبادالت از طریق سرمایه

های مشترک در عراق را نیز از طریق تشکیل گذاریعضو هیأت رئیسه اتاق ایران بهترین روش برای سرمایه

 .ها دانستکنسرسیوم

 .اندازی حمل یکسره به عراق نیز تاکید کردوی بر لزوم حذف روند تخلیه و بارگیری در مرزها و راه

 نجف نیاز داریم -قیم کرمانشاه برای رونق توریسم درمانی به پرواز مست *



 

کاشفی یادآوری کرد: در حوزه توریسم درمانی نیز ظرفیت قابل توجهی داریم که البته به شدت هم پیگیر 

 .آن هستیم

درصد در کرمانشاه در حال  ۹0وی با اشاره به بیمارستان بخشی خصوصی که با پیشرفت فیزیکی نزدیک به 

 .ن به عنوان یک ظرفیت برای رونق توریسم سالمت استان یاد کرداحداث است، از این بیمارستان مدر

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون نیز چند شرکت در زمینه مدیریت توریسم درمانی فعال 

دهند، عنوان کرد: مهمترین را انجام می ...هستند و از مرحله شناسایی بیماران عراق تا تشکیل پرونده و

 .توانند زمینی سفر کنندا خالی بودن جای حمل و نقل هوایی برای بیمارانی است که نمیمعضل کنونی م

کاشفی خاطرنشان کرد: در ایام اربعین که چند پرواز هفتگی مستقیم به نجف داشتیم، این معضل تا 

دو تا سه  هایی که از طریق ایران ایر انجام دادیم،حدودی رفع شده بود و اکنون نیز امیدواریم با پیگیری

 .اندازی شودپرواز مستقیم در هفته به نجف راه

 اندازی ترانزیت زمینی تا سوریه هستیمبه دنبال راه *

وی در ادامه بر لزوم توجه به بازارهای صادراتی جدید از جمله سوریه هم تاکید کرد و ادامه داد: مشکل ما 

 .ستدر زمینه صادرات به سوریه طوالنی بودن مسیر حمل و نقل ا

اندازی کنیم، اما به دلیل برخی کاشفی عنوان کرد: در تالشیم ترانزیت زمینی به سمت سوریه را راه

 .مشکالتی که در این منطقه وجود دارد تاکنون به تاخیر افتاده است

 شود، خاطرنشان کرد: این کاالها ازاکنون هم کاالهای ایرانی در بازار سوریه دیده میوی با بیان اینکه هم

 .سمت عراق به سوریه ارسال شده است

های اتاق بازرگانی برای توسعه صادرات داشت و با بیان اینکه صادرات ای هم به برنامهکاشفی در ادامه اشاره

اندازی در هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و ... سیاست خاص خود را نیاز دارد، افزود: در حال راه

های صنعتی هستیم که با همکاری جهاددانشگاهی یا شرکت شهرکیک مرکز رشد صادرات در استان 

 .درصد انجام شده است ۹0کارهای جانمایی و تعیین نوع منابع مالی آن تا حدود 

بندی، شیوه ورود به بازارهای به گفته وی، این مرکز به واحدها در زمینه نوع تولید، شیوه مناسب بسته

 .صادراتی و ... کمک خواهد کرد

واحد  6اتاق کرمانشاه ابرازامیدواری کرد، بتوانیم با استفاده از ظرفیت این مرکز هر سال پنج یا رئیس 

 .های الزم را دارند صادراتی کنیمتولیدی استان که ظرفیت



 

های خارجی هم یاد کرد و گفت: به شدت در زمینه برپایی رئیس اتاق کرمانشاه از اهمیت برپایی نمایشگاه

های خصوصی که و نحوه عملکرد سازمان توسعه تجارت در واگذاری نمایشگاه به شرکتها این نمایشگاه

 .شوند، انتقاد داریممعلوم نیست چطور احراز صالحت می

های ایران در توانمندی ها تاکنون چند بار تاریخ برپایی نمایشگاهکاشفی عنوان کرد: متاسفانه این شرکت

زند و داختند که این امر هم به وجهه جمهوری اسالمی ایران آسیب میاقلیم کردستان عراق را به تاخیر ان

 .طور که باید استقبال نکنندشود واحدها آنهم سبب می

ها در کرمانشاه که با انتقاداتی همراه بوده داشت و گذاری چینیای هم به موضوع سرمایهوی در ادامه اشاره

گذاری کرمانشاه در تهران بود و بعد از های سرمایهفرصت های همایشگذاری از خروجیافزود: این سرمایه

 .های فراوان نتیجه دادپیگیری

گذاری خارجی در استان نداشته باشیم، پس این رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد سرمایه

 اندازی کردیم؟مناطق ویژه اقتصادی و .. را به چه منظور در استان راه

 شوندنده برتر کرمانشاه تجلیل میصادرکن 13 *

وی در ادامه با اشاره به تاخیر در برگزاری بیست و سومین مراسم سالروز ملی صادرات هم در کشور و هم 

 پنجم) پنجشنبه روز مراسم این نهایت در: داشت  استان به دلیل همزمانی با ایام اربعین و ماه صفر، اظهار

 .برگزار خواهد شد کرمانشاه در( ماهدی

 13نام کرده بودند، صادر کننده که برای این رویداد ثبت ۸0تا  60کاشفی افزود: در این مراسم از بین 

 .صادرکننده برتر استان تجلیل خواهند شد

هایی که از سوی سازمان توسعه تجارت به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، این صادرکنندگان براساس شاخص

 .شوندجمله میزان صادرات، نوآوری در صادرات، بازارهای جدید صادراتی و... انتخاب می شود ازاعالم می

کاشفی از حضور رئیس سازمان توسعه تجارت در این مراسم هم خبر داد و اضافه کرد: در جلسات دیگری 

به اطالع که برای بررسی مسائل و مشکالت حوزه تجارت در نظر گرفته شده، برخی از موانعی که داریم را 

 .وی خواهیم رساند

 

 



 

 خبرگزاری مهر
 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 تاسیس مرکز رشد صادرات در کرمانشاه/ تولید محصوالت صادرات محور

 13۹۸دی  3

ستان و تاکید بر تولید رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از تاسیس مرکز رشد صادرات در ا _کرمانشاه

 .محصوالت صادرات محور خبر داد

، کیوان کاشفی ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به خبرنگار مهربه گزارش 

ماه با شنبه پنجم دی مناسبت روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: روز پنج

 .حضور صادرکنندگان استان کرمانشاه مراسم روز صادرات برگزار خواهد شد

های اعالم صادر کننده برتر استان که طی آیتم 13رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: در این مراسم از 

دگان انتخاب و معرفی خواهند نفر از ثبت نام کنن ۸0شود؛ این افراد از بین اند تقدیر میشده برگزیده شده

 .شد

درصد افزایش واردات داشتیم که اغلب آن مربوط به مواد  151ماهه سال جاری  ۸کاشفی بیان داشت: در 

تواند نقطه های صنعتی است و میها و فعالیتاولیه کارخانه هاست و این نشان از فعالیت بیشتر کارخانه

 .ش یافته استها افزایمثبتی باشد که تولیدات کارخانه

این مسئول از بازگشایی مرز سومار طی امروز خبر داد و افزود: امیدواریم با این بازگشایی تا پایان سال 

 .بتوانیم کاهشی که در صادرات داشتیم را جبران کنیم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه توریست درمانی و کشاورزی استان را بهترین زمینه در امر 

تجارت دانست و خاطر نشان کرد: به دنبال این هستیم که با راه اندازی یک خط پرواز کرمانشاه نجف 

 .بتوانیم در جذب توریست سالمت مؤثر باشیم

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران به تقویت بحث صادرات به سوریه تاکید کرد و گفت: چون خط 

شود به ل حاضر کاالهای ایرانی از طریق عراق به سوریه صادر میارتباطی ما با سوریه طوالنی است و در حا

 .کنیم حمل ترانزیت زمینی به سوریه را راه اندازی کنیمهمین منظور سعی می

https://www.mehrnews.com/news/4806314/تاسیس-مرکز-رشد-صادرات-در-کرمانشاه-تولید-محصولات-صادرات-محور
https://www.mehrnews.com/news/4806314/تاسیس-مرکز-رشد-صادرات-در-کرمانشاه-تولید-محصولات-صادرات-محور
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


 

وی در بخش دیگری از سخنانش به ارائه مشکالت صادرات و واردات سیمان پرداخت و تصریح کرد: در حال 

شورش را محدود کرده و این فقط برای استان ما نیست بلکه حاضر عراق صادرات و واردات سیمان به ک

 .برای کل کشور است

کارخانه دیگر در مراحل پایانی احداث  6کارخانه سیمان در عراق داریم و  1۸کاشفی بیان داشت: ما حدود 

 .هستند

اقدام داریم، اما های زیادی در دست رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: برای توسعه صادرات برنامه

در حوزه صنعت به دلیل اینکه هزینه تولیدات واحدهای جدید باالست مشکالتی بر سر راه ما قرار دارد که 

 .باید آنها را حل و فصل کنیم

وی از تأسیس مرکز رشد صادرات استان خبر داد و اظهار داشت: تمام تالش خود را در این جهت به کار 

 .بال صادراتی کردن محصوالت واحدهای تولیدی هستیمگرفتیم و با این کار به دن

واحد جدید را غنی کنیم و وصل به صادرات کنیم به  6تا  5این مسئول بیان داشت: اگر در هر سال 

 .اهدافمان خواهیم رسید

 

 

 :اق بازرگانی کرمانشاه خبر داددبیر ات

 سفر هیات بازرگانی حلبچه به کرمانشاه

 13۹۸دی  16

ان کرمانشاه دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه از سفر دو روزه هیأت بازرگانی و اقتصادی حلبچه به است -کرمانشاه

 .خبر داد

داریوش پناهی گفت: هیأت بازرگانی استان حلبچه عراق به ریاست احمد محمود، رئیس اتاق بازرگانی و 

 .کنند و تا روز جمعه در استان خواهند مانددی( به کرمانشاه سفر می 1۸صنایع حلبچه روز چهارشنبه )

ازرگانی در این سفر دو روزه در نظر گرفته شده، های مختلفی که برای این هیأت بوی با اشاره به برنامه

ها شامل دیدار با استاندار محترم کرمانشاه، نشست با تعدادی از فعاالن اقتصادی، بازدید از افزود: این برنامه

 .چند واحد صنعتی و همچنین بازدید از دو بیمارستان کرمانشاه است که امکانات توریسم درمانی دارند

https://www.mehrnews.com/news/4818237/سفر-هیات-بازرگانی-حلبچه-به-کرمانشاه
https://www.mehrnews.com/news/4818237/سفر-هیات-بازرگانی-حلبچه-به-کرمانشاه


 

انی استان کرمانشاه با اشاره به تازه تأسیس بودن استان حلبچه و اتاق بازرگانی آن، یادآور دبیر اتاق بازرگ

شد: بر آن شدیم با هدف گسترش مناسبات با این استان، از هیأت رئیسه اتاق بازرگانی حلبچه برای حضور 

نه توسعه بازرگانی بین های کرمانشاه آشنا شده و نیز زمیدر کرمانشاه دعوت کنیم تا از نزدیک با پتانسیل

 .دو استان فراهم گردد

های تجاری خصوصاً با کشورهای منطقه یکی از رویکردهای مهم اتاق کرمانشاه به گفته پناهی، تبادل هیأت

 .با هدف گسترش مناسبات اقتصادی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دنیای اقتصاد
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 ئیس اتاق کرمانشاه در شورای دولت و بخش خصوصی تشریح کرد ر

 ظرفیت ترانزیتی کرمانشاه 

وگوی دولت و بخش پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفت : الهام اکبری -کرمانشاه  -اقتصاددنیای

آهن راه خصوصی کرمانشاه برگزار شد و رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه بر لزوم استفاده از ظرفیت حمل بار

کرمانشاه تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در این جلسه با اعالم اینکه 

آهن به کرمانشاه انجام شد، گفت: نباید از این ظرفیت در زمینه حمل بار غافل زحمات زیادی برای رسیدن راه

  .شویم

 از بسیاری که است کشور در نقلوحمل ناوگان ترینایمن و ترینارزان از کشتیرانی صنعت: داد ادامه وی

 کرمانشاه آهنراه اینکه بیان با کرمانشاه اتاق رئیس. ندارد هم را زمینی ونقلحمل هایبحران و مشکالت

 پتروشیمی صنایع استقرار دلیل به چهرپل منطقه: شد یادآور دارد، را نقطه سه در باری ایستگاه احداث ظرفیت

 یک احداث امکان نیز فرامان صنعتی شهرک منطقه در کاشفی، گفته به. است نقاط این ترینمهم از استان

 در: کرد اظهار وی. دهد پوشش را زاگرس و بیستون فرامان، صنعتی شهرک سه نیاز که دارد وجود ایستگاه

 ایستگاه ایجاد ظرفیت ماهیدشت صنعت و کشت و سامان سیمان هایکارخانه دلیل به نیز ماهیدشت منطقه

 آنتنی خطوط برقراری خواستار همچنین وی. است دور اصلی خط از مقداری آن راه اما دارد، وجود باری

 زمینه این در هستند راضی نیز صنایع صاحبان: کرد اضافه و شد استان تولیدی واحدهای برای آهنراه

 نیز کرمانشاه آهنراه باری ایستگاه احداث حوزه در کاری کمیته ایجاد لزوم بر کاشفی. کنند گذاریسرمایه

 آورزیان و سخت برای کارگران متعدد هایدرخواست که مشکالتی از ادامه در کرمانشاه اتاق رئیس. کرد تاکید

 اظهار وی. است شده تبدیل کارآفرینان برای معضلی به که کرد یاد هم کرد ایجاد مشاغل شدن محسوب

 زیادی هزینه این و گیرندمی حکم دهندمی درخواست زمینه این در که درصدی ۸0 از بیش متاسفانه: کرد

 در: کرد اضافه و شد زمینه این در کارفرمایان نظرات به توجه خواستار وی. کندمی تحمیل کارفرمایان به را

 آورزیان و سخت: است معتقد کاشفی. است نشده اجرایی که داشتیم زمینه این در مصوباتی قبلی جلسات

 بازوند، هوشنگ ادامه در. است داده قرار تاثیر تحت را استان کار و کسب فضای مشاغل، شدن محسوب

 تومان میلیارد 1100 حدود کشور غرب آهنراه کرمانشاه تا مالیر قطعه در اینکه بیان با نیز کرمانشاه استاندار

 وی. نکردیم استفاده باید که طورآن گذاریسرمایه این از متاسفانه: افزود است، شده انجام گذاریسرمایه

 انتقال برای ظرفیت این از باید بلکه کند، حل را مسافر نقلوحمل مشکل صرفا آهنراه نبود قرار: کرد اظهار



 

 جاییجابه برای آهنراه پایین سرعت از کرمانشاه استاندار. ببریم بهره ریلی نقلوحمل به زمینی نقلوحمل

 که است قطار از استفاده سرعت برابر چند کامیون با بار حمل سرعت گاهی: شد یادآور و کرد گالیه هم بار

 خواستار بازوند. نیست پذیرفتنی است، مهم آنها برای هم ساعت یک حتی که اقتصادی فعاالن برای این

 ریلی خط بدون قطار: کرد اضافه و شد تولیدی واحدهای نزدیکی تا کرمانشاه آهنراه از آنتنی خطوط احداث

 اینکه بیان با وی. کند حل را مشکل این باید شهرسازی و راه وزارت و ندارد تولیدی واحدهای برای کارآیی

 همکاری آنتنی خطوط زیرسازی تکمیل زمینه در حدودی تا دارد آمادگی کرمانشاه خصوصی بخش اکنون

 برای اقتصادی صرفه است ممکن بگذارد باید کار این برای خصوصی بخش که اعتباری البته: کرد تاکید کند،

 نیز استان بیکاری مشکل رفع برای مدیران همکاری لزوم بر ادامه در کرمانشاه استاندار. باشد نداشته آنها

 به اگر است معتقد بازوند. است اشتغال بحث مردمی مالقات موضوعات درصد ۹0 اکنون: گفت و کرد تاکید

 سمت به باید هادستگاه هستیم، است اشتغال آن خروجی که کار و کسب فضای بهبود و تولید رونق دنبال

 خود سختی به خصوصی بخش که کنونی شرایط در: شد یادآور وی. بروند خصوصی بخش برای گریتسهیل

 اینکه به اشاره با استاندار. بزنند ضربه خصوصی بخش به تراشیمانع با نیز هادستگاه نباید داشته، نگه پا سر را

 شبه یک تواندمی کارشناس یک تصمیم گاهی: افزود شود، حل هادستگاه کارشناسی بدنه در باید موضوع این

 .ببرد بین از را شغل صد
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 تداوم ساختار معیوب بودجه 

شود و اکنون میهای پایانی خود نزدیک کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران مجلس دهم به هفته

 .ویژه اقتصاد، مورد بررسی قرار گیردهای مختلف بهفرصت مناسبی است تا کارنامه این دوره پارلمان در بخش

مجلس دهم هم با بهار برجام همراه شد و هم با خزان آن. از سوی دیگر رشد اقتصادی بسیار باال و رشد منفی 

های اقتصادی در این دوره چهارساله، سرشار از فراز و را در طول عمر همین مجلس مشاهده کردیم. نمودار

دهد. همین افت و خیزها بود که کار های عمیق را نشان میهای رفیع و درههای بزرگ است و قلهنشیب

قدم بود و اغلب خواهی از بخش خصوصی ثابتمجلس دهم در مشورت .فعاالن اقتصادی را بسیار سخت کرد

س، با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی بود. این مساله باعث شد تا مصوبات های مجلهای کمیسیوننشست

های بخش خصوصی، ندرت نقش ویرانگر ایفا کنند و اراده معطوف به رشد اقتصادی متکی بر ظرفیتمجلس به

  .در قوانین تصویب شده مجلس دهم مشهود باشد



 

 ساله چند ایدوره نیازمند قوانین از برخی نگارش زیرا است اصالح نیازمند ایران در نویسیقانون کلی فرآیند

 این. باشند داشته را الزم فکری مشارکت آن، تدوین فرآیند در بتوانند نظرانصاحب و نفعانذی همه تا است

 و است کرده اعطا مجلس در مردم نمایندگان به را نویسیقانون مطلق اختیار اساسی، قانون که است درست

 و پشتیبان اسناد بررسی بیشتر، خواهیمشورت با اختیارات این از اگر اما کنیم، مراقبت اختیار، این از باید

 ویرایش به نیاز و کرد خواهیم تجربه را کارآمدتری قوانین شکبی شود، استفاده کارشناسی جامع مطالعات

 ترینقدیمی عنوانبه ایران اتاق که انتظاراتی فهرست در.  داشت نخواهیم کوتاه زمانی هایبازه در قوانین مکرر

 وضع بهبود و پایدار اقتصادی رشد بودند، کرده بیان سیاسی پارلمان دهم دور نمایندگان از ایران مدنی نهاد

 اکوسیستم اما داد، انجام مفیدی هایاقدام راستا این در مجلس هرچند. کندمی خودنمایی کشور اقتصاد

 هایفعالیت استمرار در دهم مجلس. است نرسیده است، خصوصی بخش مدنظر که آنچه به کشور اقتصادی

 حوزه در خوبی و مترقی قوانین خصوصی، بخش اقتصادی هایفعالیت موانع به توجه زمینه در نهم مجلس

 نظارتی نقش به که بود الزم خود، تقنینی نقش کنار در مجلس رسدمی نظربه اما رساند تصویب به اقتصاد

 .کردمی مبذول جدی توجه نیز خود

 

 دائمی احکام عنوان با قانونی توسعه، ششم برنامه قانون به مربوط هایبررسی با همزمان مثال، عنوانبه

 و شرعی دالیل به جز گمرکی هایممنوعیت ابالغ از دولت آن، 22 ماده در که شد تصویب توسعه هایبرنامه

 و واردات سیاه هایفهرست شاهد و شد نقض قانونی ماده این مکررا اخیر سال دو در اما. بود شده نفی فنی،

 انتظار که است حالی در این. گرفت فزونی نیز کاال قلم 1700 از آن، عناوین مجموع که بودیم صادرات

 مجلس مصوبات حریم از هاییرویه چنین مقابل در قوانین، با دولت مصوبات تطبیق و بررسی هیات رفتمی

 .ندهد را آن با متعارض مقررات تولید اجازه و کند حراست

 

 در دولتی هایدستگاه مکرر هایتعلل کرد، اشاره آن به توانمی مجلس نظارت درخصوص که دیگری موضوع

 ماهه شش تا سه زمانی هایسقف مجلس، مصوبات از بسیاری در. است قوانین اجرای هاینامهآیین نگارش

 یا را تاخیرها قبیل این مجلس اما کنند تدوین را الزم اجرایی نامه آیین تا شده تعیین مجری دستگاه برای

 دهم مجلس از اقتصادی انتظارات از دیگر یکی.است کرده پیشه سکوت اجرا، عدم مقابل در یا کندنمی رصد

 ضعف این البته. است سرزمین آمایش طرح با متناسب عمومی، بودجه متوازن توزیع نشد، برآورده خوبیبه که

 درآمدهای که 1330 دهه اواخر از و شودنمی منحصر مجلس و دولت یک به کشور، ریزیبودجه نظام در

 منابع که رودمی انتظار. شودمی مشاهده خوبی به یافت، افزایش دولت اداری دیوانساالری تبعبه و دولت نفتی

 و کشور متوازن توسعه شاهد مسیر، این از تا باشد داشته برخوردار کم مناطق بر بیشتری تمرکز دولتی مالی

 از اعم بودجه، الیحه در مجلس ویرایش هم و دولتی هایگریالبی در هم اما. باشیم فراگیر اقتصادی رشد



 

 طریق، این از و یابدمی اختصاص محروم مناطق به کمتری سهم معموال علنی، صحن و تلفیق کمیسیون

 .شودمی تثبیت مناطق این در نیافتگی توسعه

 

 هایدستگاه در بازنشستگان کارگیریبه منع اقتصاد، حوزه در دهم مجلس دستاوردهای ترینبزرگ از یکی

 گرفتار پروری،جانشین جایبه ایران اداری ساختار اما نیست پوشیده کسی بر تجربه ارزش البته. بود اجرایی

. بودند تکراری روندهای گرفتار و داده دست از را خود خالقیت زمان، مرور به آنها اغلب که بود نخبگانی

 این با شد، همراه ناگهانی اجرای همچنین و متعدد مستثنیات چالش دو با عمل در مجلس مصوبه هرچند

 بیشتر هرچه انداختن تعویق به و داشت احتیاج تازه هوایی به ایران اداری نظام که کرد انکار تواننمی حال

 است بهتر یازدهم مجلس تشکیل آستانه در اکنون.بینجامد دیوانساالری مغزی ایست به بود ممکن نیاز، این

 از تا کنند بهارستان هرمی ساختمان روانه را اقتصاد به آگاه نمایندگانی خصوصی، بخش راهنمایی با مردم

. شود ارائه گسیختهلجام تورم و سهمگین رکود از ایران اقتصاد خروج برای مناسبی هایایده طریق، این

 و تولید آزادی از صیانت برای و بدانند بزرگ مصیبت یک را اقتصادی واحد هر شدنتعطیل که یندگانینما

 ریشه است، اقتصاد عرصه در هاکاستی برخی دچار کشورمان امروز اگر. گیرند کاربه را خود توان همه تجارت،

 دانش ثروت باالترین با پارلمانی تشکیل دنبال به پس. کرد وجوجست قبلی نادرست هایتصمیم در باید را آن

 .باشیم جهانی و ملی وگویگفت در توانمندی باالترین و
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 رئیس اتاق کرمانشاه اعالم کرد 

 تجارت با عراق از کانال مشترک 

تجاری با رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه آینده مبادالت  : الهام اکبری -کرمانشاه  -اقتصاد دنیای

امیدواریم در سه ماه پایانی سال بخشی از کاهش  :های مشترک است، گفتگذاریعراق از کانال سرمایه

  .صادرات استان جبران شود

 

 در استان صادرات ارزش درصدی 25 کاهش به اشاره با کاشفی کیوان کرمانشاه، اتاق عمومی روابط گزارش ه

 شده انجام هایپیگیری با که بود سومار مهم مرز بودن بسته از ناشی کاهش این از بخشی: گفت امسال ماه ۹



 

 ارزش کاهش این از بخشی وی. شد خواهد بازگشایی عمال کریسمس تعطیالت از بعد و سمبلیک صورتبه

 با حتی و نبود توجه مورد چندان گذشته در که دانست صادراتی هایپایه نرخ اصالح از ناشی نیز را صادرات

 عضو. شد تعدیل اکنون هانرخ این ارزی سپاریپیمان بحث شدن جدی با اما داشت، فاصله جهانی بازارهای

 صادراتی جهش شاهد داشتیم ارز نرخ در که افزایشی دلیلبه گذشته سال اینکه بیان با ایران اتاق رئیسه هیات

 تاکید شد، مانع هابخشنامه و هادستورالعمل برخی اما باشد هم این از بیشتر بسیار توانستمی البته که بودیم

. شاهدیم صادرات ارزش کاهش در را آن نتیجه و شده تعدیل ارز نرخ افزایش این از بخشی جاریسال در: کرد

 کاالها برخی برای هم غیرمستقیمی یا مستقیم صادراتی هایممنوعیت دیگر سوی از: کرد اضافه کاشفی

 سال پایانی ماه سه معموال اینکه بیان با کرمانشاه اتاق رئیس. است بوده اثرگذار صادرات کاهش بر که داشتیم

 مدت این در استان صادرات درصدی 25 کاهش این از بخشی: کرد امیدواری اظهار است، پررونق صادرات

 داشت، خواهیم را استان صادرات کاهش مجموع در امسال پایان در اینکه البته: کرد تاکید وی. شود جبران

 کرد یاد هم امسال ماه هشت در استان واردات درصدی 151 افزایش از همچنین کاشفی. است قطعی تقریبا

 و مثبت امر یک این: گفت است، بوده هاکارخانه اولیه مواد شامل شده وارد محصوالت عمده اینکه بیان با و

 تغییر به ادامه در ایران اتاق رئیسه هیات عضو. است استان تولیدی واحدهای فعالیت افزایش دهندهنشان

 در که ثباتی از بعد: افزود و نبوده تاثیربی ایران صادرات کاهش بر که کرد اشاره عراق تجاری هایسیاست

 گذاریسرمایه تولیدات انواع زمینه در کمکم دارند، اختیار در که ثروتی به توجه با و شد حاکم کشور این

 خودکفایی به کشاورزی محصوالت ویژهبه کاالها از بسیاری در عراق شد باعث این اینکه بیان با کاشفی. کردند

 هایگذاریسرمایه نیز لبنیات حوزه در کشور این: کرد اضافه کند، اعالم را آنها واردات ممنوعیت و برسد

 .است داشته ترکیه با جمله از جدی

 

 کارخانه 1۸ عراق: گفت و دانست سیمان به مربوط را ممنوعیت این دیگر نمونه ایران اتاق رئیسه هیات عضو

 کشورها همه از را سیمان صادرات آنها از حمایت هدف با و دارد ساخت حال در کارخانه شش و سیمان تولید

 داخلی تولیدات از حمایت هدف با عراق که شرایطی در: است معتقد وی. است کرده ممنوع ایران فقط نه و

 در که ببریم کاالهایی سمت به را کشور این به صادرات رویه باید کرده محدود را کاالها برخی واردات خود

 تکنولوژی به هنوز عراق که دانست موارد این از را پتروشیمی محصوالت کرمانشاه اتاق رئیس. داریم امتیاز آنها

 صادرات زمینه در: کرد اضافه کاشفی. کند کار زمینه این در هاسال تواندمی ایران و نکرده پیدا دست آن

: است معتقد وی. دارند بیشتری افزوده ارزش که برویم محصوالتی سمت به باید نیز کشاورزی محصوالت

 هایگذاریسرمایه طریق از تبادالت این آینده و برود جدید شیوه سمت به باید دیگر عراق با تجاری تبادالت

 مشترک هایگذاریسرمایه برای روش بهترین ایران اتاق رئیسه هیات عضو. بود خواهد پذیرامکان مشترک

 .دانست هاکنسرسیوم تشکیل طریق از نیز را عراق در



 

 

 کاشفی. کرد تاکید نیز عراق به یکسره حمل اندازیراه و مرزها در بارگیری و تخلیه روند حذف لزوم بر وی

. هستیم آن پیگیر هم شدت به البته که داریم توجهیقابل ظرفیت نیز درمانی توریسم حوزه در: کرد یادآوری

 احداث حال در کرمانشاه در درصد ۹0 به نزدیک پیشرفت با که خصوصی بخش بیمارستان به اشاره با وی

 .کرد یاد استان سالمت توریسم رونق برای ظرفیت یک عنوانبه مدرن بیمارستان این از است،
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 خصوصی استان برگزار شد وگوی دولت و بخششورای گفت

 برندسازی برای فرش کرمانشاه 

وگوی دولت و پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفت : اکبری الهام – کرمانشاه –اقتصاد دنیای

خصوصی با دو دستور کار اصلی مشکالت انتقال خصوصی با حضور جمعی از مسووالن و فعاالن بخشبخش

داران و همچنین صنعت فرش استان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان نصنف کامیو

جز کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این جلسه با اشاره به نبود هیچ شهرک صنفی در کرمانشاه به

شده، اما در گذشته با ، افزود: این شهرک نیز بسیار قدیمی است و اگرچه اکنون جزئی از شهر «آباددیزل»

وجود این شهرک هیچ خبری از مکانیکی و پنچرگیری در داخل شهر نبود. وی معتقد است: کرمانشاه اکنون 

داران، شهرک سنگ، تعمیرکاران و تواند صاحب حداقل چهار شهرک صنفی باشد که عالوه بر کامیوننیز می

داران کرمانشاه به خارج : چند وقت است انتقال کامیونفلزکاران را شامل شود. رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد

ای برای جایی این صنف مقدمهاندازی شهرک صنفی برای آنها مطرح شده و امید داشتیم جابهاز شهر و راه

داران به خارج انتقال سایر مشاغل فنی به خارج از شهر باشد. به گفته کاشفی، مشکل کنونی انتقال کامیون

ین آن است که هنوز نهایی نشده و اگر قرار باشد با زمینی که در شهرک صنعتی زاگرس از شهر بحث زم

  .های دیگری برویمبرای این منظور پیشنهاد شده موافقت نشود، باید این محل را مختومه کنیم و سراغ گزینه

 

کالفه شده و خواستار داران نیز از وضعیت کنونی و ترافیکی که با آن مواجهند وی اظهار کرد: خودکامیون

جایی هستند. رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه از ظرفیت فرش استان هم یاد کرد و با بیان اینکه فرش جابه

متاسفانه فرش کرمانشاه طی یکی، دو دهه اخیر  :زایی استان باشد، یادآور شدتواند یکی از مراکز اشتغالمی



 

فرش کرمانشاه که در گذشته در بازارهای جهانی به فروش  توجهی قرار گرفته و برخی از برندهایمورد بی

های منطقه همچون ایالم رفت، رو به اضمحالل است. کاشفی افزود: این در حالی است که برخی از استانمی

ریزی اند و ما چیزی کمتر از آنها نداریم. وی معتقد است: اگر برنامهو کردستان در صنعت فرش خوب کار کرده

رئیس اتاق  .توانیم طی یکی دو سال آینده برند فرش کرمانشاه را جا بیندازیمته باشیم میدرستی داش

ترین مشکالت صنعت فرش استان هم یاد کرد و نبود یک تشکل واحد و قدرتمند کرمانشاه از مهم

 .ترین این مشکالت دانستخصوصی را از مهمبخش

صنعت فرش استان است. وی همچنین خواستار تشکیل  کاشفی گفت: به عالوه تعدد متولیان نیز مشکل دیگر

سایت های مختلف شد. در ادامه کاشفی از رونمایی وببانک اطالعاتی از زنجیره فرش استان در بخش

سایت برای دسترسی خصوصی کرمانشاه خبر داد و گفت: این وبگوی دولت و بخشواختصاصی شورای گفت

جام شده در این شورا و همچنین ارتباط با شورا برای بیان مشکالت و موانع بهتر فعاالن اقتصادی به اقدامات ان

های مختلفی همچون معرفی اعضای شورا، جدول سایت بخشاندازی شده است. وی ادامه داد: در این وبراه

ها و آرشیو اخبار شورا در نظر وگو، صورت جلسات، پژوهشبندی جلسات شورا، مصوبات شورای گفتزمان

ته شده است. به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، بخش نظرسنجی نیز برای فعاالن اقتصادی در نظر گرفته گرف

های خود را برای طرح در شورا با ما در میان بگذارند. در ادامه استاندار شده تا بتوانند مشکالت و پیشنهاد

د، مجوزهای قانونی الزم را برای داران تمایل به خروج از شهر داشته باشنکرمانشاه گفت: اگر صنف کامیون

داران کرمانشاه به شهرک صنعتی زاگرس که گیریم. هوشنگ بازوند با اشاره به موضوع انتقال کامیونآنها می

گذرد، اظهار کرد: حقیقیت آن است که انتقال این صنف به خارج از شهر برای آنها ها از طرح آن میمدت

ن شویم که واقعا حاضر به خروج از شهر هستند، یا نه. وی با اشاره به اینکه هایی دارد و ابتدا باید مطمئهزینه

های صنعتی کشور حاصل برای انتقال این صنف به شهرک صنعتی موافقت اولیه از سوی سازمان شهرک

داران مطمئن باشیم، مجوزهای الزم را از دولت و وزیر نشده، عنوان کرد: اگر از قطعی بودن تصمیم کامیون

داران ترجیحا گیریم و آنها را متقاعد خواهیم کرد. بازوند اظهار کرد: برای این منظور الزم است کامیونمی

 .دهندجایی را انجام میماه تا یکسال ساخت و ساز محل جدید و جابه 6تعهد محضری بدهند که ظرف مدت 

 

 

 



 

 فرتاک نیوز
 ات عنوان شد؛ در نشست خبری به مناسبت بیست و سومین سالروز ملی صادر

صادر کننده برتر استان تجلیل می شود/ آینده تبادل تجاری با عراق از طریق  13از 

 گذاری می گذرد سرمایه

  233054شناسه خبر 
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 معادن بازرگانی،صنایع اتاق رییس حضور با صادرات ملی سالروز سومین و بیست مناسبت به خبری نشست

 اتاق جلسات سالن در کرمانشاه استان گمرکات کل مدیر و صمت سازمان رییس استان، کشاورزی و

 .شد برگزار بازرگانی

 در کرمانشاه استان کشاورزی و معادن و صنایع بازرگانی اتاق رئیس کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 اظهار شد برگزار رسانه اصحاب با صادرات ملی سالروز سومین و بیست مناسبت به که خبری نشست

 صادر حضور با کرمانشاه بازرگانی اتاق محل در مراسمی صادرات ملی روز مناسبت به شنبه پنج روز: داشت

 و حل درجهت تجارت توسعه ریاست و اسالمی شورای مجلس نمایندگان و استانی مسئولین کنندگان،

 .شد خواهد تجلیل استان برتر کننده صادر 13 واز داشت خواهیم تولیدکنندگان مشکالت فصل

 .شود می قدردانی نفر 13 از اندداده تحویل را خود مدارک که نفر ۸0 تا 60 بین از: افزود کاشفی

 خواهد باز مرز این کریسمس از پس و شود می بازگشایی سومار مرز نمادین صورت به امروز: افزود کاشفی

 . کنیم جبران را صادرات کاهش درصد 25 سال از باقیمانده ماه سه  مدت در بتوانیم امیدواریم که بود

 سبب که دانست اجباری ارز برگشت و ارز نرخ افزایش  به را قبل سال به نسبت صادرات کاهش دلیل وی

 .کرد عنوان تری واقعی نرخ را نرخ این و  بود را صادرات میزان شدن کم آن دنبال به و نرخ تعدیل

 اعالم درصد 151 را گذشته ماهه هشت در استان به واردات افزایش کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس

 واحدهای تالش از نشان که بوده استان به وارداتی کاالهای عمده کارخانجات، اولیه مواد: گفت و کرد

 .است بیشتر اولیه مواد به واحدها این نیاز و صنعتی
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 استان در پتروشیمی بحث در: کرد تصریح خود سخنان از دیگری گوشه در ایران اتاق رییسه هیأت عضو

 صادرات زمینه  در و کند پیدا دست ها تکنولوژی این به نتوانسته عراق کشور که داریم را هایی تکنولوژی

 .داریم خوبی موقعیت

 گذاری سرمایه عراق کشور مشارکت با و کنیم کار کشاورزی و درمانی توریسم حوزه در باید: گفت کاشفی

 .میگذرد گذاریسرمایه طریق از عراق با تجاری تبادل آینده و دهیممی انجام را ها

 و است طوالنی خیلی سوریه با ارتباطی مسیر: کرد اعالم سوریه با ارتباطی خط مورد در همچنین وی

 سعی شود می اظهار عراق طریق از سوریه در امروز ایرانی کاالهای دارد وجود زمینه این در زیادی مشکالت

 .کنیم احیا را آن و اندازی راه عراق در را ایرانی ستاد نقل و حمل کمک با داریم

 هایاستراتژی هم خدمات و کشاورزی صنعت بخش در صادرات توسعه مورد در: افزود ادامه در کاشفی

 بندی بسته و کیفیت باید و باالست تولیدی واحدهای هزینه امروزه صنعت حوزه در دارد وجود خاصی

 نمایشگاه چند در را محصوالت این و کنیم سازی آماده استان در را رشدی مرکز و ببریم باال را محصوالت

 اهدافمان به کنیم وصل صادرات به را تولیدی واحد چند بتوانیم اگر و بگذاریم  نمایش به خارجی

 .ایمرسیده

 .کرد عنوان دالر میلیون 150 را گذشته سال در صادرات جذب میزان همچنین مسئول این

 

 

 

  :دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه خبر داد

 سفر دو روزه هیات بازرگانی حلبچه به کرمانشاه 

  235555شناسه خبر 

13۹۸/10/16 12:42:33  

 .داد خبر کرمانشاه استان به حلبچه اقتصادی و بازرگانی هیات روزه دو سفر از کرمانشاه بازرگانی دبیراتاق

 :گفت کرمانشاه بازرگانی اتاق دبیر پناهی نیوز،داریوش فرتاک گزارش به

 روز حلبچه صنایع و بازرگانی اتاق رئیس محمود، احمد ریاست به عراق حلبچه استان بازرگانی هیات

 .ماند خواهند استان در جمعه روز تا و کنندمی سفر کرمانشاه به( دی 1۸) چهارشنبه
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 شده، گرفته نظر در روزه دو سفر این در بازرگانی هیات این برای که مختلفی هایبرنامه به اشاره با وی

 از بازدید اقتصادی، فعاالن از تعدادی با نشست کرمانشاه، محترم استاندار با دیدار شامل هابرنامه این: افزود

 .دارند درمانی توریسم امکانات که است کرمانشاه بیمارستان دو از بازدید همچنین و صنعتی واحد چند

 بر: شد یادآور آن، بازرگانی اتاق و حلبچه استان بودن تاسیس تازه به اشاره با کرمانشاه بازرگانی اتاق دبیر

 در حضور برای حلبچه بازرگانی اتاق رئیسه هیات از استان، این با مناسبات گسترش هدف با شدیم آن

 دو بین بازرگانی توسعه زمینه نیز و شده آشنا کرمانشاه هایپتانسیل با نزدیک از تا کنیم دعوت کرمانشاه

 .گردد فراهم استان

 کرمانشاه اتاق مهم رویکردهای از یکی منطقه کشورهای با خصوصا تجاری هایهیات تبادل پناهی، گفته به

 .است اقتصادی مناسبات گسترش هدف با

 

  :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 شود گرفته می امروز یا فردا از سر "سومار"تبادل کاال از مرز

  2365۹0شناسه خبر 

13۹۸/10/21 15:10:05  

 فردا یا امروز وقفه، ماه چند از بعد سومار مرز از کاال مبادالت کرمانشاه، استان بازرگانی اتاق رئیس گفته به

 .شد خواهد گرفته سر از

 به تعطیلی این: کرد اظهار سومار، مرز ماهه چند تعطیلی به اشاره با کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 هایکاستی و کم و هازیرساخت برخی نبودن فراهم و مرز این عملکرد نوع از عراقی طرف جوییبهانه دلیل

 .داد رخ مرز

 با همزمان و گرفت صورت مرز این بازگشایی برای فراوانی هایپیگیری اخیر ماه چند طی: کرد اظهار وی

 .شد مرتفع نیز آن زیرساختی مشکالت از بخشی ها،پیگیری

 از بعد سومار مرز از کاال مبادالت بود قرار هم قبل از اینکه بیان با کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس

 فراهم سومار مرز از کاال مبادله امکان فردا و امروز طی: کرد عنوان شود، گرفته سر از کریسمس تعطیالت

 .شد خواهد
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 کرد یاد هم گذشته سال در آن دالری میلیارد یک صادرات و سومار مرز توجه قابل هایظرفیت از کاشفی

 انجام شرایطی در صادرات میزان این: داد ادامه و بوده پرویزخان قدیمی مرز از صادرات معادل تقریبا که

 .نداشت خوبی وضعیت سومار مرز دسترسی جاده که شد

 هایپیگیری آن شدن رسمی برای توانستیم سومار، مرز هایپتانسیل همین به تکیه با: کرد خاطرنشان وی

 .دهیم انجام تهران در خصوصا مربوطه هایکارگروه و جلسات تمام در را الزم

 دو هر سمت از سومار مرز شدن رسمی آنکه محض به است، معتقد ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو

 مرز این در باید... و گمرک ها،پایانه و نقل و حمل جمله از هادستگاه برخی شود، شناخته رسمیت به کشور

 .کند پیدا تغییر رسمی مرز به بازارچه از نیز آن وضعیت و شوند مستقر

...  و بغداد با کوتاه فاصله مکانی، استراتژیک شرایط لحاظ به که کرد یاد هم مرز این خوب آینده از کاشفی

 .شود تبدیل عراق به صادرات هایقطب از یکی به تواندمی

 در خصوصا مسافر تردد برای هم خوبی پتانسیل شدن رسمی زمان در همچنین سومار مرز است، معتقد وی

 .شودمی زوار تردد برای گذرگاهی و داشت خواهد داریم را عراق به سفر پیک که ایامی

 دو اقتصادی شرایط به آینده در مرز این از صادرات میزان اینکه بیان با کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس

 قدیمی و فعال مرزهای از یکی که پرویزخان از تواندمی مرز این ما نظر به: کرد عنوان دارد، بستگی کشور

 .بگیرد پیشی نیز است عراق با تجاری تبادل زمینه در

 شاهد دیگر و کند پیدا ادامه مستمر صورت به مرز این فعالیت کرد، ابرازامیدواری همچنین کاشفی

 .نباشیم سومار مرز در تعطیلی مشکالت

 

 

 

 

 



 

 روزنامه باختر
 "اختالس" برای میزگردی

های چند صد و حتی چند هزار میلیارد تومانی دیگر این روزها دیگر با شنیدن فسادهای مالی و اختالس

  .شود و باید گفت گوش مردم به شنیدن این اخبار عادت کرده استچشمان مردم از تعجب گرد نمی

ای شدن آنها باال این بین برخی عقیده دارند شاید تعداد فسادهای مالی بیشتر نشده، بلکه میزان رسانه در

 !گویند چیزهاها میرفته است، اما به هر حال چیزکی هست که رسانه

 اجتماعی سرمایه  های اقتصادی و مهمتر از آنآنچه مشخص است اینکه فساد مالی و اختالس سرمایه

 مردم ذهن از هرگز آن خاطرات که داده رخ کشور در هایی اختالس سالها این طی و گرفته انهنش را کشور

 .تومانی میلیارد هزار سه اختالس مثل شود،نمی پاک

های مختلف برای بررسی چرایی وقوع فساد مالی، نظران عرصهحاال در کرمانشاه نشستی با حضور صاحب

 نقد" روزنامه همت با "اختالس"خصوص به  و پیامدهای فساد مالی های بروز آن، راهکارهای مقابلهروزنه

 .موضوع این خصوص در دقیق و کارشناسی صحبت برای باشد بابی شاید تا شد برگزار "حال

 فساد مالی با پولشویی، رانت و رشوه همراه است

دانشگاه رازی اولین کارشناس دکتر محمدباقر نجفی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی گروه اقتصاد 

کرمانشاه بود که مهمترین نکته درباره شروع تعریف از فساد خصوصا فساد مالی را رسیدن به ادبیات 

 .مشترک درباره مفهوم آن اعالم کرد

رویم و مانند بسیاری می نتیجهبی هم آن را  وی ادامه داد: وقتی به ادبیات مشترک نرسیم هریک راه خود

های زیاد انجام شده، نتیجه اخیر در زمینه قاچاق، شکاف طبقاتی و ... با هزینه هایاز کارهایی که طی سال

 .نخواهیم گرفت

این استاد دانشگاه از فساد به عنوان یک زنجیره در هم تنیده از عناصر به هم پیوسته یاد کرد و افزود: برای 

 .ردتوان با هریک از این عناصر به صورت مجزا برخورد کمقابله با فساد نمی

نجفی رشوه، رانت، پولشویی و ... را از اجرای مختلف فساد مالی دانست و خاطرنشان کرد: این اجزا عالوه بر 

 .همپوشانی، هم افزایی هم دارند



 

شود، حتما وی گفت: برای مثال وقتی یک وام کالن سه هزار میلیارد تومانی اخذ شده و پس داده نمی

 .... نیز در آن کنار آن وجود داشته استفسادهای دیگری مانند رشوه، رانت و 

به گفته این اقتصاددان، اجزای مهم دیگری هم بر تشدید فسادهای مالی اثرگذار است که از جمله آنها 

 .توان به شرایط تحریم اشاره کردمی

ف نجفی از رابطه مستقیم فساد مالی و تولید هم یاد کرد و ادامه داد: در هر زمانی که بخش تولید تضعی

 .کندشود، فساد رشد میمی

باید الگوهای رفتاری جامعه را  :تواند به کاهش فساد منجر شود نیز عنوان کردوی درباره راهکارهایی که می

 .عمدتا به سمت رونق تولید هدایت کنیم و مسئولیت این بخش نیز بر عهده ساختارهای نهادی جامعه است

 اقتصاددولتی و تحریم؛ دو عامل اثرگار

های ها و تحلیل سرمایهکیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه دولتی بودن اقتصاد و همچنین تحریم 

 .اجتماعی را از عوامل مهم و تاثیرگذار در بروز فساد دانست

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور با عارضه شوم فساد و برخی از انواع آن از جمله اختالس دچاریم، گفت: 

 .است شخصی منافع  فساد سوء استفاده از خدمات عمومی برای دستیابی بهتعریف 

شود، یادآور شد: فسادهای کوچک در حد وی با اشاره به اینکه فساد به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می

دهد که از گیرد که مدیر یک مجموعه مسیر عادی کارها را به سمتی سوق میها و ادارات صورت میشرکت

عتی به دست بیاید، اما در فسادهای بزرگ سیاستمداران بزرگ پای کار هستند که گاه تبعات و ابعاد آن منف

 .ای و حتی بین المللی داردملی، منطقه

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد به دالیل مختلفی رخ می دهد، سهم زیاد دولت ها 

یل بروز فساد دانست و تاکید کرد: هرچه دولتها از اقتصاد خارج شده و از اقتصاد را از جمله مهمترین دال

 .تر خواهد بودنقش نظارتی بیشتری داشته باشند، آن کشور سالم

وی نحوه تخصیص دالرهای نفتی را نیز یکی از عواملی دانست که همیشه باعث بروز فساد بوده و عنوان  

می آید و در برابر آن فعل و انفعاالت اقتصادی رخ نمی کرد: وقتی چنین درآمدی سهل و آسان به دست 

 .داشت نخواهد فساد  ای جز بروزدهد، نتیجه

وی به درآمدهای باالی نفتی هم اشاره کرد و گفت: وجود این همه درآمد نفتی همیشه با ریخت و پاش ها  

درصد  40تا  30نه گاهی های ساالای همراه بوده، به طور مثال در برخی از بودجهو برخوردهای سلیقه



 

بودجه به عنوان ردیف سایر منابع لحاظ شده تا مسئولین هر طور که می خواهند روی آن تصمیم گیری 

 .کنند

وی همچنین برگزاری مناقصات دولتی که هیچگاه شفاف نبوده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی شده را نیز از  

 .دیگر عوامل بروز فساد دانست

وی دیگر شیوه گذاری قواعد تجارت خارجی نیز آنقدر مورد دخل و تصرف دولت قرار وی اظهار کرد: از س

 .ساز ایجاد رانت و فساد استگیرد که همیشه زمینهمی

وی همچنین نقدی هم به شیوه فعالیت گمرکات کشور و بحث قاچاق داشت و با بیان اینکه بخشی از  

ود، تاکید کرد: طی حدود یک و نیم سال اخیر که شقاچاق به شیوه ساماندهی شده از گمرکات وارد می

های کنترلی برای واردات برخی از کاالها اعمال شد که جهش نرخ ارز را داشتیم و از سوی دیگر سیاست

 .درصدی قاچاق کاال بودیم 40البته این سیاست ها تا حدودی هم به حق بود، اما شاهد افزایش 

 2002آمارها نشان می دهد در سال  :فساد نیز یاد کرد و ادامه داد کاشفی از تاثیر مهم تحریم ها بر بروز

را در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی داشته است. این آمار  100از  50ایران نمره 

بهبود یافت و در  31.7رسید و مجددا بعد از برجام تا  100از  17.6که اوج تحریم ها بود به  2011در سال 

 رسیده است 15.۹اضر با فشار تحریم ها به حال ح

تواند در کاهش فساد اثرگذار دهد مناسبات سیاسی و بین المللی چقدر میوی گفت: این آمارها نشان می 

 .باشد

های شاخص ادراک فساد مانند حق اظهار نظر شهروندان، ثبات وی یادآور شد: در برخی از زیرمجموعه

 .نیز وضعیت مناسبی نداشتیم ... قررات، کنترل فساد وسیاسی و فقدان خشونت، کیفیت م

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران درباره راهکارهایی که می تواند به کاهش فساد کمک کند نیز یادآور 

شد: در درجه اول باید به ادبیات مشترک در برابر فساد برسیم و بدانیم چه چیزهایی مصداق واقعی فساد 

 .است

است، در مرحله بعد از آنکه همه در زمینه برخورد با فساد به اجماع رسیدند باید با این موضوع وی معتقد  

 .ها نشان داده تساهل و تسامح با فساد پاسخگو نیستبه شیوه قاطع برخورد کرد و بررسی

د: بسیاری ریزی دقیق در این زمینه دانست و تاکید کروی یکی دیگر از ملزومات برخورد با فساد را برنامه 

از کشورهایی که درگیر فسادهای زیاد بوده با این راهکارها توانستند اقتصاد خود را از فساد نجات دهند که 

 .توان به کشور چین اشاره کرداز نمونه آنها می



 

کاشفی اضافه کرد: یکی از مهمترین راهکارهایی که در کشورهای مختلف دنیا برای مقابله با فساد اجرا 

 فساد هرگونه مشاهده صورت در و هستند کار پای مردم روش این در که است "زنی سوت" روش نیز  شده

 .کندمی حمایت آنها از که شده گرفته نظر در ای گونه به نیز قوانین و دهندمی گزارش را آن

به گفته کاشفی این امر هم هزینه ها را کاهش می دهد و هم روابط سخت و شکننده که حاصل فعالیت  

 .کندهای نظارتی است را ایجاد نمیدستگاه

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه این طرح در برخی از کشورهای دنیا از جمله آمریکا اجرا  

شده و تجربیات موفقی دارد، تاکید کرد: در این کشور ها بخشی از درآمد حاصله به خود افرادی که فساد را 

 .صاص می یابداند اختگزارش داده

کاشفی همچنین بر لزوم تقویت سرمایه های اجتماعی برای مقابله بیشتر با فساد نیز تاکید کرد و افزود:  

ترین مشکالت ما کاهش سرمایه های اجتماعی در کشور است و تا زمانی که این متاسفانه یکی از مهم

 .جاد کنیمتوانیم اصالحات قوی را ایسرمایه اجتماعی را تقویت نکنیم نمی

 ناامیدی از آینده از مهمترین دالیل بروز فساد

اهلل احمدیان استاد علوم سیاسی دانشگاه رازی نیز با ارائه تعریفی از فساد، گفت: فساد به معنای قدرت

 مجموعه این از  خصوصی کردن منابع عمومی برای مصارف و منفعت شخصی است که اختالس نیز جزیی

 .رودمی شمار به فساد

شود، یادآوری کرد: البته در وی با بیان اینکه این نوع فساد معموال در اموال منقول مانند پول دیده می

 .اموال غیرمنقول مانند امالک نیز بروز فساد را داریم

های مختلف اقتصادی، سیاسی، این کارشناس مسائل سیاسی بررسی بروز فساد را نیازمند تحلیلی از رشته

ای که بتواند برای این موضوع به ما کمک ت و عنوان کرد: شاید بهترین دانش بین رشتهحقوقی و ... دانس

 .کند، بهره گیری از اقتصاد سیاسی است

احمدیان به بیان چند نکته اساسی درباه اختالس پرداخت و گفت: فساد مالی عمدتا در جوامع در حال 

کنند، یعنی المللی دنبال میا به شکل بینشود و کشورهای پیشرفته معموال اختالس رتوسعه دیده می

 .کنند و در بعد داخلی کمتر فساد داردازمنابع کشورهای در حال توسعه برای مقاصد خود استفاده می

شود و ما ادواری را در کشور وی ادامه داد: نکته دیگر درباه فساد مالی این است که به ساختارها مربوط نمی

 .ای موجود، میزان فساد بسیار پایین بوده استداشتیم که با همین ساختاره



 

توان گفت اگر ها هم در بروز فساد موثر است، اما نمیاین استاد علوم سیاسی معتقد است اگرچه تحریم

 .شدیمتحریم نبودیم دچار فساد نمی

انست که احمدیان همچنین بروز فساد در یک جامعه را بیانگر زوال نهادهای اقتصادی، اجتماعی و نظارتی د

 .شود به جای نهادها، افراد فرصت عرض اندام پیدا کنندباعث می

وی اظهار کرد: از سوی دیگر بروز فساد تا حدودی محصول فقدان چشم انداز هم هست، زیرا وقتی که فرد 

 .کندنسبت به آینده خود ناامید است از کمترین فرصت برای بهبود وضعیت خود استفاده می

 منابع که زمان هر  سیاسی از ارتباط قابل توجه فساد با درآمدهای نفتی هم یاد کرد و گفت:این استاد علوم 

دادی بدون زحمت خدا منابع از عظیمی حجم چون است، کرده پیدا رشد هم فساد رفته باال کشور در نفتی

 .شودرسد و مدیریت صحیحی نیز برای استفاده از آن اعمال نمیبه دست می

است شرایط کنونی تحریم نفتی فرصت خوبی است که از این درآمدهای فسادزا فاصله احمدیان معتقد 

 .بگیریم

وی در ادامه از یک ضعف تاریخی در کشور که در بروز فساد مالی اثرگذار است نیز یاد کرد و گفت: ما از 

قتصاد دالل صفت داری ملی مستقل از اقتصاد دولتی نداشتیم و این امر فرصت بروز اگذشته تاکنون سرمایه

 .کندرا فراهم می

 .کن نخواهد شداین استاد علوم سیاسی اضافه کرد: تا زمانی که شرایط به این گونه است فساد ریشه

یکی از مهمترین  "سوت زنی"احمدیان درباره راهکارهای مقابله با فساد نیز عنوان کرد: استفاده از سیستم 

 .ر به دست مردم و گزارش فسادها از سوی مردم استاین راهکارها است که شاکله آن سپردن کا

 .وی وجود حکمرانی خوب، شفاف و پاسخگویی را نیز از دیگر راهکارهای کاهش فساد دانست

 .تواند در این زمینه موثر باشدالمللی نیز میبه گفته این استاد دانشگاه گاهی استفاده از برخی نهادهای بین

 ضعف قانونی داریم

قوقدان نیز به عنوان کارشناس دیگر حاضر در این نشست فساد را استفاده از اموال دولتی شهاب تجری ح

اش به امانت است و این دانست که نزد یک کارمند دولت، یا قوه قضاییه یا مقننه به واسطه وظیفه کاری

 .کنداموال را به نفع خود تصاحب می



 

د کرد و گفت: اقتصاد دولتی یکی از مهمترین این وی از چند عامل مهم و اثرگذار در بروز فساد هم یا

عوامل است، زیرا وقتی حجم عظیم اقتصاد در اختیار دولت باشد، هم کنترل دولت بر آن سخت خواهد بود 

 .شودو هم باعث ایجاد رانت می

به گفته این حقوقدان، متاسفانه در کشور ما اقتصاد بخش خصوصی نحیف است و همین عدم مشارکت 

 .زندردم به تشدید فساد دامن میقوی م

 .زندتجری اظهار کرد: به عاله عدم وجود شفافیت خصوصا در اقتصاد دولتی نیز به این امر دامن می

ها را به خود اختصاص وی از نبود قوانین مناسب خصوصا در عرصه بانکداری که بخش زیادی از اختالس

 چندانی تاثیر که شودمی پرداخته قوانینی به  جلس نیز گاهیدهد نیز یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه در ممی

 .شودمی گذاشته زمان کمتر مهم قانونی خالهای این رفع برای و ندارد مردم زندگی در هم

هایی که در بعد نظارتی داریم تاکید کرد و ها و استفاده از ظرفیتاین حقوقدان بر لزوم افزایش نظارت

 .از بعد حکومتی و هم از بعد همگانی باید تشدید شودها هم افزود: این نظارت

وی اضافه کرد: متاسفانه از ابزارهایی که داریم مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز خوب استفاده 

 .نکرده ایم و به نظارت همگانی نیز اجازه رشد چندانی داده نشده است

 .فساد اثرگذار دانستتجری تضعیف اخالقیات بین مردم را نیز بر افزایش 

 ها غافل نشویماز نقش رسانه

غالمرضا نوری عال مدیر مسئول روزنامه نقد حال نیز که میزبان این میزگرد بود، گفت: باید در زمینه 

 .های مختلف خصوصا در حوزه اقتصادی داریم به ادبیات مشترک برسیممشکالتی که در بخش

ها را به استا دانست و عنوان کرد: بنا داریم این سلسله نشستهایی را در همین روی برپایی چنین نشست

 .صورت مستمر برگزار کنیم

ها نیز در کمک به حل مشکالت اقتصادی از جمله فسادهالی مالی های از نقش مهم رسانهاین فعال رسانه

 .یاد کرد

 

 شود صنفی مشاغل شهرک ۴ حداقل صاحب تواندمی کرمانشاه:استان بازرگانی اتاق رئیس



 

تواند حداقل چهار شهرک صنفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه میایسنا/کرمانشاه 

  .داران، نعمیرکاران و شهرک سنگ داشته باشدفلزکاران، کامیون

کیوان کاشفی در جلسه پنجاه و پنجم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که برگزار شد، با اشاره 

آباد، افزود: این شهرک نیز بسیار قدیمی است و اگرچه چ شهرک صنفی در کرمانشاه بجز دیزلبه نبود هی

اکنون جزیی از شهر شده، اما در گذشته با وجود این شهرک هیچ خبری از مکانیکی و پنچرگیری در داخل 

 .شهر نبود

د، که عالوه بر تواند صاحب حداقل چهار شهرک صنفی باشوی معتقد است، کرمانشاه اکنون نیز می

 .داران، شهرک سنگ، تعمیرکاران و فلزکاران را شامل شودکامیون

داران کرمانشاه به خارج از رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: چند وقت است انتقال کامیون

برای ای اندازی شهرک صنفی برای آنها مطرح شده و امید داشتیم جابجایی این صنف مقدمهشهر و راه

 .انتقال سایر مشاغل فنی به خارج از شهر باشد

داران به خارج از شهر بحث زمین آن است که هنوز نهایی به گفته کاشفی، مشکل کنونی انتقال کامیون

نشده و اگر قرار باشد با زمینی که در شهرک صنعتی زاگرس برای این منظور پیشنهاد شده موافقت نشود، 

 .برویم دیگری هایگزینه سراغ  نیم وباید این محل را مختومه ک

داران نیز از وضعیت کنونی و ترافیکی که با آن مواجهند کالفه وی اظهار کرد: در حال حاضر خودکامیون

 .شده و خواستار جابجایی هستند

 برخی برندهای فرش کرمانشاه رو به اضمحالل است

تواند تان هم یاد کرد و با بیان اینکه فرش میرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه از پتانسیل فرش اس

یکی از مراکز اشتغالزایی استان باشد، یادآور شد: متاسفانه فرش کرمانشاه طی یکی، دو دهه اخیر مورد 

توجهی قرار گرفته و برخی از برندهای فرش کرمانشاه که در گذشته در بازارهای جهانی به فروش بی

 .رفت، رو به اضمحالل استمی

های منطقه از جمله ایالم و کردستان در صنعت فرش کاشفی افزود: این در حالی است که برخی از استان

 .خوب کار کرده اند و ما هیچ چیزی کمتر از آنها نداریم

 فرش برند آینده سال دو تا یک مدت ظرف توانیممی باشیم داشته درستی  ریزیوی معتقد است، اگر برنامه

 .دازیمجابین را کرمانشاه



 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از مهمترین مشکالت صنعت فرش استان هم یاد کرد و نبود یک 

 .تشکل واحد و قدرتمند بخش خصوصی را از مهمترین این مشکالت دانست

 .کاشفی گفت: به عالوه تعدد متولیان نیز مشکل دیگر صنعت فرش استان است

 .های مختلف شدعاتی از زنجیره فرش استان در بخشوی همچنین خواستار تشکیل بانک اطال

داران کرمانشاه نزدیک به در ادامه رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق اصناف کرمانشاه نیز با بیان اینکه کامیون

واحد دارای مجوز داریم که همه آنها به صورت  ۸0سه سال است برای جابجایی اعالم آمادگی کردند، افزود: 

 .ابجایی خود را اعالم کردندرسمی درخواست ج

توانیم داران است، میوی گفت: از آنجایی که هدف از جابجایی این واحدها گسترش تعداد واحدهای کامیون

واحد برای جابجایی به محل  150واحدهای بدون مجوز را نیز برای این منظور ترغیب کنیم و در نهایت 

 .جدید پای کار باشند و تعهد محضری بدهند

گیرد که قیمت زمین برای واحدهای صنفی همان نی با بیان اینکه این جابجایی در شرایطی صورت میساسا

داران از شهر خارج شوند، چندین رسته هزار تومان مصوب شده تعیین شود، تاکید کرد: اگر کامیون 35

 .ندروها و ... نیز با آنها به خارج از شهر میصنفی دیگر شامل تعمیرکاران، پنچرگیری

 

 گیرندمی گارد کرمانشاه فرش صنعت مالی تامین برابر در هابانك:استان صمت سازمان رئیس

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به اینکه زنجیره فرش کرمانشاه فقط در 

ها در متاسفانه بانک میلیارد تومان ارزش افزوده داشته باشد، گفت: ۸0تا  70تواند همان چند حلقه اول می

  .گیرندبرابر پرداخت تسهیالت به صنعت فرش گارد می

دی( شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه در سال  14محسن دارابی در جلسه امروز )

هزار  30هزار مترمربع فرش دستباف در استان تولید شده، عنوان کرد: هم اکنون  110جاری نزدیک به 

 .عال در زمینه فرش داریمبافنده ف

هزار  30دهند، یادآور شد: از این درصد بافندگان فرش را زنان تشکیل تشکیل می ۹0وی با بیان اینکه 

بافنده فقط هشت هزار نفر بیمه دارند و این در حالی است که در گذشته تعداد قالیبافان بیمه شده استان 

 .هزار نفر بود که ریزش داشته است 14حدود 



 

س سازمان صمت استان کرمانشاه از بیمه به عنوان یکی از مهمترین مشکالت بافندگان فرش استان یاد رئی

 .کرد و ادامه داد: درخواست داریم سهمیه دو هزار نفری برای بیمه قالیبافان کرمانشاه در نظر گرفته شود

 باید و  شودفروش را شامل میدارابی همچنین از فرش به عنوان یک زنجیره یاد کرد که از پشم تا بازار و 

 که داریم را سال در پشم تن هزار سه تولید ظرفیت کرمانشاه استان در: افزود و دید را آن هایبخش همه

 .رودمی استان دست از آن افزوده ارزش اکنون

خاطرنشان شود، وی با بیان اینکه این پشم کیلویی حدود پنج تا شش هزار تومان از دامدار خریداری می

 .هزار تومان قیمت دارد 70تا  60شود، کیلویی کرد: همین پشم وقتی تبدیل به نخ رنگرزی می

های مختلف زنجیره فرش رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه معتقد است، اگر بتوانیم خالیی که در بخش

سورتینگ، نخ ریسی  استان وجود دارد را تکمیل کنیم، در همین چند زنجیره اول شامل جمع آوری پشم،

 .میلیارد تومان ارزش افزوده عاید استان خواهد شد ۸0تا  70و ... حدود 

دارابی همچنین بر لزوم تغییر رویه ریسندگی استان از شیوه سنتی کنونی هم تاکید و افزود: برای حوزه 

 .گذار پای کار هستندریسندگی و رنگرزی چند سرمایه

ا از صنعت فرش استان هم شد و گفت: به واسطه آنچه در گذشته رخ هوی خواستار حمایت بیشتر بانک

 .گیرندها در برابر تامین مالی صنعت فرش استان گارد میداده، اکنون بانک

رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه صنعت فرش استان اگر حمایت شود اشتغالزایی و درآمد 

 .درصد برای بافندگان سود دارد 50امروز یک فرش دستباف تا قابل توجهی به همراه دارد، افزود: 

 

 آنها برای را قانونی مجوزهای باشند، شهر از خروج به مایل دارانکامیون :کرمانشاه استاندار

 گیریممی

داران تمایل به خروج از شهر داشته باشند، مجوزهای قانونی الزم استاندار کرمانشاه گفت: اگر صنف کامیون

  .گیریمبرای آنها میرا 

دی( برگزار شد با  14هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که امروز )

گذرد، ها از طرح آن میداران کرمانشاه به شهرک صنعتی زاگرس که مدتاشاره به موضوع انتقال کامیون

هایی دارد و ابتدا باید برای آنها هزینهاظهار کرد: حقیقیت آن است که انتقال این صنف به خارج از شهر 

 .مطمئن شویم که واقعا حاضر به خروج از شهر هستند، یا نه



 

های وی با اشاره به اینکه برای انتقال این صنف به شهرک صنعتی موافقت اولیه از سوی سازمان شهرک

ئن باشیم، مجوزهای داران مطمصنعتی کشور حاصل نشده، عنوان کرد: اگر از قطعی بودن تصمیم کامیون

 .گیریم و آنها را متقاعد خواهیم کردالزم را از دولت و وزیر می

داران تعهدی ترجیحا محضری بدهند که ظرف مدت بازوند اظهار کرد: برای این منظور الزم است کامیون

 .دهندانجام می  شش ماه تا یکسال ساخت و ساز محل جدید و جابجایی را

فعلی که در شهرک صنعتی زاگرس برای این منظور پیشنهاد شده را بهترین گزینه  استاندار کرمانشاه محل

توانیم به توافق دانست و خاطرنشان کرد: محل دیگری بجز این منطقه نداریم و درباره محل جدید نیز نمی

 .برسیم

داران یونبازوند معتقد است، شهرداری هم زمین و امکانات مناسب ندارد که آن را در اختیار صنف کام

 .بگذارد

وی دسترسی به بندرخشک، راه آهن، آزادراه و ... را از مزایای محل در نظر گرفته شده دانست و عنوان 

داران در شهر، چیزی نزدیک به هزار میلیارد تومان اثرگذاری در منطقه کرد: خالی شدن محل فعلی کامیون

 .اص دادتوان آن را برای کارهای دیگری اختصخواهد داشت که می

استاندار کرمانشاه مشارکت خود واحدهای صنفی برای این جابجایی را نیز ضروری دانست و افزود: موضوع 

ساماندهی مشاغل مزاحم شهری را به هیچ عنوان نباید امنیتی کرد و تا خود آنها تمایل نداشته باشند موفق 

 .شویمبه جابجایی نمی

ف محل فعلی این اصناف که قرار است درآینده چه کاربری برای بازوند تاکید کرد: حتی برای تعیین تکلی

 .آن تعریف شود نیز باید از آنها نظرخواهی کرد

 کارهای خوبی برای فرش کرمانشاه انجام دادیم

وی در ادامه از پتانسیل خوب فرش استان کرمانشاه و ظرفیت قابل توجه اشتغالزایی آن نیز یاد کرد و گفت: 

را در زمینه زنجیره فرش استان آغاز کردیم، اما از اینکه بخش خصوصی نیز روی این  اگرچه کارهای خوبی

 .صنعت حساس شده خرسندیم

استاندار کرمانشاه مهمترین موضوع درباره فرش استان را توجه به بازاریابی و فروش آن دانست و خاطرنشان 

به عالوه امکان بازپرداخت تسهیالت  کرد: اگر فرش فروخته نشود سرمایه در گردش آنها برنخواهد گشت و

 .بانکی که احیانا اخذ کرده باشند را نیز به صورت ماهیانه ندارند



 

ها برای پرداخت تسهیالت و تامین سرمایه در گردش صنعت گری بانکبازوند همچنین خواستار تسهیل

هایی که دارند گیریختکنیم، اما تقاضا داریم از سها را درک میفرش استان شد و افزود: شرایط بانک

 .عدول کنند

وی همچنین از احداث یک اتاق کارگاه مانند در خانه افرادی که به صورت مشاغل خانگی بافت فرش را 

بافند زندگی، پخت و پز و ای که فرش میدهند استقبال کرد و گفت: این افراد در همان خانهانجام می

 .کن است سالمت آنها با این روند به خطر بیفتددهند و ممپرورش کودکانشان را هم انجام می

میلیون  12توان کمک بنیاد مسکن را جلب کرد تا بتوانیم تسهیالت استاندار کرمانشاه اضافه کرد: می

 .تومانی به آنها پرداخت کنیم که مشوقی برای بافندگان فرش استان باشد

 .بازوند همچنین بر لزوم حل مشکل بیمه قالیبافان تاکید کرد

 

 بردار از سامانه گرمسیری استبخش خصوصی بهترین بهره :رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه

تواند رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه معتقد است، بخش خصوصی می

  .بردار از سامانه گرمسیری باشدبهترین بهره

مانشاه که با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی کیوان کاشفی در جلسه اقتصاد مقاومتی استان کر

برگزار شد، با اشاره به هزینه میلیاردی که برای اجرای سامانه گرمسیری در استان کرمانشاه انجام شده، 

برداری از آن است که باید افزود: یکی از اساسی و حیاتی ترین مباحث در زمینه سامانه گرمسیری نظام بهره

 .خص شودشکل و چارچوب آن مش

وی خواستار مشخص شدن یک سازمان برای برای بهره برداری از سامانه گرمسیری شد و یادآوری کرد:  

این سازمان باید مشخص کند الگوی بهره برداری از این پروژه به چه شکل است و در این الگوی بهره 

 مشخص...  و تبدیلی صنایع خصوصی، بخش جایگاه  برداری باید مباحثی مانند حق آبه، جایگاه کشاورزان،

 .شود

کاشفی با اشاره به بررسی که طی دوسال اخیر در اتاق بازرگانی ایران درباره نحوه مشارکت بخش خصوصی  

بردار خوبی برای این تواند بهرهدر سامانه گرمسیری انجام شده، گفت: به نظر می رسد بخش خصوصی می

 .گذاری عظیم باشدسرمایه



 

توانند در حوزه بهره برداری چندان موفق باشند چون بخش ارت نیرو و آب نیرو نمیوی معتقد است، وز 

 .دولتی هستند

 .بیژن کلهری استاد دانشگاه هم در این نشست خواستار تعیین هرچه زودتر مجری طرح گرمسیری شد 

ده، عنوان کرد: سه گذاری چند هزار میلیارد تومانی که در سامانه گرمسیری انجام شوی با اشاره به سرمایه 

 .برداری از آنها مشخص شودهزار پروژه در زیر مجموعه این سامانه تعریف شده است که باید مجری بهره

برومند چهارآیین از دیگر فعاالن بخش کشاورزی استان کرمانشاه نیز از عدم ثبات سیاست های صادراتی  

ی است که حمایت همه جانبه از صادرات برخی از محصوالت کشاورزی انتقاد کرد و گفت: این در حال

 .همواره مورد تاکید بوده است

وی یادآور شد: در سال جاری شاهد ممنوعیت و رفع ممنوعیت های متعدد محصوالت کشاورزی بودیم که  

 .توان به مرغ اشاره کردترین آنها میاز مهم

تومانی تهیه  4200 ارز با که دش کشاورزی های نهاده توزیع  چهارآیین همچنین خواستار شفاف سازی 

 .شده اند

پذیر مهم از جمله ذوالنوریان از دیگر صاحب نظران کشاورزی استان نیز با اشاره به چند محصول ریسک

باید برای هر یک از این محصوالت تشکل های  :سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و سیر، اظهار کرد

 .تخصصی و بخش خصوصی راه اندازی کنیم

تواند کشاورزان را از سردرگمی نجات دهد و برنامه کشت اصولی و عتقد است، وجود این تشکل ها میوی م 

  متناسب با تقاضا برای آنها در نظر بگیرد

به گفته ذوالنوریان حمایت، آموزش، کمک به بازاریابی، ایجاد زنجیره ارزش و ... از دیگر کارهایی است که  

 .ش کشاورزی انجام دهنداین تشکل ها می تواند برای بخ

 

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 شودمی گرفته سر از فردا یا امروز "سومار"مرز از کاال تبادل

به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، مبادالت کاال از مرز سومار بعد از چند ماه وقفه، امروز یا فردا 

  .از سر گرفته خواهد شد



 

و گو با ایسنا، با اشاره به تعطیلی چند ماهه مرز سومار، اظهار کرد: این تعطیلی به کیوان کاشفی در گفت 

های ها و کم و کاستیجویی طرف عراقی از نوع عملکرد این مرز و فراهم نبودن برخی زیرساختدلیل بهانه

 .مرز رخ داد

صورت گرفت و همزمان با  های فراوانی برای بازگشایی این مرزوی اظهار کرد: طی چند ماه اخیر پیگیری

 .ها، بخشی از مشکالت زیرساختی آن نیز مرتفع شدپیگیری

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه از قبل هم قرار بود مبادالت کاال از مرز سومار بعد از 

رز سومار فراهم تعطیالت کریسمس از سر گرفته شود، عنوان کرد: طی امروز و فردا امکان مبادله کاال از م

 .خواهد شد

های قابل توجه مرز سومار و صادرات یک میلیارد دالری آن در سال گذشته هم یاد کرد کاشفی از ظرفیت

که تقریبا معادل صادرات از مرز قدیمی پرویزخان بوده و ادامه داد: این میزان صادرات در شرایطی انجام 

 .تشد که جاده دسترسی مرز سومار وضعیت خوبی نداش

های های مرز سومار، توانستیم برای رسمی شدن آن پیگیریوی خاطرنشان کرد: با تکیه به همین پتانسیل

 .های مربوطه خصوصا در تهران انجام دهیمالزم را در تمام جلسات و کارگروه

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، به محض آنکه رسمی شدن مرز سومار از سمت هر دو 

ها، گمرک و... باید در این مرز ها از جمله حمل و نقل و پایانهکشور به رسمیت شناخته شود، برخی دستگاه

 .مستقر شوند و وضعیت آن نیز از بازارچه به مرز رسمی تغییر پیدا کند

و ... کاشفی از آینده خوب این مرز هم یاد کرد که به لحاظ شرایط استراتژیک مکانی، فاصله کوتاه با بغداد 

 .های صادرات به عراق تبدیل شودتواند به یکی از قطبمی

وی معتقد است، مرز سومار همچنین در زمان رسمی شدن پتانسیل خوبی هم برای تردد مسافر خصوصا در 

 .شودایامی که پیک سفر به عراق را داریم خواهد داشت و گذرگاهی برای تردد زوار می

شاه با بیان اینکه میزان صادرات از این مرز در آینده به شرایط اقتصادی دو رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان

تواند از پرویزخان که یکی از مرزهای فعال و قدیمی کشور بستگی دارد، عنوان کرد: به نظر ما این مرز می

 .در زمینه تبادل تجاری با عراق است نیز پیشی بگیرد

این مرز به صورت مستمر ادامه پیدا کند و دیگر شاهد کاشفی همچنین ابرازامیدواری کرد، فعالیت 

 .مشکالت تعطیلی در مرز سومار نباشیم
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 به حل مشکالت قضایی واحدهای تولیدی استان امیدواریم 

دادگستری استان برای کمك به رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به رویکرد تعاملی که 

بخش تولید در پیش گرفته، گفت: امیدواریم با این روند بخش قابل توجهی از مشکالت واحدهای 

  .تولیدی و صنعتی استان مرتفع شود

ای که به منظور بررسی مشکالت تعدادی از در جلسه اتاق بازرگانی کرمانشاه ، کیوان کاشفی رییس

واحدهای تولیدی استان در دفتر رئیس کل دادگستری برگزار شد، گفت: در دوره جدید دادگستری استان 

 .بعد از مدتی وقفه شاهد تعامل و رویکرد خوبی نسبت به بخش تولید استان هستیم

 

نشاه حساسیت خوبی نسبت به وضعیت تولید و اشتغال او ادامه داد: خوشبختانه رئیس کل دادگستری کرما

کنیم از این فرصت ایجاد شده برای رفع مشکالت واحدهای تولیدی استفاده استان دارند و ما نیز تالش می

 .کنیم

 

به گفته کاشفی، پیرو جلسه عمومی که با حضور رئیس کل دادگستری در اتاق کرمانشاه برگزار شد به تمام 

و تولیدی استان اعالم شده مشکالت قضایی خود را با اتاق بازرگانی منعکس کنند تا مورد واحدهای صنعتی 

  .بررسی قرار گیرد

 

کاری رئیس اتاق کرمانشاه یادآور شد: تمام مشکالت و پیشنهادات را قبل از طرح در جلسات پخته و چکش

 .کنیم تا به نتیجه بهتری برسیممی

 

داده با برگزاری چنین جلساتی بخش قابل توجهی از مشکالت قضایی حوزه  او با بیان اینکه تجربیات نشان

شود، ادامه داد: متاسفانه در ستاد تسهیل موفقیت چشمگیری نداریم و بسیاری از مصوبات تولید مرتفع می

 .مانداین ستاد روی زمین می

 

استان تاکید کرد و در جریان زاده بر لزوم رفع مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی در ادامه پرویز توسلی



 

 .این مشکالت قرار گرفت

 .گفتنی است در این جلسه مشکل هفت بنگاه اقتصادی استان مطرح و بررسی شد
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 بیست و سومین سالروز ملی صادرات در حال برگزاریست 

صیص رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه گفت: برای روند صعودی صادرات صادرات نیازمند تخ

  .های صادراتی هستیممشوق

کرمانشاه  کشاورزی محصوالت،کاشفی رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه گفت : صادرات برخی  

 . ساماندهی می شود

 .او گفت : سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یک وطن پرست واقعی بود

 .رفته استکاشفی افزود : صادرات کشور طی سال گذشته علی رغم سختی ها به سمت تثبی 

او افزود : صادرکنندگان همت زیادی برای برگشت ارز به کشور داشته اند و ژنرال های جنگ اقتصادی 

 .هستند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت: صادرکنندگان کاال به دلیل موانع ایجادشده 

 .ها در تنگنا هستندپیش روی آن

سال گذشته صادرکنندگان  2امروز کشور مدیون صادرکنندگان است، افزود: در  کیوان کاشفی با بیان اینکه

 .ای تالش کردند که ما امروز در کشور کمبود ارز را شاهد نیستیمبه گونه

او با بیان اینکه سال گذشته سال سختی برای صادرات جمهوری اسالمی ایران بود، افزود: سال قبل در 

 .وده صادرکنندگان را منوط به تصفیه حساب خود کردقانون بودجه، معافیت ارزش افز

ماه سپری شده از سال جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت  ۹کاشفی گفت: سه هزار میلیارد تومان در 

 .میلیارد تومان آن به صادرکنندگان برگشت خورده است 230شده است که تنها 



 

کند که این باقی پول به صادرکنندگان کارشکنی میاو افزود: سازمان مالیاتی کشور برای بازگرداندن 

 .موضوع برای ما مشکل ساز شده است

های صادراتی را زدیم، اما تنبیههای صادراتی حرف میرییس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: ما قبال از مشوق

 بینیمدر کشور می

کار نکند کار به جایی نخواهیم برد؛ های آن کاشفی افزود: صادرات یک فرایند است که اگر یکی از زنجیره

 .ها در مسیر صادرات مشکل آفرین شده استنظریها و تنگامروز کارشکنی

ها به شکلی فراهم کنیم که او گفت: کرمانشاه شهری صادراتی است از این رو باید شرایط را در مرز

 .صادرکنندگان به خوبی بتوانند از آن استفاده کنند
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 ها ها و دستگاهود ارتباطات بین نهادکمب

های مفقوده اقتصاد استان رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی کرمانشاه گفت : یکی از حلقه

  .ها استهای خارجیالمللی و رفت وآمدهای بینها با انجمنها و دستگاهکمبود ارتباطات بین نهاد

بینیم که در نعت، معدن و کشاورزی کرمانشاه گفت : کمتر می،کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی، ص

های سطح باال در حوزه ریزی شود و حتی برخی از انجمنبرنامه بین المللیهای رویداداستان کرمانشاه 

 .ها در استان استفاده کنندهای نظام مهندسی و پزشکی از حضور خارجیها، انجمنآموزشی، دانشگاه

ع حتی در حوزه فرهنگی و هنری هم قابل توجه است و کمتر شاهد حضور هنرمندان او گفت : این موضو

 .خارجی در کرمانشاه هستیم

های اتاق ها در استان بیشتر به فعالیترییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه حضور خارجی

ود، گفت: این تعامالت نیز بیشتر در شگیرد، محدود میبازرگانی و اقداماتی که از سوی این تشکل انجام می

 .چارچوب روابط اقتصادی و تجاری است

کاشفی گفت: با توجه به مرزی بودن استان و سابقه تجاری که کرمانشاه از دیرباز در مسیر جاده ابریشم 

 .شودالمللی بیشتر احساس میداشته خالء نداشتن تعامالت بین



 

دهد، افزود: متاسفانه المللی در خواهرخواندگی نیز خود را نشان مییناو با بیان اینکه نداشتن این تعامالت ب

های جهان کرمانشاه باوجود اینکه یک شهر قدیمی و اکنون نیز کالنشهر است، اما با هیچ کدام از شهر

 .خواهرخواندگی ندارد

هایی از جمله شهررییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: اقداماتی برای خواهرخواندگی کرمانشاه با 

ازمیر و قاضی انتپ ترکیه، اربیل عراق و شهری از روسیه انجام شده، اما هیچ کدام از این اقدامات به نتیجه 

 .نرسیده است

برای خواهر خواندگی ابتدا  :ها دانست و گفتکاشفی، وظیفه اصلی خواهرخواندگی را مربوط به شهرداری

و بعد ذیل خواهرخواندگی روابط اقتصادی، علمی، فرهنگی و هنری با نامه امضا کنند شهرداران باید تفاهم

 .های مرتبط تشکیل شودهمکاری دستگاه

هایی است که دفتر نمایندگی وزارت خارجه فعال دارد، اما متاسفانه او گفت: کرمانشاه از جمله استان

 .ی از آن بیرون نیاوردیمتاکنون از ظرفیت این دفتر آنطور که باید استفاده نکردیم و خروجی مناسب

تواند کرمانشاه را از این وضعیت خارج کند و هایی که میرییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به راهکار

المللی استان را افزایش دهد، افزود: برای حل این موضوع اتاق بازرگانی پیشنهاد تشکیل کمیته تعامالت بین

 .یه داده استروابط خارجی استان کرمانشاه را ارا

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران،گفت: پروپوزال این کمیته تهیه شده و پیشنهاد شده تعدادی از  

های امنیتی و همچنین به ها از جمله استانداری، دفتر وزارت خارجه، اتاق بازرگانی، یکی از دستگاهدستگاه

 .ادی نیز عضو این کمیته باشندهای فرهنگی، گردشگری و اقتصفراخور مباحث سایر دستگاه

تواند چارچوب روابط ارتباطات خارجی را برای استان ترسیم کند و همچنین کاشفی گفت: این کمیته می

 .المللی در کرمانشاه انجام دهدهای بینهای بین دستگاهی را برای برگزاری رویدادهماهنگی

های حضور بیشتر گردشگران با همکاری دستگاه های این کمیته را فراهم کردن شرایطاو از دیگر کارکرد

هایی که شود که خارجیمربوطه در استان دانست و افزود: به عالوه با فعالیت این کمیته فضایی ایجاد می

 .شوند از کرمانشاه نیز بازدید داشته باشدوارد ایران می

نفس استان، شناساندن کرمانشاه به رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: نتیجه این کار افزایش اعتماد به 

ها و صنایع گذاری در استان، رونق گردشگری و همچنین به روز شدن سیستمها، توسعه سرمایهخارجی

 .های مثبت خاص خود را داردخواهد بود و بعالوه در حوزه فرهنگی نیز پیامد



 

داده شده، اما پاسخی در این کاشفی با بیان اینکه پیشنهاد تشکیل این کمیته به مدیریت ارشد استان 

زمینه دریافت نشده است، گفت: تقاضای اول ما این است که این کمیته هرچه زودتر تعیین تکلیف شود تا 

 .بتوانیم مسیر را برای روابط خارجی گسترده و قوی در استان باز کنیم

های به دنبال آن همکاری تواناو بر لزوم توجه به مسئله خواهرخواندگی در استان نیز تاکید کرد که می

 .اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را نیز شکل داد

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه همچنین خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت دفتر وزارت امور خارجه در 

 استان شد

ها و برپایی رویداد او گفت: اگر به همه این موارد توجه کنیم کرمانشاه از این انزوا خارج خواهد شد و شاهد

های مثبت آن به سمت استان شویم که پیامدها در کرمانشاه میهای بین المللی و حضور خارجیفعالیت

 . شودسرازیر می
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 ای جایگاه کرمانشاه در شاخص بهبود فضای کسب و کار پله 9ارتقای 

ای جایگاه استان در شاخص بهبود فضای کسب و کار در پاییز پله ۹رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از ارتقای 

  .امسال نسبت به فصل تابستان خبر داد

که انجام شده، استان  پایشی آخرینکیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت : بر اساس 

کشور قرار گرفته  در جایگاه هفدهم شاخص بهبود فضای کسب و کار 6.04کرمانشاه در فصل پاییز با عدد 

 .است

 6.23، گفت : فصل تابستان با عدد (ای جایگاه استان نسبت به فصل قبل )تابستانپله ۹او با اشاره به ارتقا 

 .کشور بودیم 27کشور و در فصل بهار نیز رتبه  2۸در جایگاه 

عنوان عامل برهم کاشفی مهمترین مانعی که فعاالن اقتصادی چه در استان کرمانشاه و چه در کشور به 

بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و زننده فضای کسب و کار از آن یاد کردند را غیرقابل پیش

ها در واردات حادث محصوالت اعالم کرد که به دلیل بی ثباتی چند وقت اخیر نرخ ارز و برخی محدودیت

 .شده است



 

های اجرایی ناظر بر فضای کسب و کار که همان رویهها، قوانین، مقررات و او افزود: بی ثباتی در سیاست

ها نیز عوامل دوم و سوم الساعه است و همچنین دشواری در تامین مالی از سوی بانکهای خلقبخشنامه

 .مخل فضای کسب و کار است که فعاالن اقتصادی از آن گالیه دارند

ای ها، برداشت سلیقهغیرمنصفانه شرکت عضو هیات رئیسه اتاق ایران،گفت: وجود انحصار و رانت، رقابت 

های ناعادالنه مالیات از دیگر عواملی است که در پاییز امسال بر نامناسب ها و رویهها و نهادمامورین دستگاه

 .بودن فضای کسب و کار تاثیر داشته است

لست شورای او بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه را حاصل برخی از اقدامات، برپایی مستمر ج

گفتگو و ستاد تسهیل دانست که باعث ایجاد حساسیت در مسئولین شده و افزود: امیدواریم با توجه به 

گذاران به استان دارد، شاهد ادامه این روند و توجه بیشتر تاثیری که فضای کسب و کار در جذب سرمایه

 .مسئولین به بهبود فضای کسب و کار باشیم

زرگانی ایران با اشاره به اینکه از سه سال قبل پایش فضای کسب و کار کشور به عضو هیات رئیسه اتاق با

ها به اتاق ایران واگذار شده، گفت: از آن زمان تا کنون وضعیت فضای کسب و کار کشور و هر یک از استان

 .شودتفکیک بررسی و اعالم می

اق ایران با دوره قبل که توسط مرکز او با اشاره به تفاوتی که شیوه پایش فضای کسب و کار از سوی ات

های اقتصادی در گذشته نظرسنجی صرفا از تشکل :شد دارد، گفتهای مجلس انجام میمطالعات و پژوهش

شد، اما اکنون این نظرسنجی به صورت مستقیم از و در هر استان فقط از هفت تا هشت تشکل انجام می

 .شودد ناخالص داخلی انجام میها از تولیفعاالن اقتصادی و بر اساس سهم آن

کاشفی گفت: به عالوه این نظر سنجی از فعاالن اقتصادی در سه حوزه اتاق بازرگانی )با سهم بیشتر(، اتاق 

 . گیردتعاون و اتاق اصناف صورت می
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 تالش کرمانشاه برای ایجاد یك اکوسیستم کارآفرینی 



 

اری کرمانشاه با اشاره به تالش استان برای ایجاد یک اکوسیستم معاون هماهنگی امور اقتصادی استاند

  .های مفقوده این اکوسیستم بحث مهارت استکارآفرینی، گفت : یکی از حلقه

حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از نبود مهارت به عنوان یکی از عوامل عدم 

 مهارتهای مختلف یاد کرد و گفت : پیامد نداشتن ر حوزهتوسعه یافتگی اقتصاد استان کرمانشاه د

 .ده شدن واحد و در نهایت رکود آن استکیفیت، زیانزیاد کار و کارگر، تولید کاالی بی فرسایش

های صنعتی و صنفی تاکید کرد و گفت : باید مراکز او بر لزوم برقراری ارتباط بین حوزه آموزش و واحد

 .صنعتی راه اندازی و تقویت کنیمهای آموزشی را در شهرک

های اقتصادی استان از جمله تولید، تجارت، گردشگری و ... مورد حاتمی گفت: آموزش باید در تمام حوزه

 .توجه قرار گیرد

او با اشاره به انتخاب هفت استان به عنوان پایلوت برای تدوین طرح سند راهبردی مهارت که کرمانشاه نیز 

 .ترین زمان ممکن پیگیری خواهیم کرد: تدوین این سند را با جدیت و در کوتاهها است، گفتجزو آن

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه،گفت: این سند نقشه راه آموزش و مهارت استان  

 .خواهد بود

صوصا در نلسون حضرتی نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه بر اهمیت توجه به موضوع آموزش و مهارت خ 

های صنعتی و مراکز دانشگاهی و فنی حوزه تولید و تجارت تاکید کرد و افزود: باید ارتباط بین واحد

 .ای را تقویت کنیمحرفه

 .های بخش خصوصی و حوزه تولید شکل بگیرداو گفت: این تعامل باید بر اساس نیاز

های مرتبط با تولید و تجارت پیشگام زمینهحضرتی گفت: اتاق بازرگانی همواره در حوزه ارائه آموزش در  

 .بوده است

فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه از پیگیری برای راه اندازی آموزشگاه کارآفرینی خانه 

 .صنعت و معدن استان خبر داد

کارآفرینی را پای کار تواند بسیاری از جوانان و عالقمندان به حوزه اندازی این آموزشگاه میاو گفت: راه

 .بیاورد

سهراب دل انگیزان مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه و رئیس دانشکده علوم اجتماعی کرمانشاه یکی از 

 .های صنعتی اعالم کردهای خال مهارت در استان را نداشتن مهارت فروش در واحدمهمترین زمینه



 

هایی که اکنون ارائه آموزش :ید کرد و افزودای تاکهای فنی و حرفهاو بر لزوم عملیاتی کردن آموزش

 .های تولیدی نیستشود متناسب با نیاز واحدمی

های حوزه ای، توجه به نیازهای فنی و حرفههای نوین آموزش، به روز شدن آموزشلزوم استفاده از روش

 . گرفت ها و ... از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرارصنعت در این آموزش
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 فضای کسب و کار مناسب را حلقه مفقوده کارآفرینی در کشور 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه فضای کسب و کار مناسب را حلقه مفقوده کارآفرینی در کشور اعالم کرد و 

  .خواهیم، باید به بخش خصوصی بها بدهیمگفت : اگر رونق کارآفرینی را می

هایی که خصوصا طی دو دهه اخیر س اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به تشدید تحریمکیوان کاشفی رئی

وری مختلف اقتصادی، مالی، بانکی، صنعتی، تجاری، بهره سطوحها در فشارشاهد آن بوده ایم، گفت : این 

 .و ... تاثیراتی در کشور داشته است

های آن انجام شد و به استحضار مقام معظم یامداو گفت : بعد از مطالعاتی که درباره این مشکالت و پ

های های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان بودیم که چارچوب برنامهرهبری رسید، شاهد ابالغ سیاست

 .بلندمدت و میان مدت اقتصادی کشور را تعیین کرده است

لی کشور و با نگاه به آینده ها بر اساس شرایط فععضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه این سیاست

های اقتصاد مقاومتی به ستون سال دوم انقالب نیز اشاراتی به آن شده، گفت: سیاست 40است و در منشور 

های اقتصادی کشور تبدیل شد و هر برنامه اقتصادی دیگری که در کشور تدوین ریزیفقراتی برای برنامه

 .ها باشدشود باید با محوریت همین سیاستمی

هایی ها و تکانههای اقتصاد مقاومتی را ایستادگی در برابر هجمهکاشفی هدف از تدوین و ابالغ سیاست

ها را به صورت توان تاثیر این فشارکنند و گفت: اگرچه نمیهای خارجی به ما وارد میدانست که دولت

 .ها را کاهش دادارتوان اثرات این فشها میدرصد مهار کرد، اما با پیروی از این سیاست 100



 

ای ها نشان داده، بگونههای اقتصاد مقاومتی تاکنون تاثیر خوب خود را در بسیاری از بخشاو گفت: سیاست

های مورد نیاز کشور وجود ها و مشکالتی که داریم، اما کمبود اساسی در کاالکه اکنون با وجود همه فشار

 .ندارد

هایی تدوین های اقتصاد مقاومتی برنامهاشاره به اینکه ذیل سیاست رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با

توان به محدودیت و شد که برای کوتاه مدت کشور بسیار مفید است، گفت: از جمله این موارد می

ها وجود دارد و این امر به رونق هایی اشاره کرد که در داخل کشور امکان تولید آنممنوعیت واردات کاال

 .ع منجر شده استتولید صنای

های اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده را توجه به حوزه او یکی از مهمترین مواردی که در سیاست

های اخیر به موضوع کارآفرینی به خوبی پرداخته شده و کارآفرینی دانست و گفت: خوشبختانه طی سال

 .فرهنگ آن نیز بین مردم جا افتاده است

بینیم که به گفت: با جا افتادن این فرهنگ، امروز کمتر کسی را در کشور می عضو هیات رئیسه اتاق ایران

 .اندازی کسب و کار جدید در هر شکل و اندازه نباشددنبال راه

کاشفی با بیان اینکه ایجاد انگیزه کارآفرینی نیازمند هموار شدن مسیر هم هست، گفت: وقتی که روند 

 .شوددر مردم ایجاد شده سرکوب میای که کارآفرینی دشوار باشد، انگیزه

امروز با قوانین و مقررات  :او حلقه مفقوده کارآفرینی در کشور را فضای کسب و کار مناسب دانست و گفت

های اقتصاد مقاومتی ها حتی با سیاستای در فضای کسب و کار مواجهیم که بسیاری از آنپیچیده

 .آل باشدط عادی و ایدههمخوانی ندارد و مربوط به زمانی است که شرای

های رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه،گفت: مشکل دیگر فضای کسب و کار، فرهنگی است که در دستگاه 

 .ها جا افتاده استاجرایی برای بازی با قوانین و سخت کردن کار

کاشفی گفت: این روند باعث شده بر اساس آمارها، شروع یک کسب و کار و میانگین زمان تاسیس یک 

های نزدیک روز تا سه ماه زمان نیاز داشته باشد، در حالی که این زمان برای کشور 45شرکت در کشور به 

 .ساعت تا پنج روز است 4۸ما از جمله ترکیه 

 .ه عنوان یک حلقه مفقوده، برای توسعه کارآفرینی تاکید کرداو بر لزوم بهبود فضای کسب و کار ب

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، یکی دیگر از ملزومات توسعه کارآفرینی را استفاده از ظرفیت بخش 

 .خصوصی و بها دادن به این بخش دانست



 

استفاده از آن گذشته، افزود: کاشفی با اشاره به اینکه دیگر زمان در اختیار داشتن منابع سرشار نفت و 

 . های مختلف اقتصادی وارد شوندهای خصوصی را حمایت کنیم تا در عرصهامروز باید تشکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 میلکان
   0۹:23 - 13۹۸بهمن  1۹شنبه  

   : ۹36۸کد خبر 

 ای جایگاه بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاهپله 11ارتقا 

به گزارش میلکان آنالین، کیوان کاشفی با اشاره به اینکه از سه سال قبل پایش فضای کسب و کار کشور به 

شد، های اقتصادی مجلس انجام میاتاق ایران واگذار شد و پیش از آن توسط مرکز مطالعات و پژوهش

ها به تفکیک بررسی و اعالم نون وضعیت فضای کسب و کار کشور و هر یک از استاناز آن زمان تا ک :گفت

 شودمی

وی با اشاره به تفاوتی که شیوه پایش فضای کسب و کار از سوی اتاق ایران با دوره قبل که توسط مرکز 

های شد دارد، عنوان کرد: در گذشته نظرسنجی صرفا از تشکلهای مجلس انجام میمطالعات و پژوهش

 شداقتصادی و در هر استان فقط از هفت تا هشت تشکل انجام می

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اکنون این نظرسنجی به صورت مستقیم از فعاالن اقتصادی و بر 

شودکاشفی یادآور شد: به عالوه این نظر سنجی از فعاالن اساس سهم آنها از تولید ناخالص داخلی انجام می

 گیردی در سه حوزه اتاق بازرگانی )با سهم بیشتر(، اتاق تعاون و اتاق اصناف صورت میاقتصاد

برای بهبود  6٫04وی ادامه داد: بر اساس آخرین پایشی که انجام شده استان کرمانشاه در فصل پاییز با عدد 

 کشور قرار گرفته است 17فضای کسب و کار در جایگاه 

ای جایگاه استان نسبت به فصل قبل )تابستان(، افزود: در فصل پله 11ارتقا  رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به

کشور قرار داشتیم و در فصل  2۸برای شاخص بهبود فضای کسب و کار در جایگاه  6٫23تابستان با عدد 

 .کشور بودیم 27بهار نیز رتبه 

کشور به عنوان عامل برهم  کاشفی مهمترین مانعی که فعاالن اقتصادی چه در استان کرمانشاه و چه در

بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و زننده فضای کسب و کار از آن یاد کردند را غیرقابل پیش

ها در واردات بوده محصوالت اعالم کرد که به دلیل بی ثباتی چند وقت اخیر نرخ ارز و برخی محدودیت

 .است

های اجرایی ناظر بر فضای کسب و کار که همان ات و رویهها، قوانین، مقرروی افزود: بی ثباتی در سیاست

ها را نیز عوامل دوم و سوم الساعه است و همچنین دشواری در تامین مالی از سوی بانکهای خقبخشنامه

 مخل فضای کسب و کار است که فعاالن اقتصادی از آن گالیه داشتند

ای ها، برداشت سلیقهانت، رقابت غیرمنصفانه شرکتبه گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، وجود انحصار و ر

ز امسال بر پایی در که است عواملی دیگر از …های ناعادالنه مالیات و ها و نهادها، رویهمامورین دستگاه

https://www.milkanonline.ir/بایگانی/9368


 

 نامناسب بودن فضای کسب و کار تاثیر داشته است

وی در ادامه بهبود فضای کسب و کار استان را حاصل برخی از اقدامات، برپایی مستمر جلست شورای گفت 

 به توجه با امیدواریم: افزود و شده مسئولین در حساسیت ایجاد اعث کهب دانست …و گو، ستاد تسهیل و 

این روند و توجه بیشتر گذاران به استان دارد شاهد ادامه سب و کار در جذب سرمایهک فضای که تاثیری

 مسئولین به بهبود فضای کسب و کار باشیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تابناک
  ۸20544 :کد خبر

 13۹۸بهمن  16

 ارتقا جایگاه کرمانشاه در شاخص بهبود فضای کسب و کار 

ای جایگاه استان در شاخص بهبود فضای کسب و کار در رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از ارتقای یازده پله

  .پاییز امسال نسبت به فصل تابستان خبر داد

در  6.04در فصل پاییز با عدد کیوان کاشفی گفت: بر اساس آخرین پایشی که انجام شده، استان کرمانشاه 

 .جایگاه هفدهم شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور قرار گرفته است

ای جایگاه استان نسبت به فصل قبل)تابستان(، افزود: فصل تابستان با عدد وی با اشاره به ارتقا یازده پله

 .کشور بودیم 27کشور و در فصل بهار نیز رتبه  2۸در جایگاه  6.23

مترین مانعی که فعاالن اقتصادی چه در استان کرمانشاه و چه در کشور به عنوان عامل برهم کاشفی مه

بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و زننده فضای کسب و کار از آن یاد کردند را غیرقابل پیش

دات حادث ها در وارمحصوالت اعالم کرد که به دلیل بی ثباتی چند وقت اخیر نرخ ارز و برخی محدودیت

 .شده است

های اجرایی ناظر بر فضای کسب و کار که همان ها، قوانین، مقررات و رویهوی افزود: بی ثباتی در سیاست

ها نیز عوامل دوم و سوم الساعه است و همچنین دشواری در تامین مالی از سوی بانکهای خلقبخشنامه

 .یه دارندمخل فضای کسب و کار است که فعاالن اقتصادی از آن گال

ای ها، برداشت سلیقهبه گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، وجود انحصار و رانت، رقابت غیرمنصفانه شرکت

های ناعادالنه مالیات از دیگر عواملی است که در پاییز امسال بر نامناسب ها و نهادها و رویهمامورین دستگاه

 .بودن فضای کسب و کار تاثیر داشته است

ادامه بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه را حاصل برخی از اقدامات، برپایی مستمر جلست وی در 

شورای گفت و گو و ستاد تسهیل دانست که باعث ایجاد حساسیت در مسئولین شده و افزود: امیدواریم با 

این روند و توجه  گذاران به استان دارد، شاهد ادامهتوجه به تاثیری که فضای کسب و کار در جذب سرمایه

 .بیشتر مسئولین به بهبود فضای کسب و کار باشیم

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/820544/ارتقا-جایگاه-کرمانشاه-در-شاخص-بهبود-فضای-کسب-و-کار


 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه از سه سال قبل پایش فضای کسب و کار کشور به 

ها به اتاق ایران واگذار شده، گفت: از آن زمان تا کنون وضعیت فضای کسب و کار کشور و هر یک از استان

 .شودیک بررسی و اعالم میتفک

وی با اشاره به تفاوتی که شیوه پایش فضای کسب و کار از سوی اتاق ایران با دوره قبل که توسط مرکز 

های شد دارد، عنوان کرد: در گذشته نظرسنجی صرفا از تشکلهای مجلس انجام میمطالعات و پژوهش

شد، اما اکنون این نظرسنجی به صورت می اقتصادی و در هر استان فقط از هفت تا هشت تشکل انجام

 .شودمستقیم از فعاالن اقتصادی و بر اساس سهم آنها از تولید ناخالص داخلی انجام می

کاشفی یادآور شد: به عالوه این نظر سنجی از فعاالن اقتصادی در سه حوزه اتاق بازرگانی)با سهم بیشتر(، 

 .گیرداتاق تعاون و اتاق اصناف صورت می

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایرنا
 :رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 صادرکنندگان کاال در تنگنا هستند

 1398بهمن  3

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت: صادرکنندگان کاال به دلیل  -ایرنا -کرمانشاه

  .موانع ایجادشده پیش روی آنها در تنگنا هستند

کیوان کاشفی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار 

سال گذشته صادرکنندگان به  2مروز کشور مدیون صادرکنندگان است، اظهار داشت:در شد، با بیان اینکه ا

 .گونه ای تالش کردند که ما امروز در کشور کمبود ارز را شاهد نیستیم

 در قبل سال وی با بیان اینکه سال گذشته سال سختی برای صادرات جمهوری اسالمی ایران بود، افزود:

 .را منوط به تصفیه حساب خود کرد صادرکنندگان فزودها ارزش معافیت بودجه، قانون

ماه سپری شده از سال جاری مالیات بر ارزش افزوده  ۹کاشفی توضیح داد: سه هزار میلیارد تومان در 

 .میلیارد تومان آن به صادرکنندگان برگشت خورده است 230پرداخت شده است که تنها 

داندن باقی پول به صادرکنندگان کارشکنی می کند که این وی افزود: سازمان مالیاتی کشور برای بازگر

 .موضوع برای ما مشکل ساز شده است

 را صادراتی های تنبیه زدیم امارییس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: ما قبال از مشوق های صادراتی حرف می

 بینیم می کشور در

های آن کار نکند کار به جایی نخواهیم برد؛ کاشفی افزود: صادرات یک فرایند است که اگر یکی از زنجیره 

 .نظری ها در مسیر صادرات مشکل آفرین شده استامروز کارشکنی ها و تنگ

وی تاکید کرد: کرمانشاه شهری صادراتی است از این رو باید شرایط را در مرزها به شکلی فراهم کنیم که 

  .صادرکنندگان به خوبی بتوانند از آن استفاده کنند

 

 

https://www.irna.ir/news/83645190/صادرکنندگان-کالا-در-تنگنا-هستند
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 :نایب رییس مجلس

 شهادت سردار سلیمانی دشمن را ناامید کرد

 1398بهمن 3 

نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: دشمن که بعد از گران شدن بنزین از اتفاقات  -ناایر -کرمانشاه

  .داخل ایران امیدوار شده بود، پس از شهادت سردار سلیمانی بار دیگر ناامید شد

عبدالرضا مصری روز پنجشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر استان که در اتاق بازرگانی کرمانشاه 

ما شرایط سخت در طول انقالب بسیار  :شد، شرایط کشور را بسیار حساس دانست و اظهارداشتبرگزار 

 .داشتیم اما همراهی ها و پشتوانه های مردم باعث شده که مشکالت را پشت سر بگذاریم

ما میلیون بشکه صادرات نفتی امکان اداره مالی کشور را انجام می دادیم ا 2.4وی یادآور شد: پیش از این با 

هزار بشکه صادرات نفت که آن هم پولش  500تا  300امروز این چنین بنیه ای نداریم؛ اداره کشور با 

 .معلوم نیست برسد یا نرسد، دشوار است

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: تحریم عالوه بر اینکه برای ما سختی ایجاد 

زیرا باید خسارت هایی که به هم پیمانان خود می زند را تامین  می کند، برای دشمن ما نیز سخت است

 .کند جبران را ها خسارت این همیشه برای توان نمی کند از این رو

مصری گفت: پیش از آبان ماه چون مهره های چیده شده به نفع ما بود آنها مرتب برای مذاکره واسطه می 

 .مورد بنزین شرایط تغییر کردغلط در  فرستادند، اما متاسفانه با یک تصمیم

 این که گرفتم تماس همه با بودم کرمانشاه من کنند گران را بنزین وی یادآور شد: شبی که می خواستند

 اطمینان من به که فرستادند را کرمانشاه استاندار اما کند، می سخت کشور برای را کار زیرا نکنید را کار

 .است کنترل تحت شرایط دهد

بنزین دشمنان به وقوع اتفاقی در ایران امیدوار شدند و پیشنهاد  گرانی از پس: افزود مجلس رییس نایب

 .مذاکره را برداشتند

با سردار سلیمانی شهادت بود، گفت: احتمال شهادت  سردار سلیمانیمصری در ادامه با بیان اینکه حق 

این نبود که توسط سربازی مانی سردار سلیهمه جنگ های پارتیزانی وجود داشت اما حق  حضور در این

 .برود ما بین از بیماری بستر در کوچک و یا

تمام معادالت دشمن بار دیگر به هم زده شد و نظر ترامپ سردار سلیمانی وی تاکید کرد: پس از شهادت 

 .بازهم برگشت

بخواهیم از این کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر مقاومت و استقامت کنیم و  نماینده مردم

 .شرایط ویژه با سربلندی خارج شویم نیاز به یک همت عمومی داریم

مصری با بیان اینکه برخی می توانند فشارها را تحمل کنند اما برای عده ای از مردم کمرشکن است، 

https://www.irna.ir/news/83645270/شهادت-سردار-سلیمانی-دشمن-را-ناامید-کرد
https://www.irna.ir/news/83645270/شهادت-سردار-سلیمانی-دشمن-را-ناامید-کرد


 

 .اظهارداشت: سفره های مردم در این شرایط خالی شده از این رو باید به فکر مردم باشیم

انتخابات  2ستقامت کنیم پیروز این صحنه خواهیم بود، عنوان کرد: ا اگر د بر اینکه به طور قطعوی با تاکی

 .بهمن و دیگری انتخابات مجلس در دوم اسفند است 22پیش رو داریم که یکی از آنها 

 هب باشند داشته کمرنگی حضور مردم رفراندوم 2نایب رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اگر در این 

 .سیاست خود قوت خواهد گرفت اجرای برای ترامپ قطع طور

مصری در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: اگر بپذیریم اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم به طور 

  .هستند صادرکنندگان جنگ این سربازان قطع

 

 

 گذاری امن استاستاندار: کرمانشاه برای سرمایه

 13۹۸بهمن  3 

استاندار کرمانشاه اشتغالزایی را مهمترین برنامه دولت در کرمانشاه اعالم کرد و گفت:  -ایرنا -کرمانشاه

  .گذاری استاستان امن کشور برای سرمایه 10جز  کرمانشاه

پنجشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر کرمانشاه که در محل اتاق بازرگانی « هوشنگ بازوند»

برای برطرف کردن معضل بیکاری باید  :برگزار شد، مهمترین معضل استان را بیکاری عنوان کرد و گفت

ا هزار سخنرانی هیچ شغلی ایجاد نمی شود اما با یک سخنرانی می توانیم همه مدیران دست به کار شوند، ب

 .هزار شغل را از بین ببریم

نرخ بیکاری کرمانشاه به  1400وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال 

بود که این آمار به  25.۸میانگین بیکاری در کرمانشاه  ۹6میانگین کشوری می رسد، گفت: در پاییز سال 

 .درصد رسید 16.3و  1۸.4به  ۹۸و  ۹7ترتیب در استان کرمانشاه در سال های 

درصد بود، گفت: به دنبال کاهش  10.6استاندار کرمانشاه با بیان اینکه پاییز امسال نرخ بیکاری در کشور 

نده نیز پنج درصد آمار سال آی 2سه درصدی آمار بیکاری کرمانشاه تا پایان امسال هستیم و در سال 

 .بیکاری را کاهش می دهیم

نفر به جمعیت متقاضیان کار استان افزوده می شود،  500 و هزار هفت بازوند با بیان اینکه هر سال

اظهارداشت: تمام تالش خود را برای ثبات مشاغل ایجاد شده به کار می گیریم تا بیش از این به جمعیت 

 .بیکاران اضافه نشود

https://www.irna.ir/news/83645429/استاندار-کرمانشاه-برای-سرمایه-گذاری-امن-است
https://www.irna.ir/news/83645429/استاندار-کرمانشاه-برای-سرمایه-گذاری-امن-است
https://www.irna.ir/news/83645429/استاندار-کرمانشاه-برای-سرمایه-گذاری-امن-است


 

یان اینکه دولت به تنهایی نمی تواند معضل بیکاری را برطرف کند، یادآور شد: به منظور ایجاد وی با ب

 .اشتغال در استان به دنبال جلب سرمایه گذاری و فراهم کردن شرایط حضور سرمایه گذاران هستیم

انشاه از نظر کرم استاندار کرمانشاه با اشاره به حضور سرمایه گذاران خارجی در استان کرمانشاه گفت:

 .استان برتر کشور محسوب می شود 10امنیت سرمایه گذاری جز 

بازوند در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه کشور در شرایط خاصی قرار دارد، گفت: ما در 

تروریست اقتصادی رصد  تحریم کامل هستیم و امریکا تمام گلوگاه های اقتصادی ما را به عنوان یک

 .کندمی

وی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان زود در مقابل مسائلی که از سوی مدیران مطرح می شود گارد نگیرند، 

گفت: در صادرات مشکالتی وجود دارد که صادرکنندگان باید آنها را برطرف کنند؛ باید بررسی کرد و دید 

 .مکه چرا بازار خود را در کشورهای مشترک المنافع از دست داده ای

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بازار عراق یک فرصت است، گفت: عراق در حال توانمند شدن است از این 

رو معلوم نیست که تا چه زمانی می توان از فرصت بازار آن استفاده کنیم؛ نباید اجازه دهیم فرصت صادرات 

 .به عراق از بین برود

میلیارد تومان تسهیالت  300مک به تولید و صادرات یک هزار و بازوند با بیان اینکه بانک ها به منظور ک

درصد در پروژه های  60ارزان قیمت پرداخت کرده اند، اظهارداشت: باید قبول کنیم که بانک ها به اندازه 

 .هستند و کار ارزشمندی انجام داده اند اقتصادی استان شریک

گمرک کرمانشاه نسبت به رویه ایجاد شده برای در ادامه این مراسم ناظر گمرکات استان و مدیرکل 

صادرات کاال در مرزها انتقاد کرد و گفت: روند صادرات کاال به ویژه کاالهای کشاورزی باید توسط تجار 

 .اصالح شود

با تاکید بر اینکه صادرکنندگان پیش از ارسال کاالی خود به مرز باید برای آن در کشور « خلیل حیدری»

و نیازسنجی کنند، گفت: اکنون حضور بی رویه برخی از کاالهای کشاورزی در مرز پایانه  مقصد بازاریابی

 .های مرزی را به میدان میوه و تره بار تبدیل کرده است

وی افزود: تجمع کاالهای کشاورزی در پایانه های مرزی منجر به کاهش محسوس قیمت ها، خرابی 

 .محصوالت و متضرر شدن صادرکنندگان می شود

در پایان این مراسم از مدیران عامل واحدهای تولیدی و صنعتی مانیزان، روژین تاک، سیمان سامان غرب، 

پتروشیمی بندی کرمانشاه، جهان فوالد غرب، چینی کرد، آرد بیستون، شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته



 

ندسی قیر و کرمانشاه، امید آرمان کردستان، جام پالست، کشت و صنعت بهساز غذای زاگرس، مه

 .شد تجلیل کرمانشاه برتر صادرکنندگان عنوان به همکار آرام برنج شرکت و غرب  آسفالت

 حیدری خلیل استان، صمت سازمان همچنین از هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، محسن دارابی رییس

 عنوان به کرمانشاه المللیبین نمایشگاه مدیرعامل ساسانی سلیم رضا همچنین و کرمانشاه گمرک مدیرکل

 .آمد عمل به تقدیر استان صادرات حامیان

 

 

 :رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 فت وآمدهای خارجی کرمانشاه کم است ر

 13۹۸بهمن  12

های مفقوده رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی کرمانشاه گفت: یکی از حلقه -ایرنا -کرمانشاه

ها المللی و رفت وآمدهای خارجیهای بینها با انجمننهادها و دستگاه اقتصاد استان کمبود ارتباطات بین

  .است

 در که بینیممی کمتر: کرد اعالم «کاشفی کیوان»  می اتاق بازرگانی کرمانشاه روز شنبه به نقل ازروابط عمو

های سطح باال در حوزه ریزی شود و حتی برخی از انجمنان کرمانشاه رویدادهای بین المللی برنامهاست

 .استان استفاده کنندها در های نظام مهندسی و پزشکی از حضور خارجیها، انجمنآموزشی، دانشگاه

بل توجه است و قا هم هنری و فرهنگی حوزه در حتی موضوع این ایران، اتاق به گفته عضو هیات رییسه

 .کمتر شاهد حضور هنرمندان خارجی در کرمانشاه هستیم

های اتاق ها در استان بیشتر به فعالیترییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه حضور خارجی

شود، یادآور شد: این تعامالت نیز گیرد، محدود میازرگانی و اقداماتی که از سوی این تشکل انجام میب

 .بیشتر در چارچوب روابط اقتصادی و تجاری است

کاشفی معتقد است که با توجه به مرزی بودن استان و سابقه تجاری که کرمانشاه از دیرباز در مسیر جاده 

 .شودالمللی بیشتر احساس میتعامالت بین ابریشم داشته خالء نداشتن

https://www.irna.ir/news/83655134/رفت-وآمدهای-خارجی-کرمانشاه-کم-است
https://www.irna.ir/news/83655134/رفت-وآمدهای-خارجی-کرمانشاه-کم-است


 

دهد، افزود: المللی در خواهرخواندگی نیز خود را نشان میوی با بیان اینکه نداشتن این تعامالت بین

 شهرهای از کدام هیچ با اما است کالنشهر نیز اکنون و قدیمی شهر یک اینکه متاسفانه کرمانشاه باوجود

 .ندارد خواهرخواندگی جهان

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه عنوان کرد: اقداماتی برای خواهرخواندگی کرمانشاه با شهرهایی از 

جمله ازمیر و قاضی انتپ ترکیه، اربیل عراق و شهری از روسیه انجام شده اما هیچ کدام از این اقدامات به 

 .نتیجه نرسیده است

ها دانست و عنوان کرد: برای خواهر خواندگی رداریکاشفی، وظیفه اصلی خواهرخواندگی را مربوط به شه

نامه امضا کنند و بعد ذیل خواهرخواندگی روابط اقتصادی، علمی، فرهنگی و ابتدا شهرداران باید تفاهم

 .های مرتبط تشکیل شودهنری با همکاری دستگاه

رجه فعال دارد اما متاسفانه هایی است که دفتر نمایندگی وزارت خاویی تاکید کرد: کرمانشاه از جمله استان

 .تاکنون از ظرفیت این دفتر آنطور که باید استفاده نکردیم و خروجی مناسبی از آن بیرون نیاوردیم

تواند کرمانشاه را از این وضعیت خارج کند و رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به راهکارهایی که می

اظهار داشت: برای حل این موضوع اتاق بازرگانی پیشنهاد تشکیل  المللی استان را افزایش دهد،تعامالت بین

 .است داده کمیته روابط خارجی استان کرمانشاه را ارایه

 از تعدادی شده پیشنهاد و شده تهیه کمیته این پروپوزال ایران، بازرگانی اتاق به گفته عضو هیات رییسه

 به همچنین و امنیتی هایدستگاه از یکی بازرگانی، اقات خارجه، وزارت دفتر استانداری، جمله از هادستگاه

 .و اقتصادی نیز عضو این کمیته باشند گردشگری فرهنگی، هایدستگاه سایر مباحث فراخور

کند و تواند چارچوب روابط ارتباطات خارجی را برای استان ترسیم کاشفی یادآور شد: این کمیته می

 .المللی در کرمانشاه انجام دهدبرای برگزاری رویدادهای بینهای بین دستگاهی را همچنین هماهنگی

های م کردن شرایط حضور بیشتر گردشگران با همکاری دستگاهفراه را کمیته این کارکردهای دیگر از وی 

شود که مربوطه در استان دانست و اظهار داشت: به عالوه با فعالیت این کمیته فضایی ایجاد می

 .شوند از کرمانشاه نیز بازدید داشته باشدایران میهایی که وارد خارجی

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است که نتیجه این کار افزایش اعتماد به نفس استان، شناساندن 

ها گذاری در استان، رونق گردشگری و همچنین به روز شدن سیستمها، توسعه سرمایهکرمانشاه به خارجی

 .الوه در حوزه فرهنگی نیز پیامدهای مثبت خاص خود را داردو صنایع خواهد بود و بع



 

کاشفی با بیان اینکه پیشنهاد تشکیل این کمیته به مدیریت ارشد استان داده شده اما پاسخی در این زمینه 

دریافت نشده است، تاکید کرد: تقاضای اول ما این است که این کمیته هرچه زودتر تعیین تکلیف شود تا 

 .مسیر را برای روابط خارجی گسترده و قوی در استان باز کنیمبتوانیم 

های توان به دنبال آن همکاریوی بر لزوم توجه به مسئله خواهرخواندگی در استان نیز تاکید کرد که می

 .اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را نیز شکل داد

شتر از ظرفیت دفتر وزارت امور خارجه در رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه همچنین خواستار استفاده بی

استان شد وی گفت: اگر به همه این موارد توجه کنیم کرمانشاه از این انزوا خارج خواهد شد و شاهد برپایی 

شویم که پیامدهای مثبت آن به ها در کرمانشاه میهای بین المللی و حضور خارجیرویدادها و فعالیت

 .شودسمت استان سرازیر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایسنا
 14:12/  13۹۸ بهمن 3/  پنجشنبه     

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸1103020۹5: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :بازرگانی اتاق رییسه هیات عضو    

 هستیم صادرکنندگان مدیون را کشور اقتصادی ثبات

امروز اقتصاد کشور و جبران کمبود ارز را عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: ثبات یسنا/کرمانشاه ا

  .مدیون صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستیم

کیوان کاشفی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه که امروز )سوم بهمن( برگزار شد با 

ر این شرایط سخت کم سابقه، اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور در سالی که گذشت، اظهار کرد: د

 .هستیم صادرکنندگان مدیون را ثبات این که ایمبوده کشور در اقتصادی شاهد ثبات 

به گزارش ایسنا، کاشفی ادامه داد: بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی فعالین تجاری به این ثبات 

 .اقتصادی کمک کرد تا دیگر مشکل تامین ارز در کشور نداشته باشیم

یس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از برخی تنگناهای پیش روی صادرات که کار فعالین این عرصه را رئ

 .دشوار کرده نیز یاد کرد و مشکالت مالیاتی را از مهمترین آنها برشمرد

کاشفی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده منوط به تسویه حساب ارزی 

این امر کار را برای صادرکنندگان بسیار دشوار کرده است، خاطرنشان کرد: وقتی که رقم مالیات بر شده و 

درصد  ۹0بار صادرات داشته باشد باید  10درصد است، اگر یک فعال اقتصادی تا پایان سال  ۹ارزش افزوده 

 .نقدینگی او در سازمان امور مالیاتی دپو شود

ماهه امسال را سه هزار میلیارد تومان اعالم  ۹وی رقم مالیات بر ارزش افزوده پرداختی فعالین تجاری در 

تواند به میلیارد تومان از این رقم بدون مشکل می 1500کرد و با بیان اینکه بر اساس اعالم بانک مرکزی 



 

این میزان برگشت خورده و سازمان امور میلیارد تومان از  230فعاالن اقتصادی برگردد، گفت: تاکنون فقط 

 .ای که ما هم از آن خبر نداریم، مانع بازگشت مابقی این رقم شده استمالیاتی به بهانه

 .کاشفی گفت: از مجلس گالیه داریم که این باب را باز کرده است

ندگان یاد کرد و افزود: عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از این موانع به عنوان نوعی تنبیه برای صادرکن

زنیم، اما اکنون مورد تنبیه صادراتی قرار های صادراتی حرف میدر شرایطی که در گذشته از برقراری مشوق

 .گیریممی

کنند، کاشفی خاطرنشان کرد: این شیوه مناسب برخورد با فعالین تجاری که با این شرایط سخت کار می

 .نیست

ش روی صادرات در استان کرمانشاه نیز انتقاد کرد که مهمترین آنها وی در ادامه از برخی مشکالت پی

های های مرتبط با صادرات است و یادآور شد: در استان کرمانشاه کارگروهتداخل دستور جلسات کارگروه

متعددی برای صادرات از جمله توسعه صادرات، مبادالت مرزی و ... داریم که گاهی مصوبات آنها با هم 

 .ردمغایرت دا

رئیس اتاق کرمانشاه از موانع صادرات کاال در برخی مرزها هم یاد کرد و گفت: مرز سومار اگرچه با سختی 

 .تلفن زدیم تا بارها صادر شود 23بار،  باز شد، اما یک روز برای عبور هفت ماشین 

گان اینگونه در کاشفی با بیان اینکه این شیوه درست صادرات نیست، ادامه داد: نباید زحمات تولیدکنند

 .نقطه صفر مرزی با مشکل مواجه شود

وی از پیشینه صادراتی مردم استان نیز یاد کرد و با بیان اینکه تجارت در خون مردم کرمانشاه است، افزود: 

ها نیز برای کمک به صادرات به آیند، البته بسیاری از دستگاهاگر شرایط تسهیل شود، همه پای کار می

 .گیریمتند که زحمات آنها را نادیده نمیخوبی پای کار هس

 

 13:2۹/  13۹۸ بهمن 3/  پنجشنبه     

 کرمانشاه: بندیدسته    

 13:2۹/  13۹۸ بهمن 3/  پنجشنبه     ۹۸110302061: خبر کد    

 کرمانشاه: بندیدسته    



 

 ۹۸110302061: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه استاندار

 نیستیم صادرات مقابل

ایسنا/کرمانشاه استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بخش دولتی مقابل صادرات نیست، گفت: برای رفع 

کنیم، اما شرایط اقتصادی دشوار کشور اجازه برخی اقدامات را بروکراسی پیش روی صادرات تالش می

  .دهدنمی

شاه که امروز )سوم بهمن( برگزار شد، با هوشنگ بازوند در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمان

بیان اینکه بخش دولتی به هیچ عنوان در مقابل صادرات نیست، گفت: اینگونه نیست که دولت نخواهند 

گری شرایط صادرات کاری انجام دهد، اما شرایط دشوار اقتصادی کشور کمی کار را سخت برای تسهیل

 .کرده است

ها واقعا با اد: ما هم از بروکراسی سر راه صادرات نگرانیم، اما در برخی زمینهبه گزارش ایسنا، بازوند ادامه د

 .توان اصالحات چندانی انجام دادتوجه به شرایط سخت اقتصادی نمی

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط تحریم و اینکه دشمن به عنوان یک ترورریست اقتصادی تمام 

گیرد که منجر به افزایش تورم و ... شده، اظهار های مالی را هدف مینگاههای کشور را رصد کرده و بگلوگاه

کرد: در چنین شرایطی امکان تک رقمی کردن سود تسهیالت بانکی و بسیاری از اقدامات دیگر نیست و 

 .اینطور نیست که مجموعه مدیریت مالی کشور نخواهد کاری بکند

کنند، افزود: ی هدف مشترک که همان تسهیل امور است کار میبازوند با بیان اینکه در این شرایط همه برا

 .ها نیز به خوبی پای کار هستندحتی بانک

های نظارتی دارند به خوبی پای ها نیز با وجود مشکالتی که به لحاظ نظارت دستگاهوی با بیان اینکه بانک

گذاری یک پروژه را درصد سرمایه 60 ،50ها نیز قرار است گاهی تا کار هستند، عنوان کرد: به هر حال بانک

 .تامین کنند و باید به آنها حق بدهیم به همین اندازه نگران بازگشت سرمایه شان باشند

استاندار کرمانشاه همکاری خود فعالین اقتصادی را نیز در شرایط کنونی ضروری خواند و یادآور شد: البته 

رونق تولید و اشتغال به تامین معیشت مردم کمک ما قدردان زحمات فعاالن این عرصه هستیم که با 

 .کنندمی



 

تواند ضربه بزرگی به ما وارد کند، یادآور شد: وی با بیان اینکه در چنین شرایطی یک اشتباه کوچک می

نمونه این مشکل را در بسته شدن پنج، شش ماهه مرز سومار شاهد بودیم که حتی باعث شد طرف عراقی 

 .ها، احداث سکو و ... را نیز به ما تحمیل کندراهم کردن برخی زیرساختایرادات سختی مانند ف

گیری بهتر از ظرفیت بازار عراق تاکید کرد و گفت: معلوم نیست بازار عراق تا بازوند همچنین بر لزوم بهره

جای  کی در اختیار ما باشد، پس باید از هرگونه فرصت سوزی برای استفاده از این بازار جلوگیری کنیم و

 .پای خود را در این بازار محکم کنیم

که به  13۹6ای هم به وضعیت نرخ بیکاری استان داشت و گفت: سال استاندار کرمانشاه همچنین اشاره

 کاهش را نرخ این کردیم تالش و  کرمانشاه آمدم نرخ باالی بیکاری استان به اندازه یک زلزله ویرانگر بود

 .مواجهند بیکاری معضل با هاخانواده از بسیاری نیز هنوز اگرچه دهیم،

درصد(  11.۹درصد بود که با میانگین کشور ) 25.۸، 13۹5وی ادامه داد: نرخ بیکاری استان در پاییزه سال 

درصد بود، نرخ بیکاری کرمانشاه  11.۸در شرایطی که نرخ بیکاری کشور  13۹7فاصله داشت، اما در پاییز 

 .درصد رساندیم 1۸.4را به 

درصدی پاییز امسال کرمانشاه هم یاد کرد که هنوز هم با میانگین کشور که  16.3وند از نرخ بیکاری باز

 .درصد است، فاصله دارد 10.6

و نزدیک کردن آن  1400ای که برای کاهش نرخ بیکاری استان تا افق استاندار کرمانشاه با اشاره به برنامه

سال نرخ بیکاری را سه درصد کاهش دادیم و برای دو سال آتی به میانگین کشور وجود دارد، تاکید کرد: ام

 .درصدی را در برنامه داریم 2.5نیز هر سال کاهش 

فارغ  7500هایی که برای کاهش نرخ بیکاری داریم، به ورودی ساالنه بازوند ادامه داد: البته در برنامه

نین ریزش نیروی کاری که ممکن است رخ التحصیل به بازار کار، دپو بیکارانی که از گذشته داشتیم و همچ

 .دهد نیز توجه کرده ایم

های مختلف دانست و عنوان کرد: با وی کاهش بیکاری را نیازمند برنامه مدون و استفاده از ظرفیت بخش

 .تواند چندین شغل را از بین ببردتوان نرخ بیکاری را کاهش داد، اما یک سخنرانی میهزار سخنرانی نمی

کرمانشاه بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای کاهش نرخ بیکاری نیز تاکید کرد و استاندار 

 .گفت: اعتبارات دولتی جوابگوی ایجاد شغل برای این تعداد بیکار نیست



 

بازوند از وجود دو هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور یاد کرد و افزود: اگر موانع را مرتفع کنیم، این 

ای جز بهبود فضای کسب و کار نداریم که البته در این ی به سمت ما خواهد آمد و برای این امر چارهنقدینگ

 .بخش نسبت به سنوات گذشته وضعیت بهتری داریم

گذاری دانست و خاطرنشان کرد: امسال شاهد ورود وی کرمانشاه را استان اول کشور از نظر امنیت سرمایه

 .به استان بودیم گذاران داخلی و خارجیسرمایه

گذاران اکنون گذاران چینی در استان دانست و با بیان اینکه این سرمایهوی نمونه این امر را حضور سرمایه

های دیگر راه داده گذاران در استانکنند، گفت: اگرچه برخی نقد داشتند که این سرمایهبه خوبی کار می

گذاران در ها به جهت عدم حضور این سرمایهاستاناند، اما اخیرا فهمیدیم استانداران برخی نشده

 .هایشان گالیه کردنداستان

گذاران دارد و استانی های بیشتری هم برای جذب سرمایهاستاندار کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه پتانسیل

 .هایی که داریم ناامید نشویمثروتمند است، افزود: تنها نکته مهم این است که از ظرفیت

زوند همچنین در بخشی از سخنانش از نقش مهم شهید سپهبد سلیمانی در پشتیبانی از مرزهای کشور با

هم قدردانی کرد و گفت: ایشان با خلوص نیت همیشگی خود نقش بسزایی در بازگشایی مرز خسروی 

 .داشتند

 .در این مراسم از صادرکنندگان نمونه و خادمین صادرات استان تقدیر شد

 

 

 1۸:56/  13۹۸ همنب 3 /    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸110302240: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :هاتحریم به اشاره با مجلس رییس نایب

 کنیم عبور موفقیت با شرایط این از تا کنیم مقاومت باید



 

کرده، اظهار کرد: ها در کشور ایجاد ایسنا/کرمانشاه عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به شرایطی که تحریم

  .باید مقاومت کنیم تا از این شرایط با موفقیت عبور کنیم

عبدالرضا مصری در مراسم امروز )سوم بهمن( تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه با اشاره به این 

زود: امروز کرد، افمیلیون بشکه صادرات نفت داشتیم که امکان اداره مالی کشور را فراهم می 2.4که زمانی 

هزار بشکه رسیده و همین شرایط اداره کشور را مشکل کرده  500تا  300این میزان صادرات به حدود 

 .است

 تحریم اگرچه: گفت کند،می مضاعف را فشارش نیز دشمن شویم  وی با بیان اینکه هر چقدر ما قدرتمندتر 

 است، سخت ما برای که همانطور کنیم فراموش نباید اما کند،می تحمیل مردم به را سختی شرایط

 .کندها به خود دشمنان نیز خساراتی را وارد میتحریم  فشار

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دشمنان مجبورند خسارت حاصل از تحریم ها و  

شد: امکان جبران این جلوگیری از مراودات تجاری با ایران را برای هم پیمانان خود جبران کنند، یادآور 

 .خسارت در کوتاه مدت وجود دارد

 با بپذیریم،  به گفته این نماینده مجلس زمان کوتاهی باقی مانده و اگر مقاومت کنیم و شرایط ویژه را 

 .کرد خواهیم عبور قله این از سربلندی

ل واسطه برای مذاکره با مصری با بیان اینکه تا قبل از آبان ماه و مسائل ناشی از بنزین دشمنان به دنبا

ایران بودند، ادامه داد: بعد از تصمیم غلط مبنی بر افزایش قیمت بنزین که به شدت با آن مخالف بودم، 

 .ها را بست و امیدوار بود اتفاقی در داخل کشور صورت بگیردشرایط برعکس شد و دشمن همه راه

نی و حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر ایشان، وی با اشاره به تغییر شرایط بعد از شهادت سردار سلیما 

 .یادآور شد: در همین مدت کوتاه دوباره نظر دشمن برگشت

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دشمن منتظر مانده تا دو رفتار ما در آینده را نیز  

بهمن را این دو رویداد مهم  22ایی رصد کند، حضور در انتخابات مجلس شورای اسالمی و همچنین راهپیم

 .دانست

وی اظهار کرد: باید از این دو رویداد نیز با سربلندی بیرون بیاییم تا مشخص شود حضور میلیونی مردم در  

 .تشییع پیکر سردار سلیمانی احساسات نبوده است



 

پشتیبانی جنگ  وی در بخش دیگری از سخنان خود از نقش مهم صادرکنندگان در شرایط کنونی که ستاد

را بر عهده دارند نیز یاد کرد و گفت: باید تالش کنیم در این شرایط صادرات را افزایش دهیم و کاال و ذائقه 

 .ایرانی را به کشورهای دیگر وارد کنیم

شود پیوند اقتصادی بین مردم دو کشور فارغ مصری معتقد است، صادرات کاال به کشورهای دیگر باعث می 

 .سیاسی شکل بگیرد که این امر بسیار مهم است از پیوندهای

های عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حمایت از صادرکنندگان و درنظرگرفتن مشوق

صادراتی برای آنها واقعا مهم است، یادآور شد: اما در شرایط کنونی که با کمبود مواجه بودجه مواجه 

 .از این اعتبارات باز نیست هستیم، دست ما برای پرداخت برخی

 

 

 

 10:20/  13۹۸ بهمن 13/  یکشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸11130۸6۹4: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس    

 کنیم اندازیراه را استان خارجی روابط کمیته باید

المللی شدن کرمانشاه و حضور کرمانشاه با تاکید بر لزوم بینرئیس اتاق بازرگانی استان ایسنا/کرمانشاه 

اندازی ها در استان، گفت: برای این منظور باید کمیته روابط خارجی استان کرمانشاه را راهبیشتر خارجی

  .کنیم و به فکر خواهرخواندگی کرمانشاه با شهرهای دیگر کشورها باشیم

های المللی بر اقتصاد استان کرمانشاه، اظهار کرد: یکی از حلقهنکیوان کاشفی با اشاره به نقش روابط بی

المللی و رفت و های بینها و ... با انجمنالمللی از سوی نهادها، دستگاهمفقوده کرمانشاه عدم ارتباطات بین

 .ها در استان استآمد خارجی



 

ریزی شود و حتی ی بین المللی برنامهبینیم در استان کرمانشاه رویدادهاوی ادامه داد: متاسفانه کمتر می 

های نظام مهندسی، پزشکی و... از ها، انجمنهای سطح باال در حوزه آموزشی، دانشگاهبرخی از انجمن

ها در استان استفاده کنند. این موضوع حتی در حوزه فرهنگی هنری هم قابل توجه است و حضور خارجی

 .اه هستیمکمتر شاهد حضور هنرمندان خارجی در کرمانش

ها در استان بیشتر به به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اتاق، کاشفی با بیان اینکه حضور خارجی

 این: شد یادآور شود،می محدود گیردمی انجام تشکل این سوی از که اقداماتی و بازرگانی اتاق  هایفعالیت

 .است تجاری و اقتصادی روابط چارچوب در بیشتر نیز تعامالت

 در دیرباز از  رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، با توجه به مرزی بودن استان و سابقه تجاری که کرمانشاه 

 .شودمی احساس بیشتر المللیبین تعامالت نداشتن خالء داشته، ابریشم جاده مسیر

دهد، افزود: ن میالمللی در خواهرخواندگی نیز خود را نشاوی با بیان اینکه نداشتن این تعامالت بین 

رغم اینکه یک شهر قدیمی و اکنون نیز کالنشهر است، اما با هیچ کدام از شهرهای متاسفانه کرمانشاه به

 .جهان خواهرخواندگی ندارد

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: اقداماتی برای خواهرخواندگی کرمانشاه با شهرهایی از جمله  

ترکیه، اربیل عراق و شهری از روسیه انجام شده اما هیچ کدام از این اقدامات به نتیجه ازمیر و قاضی انتپ 

 .نرسیده است

ها دانست و عنوان کرد: برای خواهر خواندگی کاشفی وظیفه اصلی خواهرخواندگی را مربوط به شهرداری 

قتصادی، علمی، فرهنگی و نامه امضا کنند و بعد ذیل خواهرخواندگی روابط اابتدا شهرداران باید تفاهم

 .های مرتبط تشکیل شودهنری و ... با همکاری دستگاه

هایی است که دفتر وزارت خارجه فعال دارد، اما کاشفی تاکید کرد: استان کرمانشاه از جمله استان 

متاسفانه تاکنون از ظرفیت این دفتر آنطور که باید استفاده نکرده ایم و خروجی مناسبی از آن بیرون 

 .نیاورده ایم

المللی استان را تواند کرمانشاه را از این وضعیت خارج کند و تعامالت بینوی با اشاره به راهکارهایی که می

افزایش دهد، اظهار کرد: برای حل این موضوع اتاق بازرگانی پیشنهاد تشکیل کمیته روابط خارجی استان 

 .کرمانشاه را ارائه داد

تاق بازرگانی ایران، پروپوزال این کمیته تهیه شده و پیشنهاد شده تعدادی از به گفته عضو هیئت رئیسه ا 

های امنیتی و همچنین به ها از جمله استانداری، دفتر وزارت خارجه، اتاق بازرگانی، یکی از دستگاهدستگاه

 .های فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و ... نیز عضو این کمیته باشدفراخور مباحث سایر دستگاه



 

کند و تواند چارچوب روابط ارتباطات خارجی را برای استان ترسیم اشفی یادآور شد: این کمیته میک

 .دهد انجام کرمانشاه در المللیبین رویدادهای برگزاری برای را  های بین دستگاهیهمچنین هماهنگی

ن شرایط حضور بیشتر رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از دیگر کارکردهای این کمیته را فراهم کرد

های مربوطه در استان دانست و اظهار کرد: با فعالیت این کمیته فضایی ایجاد گردشگران با همکاری دستگاه

 .شوند از کرمانشاه نیز بازدید داشته باشدهایی که وارد ایران میشود که خارجیمی

ها، توسعه ندن کرمانشاه به خارجیوی معتقد است، نتیجه این کار افزایش اعتماد به نفس استان، شناسا 

ها و صنایع خواهد بود و بعالوه در گذاری در استان، رونق گردشگری و همچنین به روز شدن سیستمسرمایه

 .حوزه فرهنگی نیز پیامدهای مثبت خاص خود را دارد

ارشد استان داده  رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه پیشنهاد تشکیل این کمیته به مدیریت 

شده اما پاسخی در این زمینه دریافت نشده است، تاکید کرد: تقاضای اول ما این است که این کمیته هرچه 

 .زودتر تعیین تکلیف شود تا بتوانیم مسیر را برای روابط خارجی گسترده و قوی در استان باز کنیم

های توان به دنبال آن همکاریکید کرد که میوی بر لزوم توجه به مسئله خواهرخواندگی در استان نیز تا 

 .اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را نیز شکل داد

 .کاشفی همچنین خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت دفتر وزارت امور خارجه در استان شد 

نزوا خارج رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: اگر به همه این موارد توجه کنیم، کرمانشاه از این ا 

 که شویممی کرمانشاه در هاخارجی حضور  های بین المللی وخواهد شد و شاهد برپایی رویدادها و فعالیت

 .شودمی سرازیر استان سمت به آن مثبت پیامدهای

 

 11:56/  13۹۸ بهمن 16/  چهارشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸111611671: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 داد خبر کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس    



 

 کار و کسب فضای بهبود شاخص در کرمانشاه جایگاه ارتقا

ای جایگاه استان در شاخص بهبود فضای رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از ارتقای یازده پلهایسنا/کرمانشاه 

  .کسب و کار در پاییز امسال نسبت به فصل تابستان خبر داد

در  6.04گفت: بر اساس آخرین پایشی که انجام شده، استان کرمانشاه در فصل پاییز با عدد کیوان کاشفی 

 .جایگاه هفدهم شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور قرار گرفته است

ای جایگاه استان به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کاشفی با اشاره به ارتقا یازده پله

 نیز بهار فصل در و  کشور 2۸در جایگاه  6.23عدد  با تابستان فصل  قبل)تابستان(، افزود: نسبت به فصل

 .بودیم کشور 27 رتبه

کاشفی مهمترین مانعی که فعاالن اقتصادی چه در استان کرمانشاه و چه در کشور به عنوان عامل برهم 

و نوسانات قیمت مواد اولیه و  بینی بودنزننده فضای کسب و کار از آن یاد کردند را غیرقابل پیش

ها در واردات حادث محصوالت اعالم کرد که به دلیل بی ثباتی چند وقت اخیر نرخ ارز و برخی محدودیت

 .شده است

های اجرایی ناظر بر فضای کسب و کار که همان ها، قوانین، مقررات و رویهوی افزود: بی ثباتی در سیاست

ها نیز عوامل دوم و سوم مچنین دشواری در تامین مالی از سوی بانکالساعه است و ههای خلقبخشنامه

 .مخل فضای کسب و کار است که فعاالن اقتصادی از آن گالیه دارند

ای ها، برداشت سلیقهبه گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، وجود انحصار و رانت، رقابت غیرمنصفانه شرکت

ناعادالنه مالیات از دیگر عواملی است که در پاییز امسال بر نامناسب  هایها و نهادها و رویهمامورین دستگاه

 .بودن فضای کسب و کار تاثیر داشته است

وی در ادامه بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه را حاصل برخی از اقدامات، برپایی مستمر جلست  

ولین شده و افزود: امیدواریم با شورای گفت و گو و ستاد تسهیل دانست که باعث ایجاد حساسیت در مسئ

گذاران به استان دارد، شاهد ادامه این روند و توجه توجه به تاثیری که فضای کسب و کار در جذب سرمایه

 .بیشتر مسئولین به بهبود فضای کسب و کار باشیم

کار کشور به عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه از سه سال قبل پایش فضای کسب و  

ها به اتاق ایران واگذار شده، گفت: از آن زمان تا کنون وضعیت فضای کسب و کار کشور و هر یک از استان

 .شودتفکیک بررسی و اعالم می



 

وی با اشاره به تفاوتی که شیوه پایش فضای کسب و کار از سوی اتاق ایران با دوره قبل که توسط مرکز 

های شد دارد، عنوان کرد: در گذشته نظرسنجی صرفا از تشکلجام میهای مجلس انمطالعات و پژوهش

شد، اما اکنون این نظرسنجی به صورت اقتصادی و در هر استان فقط از هفت تا هشت تشکل انجام می

 .شودمستقیم از فعاالن اقتصادی و بر اساس سهم آنها از تولید ناخالص داخلی انجام می

ین نظر سنجی از فعاالن اقتصادی در سه حوزه اتاق بازرگانی)با سهم بیشتر(، کاشفی یادآور شد: به عالوه ا

 .گیرداتاق تعاون و اتاق اصناف صورت می

 

 

 

 

 21:23/  13۹۸ بهمن 21/  دوشنبه     

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸112115۹7۸: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :ایوحرفهفنی سازمان رییس

 شودمی ارائه خصوصی بخش توسط آینده سال پایان ات هاآموزش عمده

ای کشور گفت: بنا داریم تا پایان سال آینده عمده و حرفهایسنا/کرمانشاه رییس سازمان آموزش فنی

  .ای را به بخش خصوصی توانمند محول کنیموحرفههای فنیآموزش

بهمن( برگزار  21کرمانشاه که عصر امروز )علی اوسط هاشمی در دیدار با فعاالن اقتصاد استان کرمانشاه 

ها در جامعه ما جابجا شده و همه چیز در عنوان شد، از لزوم اتکا به مهارت یاد کرد و گفت: متاسفانه ارزش

 .های آنها توجه داریمشود و کمتر به توانمندی و مهارتافراد جستجو می

رت افراد از عناوینی مانند دکتر، مهندس و ... مهمتر به گزارش ایسنا، هاشمی با بیان اینکه توانمندی و مها 

است، افزود: همانقدر که جامعه به افرادی مانند دکتر و مهندس نیاز دارد، به یک آشپز خوب، آرایشگر 

 .ها منزلت اجتماعی افراد صاحب مهارت را باال ببریمنیز احتیاج دارد و باید با تغییر نگاه ... خوب و



 

ها ای کشور بر لزوم توجه به مهارت افراد در جذب نیروی کار و استخدامش فنی و حرفهرئیس سازمان آموز 

تاکید کرد و بی توجهی به مقوله مهارت را باعث از دست رفتن بسیاری از مشاغل دانست و عنوان کرد: با 

راغ خواهیم حفظشان کنیم باید سرونق تکنولوژی بسیاری از مشاغل در معرض نابودی است و اگر می

 .مهارت برویم

وی با بیان اینکه مهارت را هم برای دانش آموختگان دانشگاهی و همه افرادی که هم اکنون صاحب شغل  

هستند باید در نظر بگیریم، تاکید کرد: ارتقاء مهارت افرادی که هم اکنون دارای شغل هستند به افزایش 

 .کندتوانمندی و بازدهی آنها کمک می

ای آموزش مهارت به فارغ التحصیالن دانشگاهی را نیز بسیار حائز اهمیت دانست وحرفهرییس سازمان فنی 

 هایرشته به مربوط  های ما فارغ التحصیالن دانشگاهی و عمدتادرصد از ورودی 40و تاکید کرد: حدود 

 .هستند... و معماری برق، جمله از مهندسی

هایی که در اختیار افراد قرار درصد آموزش 50تا  40دهد که حدود ها نشان میبه گفته هاشمی بررسی 

 .شودگیرد، منجر به ایجاد شغل میمی

قرار نیست در آموزش فنی حرفه  :گرایی نیز تاکید کرد و افزودوی همچنین بر لزوم فاصله گرفتن از مدرک 

 .ای به دنبال حراج کردن مدرک باشیم

ای و گواهینامه های حرفهخط قرمز ما آزمون، صالحیتای اظهار کرد: رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه 

 .ای نخواهد داشتاست و آموزشگاه و مربی که در این زمینه تخلف داشته باشد، جایی در فنی حرفه

های تئوری نیست، عنوان کرد: سهم ای صرفا آموزشهاشمی با تاکید بر اینکه رویکرد فنی حرفه 

 .درصد است 70ای کارگاهی هدرصد و آموزش 30های تئوری آموزش

 .المللی نیز پذیرفتنی باشدای در بعد بینبه گفته هاشمی این روند باعث شده مدارک فنی و حرفه 

ای هزار آموزشگاه آزاد فنی حرفه 12وی در ادامه بر لزوم اتکا به بخش خصوصی نیز تاکید کرد و افزود:  

 .داریم که باید از ظرفیت آنها استفاده کنیم

ای های فنی و حرفهآموزش 13۹۹ای کشور گفت: بنا داریم تا پایان سال رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه

را به بخش خصوصی توانمند واگذار کنیم و ارائه آموزش دولتی را فقط در مناطقی که بخش خصوصی 

 .توانمند کافی نداشته باشد، ادامه خواهیم داد

های دیگر سازمان آموزش فنی حرفه ای تماعی تمرکززدایی را از اولویتمعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اج 

کشور اعالم کرد و افزود: در نخستین گام مجوز مرکز تربیت مربی را به استان کرمانشاه واگذار کردیم و باید 



 

ه ابتدا با استفاده از این ظرفیت بانک اطالعاتی جامع از مربیان و استادکاران کرمانشاه ایجاد شود که البت

 .کنیم و سپس گواهینامه تدریس به آنها خواهیم دادمهارت آنها را بررسی می

 .تواند به پنج استان غرب کشور ارائه خدمات داشته باشدوی معتقد است، این مرکز می 

 کرد واگذار بازرگانی اتاق به را هاگرایش و هاظرفیت تمام با استان  وی همچنین مجوز احداث مجتمع فنی 

ها، مراکز ای، دانشگاهتواند ارتباط قابل توجهی بین آموزش فنی و حرفهمرکز می این اندازیراه: افزود و

 .صنعتی و واحدهای صنفی برقرار کند

اندازی این هاشمی یادآور شد: عقیده دارم بخش خصوصی به عنوان یک بخش جریان ساز ظرفیت راه 

 .مجتمع را دارد

وین سند راهبردی مهارت استان کرمانشاه نیز تاکید کرد و یادآور شد : این هاشمی همچنین بر لزوم تد 

سند باید بر اساس سایر اسناد باالدستی استان از جمله سند آمایش، سند اقتصاد مقاومتی و ... تدوین و در 

 .برابر این اسناد باالدستی انعطاف داشته باشد

 

نداری کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه با اشاره به تالش هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استا 

های مفقوده این اکوسیستم بحث استان برای ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی، اظهار کرد: یکی از حلقه

 .مهارت است

های مختلف وی از نبود مهارت به عنوان یکی از عوامل عدم توسعه یافتگی اقتصاد استان کرمانشاه در حوزه 

ده شدن واحد کیفیت، زیانتن مهارت فرسایش زیاد کار و کارگر، تولید کاالی بینداش کرد و گفت: پیامد یاد

 .و در نهایت رکود آن است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان کرمانشاه بر لزوم برقراری ارتباط بین حوزه آموزش و واحدهای  

های صنعتی راه اندازی و تقویت آموزشی را در شهرک صنعتی و صنفی تاکید کرد و ادامه داد: باید مراکز

 .کنیم

...  و گردشگری تجارت، تولید، جمله از استان  های اقتصادیحاتمی تاکید کرد: آموزش باید در تمام حوزه 

 .گیرد قرار توجه مورد

کرمانشاه وی با اشاره به انتخاب هفت استان به عنوان پایلوت برای تدوین طرح سند راهبردی مهارت که 

ترین زمان ممکن پیگیری نیز جزو آنها است، خاطر نشان کرد: تدوین این سند را با جدیت و در کوتاه

 .خواهیم کرد



 

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، این سند نقشه راه آموزش و مهارت استان  

 .خواهد بود

رگانی کرمانشاه نیز بر اهمیت توجه به موضوع آموزش و در ادامه نلسون حضرتی نایب رئیس اتاق باز 

مهارت خصوصا در حوزه تولید و تجارت تاکید کرد و افزود: باید ارتباط بین واحدهای صنعتی و مراکز 

 .ای را تقویت کنیمدانشگاهی و فنی حرفه

 .دوی معتقد است، این تعامل باید بر اساس نیازهای بخش خصوصی و حوزه تولید شکل بگیر 

های مرتبط با تولید و تجارت پیشگام به گفته حضرتی اتاق بازرگانی همواره در حوزه ارائه آموزش در زمینه

 .بوده است

فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز از پیگیری برای راه اندازی آموزشگاه کارآفرینی 

 .خانه صنعت و معدن استان خبر داد

تواند بسیاری از جوانان و عالقمندان به حوزه کارآفرینی را اندازی این آموزشگاه میاهوی معتقد است، ر 

 .پای کار بیاورد

سهراب دل انگیزان مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه و رئیس دانشکده علوم اجتماعی کرمانشاه نیز یکی از  

 .دهای صنعتی اعالم کردهای خال مهارت در استان را نداشتن مهارت فروش در واحمهمترین زمینه

هایی که اکنون های فنی و حرفه ای تاکید کرد و افزود: آموزشوی همچنین بر لزوم عملیاتی کردن آموزش

 .شود متناسب با نیاز واحدهای تولیدی نیستارائه می

ه ای، توجه به نیازهای حوزهای فنی و حرفههای نوین آموزش، به روز شدن آموزشلزوم استفاده از روش

 .ها و ... از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفتصنعت در این آموزش

 

 

 

 

 12:2۹/  13۹۸ بهمن 2۹/  شنبهسه    



 

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸112۹214۸3: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس    

 است کشور کارآفرینی مفقوده حلقه مناسب کار و کسب فضای

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه فضای کسب و کار مناسب را حلقه مفقوده کارآفرینی در ایسنا/کرمانشاه 

  .خواهیم، باید به بخش خصوصی بها بدهیمکشور اعالم کرد و گفت: اگر رونق کارآفرینی را می

بهمن( در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به  2۹)کیوان کاشفی به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی 

هایی که خصوصا طی دو دهه اخیر شاهد آن بوده ایم، اظهار کرد: این فشارها در سطوح تشدید تحریم

 .وری و ... تاثیراتی در کشور داشته استمختلف اقتصادی، مالی، بانکی، صنعتی، تجاری، بهره

ه این مشکالت و پیامدهای آن انجام شد و به استحضار مقام معظم وی ادامه داد: بعد از مطالعاتی که دربار

های های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان بودیم که چارچوب برنامهرهبری رسید، شاهد ابالغ سیاست

 .بلندمدت و میان مدت اقتصادی کشور را تعیین کرده است

ر اساس شرایط فعلی کشور و با نگاه به آینده ها بعضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه این سیاست

های اقتصاد سال دوم انقالب نیز اشاراتی به آن شده، خاطرنشان کرد: سیاست 40است و در منشور 

های اقتصادی کشور تبدیل شد و هر برنامه اقتصادی دیگری که ریزیمقاومتی به ستون فقراتی برای برنامه

 .ها باشدریت همین سیاستشود باید با محودر کشور تدوین می

هایی ها و تکانههای اقتصاد مقاومتی را ایستادگی در برابر هجمهکاشفی هدف از تدوین و ابالغ سیاست

توان تاثیر این فشارها را به صورت کنند و یادآور شد: اگرچه نمیهای خارجی به ما وارد میدانست که دولت

 .توان اثرات این فشارها را کاهش دادها مییاستدرصد مهار کرد، اما با پیروی از این س100

ها نشان داده، های اقتصاد مقاومتی تاکنون تاثیر خوب خود را در بسیاری از بخشوی معتقد است، سیاست

ای که اکنون با وجود همه فشارها و مشکالتی که داریم، اما کمبود اساسی در کاالهای مورد نیاز کشور بگونه

 .وجود ندارد

هایی تدوین های اقتصاد مقاومتی برنامهاتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ذیل سیاسترئیس 

توان به محدودیت و شد که برای کوتاه مدت کشور بسیار مفید است، تاکید کرد: از جمله این موارد می



 

د دارد و این امر به رونق ممنوعیت واردات کاالهایی اشاره کرد که در داخل کشور امکان تولید آنها وجو

 .تولید صنایع منجر شده است

های اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده را توجه به حوزه وی یکی از مهمترین مواردی که در سیاست

های اخیر به موضوع کارآفرینی به خوبی پرداخته شده کارآفرینی دانست و عنوان کرد: خوشبختانه طی سال

 .جا افتاده است و فرهنگ آن نیز بین مردم

بینیم عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است، با جا افتادن این فرهنگ، امروز کمتر کسی را در کشور می

 .اندازی کسب و کار جدید در هر شکل و اندازه نباشدکه به دنبال راه

ان کرد: وقتی که کاشفی با بیان اینکه ایجاد انگیزه کارآفرینی نیازمند هموار شدن مسیر هم هست، خاطرنش

 .شودای که در مردم ایجاد شده سرکوب میروند کارآفرینی دشوار باشد، انگیزه

وی حلقه مفقوده کارآفرینی در کشور را فضای کسب و کار مناسب دانست و عنوان کرد: امروز با قوانین و 

های اقتصاد مقاومتی ای در فضای کسب و کار مواجهیم که بسیاری از آنها حتی با سیاستمقررات پیچیده

 .آل باشدهمخوانی ندارد و مربوط به زمانی است که شرایط عادی و ایده

های به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، مشکل دیگر فضای کسب و کار، فرهنگی است که در دستگاه

 .اجرایی برای بازی با قوانین و سخت کردن کارها جا افتاده است

عث شده بر اساس آمارها، شروع یک کسب و کار و میانگین زمان تاسیس یک کاشفی گفت: این روند با

روز تا سه ماه زمان نیاز داشته باشد، در حالی که این زمان برای کشورهای نزدیک  45شرکت در کشور به 

 .ساعت تا پنج روز است 4۸ما از جمله ترکیه 

 .برای توسعه کارآفرینی تاکید کرد وی بر لزوم بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک حلقه مفقوده،

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، یکی دیگر از ملزومات توسعه کارآفرینی را استفاده از ظرفیت بخش 

 .خصوصی و بها دادن به این بخش دانست

ار کرد: کاشفی با اشاره به اینکه دیگر زمان در اختیار داشتن منابع سرشار نفت و استفاده از آن گذشته، اظه

 .های مختلف اقتصادی وارد شوندهای خصوصی را حمایت کنیم تا در عرصهامروز باید تشکل

 

 

 



 

 فارس
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با یك تصمیم غلط، بنزین گران شد/ صادر کننده در برهه جنگ اقتصادی نقش ستاد جنگ را 

 دارد

بنزین، دشمنان امیدوار شدند  متاسفانه با یک تصمیم غلط در مورد گرانی :نائب رئیس مجلس شورای گفت

  .افتدکه در کشور اتفاقاتی به نفعشان می

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، عبدالرضا مصری امروز در مراسم سالروز ملی صادرات که با هدف 

تجلیل از صادرکنندگان برتر استان در سالن همایش اتاق بازرگانی کرمانشاه و با حضور جمعی از 

 .دگان و صادرکنندگان و مسؤوالن استان برگزار شد، به شرایط بسیار حساس کشور اشاره کردتولیدکنن

گرمی هم و پشت ایم، ولی همیشه با همراهی و پشتزیادی را تجربه کرده وی تاکید کرد: ما شرایط سخت

 .ایمها عبور کردههم ایستادن، از تمام سختی

 هزار 400 و میلیون 2 با گذشته در ما دریابیم؛ را کشور شرایط باید: داد ادامه نائب رئیس مجلس شورای

 .نداریم ایبنیه چنین  کردیم، ولی امروزره میادا را کشور مالی امور نفت صادرات بشکه

کند، ادامه داد: شویم دشمن فشارهایش را بیشتر میتر و توانمندتر میوی با بیان اینکه هرچه ما قوی

های ما ای ما سخت است برای دشمن نیز سخت است، چون آنان به خاطر تحریمها برهمانطور که تحریم

پیمانانشان خسارت پرداخت کنند و آنان در کوتاه مدت شاید بتوانند این خسارت را پرداخت باید به هم

 .ها را جبران کنندتوانند این خسارتکنند، ولی در بلند مدت نمی

ها به رفتارهای ما بستگی دارد، تصریح کرد: شدن و یا بازشدن آن ها و فشردهمصری با بیان اینکه تحریم

کرد چون احساس ضعف داشت؛ ولی متاسفانه با ماه دشمن مرتب از ما درخواست مذاکره میقبل از آبان

ها امیدوار شدند که در کشور اتفاقاتی به یک تصمیم غلط در مورد گرانی بنزین قضیه برعکس شد چون آن

 .نفعشان بیفتد

وی در ادامه سخنانش با تسلیت به مناسبت شهادت سردار سلیمانی، گفت: شهادت مزد زحمات حاج قاسم 

 .سلیمانی بود



 

شد و شهادت نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: سردار سلیمانی قطعاً شهید می

شد و با حضور میلیونی مردم در مراسم  برازنده ایشان بود، این کار به دست قلدرترین قدرت جهانی انجام

 .تشییع پیکر ایشان همه چیز تغییر کرد و نظر دشمن برگشت

وی ادامه داد: اگر بخواهیم مقاومت کنیم و شرایط ویژه کنونی کشور را بپذیریم؛ برای اینکه بتوانیم از این 

 .شرایط عبور کنیم نیازمند یک همت عمومی هستیم

 هایسفره که کسانی به باید ما و است کمرشکن مردم از بخشی برای کنونی یطشرا  مصری با بیان اینکه

است کمک کنیم، افزود: این شرایط شاید یک امتحان الهی باشد؛ من با تمام  شده خالی شرایط این در آنان

 .وجودم معتقدم ما در این صحنه اگر استقامت کنیم پیروز خواهیم بود

عظمت حاصل از حضور میلیونی جمعیت در تشییع جنازه سردار نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 

مکمل شامل بیست و دوم بهمن ماه و انتخابات پیش روی مجلس دانست و اظهار کرد:  2سلیمانی را دارای 

بهمن و انتخابات پیش روی مجلس شورای اسالمی باید عظمت  22مردم با حضور گسترده در راهپیمایی 

ار سلیمانی را برای دشمن تثبیت کنند و به آنان بفهمانند که این حرکت عظیم حاصل از تشییع جنازه سرد

 .احساسی نبوده است و همواره ادامه دارد

وی در بخش دیگری از سخنانش، عنوان کرد: باید بپذیریم که در حال حاضر صادرکننده به مثابه ستاد 

کند و این یعنی اشتغال ی را صادر میجبهه و جنگ است، چرا که صادرکننده مازاد بر ظرفیت مصرف داخل

 .مندی از ظرفیت اشتغال کشورهای دیگریو بهره

مصری با بیان اینکه من حاضرم دست تولید کننده و صادر کنندگان را ببوسم، خاطرنشان کرد: صادرات 

ز طریق ها اشود و این امر سبب پیوند بین ملتباعث آشنا کردن سایر کشورها با سلیقه و ذائقه کشور می

 .شوداقتصاد می

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه تا ارز حاصل از 

توان به صادرکنندگان ارز تخصیص داد، گفت: میزان سود بانکی در صادرات به کشور برنگردد دوباره نمی

هیچ تغییری در قوانین صادرات واردات در سال و نیم گذشته اختیار مجلس نیست و همچنین در یک

 مجلس ایجاد نشده است

 

 



 

 مهر
 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 برخی اعمال نفوذها کار را برای صادرکنندگان سخت کرده است

 13۹۸بهمن  3

ار را برای رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: برخی تنگ نظری ها و اعمال نفوذها ک _کرمانشاه

 .صادرکنندگان سخت کرده است

، کیوان کاشفی امروز پنج شنبه در مراسم تجلیل از صادر کنندگان برتر استان که خبرنگار مهربه گزارش 

کرد و اظهار در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، سال گذشته را سال سختی برای صادرکنندگان معرفی 

 .هایی که توسط فعاالن اقتصادی انجام شد شرایط کشور به حالت تثبیت رسیده استداشت: با تالش

وی افزود: امروز کشور ما مدیون صادرکنندگان است و چیزی به عنوان منابع و دالر نفتی در کشور 

ارزی است که با تالش  است به همت فعاالن و برگشتبینیم و اگر کشور به یک حالت تثبیت رسیدهنمی

 .گرددآنها به کشور بر می

های جنگ اقتصادی یاد کرد و بیان رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از صادر کنندگان با عنوان ژنرال

 .ها و اعمال نفوذها کار را فوق العاده برای این گروه سخت کرده استداشت: برخی تنگ نظری

ذشته در قانون بودجه بندی را مبنی بر معافیت ارزش افزوده این مسئول خاطر نشان کرد: سال گ

صادرکنندگان و آن را منوط به تسویه حساب ارزی کردند و این سد بزرگی را برای صادرکنندگان به وجود 

 .آورد

هزار میلیارد تومان بوده  3ماهه امسال میزان مالیات ارزش افزوده پرداختی  ۹کاشفی تصریح کرد: طی 

میلیارد تومان  230میلیارد تومان آن را برگشت دهد اما تا کنون  1،500ک مرکزی قبول کرده است که بان

 .آن برگشت خورده است و سازمان امور مالیاتی به دالیل مختلف از پرداخت مبلغ خودداری کرده است

یان تأمین وی گفت: بر همین اساس از مجلس گله مندیم چرا که این باب را نمایندگان باز کردند تا آقا

 .نقدینگی کنند و منابع خود را پر کنند

https://www.mehrnews.com/news/4833290/برخی-اعمال-نفوذها-کار-را-برای-صادرکنندگان-سخت-کرده-است
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شد اما االن زمانی از تشویقات صادر کنندگان سخن می: رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه عنوان کرد

 .بحث تنبیهات مطرح است که این برای وضعیت کنونی کشور مناسب نیست

دالت مرزی و صادرات شد و گفت: صادرات های مبااین مسئول خواستار هماهنگی و همدلی بین کارگروه

 .تواند پیش برودیک فرایند است و اگر یک حلقه از آن درست کار نکند نمی

کاشفی خاطرنشان کرد: مرز سومار به سختی بازگشایی شد و امروز پسندیده نیست به خاطر یک دوربین یا 

 .یک سکو بارانداز معطل شود

دراتی است و قدمت طوالنی در این راه دارد لذا باید همه مسئولین وی گفت: استان کرمانشاه یک استان صا

 .دست به دست هم دهیم تا شرایط را برای صادرات استان تسهیل کنیم

 

 

 :استاندار کرمانشاه

 گذاری استاستان اول از نظر امنیت سرمایه 10کرمانشاه جزو 
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 ذاری استگاستان اول از نظر امنیت سرمایه 10استاندار کرمانشاه گفت: کرمانشاه جزو  -کرمانشاه

، هوشنگ بازوند امروز پنجشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان که در خبرنگار مهربه گزارش 

اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به تواضع و خضوع سردار سلیمانی اظهار داشت: یکی از 

 ان ملی خلوص نیت ایشان بود و عاقبت به خیری ایشان نشأت گرفته از این رفتار بود.های این قهرمویژگی

رغم تنگناهایی که استاندار کرمانشاه در ادامه ضمن تقدیر از فعاالن عرصه صادرات افزود: صادرکنندگان علی

 دارند.شود دست از تالش بر نمیوجود دارد در امر صادرات که منجر به اشتغال می

برد و اجازه برخی کارها از جمله پایین آوردن سود بانکی را به زود: کشور در شرایط سختی به سر میوی اف

 دهد.دولت نمی

های اقتصادی ما را برد و آمریکا تمام گلوگاهبازوند گفت: در حال حاضر کشور ما در حال تحریم به سر می

مالی ما را در سراسر کشور هدف قرار داده های کند و همانند یک تروریست اقتصادی همه بنگاهرصد می

 است که این امر تورم و مشکالتی را در کشور به وجود آورده است.

https://www.mehrnews.com/news/4833421/کرمانشاه-جزو-۱۰-استان-اول-از-نظر-امنیت-سرمایه-گذاری-است
https://www.mehrnews.com/news/4833421/کرمانشاه-جزو-۱۰-استان-اول-از-نظر-امنیت-سرمایه-گذاری-است
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


 

توانیم برخی کارها از جمله تک نرخی کردن سود استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در این شرایط ما نمی

 .بانکی را انجام دهیم این در حالی است که دولت نیز نگران این امر است

وی بیان داشت: در حال حاضر صادرات نفت ما وضعیت مطلوبی ندارد و با تمام این مشکالت فرصت 

اندازد و چنانچه در بسته ها عقب میصادرات را نباید از دست دهیم چرا که یک اشتباه کوچک ما را ماه

وارد و برخی کارها از ای را بر ما ماه طرف عراقی ایرادات عمده 5شدن مرز سومار شاهد بودیم که طی آن 

 جمله احداث سکو را به ما تحمیل کرد.

ها ها به خوبی پای کار هستند، گفت: طی این مدت بانکبازوند ضمن بیان اینکه در استان کرمانشاه بانک

درصدی پرداخت کنند که هیچ استانی چنین  6درصدی و  4میلیارد تومان وام  300توانستند هزار و 

 میزانی پرداختی نداشته است.

های استان کرمانشاه وارد هایی که بر خانوادهاستاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مشقت

هایی نرخ بیکاری استان بسیار نگران کننده بود و با تالش ۹6شده بحث بیکاری جوانان است، گفت: سال 

 صورت گرفت توانستیم این نرخ را کاهش دهیم. که

بود که این نرخ در استان  10.6میانگین نرخ بیکاری کشور  ۹۸وی اظهار داشت بر اساس آمار در پاییز 

رغم اینکه هنوز نرخ بیکاری باالیی داریم اما توانستیم نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده علی 16.3کرمانشاه به 

 دهیم.کاهش  ۹6را نسبت به سال 

نرخ بیکاری را به میانگین کشور برسانیم، گفت:  1400بازوند با بیان اینکه در نظر داریم تا پایان سال 

و نیم درصدی را  2نیز هر سال کاهش  ۹۹و  ۹۸امسال توانستیم نرخ بیکاری را کاهش دهیم و برای سال 

 برنامه ریزی کردیم.

توان نرخ بیکاری را کاهش دهیم، اما یک سخنرانی رانی نمیمدیر رشد استان کرمانشاه با بیان اینکه با سخن

 تواند چندین شغل را از بین ببرد، گفت: کاهش بیکاری نیازمند تدوین یک برنامه جامع است.می

هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که اگر موانع را برطرف کنیم و بهبود  2وی افزود: حدود 

 واند این نقدینگی را به سوی ما سرازیر کند.تفضای کسب و کار می

 

گذاری معرفی کرد و افزود: امسال شاهد استان اول از نظر امنیت سرمایه 10این مسئول، کرمانشاه را جزو 

گذاران داخلی و خارجی به استان بودیم که این نوع سرمایه گذاری تاییدکننده امنیت ورود سرمایه

 گذاری است.سرمایه

 



 

 

 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مطرح کرد

 کرمانشاه در شاخص بهبود فضای کسب و کارارتقای جایگاه 

 13۹۸بهمن  16

ای جایگاه بهبود فضای کسب و کار رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از ارتقای یازده پله _کرمانشاه

 .استان در پاییز امسال نسبت به فصل تابستان خبر داد

 :نسبت به فصل قبل )تابستان(، اظهار داشتای جایگاه استان کیوان کاشفی با اشاره به ارتقای یازده پله

 .کشور بودیم 27کشور و در فصل بهار نیز رتبه  2۸در جایگاه  6.23فصل تابستان با عدد 

وی مهمترین مانعی که فعاالن اقتصادی چه در استان کرمانشاه و چه در کشور به عنوان عامل برهم زننده 

بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصوالت یشفضای کسب و کار از آن یاد کردند را غیرقابل پ

 .ها در واردات حادث شده استاعالم کرد که به دلیل بی ثباتی چند وقت اخیر نرخ ارز و برخی محدودیت

های اجرایی ناظر ها، قوانین، مقررات و رویهرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: بی ثباتی در سیاست

الساعه است و همچنین دشواری در تأمین مالی از سوی های خلقکار که همان بخشنامه بر فضای کسب و

 .ها نیز عوامل دوم و سوم مخل فضای کسب و کار است که فعاالن اقتصادی از آن گالیه دارندبانک

و ها ای مأمورین دستگاهها، برداشت سلیقهبه گفته وی وجود انحصار و رانت، رقابت غیرمنصفانه شرکت

های ناعادالنه مالیات از دیگر عواملی است که در پاییز امسال بر نامناسب بودن فضای کسب و نهادها و رویه

 .کار تأثیر داشته است

این مسئول در ادامه بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه را حاصل برخی از اقدامات، برپایی مستمر 

 :ه باعث ایجاد حساسیت در مسئولین شده و افزودجلسات شورای گفت و گو و ستاد تسهیل دانست ک

گذاران به استان دارد، شاهد ادامه این امیدواریم با توجه به تأثیری که فضای کسب و کار در جذب سرمایه

 .روند و توجه بیشتر مسئولین به بهبود فضای کسب و کار باشیم

کشور به اتاق ایران واگذار شده، گفت: از کاشفی با اشاره به اینکه از سه سال قبل پایش فضای کسب و کار 

 .شودها به تفکیک بررسی و اعالم میآن زمان تا کنون وضعیت فضای کسب و کار کشور و هر یک از استان

وی با اشاره به تفاوتی که شیوه پایش فضای کسب و کار از سوی اتاق ایران با دوره قبل که توسط مرکز 

های رسنجی صرفاً از تشکلشد دارد، عنوان کرد: در گذشته نظمیهای مجلس انجام مطالعات و پژوهش

https://www.mehrnews.com/news/4845679/ارتقای-جایگاه-کرمانشاه-در-شاخص-بهبود-فضای-کسب-و-کار
https://www.mehrnews.com/news/4845679/ارتقای-جایگاه-کرمانشاه-در-شاخص-بهبود-فضای-کسب-و-کار


 

شد، اما اکنون این نظرسنجی به صورت اقتصادی و در هر استان فقط از هفت تا هشت تشکل انجام می

 .شودمستقیم از فعاالن اقتصادی و بر اساس سهم آنها از تولید ناخالص داخلی انجام می

شاه یادآور شد: به عالوه این نظر سنجی از فعاالن اقتصادی در سه حوزه رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان

 .گیرداتاق بازرگانی )با سهم بیشتر(، اتاق تعاون و اتاق اصناف صورت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دنیای اقتصاد
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  تبادل کاال از مرز سومار

کرمانشاه، مبادالت کاال از مرز سومار بعد از چند به گفته رئیس اتاق بازرگانی  : کرمانشاه –دنیای اقتصاد 

زودی از سر گرفته خواهد شد. کیوان کاشفی با اشاره به تعطیلی چند ماهه مرز سومار اظهار کرد: ماه وقفه، به

ها و جویی طرف عراقی از نوع عملکرد این مرز و فراهم نبودن برخی زیرساختدلیل بهانهاین تعطیلی به

های فراوانی برای بازگشایی این مرز مرز رخ داد. وی اظهار کرد: طی چند ماه اخیر پیگیری هایکاستیوکم

  .ها، بخشی از مشکالت زیرساختی آن نیز مرتفع شدصورت گرفت و همزمان با پیگیری

یالت رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه از قبل هم قرار بود مبادالت کاال از مرز سومار بعد از تعط

کریسمس از سر گرفته شود اظهار کرد: به زودی امکان مبادله کاال از مرز سومار فراهم خواهد شد. کاشفی از 

های قابل توجه مرز سومار و صادرات یک میلیارد دالری آن در سال گذشته هم یاد کرد که تقریبا ظرفیت

ان صادرات در شرایطی انجام شد که جاده معادل صادرات از مرز قدیمی پرویزخان بوده و ادامه داد: این میز

های مرز سومار، دسترسی مرز سومار وضعیت خوبی نداشت. وی خاطرنشان کرد: با تکیه به همین ظرفیت

های مربوطه خصوصا در تهران های الزم را در تمام جلسات و کارگروهتوانستیم برای رسمی شدن آن پیگیری

رگانی ایران معتقد است، به محض آنکه رسمی شدن مرز سومار از انجام دهیم. عضو هیات رئیسه اتاق باز

ها و گمرک باید ها همچون حمل و نقل و پایانهسمت هر دو کشور به رسمیت شناخته شود، برخی دستگاه

در این مرز مستقر شوند و وضعیت آن نیز از بازارچه به مرز رسمی تغییر پیدا کند. کاشفی از آینده خوب این 

های تواند به یکی از قطبد کرد که به لحاظ شرایط استراتژیک مکانی و فاصله کوتاه با بغداد میمرز هم یا

صادرات به عراق تبدیل شود. وی معتقد است: مرز سومار همچنین در زمان رسمی شدن ظرفیت خوبی هم 

برای تردد زوار  برای تردد مسافر خصوصا در ایامی که پیک سفر به عراق را داریم خواهد داشت و گذرگاهی

 .شودمی
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 کار وای جایگاه کرمانشاه در بهبود فضای کسبپله 11ارتقای 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اینکه از سه سال قبل  : الهام اکبری -کرمانشاه  -اقتصاد دنیای

های کار کشور به اتاق ایران واگذار شد و پیش از آن توسط مرکز مطالعات و پژوهشوپایش فضای کسب



 

ها کار کشور و هر یک از استانواز آن زمان تاکنون وضعیت فضای کسب :شد، گفتاقتصادی مجلس انجام می

  .شودبررسی و اعالم میبه تفکیک 

کار از سوی اتاق ایران با دوره قبل که توسط وکیوان کاشفی با اشاره به تفاوتی که شیوه پایش فضای کسب

های شد دارد، اظهار کرد: در گذشته نظرسنجی صرفا از تشکلهای مجلس انجام میمرکز مطالعات و پژوهش

شد. به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، ل انجام میاقتصادی و در هر استان فقط از هفت تا هشت تشک

صورت مستقیم از فعاالن اقتصادی و براساس سهم آنها از تولید ناخالص داخلی انجام اکنون این نظرسنجی به

شود. کاشفی یادآور شد: این نظر سنجی از فعاالن اقتصادی در سه حوزه اتاق بازرگانی )با سهم بیشتر(، می

وی ادامه داد: براساس آخرین پایشی که انجام شده استان کرمانشاه  .گیرداتاق اصناف صورت می اتاق تعاون و

کشور قرار گرفته است. رئیس اتاق  17کار در جایگاه وبرای بهبود فضای کسب 6 /04در فصل پاییز با عدد 

ان( افزود: در فصل تابستان با ای جایگاه استان نسبت به فصل قبل )تابستپله 11کرمانشاه با اشاره به ارتقای 

کشور قرار داشتیم و در فصل بهار نیز رتبه  2۸کار در جایگاه وبرای شاخص بهبود فضای کسب 6 /23عدد 

عنوان ترین مانعی که فعاالن اقتصادی چه در استان کرمانشاه و چه در کشور بهکشور بودیم. کاشفی مهم 27

بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و یاد کردند را غیرقابل پیش کار از آنوعامل برهم زننده فضای کسب

ها در واردات بوده است. ثباتی چند وقت اخیر نرخ ارز و برخی محدودیتدلیل بیمحصوالت اعالم کرد که به

ن کار و همچنیوهای اجرایی ناظر بر فضای کسبها، قوانین، مقررات و رویهثباتی در سیاستوی افزود: بی

کار دانست که وتوان عوامل دوم و سوم مخل فضای کسبها را نیز میدشواری در تامین مالی از سوی بانک

کار استان را حاصل برخی از وفعاالن اقتصادی نیز از آن گالیه داشتند. وی در ادامه بهبود فضای کسب

اعث ایجاد حساسیت در مسووالن وگو و ستاد تسهیل دانست که باقدامات، برپایی مستمر جلسات شورای گفت

گذاران به استان دارد شاهد کار در جذب سرمایهوشده و افزود: امیدواریم با توجه به تاثیری که فضای کسب

 .کار باشیموادامه این روند و توجه بیشتر مسووالن به بهبود فضای کسب
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 رئیس اتاق بازرگانی استان معرفی کرد 

 قه مفقوده تجارت در کرمانشاه حل

المللی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم بین : الهام اکبری -کرمانشاه  -اقتصاد دنیای

ها در استان گفت: برای این منظور باید کمیته روابط خارجی استان شدن کرمانشاه و حضور بیشتر خارجی

  .فکر خواهرخواندگی کرمانشاه با شهرهای دیگر کشورها باشیم اندازی کنیم و بهکرمانشاه را راه



 

المللی بر اقتصاد استان کرمانشاه، اظهار کرد: یکی از کیوان کاشفی با اشاره به نقش تاثیرات روابط بین

المللی و های بینها با انجمنالمللی از سوی نهادها و دستگاههای مفقوده کرمانشاه عدم ارتباطات بینحلقه

بینیم که در استان کرمانشاه رویدادهای متاسفانه کمتر می :ها در استان است. وی ادامه دادرفت و آمد خارجی

های ها، انجمنهای سطح باال در حوزه آموزشی، دانشگاهریزی شود و حتی برخی از انجمنالمللی برنامهبین

کنند. به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، ها در استان استفاده نظام مهندسی و پزشکی از حضور خارجی

این موضوع حتی در حوزه فرهنگی هنری هم قابل توجه است و کمتر شاهد حضور هنرمندان خارجی در 

های اتاق بازرگانی و ها در استان بیشتر به فعالیتکرمانشاه هستیم. کاشفی با بیان اینکه حضور خارجی

شود، یادآور شد: این تعامالت نیز بیشتر در چارچوب گیرد محدود میمیاقداماتی که از سوی این تشکل انجام 

رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است با توجه به مرزی بودن استان و سابقه تجاری  .روابط اقتصادی و تجاری است

 .ودشالمللی بیشتر احساس میکه کرمانشاه از دیرباز در مسیر جاده ابریشم داشته خأل نداشتن تعامالت بین

دهد، افزود: متاسفانه المللی در خواهرخواندگی نیز خود را نشان میوی با بیان اینکه نداشتن این تعامالت بین 

شهر است اما با هیچ کدام از شهرهای جهان رغم اینکه یک شهر قدیمی و اکنون نیز کالنکرمانشاه به

: اقداماتی برای خواهرخواندگی کرمانشاه با خواهرخواندگی ندارد. رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه داد

شهرهایی همچون ازمیر و قاضی انتپ ترکیه، اربیل عراق و شهری از روسیه انجام شده اما هیچ کدام از این 

ها دانست و اظهار اقدامات به نتیجه نرسیده است. کاشفی وظیفه اصلی خواهرخواندگی را مربوط به شهرداری

نامه امضا کنند و بعد ذیل خواهرخواندگی روابط ابتدا شهرداران باید تفاهم کرد: برای خواهر خواندگی

های مرتبط تشکیل شود. کاشفی تاکید کرد: کرمانشاه اقتصادی، علمی، فرهنگی و هنری با همکاری دستگاه

استفاده  طور که بایدهایی است که دفتر وزارت خارجه فعال دارد، اما تاکنون از ظرفیت این دفتر آناز استان

تواند کرمانشاه را از این وی با اشاره به راهکارهایی که می .نکردیم و خروجی مناسبی از آن بیرون نیاوردیم

المللی استان را افزایش دهد، اظهار کرد: برای حل این موضوع اتاق بازرگانی وضعیت خارج کند و تعامالت بین

را ارائه داد. به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی  پیشنهاد تشکیل کمیته روابط خارجی استان کرمانشاه

ها همچون استانداری، دفتر ایران، پروپوزال این کمیته تهیه شده و پیشنهاد شده تعدادی از دستگاه

های های امنیتی و همچنین به فراخور مباحث سایر دستگاهخارجه، اتاق بازرگانی، یکی از دستگاهوزارت

تواند چارچوب کاشفی یادآور شد: این کمیته می .تصادی نیز عضو این کمیته باشندفرهنگی، گردشگری، اق

های بین دستگاهی را برای برگزاری کند و همچنین هماهنگیروابط ارتباطات خارجی را برای استان ترسیم 

 .المللی در کرمانشاه انجام دهدرویدادهای بین

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از دیگر کارکردهای این کمیته را فراهم کردن شرایط حضور بیشتر 

های مربوطه در استان دانست و اظهار کرد: به عالوه با فعالیت این کمیته گردشگران با همکاری دستگاه

ز بازدید داشته باشند. وی معتقد شوند از کرمانشاه نیهایی که وارد ایران میشود که خارجیفضایی ایجاد می

گذاری ها، توسعه سرمایهاست: نتیجه این کار افزایش اعتماد به نفس استان، شناساندن کرمانشاه به خارجی

عالوه در حوزه فرهنگی ها و صنایع خواهد بود و بهدر استان، رونق گردشگری و همچنین به روز شدن سیستم



 

د. رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه پیشنهاد تشکیل این نیز پیامدهای مثبت خاص خود را دار

تقاضای  :کمیته به مدیریت ارشد استان داده شده، اما پاسخی در این زمینه دریافت نشده است، تاکید کرد

اول ما این است که این کمیته هرچه زودتر تعیین تکلیف شود تا بتوانیم مسیر را برای روابط خارجی گسترده 

 .و قوی در استان باز کنیم
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 کرد اعالم استان بازرگانی اتاق رئیس

 کرمانشاه در تجاری دیپلماسی تقویت

 شدن المللیبین لزوم بر تاکید با کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس:  اکبری الهام – کرمانشاه – اقتصاد دنیای

 کرمانشاه استان خارجی روابط کمیته باید منظور این برای: گفت استان در هاخارجی بیشتر حضور و کرمانشاه

 عمومی روابط گزارش به. باشیم کشورها دیگر شهرهای با کرمانشاه خواهرخواندگی فکر به و کنیم اندازیراه را

 از: کرد اظهار کرمانشاه، استان اقتصاد بر المللیبین روابط تاثیرات به اشاره با کاشفی کیوان کرمانشاه اتاق

 و المللیبین هایانجمن با هادستگاه و نهادها سوی از المللیبین ارتباطات عدم کرمانشاه مفقوده هایحلقه

 المللیبین رویدادهای استان در که بینیممی کمتر: داد ادامه وی. است استان در هاخارجی وآمدرفت

 مهندسی نظام هایانجمن ها،دانشگاه آموزشی، حوزه در باال سطح هایانجمن از برخی حتی و شود ریزیبرنامه

 .کنند استفاده استان در هاخارجی حضور از پزشکی و

 کرمانشاه در تجاری دیپلماسی تقویت

 کمتر و است توجه قابل هم هنری فرهنگی حوزه در حتی موضوع این ایران، اتاق رئیسه هیات عضو گفته به

 بیشتر استان در هاخارجی حضور اینکه بیان با کاشفی. هستیم کرمانشاه در خارجی هنرمندان حضور شاهد

 این: شد یادآور شود،می محدود گیردمی انجام تشکل این سوی از که اقداماتی و بازرگانی اتاق هایفعالیت به

 به توجه با: است معتقد کرمانشاه اتاق رئیس. است تجاری و اقتصادی روابط چارچوب در بیشتر نیز تعامالت

 تعامالت نداشتن خأل داشته ابریشم جاده مسیر در دیرباز از کرمانشاه که تجاری سابقه و استان بودن مرزی

 نیز خواهرخواندگی در المللیبین تعامالت این نداشتن اینکه بیان با وی.  شودمی احساس بیشتر المللیبین

 هیچ با اما است شهرکالن نیز اکنون و قدیمی شهر یک اینکه رغمبه کرمانشاه: افزود دهد،می نشان را خود

 هاشهرداری به مربوط را خواهرخواندگی اصلی وظیفه کاشفی.  ندارد خواهرخواندگی جهان شهرهای از کدام

 خواهرخواندگی ذیل بعد و کنند امضا نامهتفاهم باید شهرداران ابتدا خواهرخواندگی برای: کرد اظهار و دانست



 

 به: کرد تاکید کاشفی.  شود تشکیل مرتبط هایدستگاه همکاری با هنری و فرهنگی علمی، اقتصادی، روابط

 طورآن دفتر این ظرفیت از تاکنون اما دارد، فعال خارجه وزارت دفتر که است هاییاستان از کرمانشاه عالوه

 .نیاوردیم بیرون آن از مناسبی خروجی و نکردیم استفاده باید که

 را استان المللیبین تعامالت و کند خارج وضعیت این از را کرمانشاه تواندمی که راهکارهایی به اشاره با وی

 استان خارجی روابط کمیته تشکیل پیشنهاد بازرگانی اتاق موضوع این حل برای: کرد اظهار دهد، افزایش

 پیشنهاد و شده تهیه کمیته این پروپوزال ایران، بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو گفته به.  داد ارائه را کرمانشاه

 امنیتی هایدستگاه از یکی بازرگانی، اتاق خارجه،وزارت دفتر استانداری، همچون هادستگاه از تعدادی شده

.  باشد کمیته این عضو نیز اقتصادی و گردشگری فرهنگی، هایدستگاه سایر مباحث فراخور به همچنین و

 همچنین و کند ترسیم استان برای را خارجی ارتباطات روابط چارچوب تواندمی کمیته این: شد یادآور کاشفی

 اتاق رئیس. دهد انجام کرمانشاه در المللیبین رویدادهای برگزاری برای را دستگاهی بین هایهماهنگی

 همکاری با گردشگران بیشتر حضور شرایط کردن فراهم را کمیته این کارکردهای دیگر از کرمانشاه بازرگانی

 هاییخارجی که شودمی ایجاد فضایی کمیته این فعالیت با: کرد اظهار و دانست استان در مربوطه هایدستگاه

 به اعتماد افزایش کار این نتیجه: است معتقد وی. باشند داشته بازدید نیز کرمانشاه از شوندمی ایران وارد که

 همچنین و گردشگری رونق استان، در گذاریسرمایه توسعه ها،خارجی به کرمانشاه شناساندن استان، نفس

 را خود خاص مثبت پیامدهای نیز فرهنگی حوزه در عالوهبه و بود خواهد صنایع و هاسیستم شدن روز به

 اما شده داده استان ارشد مدیریت به کمیته این تشکیل پیشنهاد اینکه بیان با کرمانشاه اتاق رئیس.  دارد

 زودتر هرچه کمیته این که است این ما نخست تقاضای: کرد تاکید است، نشده دریافت زمینه این در پاسخی

 توجه لزوم بر وی. کنیم باز استان در قوی و گسترده خارجی روابط برای را مسیر بتوانیم تا شود تکلیف تعیین

 و سیاسی اقتصادی، هایهمکاری آن دنبال به توانمی که کرد تاکید نیز استان در خواهرخواندگی مساله به

 در خارجه امور وزارت دفتر ظرفیت از بیشتر استفاده خواستار همچنین کاشفی. داد شکل نیز را فرهنگی

 خارج انزوا این از کرمانشاه کنیم توجه موارد این همه به اگر: گفت کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس.  شد استان

 که شویممی کرمانشاه در هاخارجی حضور و المللیبین هایفعالیت و رویدادها برپایی شاهد و شد خواهد

 .شودمی سرازیر استان سمت به آن مثبت پیامدهای

 

 

 

 



 

 طلوع کرمانشاه
 13۹۸بهمن  5

  : 165653شناسه خبر 

 ی کرمانشاه برای یازدهمین سال متوالی صادرکننده نمونه استان شدپتروشیم

مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کرمانشاه روز پنجشنبه سوم بهمن ماه با حضور 

هوشنگ بازوند استاندار، عبدالرضا مصری عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس 

شورای اسالمی و جمعی از مدیران استان در اتاق بازرگانی برگزار شد/به گزارش روابط عمومی 

ایع پتروشیمی کرمانشاه، در مراسمی که با حضور هوشنگ بازوند استاندار، عبدالرضا شرکت صن

مصری عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران 

صادرکننده برتر استان که طی یك سال اخیر  13استان و فعاالن اقتصادی کرمانشاه برگزار شد، از 

زان صادرات را به خود اختصاص داده بودند، تجلیل شد/استاندار کرمانشاه در این بیشترین می

های صادراتی مراسم به نقش مهم صادرات در توسعه کشور اشاره کرد وگفت: باال بردن کیفیت کاال

 .های خارجی داشته باشدتواند نقش مهمی در جذب بازارمی

های ایرانی است که باید از آن بهره برد/در پایان کاالبازوند افزود: بازار عراق فرصت مناسبی برای 

این مراسم که به مناسبت روز ملی صادرات در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد؛ 

 1398از مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه به عنوان صادرکننده برتر استانی در سال 

یی رئیس فروش شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه به تجلیل شد/این جایزه را بهمن سرا

 نمایندگی از سوی مدیرعامل دریافت کرد

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان نیز در این مراسم گفت:حدود چهل درصد از صادرات کشور از 

 .شودهای استان کرمانشاه انجام میطریق مرز

 .های گذشته شدهای صادراتی به تجار همانند سالدارابی خواستار توجه ویژه دولت به پرداخت مشوق

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گفت: برای موفقیت بیشتر در زمینه صادرات باید صنایع تبدیلی 

 .و صنعت بسته بندی مورد توجه قرار گیرد

http://toloukermanshah.ir/19/165653/%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85/


 

ن نیز مضاعف عبدالرضا مصری نیز در این مراسم با بیان اینکه هر چقدر ما قدرتمندتر شویم فشار دشم

کند، اما نباید فراموش کنیم همانطور شود اظهار داشت: اگرچه تحریم شرایط سختی را به مردم تحمیل میمی

 .کندها به خود دشمنان نیز خساراتی را وارد میکه برای ما سخت است، فشار تحریم

ها و ت حاصل از تحریمنماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دشمنان مجبورند خسار

جلوگیری از مراودات تجاری با ایران را برای هم پیمانان خود جبران کنند، عنوان کرد: امکان جبران این 

 .خسارت در درازمدت وجود ندارد

وی افزود: زمان کوتاهی باقی مانده و اگر مقاومت کنیم و شرایط ویژه را بپذیریم، با سربلندی از این قله عبور 

 .کردخواهیم 

در پایان این مراسم که به مناسبت روز ملی صادرات در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد؛ 

تجلیل  13۹۸از مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه به عنوان صادرکننده برتر استانی در سال 

 .شد

نشاه به نمایندگی از سوی مدیرعامل این جایزه را بهمن سرایی رئیس فروش شرکت صنایع پتروشیمی کرما

 .دریافت کرد

همچنین از هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، محسن دارابی رییس سازمان صمت استان، خلیل حیدری 

المللی کرمانشاه به عنوان مدیرکل گمرک کرمانشاه و همچنین رضا سلیم ساسانی مدیرعامل نمایشگاه بین

 .مل آمدحامیان صادرات استان تقدیر به ع

گفتنی ست در خالل این مراسم یاد و خاطره سیدمحمدصادق معصومی الری از بنیانگذاران فقید پتروشیمی 

 .کرمانشاه و روسای اسبق اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز گرامی داشته شد

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرتاک نیوز
  :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

 ی کسب و کار در استان کرمانشاه ای جایگاه بهبود فضاپله 11ارتقا 

  241۹7۸شناسه خبر 

13۹۸/11/16 14:34:17  

 پاییز در کرمانشاه استان کار و کسب فضای بهبود جایگاه ایپله 11 ارتقا از کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 .داد خبر تابستان فصل به نسبت امسال

 اینکه به اشاره با کرمانشاه کشاورزی و بازرگانی،صنایع،معادن اتاق رییس کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 مطالعات مرکز توسط آن از پیش و شد واگذار ایران اتاق به کشور کار و کسب فضای پایش قبل سال سه از

 و کشور کار و کسب فضای وضعیت کنون تا زمان آن از: گفت شد،می انجام مجلس اقتصادی هایپژوهش و

 .شودمی اعالم و بررسی تفکیک به هااستان از یک هر

 مرکز توسط که قبل دوره با ایران اتاق سوی از کار و کسب فضای پایش شیوه که تفاوتی به اشاره با وی

 هایتشکل از صرفا نظرسنجی گذشته در: کرد عنوان دارد، شدمی انجام مجلس هایپژوهش و مطالعات

 .شدمی انجام تشکل هشت تا هفت از فقط استان هر در و اقتصادی

 اساس بر و اقتصادی فعاالن از مستقیم صورت به نظرسنجی این اکنون ایران، اتاق رئیسه هیات عضو گفته به

 .شودمی انجام داخلی ناخالص تولید از آنها سهم

 ،(بیشتر سهم با) بازرگانی اتاق حوزه سه در اقتصادی فعاالن از سنجی نظر این عالوه به: شد یادآور کاشفی

 .گیردمی صورت اصناف اتاق و تعاون اتاق

 بهبود برای 6.04 عدد با پاییز فصل در کرمانشاه استان شده انجام که پایشی آخرین اساس بر: داد ادامه وی

 است گرفته قرار کشور 17 جایگاه در کار و کسب فضای

 فصل در: افزود ،(تابستان) قبل فصل به نسبت استان جایگاه ایپله 11 ارتقا به اشاره با کرمانشاه اتاق رئیس

 بهار فصل در و داشتیم قرار کشور 2۸ جایگاه در کار و کسب فضای بهبود شاخص برای 6.23 عدد با تابستان

 .بودیم کشور 27 رتبه نیز

https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-10/241978-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87


 

 زننده برهم عامل عنوان به کشور در چه و کرمانشاه استان در چه اقتصادی فعاالن که مانعی مهمترین کاشفی

 اعالم محصوالت و اولیه مواد قیمت نوسانات و بودن بینیپیش غیرقابل را کردند یاد آن از کار و کسب فضای

 .است بوده واردات در هامحدودیت برخی و ارز نرخ اخیر وقت چند ثباتی بی دلیل به که کرد

 همان که کار و کسب فضای بر ناظر اجرایی هایرویه و مقررات قوانین، ها،سیاست در ثباتی بی: افزود وی

 سوم و دوم عوامل نیز را هابانک سوی از مالی تامین در دشواری همچنین و است الساعهخق هایبخشنامه

 .داشتند گالیه آن از اقتصادی فعاالن که است کار و کسب فضای مخل

 ایسلیقه برداشت ها،شرکت غیرمنصفانه رقابت رانت، و انحصار وجود ایران، اتاق رئیسه هیات عضو گفته به

 نامناسب بر امسال پاییز در که است عواملی دیگر از...  و مالیات ناعادالنه هایرویه نهادها، و هادستگاه مامورین

 .است داشته تاثیر کار و کسب فضای بودن

 گفت شورای جلست مستمر برپایی اقدامات، از برخی حاصل را استان کار و کسب فضای بهبود ادامه در وی

 به توجه با امیدواریم: افزود و شده مسئولین در حساسیت ایجاد اعث کهب دانست...  و تسهیل ستاد گو، و

 بیشتر توجه و روند این ادامه شاهد دارد استان به گذارانسرمایه جذب در کار و کسب فضای که تاثیری

 .باشیم کار و کسب فضای بهبود به مسئولین

 

 

 

 

 

 



 

 باختر
 هستیم صادرکنندگان مدیون را کشور اقتصادی ثبات :بازرگانی اتاق رییسه هیات عضو 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: ثبات امروز اقتصاد کشور و جبران کمبود ارز را مدیون 

  .صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستیم

ن برتر استان کرمانشاه که امروز )سوم بهمن( برگزار شد با کیوان کاشفی در مراسم تجلیل از صادرکنندگا

اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور در سالی که گذشت، اظهار کرد: در این شرایط سخت کم سابقه، 

 .هستیم صادرکنندگان مدیون را ثبات این که ایمبوده کشور در اقتصادی شاهد ثبات 

بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی فعالین تجاری به این ثبات به گزارش ایسنا، کاشفی ادامه داد: 

 .اقتصادی کمک کرد تا دیگر مشکل تامین ارز در کشور نداشته باشیم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از برخی تنگناهای پیش روی صادرات که کار فعالین این عرصه را 

 .مهمترین آنها برشمرد دشوار کرده نیز یاد کرد و مشکالت مالیاتی را از

کاشفی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده منوط به تسویه حساب ارزی 

شده و این امر کار را برای صادرکنندگان بسیار دشوار کرده است، خاطرنشان کرد: وقتی که رقم مالیات بر 

درصد  ۹0بار صادرات داشته باشد باید  10ا پایان سال درصد است، اگر یک فعال اقتصادی ت ۹ارزش افزوده 

 .نقدینگی او در سازمان امور مالیاتی دپو شود

ماهه امسال را سه هزار میلیارد تومان اعالم  ۹وی رقم مالیات بر ارزش افزوده پرداختی فعالین تجاری در 

تواند به این رقم بدون مشکل می میلیارد تومان از 1500کرد و با بیان اینکه بر اساس اعالم بانک مرکزی 

میلیارد تومان از این میزان برگشت خورده و سازمان امور  230فعاالن اقتصادی برگردد، گفت: تاکنون فقط 

 .ای که ما هم از آن خبر نداریم، مانع بازگشت مابقی این رقم شده استمالیاتی به بهانه

 .ز کرده استکاشفی گفت: از مجلس گالیه داریم که این باب را با

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از این موانع به عنوان نوعی تنبیه برای صادرکنندگان یاد کرد و افزود: 

زنیم، اما اکنون مورد تنبیه صادراتی قرار های صادراتی حرف میدر شرایطی که در گذشته از برقراری مشوق

 .گیریممی



 

کنند، برخورد با فعالین تجاری که با این شرایط سخت کار میکاشفی خاطرنشان کرد: این شیوه مناسب 

 .نیست

وی در ادامه از برخی مشکالت پیش روی صادرات در استان کرمانشاه نیز انتقاد کرد که مهمترین آنها 

های های مرتبط با صادرات است و یادآور شد: در استان کرمانشاه کارگروهتداخل دستور جلسات کارگروه

ی صادرات از جمله توسعه صادرات، مبادالت مرزی و ... داریم که گاهی مصوبات آنها با هم متعددی برا

 .مغایرت دارد

رئیس اتاق کرمانشاه از موانع صادرات کاال در برخی مرزها هم یاد کرد و گفت: مرز سومار اگرچه با سختی 

 .ا صادر شودتلفن زدیم تا باره 23بار،  باز شد، اما یک روز برای عبور هفت ماشین 

کاشفی با بیان اینکه این شیوه درست صادرات نیست، ادامه داد: نباید زحمات تولیدکنندگان اینگونه در 

 .نقطه صفر مرزی با مشکل مواجه شود

وی از پیشینه صادراتی مردم استان نیز یاد کرد و با بیان اینکه تجارت در خون مردم کرمانشاه است، افزود: 

ها نیز برای کمک به صادرات به آیند، البته بسیاری از دستگاهد، همه پای کار میاگر شرایط تسهیل شو

 .گیریمخوبی پای کار هستند که زحمات آنها را نادیده نمی

 

 نیستیم صادرات مقابل :کرمانشاه استاندار

پیش روی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بخش دولتی مقابل صادرات نیست، گفت: برای رفع بروکراسی 

  .دهدکنیم، اما شرایط اقتصادی دشوار کشور اجازه برخی اقدامات را نمیصادرات تالش می

هوشنگ بازوند در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه که امروز )سوم بهمن( برگزار شد، با 

نیست که دولت نخواهند بیان اینکه بخش دولتی به هیچ عنوان در مقابل صادرات نیست، گفت: اینگونه 

گری شرایط صادرات کاری انجام دهد، اما شرایط دشوار اقتصادی کشور کمی کار را سخت برای تسهیل

 .کرده است

ها واقعا با به گزارش ایسنا، بازوند ادامه داد: ما هم از بروکراسی سر راه صادرات نگرانیم، اما در برخی زمینه

 .ان اصالحات چندانی انجام دادتوتوجه به شرایط سخت اقتصادی نمی

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط تحریم و اینکه دشمن به عنوان یک ترورریست اقتصادی تمام 

گیرد که منجر به افزایش تورم و ... شده، اظهار های مالی را هدف میهای کشور را رصد کرده و بنگاهگلوگاه



 

سود تسهیالت بانکی و بسیاری از اقدامات دیگر نیست و  کرد: در چنین شرایطی امکان تک رقمی کردن

 .اینطور نیست که مجموعه مدیریت مالی کشور نخواهد کاری بکند

کنند، افزود: بازوند با بیان اینکه در این شرایط همه برای هدف مشترک که همان تسهیل امور است کار می

 .ها نیز به خوبی پای کار هستندحتی بانک

های نظارتی دارند به خوبی پای ها نیز با وجود مشکالتی که به لحاظ نظارت دستگاهاینکه بانکوی با بیان 

گذاری یک پروژه را درصد سرمایه 60، 50ها نیز قرار است گاهی تا کار هستند، عنوان کرد: به هر حال بانک

 .ان باشندتامین کنند و باید به آنها حق بدهیم به همین اندازه نگران بازگشت سرمایه ش

استاندار کرمانشاه همکاری خود فعالین اقتصادی را نیز در شرایط کنونی ضروری خواند و یادآور شد: البته 

ما قدردان زحمات فعاالن این عرصه هستیم که با رونق تولید و اشتغال به تامین معیشت مردم کمک 

 .کنندمی

اند ضربه بزرگی به ما وارد کند، یادآور شد: تووی با بیان اینکه در چنین شرایطی یک اشتباه کوچک می

نمونه این مشکل را در بسته شدن پنج، شش ماهه مرز سومار شاهد بودیم که حتی باعث شد طرف عراقی 

 .ها، احداث سکو و ... را نیز به ما تحمیل کندایرادات سختی مانند فراهم کردن برخی زیرساخت

ز ظرفیت بازار عراق تاکید کرد و گفت: معلوم نیست بازار عراق تا گیری بهتر ابازوند همچنین بر لزوم بهره

کی در اختیار ما باشد، پس باید از هرگونه فرصت سوزی برای استفاده از این بازار جلوگیری کنیم و جای 

 .پای خود را در این بازار محکم کنیم

که به  13۹6شت و گفت: سال ای هم به وضعیت نرخ بیکاری استان دااستاندار کرمانشاه همچنین اشاره

 کاهش را نرخ این کردیم تالش و  کرمانشاه آمدم نرخ باالی بیکاری استان به اندازه یک زلزله ویرانگر بود

 .مواجهند بیکاری معضل با هاخانواده از بسیاری نیز هنوز اگرچه دهیم،

درصد(  11.۹با میانگین کشور ) درصد بود که 25.۸، 13۹5وی ادامه داد: نرخ بیکاری استان در پاییزه سال 

درصد بود، نرخ بیکاری کرمانشاه  11.۸در شرایطی که نرخ بیکاری کشور  13۹7فاصله داشت، اما در پاییز 

 .درصد رساندیم 1۸.4را به 

درصدی پاییز امسال کرمانشاه هم یاد کرد که هنوز هم با میانگین کشور که  16.3بازوند از نرخ بیکاری 

 .فاصله دارد درصد است، 10.6



 

و نزدیک کردن آن  1400ای که برای کاهش نرخ بیکاری استان تا افق استاندار کرمانشاه با اشاره به برنامه

به میانگین کشور وجود دارد، تاکید کرد: امسال نرخ بیکاری را سه درصد کاهش دادیم و برای دو سال آتی 

 .درصدی را در برنامه داریم 2.5نیز هر سال کاهش 

فارغ  7500هایی که برای کاهش نرخ بیکاری داریم، به ورودی ساالنه ند ادامه داد: البته در برنامهبازو

التحصیل به بازار کار، دپو بیکارانی که از گذشته داشتیم و همچنین ریزش نیروی کاری که ممکن است رخ 

 .دهد نیز توجه کرده ایم

های مختلف دانست و عنوان کرد: با از ظرفیت بخش وی کاهش بیکاری را نیازمند برنامه مدون و استفاده

 .تواند چندین شغل را از بین ببردتوان نرخ بیکاری را کاهش داد، اما یک سخنرانی میهزار سخنرانی نمی

استاندار کرمانشاه بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای کاهش نرخ بیکاری نیز تاکید کرد و 

 .گوی ایجاد شغل برای این تعداد بیکار نیستگفت: اعتبارات دولتی جواب

بازوند از وجود دو هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور یاد کرد و افزود: اگر موانع را مرتفع کنیم، این 

ای جز بهبود فضای کسب و کار نداریم که البته در این نقدینگی به سمت ما خواهد آمد و برای این امر چاره

 .نوات گذشته وضعیت بهتری داریمبخش نسبت به س

گذاری دانست و خاطرنشان کرد: امسال شاهد ورود وی کرمانشاه را استان اول کشور از نظر امنیت سرمایه

 .گذاران داخلی و خارجی به استان بودیمسرمایه

اران اکنون گذگذاران چینی در استان دانست و با بیان اینکه این سرمایهوی نمونه این امر را حضور سرمایه

های دیگر راه داده گذاران در استانکنند، گفت: اگرچه برخی نقد داشتند که این سرمایهبه خوبی کار می

گذاران در ها به جهت عدم حضور این سرمایهاند، اما اخیرا فهمیدیم استانداران برخی استاننشده

 .هایشان گالیه کردنداستان

گذاران دارد و استانی های بیشتری هم برای جذب سرمایهرمانشاه پتانسیلاستاندار کرمانشاه با بیان اینکه ک

 .هایی که داریم ناامید نشویمثروتمند است، افزود: تنها نکته مهم این است که از ظرفیت

بازوند همچنین در بخشی از سخنانش از نقش مهم شهید سپهبد سلیمانی در پشتیبانی از مرزهای کشور 

فت: ایشان با خلوص نیت همیشگی خود نقش بسزایی در بازگشایی مرز خسروی هم قدردانی کرد و گ

 .داشتند

 .در این مراسم از صادرکنندگان نمونه و خادمین صادرات استان تقدیر شد

 



 

 عبور موفقیت با شرایط این از تا کنیم مقاومت باید :هاتحریم به اشاره با مجلس رییس نایب

 کنیم

ها در کشور ایجاد کرده، اظهار کرد: باید مقاومت اشاره به شرایطی که تحریمعضو هیات رییسه مجلس با 

  .کنیم تا از این شرایط با موفقیت عبور کنیم

عبدالرضا مصری در مراسم امروز )سوم بهمن( تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه با اشاره به این 

کرد، افزود: امروز امکان اداره مالی کشور را فراهم می میلیون بشکه صادرات نفت داشتیم که 2.4که زمانی 

هزار بشکه رسیده و همین شرایط اداره کشور را مشکل کرده  500تا  300این میزان صادرات به حدود 

 .است

 تحریم اگرچه: گفت کند،می مضاعف را فشارش نیز دشمن شویم  وی با بیان اینکه هر چقدر ما قدرتمندتر 

 است، سخت ما برای که همانطور کنیم فراموش نباید اما کند،می تحمیل مردم به را سختی شرایط

 .کندها به خود دشمنان نیز خساراتی را وارد میتحریم  فشار

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دشمنان مجبورند خسارت حاصل از تحریم ها و  

را برای هم پیمانان خود جبران کنند، یادآور شد: امکان جبران این جلوگیری از مراودات تجاری با ایران 

 .خسارت در کوتاه مدت وجود دارد

 با بپذیریم،  به گفته این نماینده مجلس زمان کوتاهی باقی مانده و اگر مقاومت کنیم و شرایط ویژه را 

 .کرد خواهیم عبور قله این از سربلندی

آبان ماه و مسائل ناشی از بنزین دشمنان به دنبال واسطه برای مذاکره با مصری با بیان اینکه تا قبل از 

ایران بودند، ادامه داد: بعد از تصمیم غلط مبنی بر افزایش قیمت بنزین که به شدت با آن مخالف بودم، 

 .ها را بست و امیدوار بود اتفاقی در داخل کشور صورت بگیردشرایط برعکس شد و دشمن همه راه

اشاره به تغییر شرایط بعد از شهادت سردار سلیمانی و حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر ایشان، وی با  

 .یادآور شد: در همین مدت کوتاه دوباره نظر دشمن برگشت

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دشمن منتظر مانده تا دو رفتار ما در آینده را نیز  

بهمن را این دو رویداد مهم  22در انتخابات مجلس شورای اسالمی و همچنین راهپیمایی رصد کند، حضور 

 .دانست

وی اظهار کرد: باید از این دو رویداد نیز با سربلندی بیرون بیاییم تا مشخص شود حضور میلیونی مردم در  

 .تشییع پیکر سردار سلیمانی احساسات نبوده است



 

از نقش مهم صادرکنندگان در شرایط کنونی که ستاد پشتیبانی جنگ وی در بخش دیگری از سخنان خود 

را بر عهده دارند نیز یاد کرد و گفت: باید تالش کنیم در این شرایط صادرات را افزایش دهیم و کاال و ذائقه 

 .ایرانی را به کشورهای دیگر وارد کنیم

وند اقتصادی بین مردم دو کشور فارغ شود پیمصری معتقد است، صادرات کاال به کشورهای دیگر باعث می 

 .از پیوندهای سیاسی شکل بگیرد که این امر بسیار مهم است

های عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حمایت از صادرکنندگان و درنظرگرفتن مشوق

جه بودجه مواجه صادراتی برای آنها واقعا مهم است، یادآور شد: اما در شرایط کنونی که با کمبود موا

 .هستیم، دست ما برای پرداخت برخی از این اعتبارات باز نیست

 

 کنیم اندازیراه را استان خارجی روابط کمیته باید :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس    

ها در المللی شدن کرمانشاه و حضور بیشتر خارجیرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم بین

اندازی کنیم و به فکر استان، گفت: برای این منظور باید کمیته روابط خارجی استان کرمانشاه را راه

  .خواهرخواندگی کرمانشاه با شهرهای دیگر کشورها باشیم

های المللی بر اقتصاد استان کرمانشاه، اظهار کرد: یکی از حلقهکیوان کاشفی با اشاره به نقش روابط بین

المللی و رفت و های بینها و ... با انجمنالمللی از سوی نهادها، دستگاهاه عدم ارتباطات بینمفقوده کرمانش

 .ها در استان استآمد خارجی

ریزی شود و حتی بینیم در استان کرمانشاه رویدادهای بین المللی برنامهوی ادامه داد: متاسفانه کمتر می 

های نظام مهندسی، پزشکی و... از ها، انجمنی، دانشگاههای سطح باال در حوزه آموزشبرخی از انجمن

ها در استان استفاده کنند. این موضوع حتی در حوزه فرهنگی هنری هم قابل توجه است و حضور خارجی

 .کمتر شاهد حضور هنرمندان خارجی در کرمانشاه هستیم

ها در استان بیشتر به ضور خارجیبه گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اتاق، کاشفی با بیان اینکه ح

 این: شد یادآور شود،می محدود گیردمی انجام تشکل این سوی از که اقداماتی و بازرگانی اتاق  هایفعالیت

 .است تجاری و اقتصادی روابط چارچوب در بیشتر نیز تعامالت

 در دیرباز از  که کرمانشاه رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، با توجه به مرزی بودن استان و سابقه تجاری 

 .شودمی احساس بیشتر المللیبین تعامالت نداشتن خالء داشته، ابریشم جاده مسیر



 

دهد، افزود: المللی در خواهرخواندگی نیز خود را نشان میوی با بیان اینکه نداشتن این تعامالت بین 

نشهر است، اما با هیچ کدام از شهرهای رغم اینکه یک شهر قدیمی و اکنون نیز کالمتاسفانه کرمانشاه به

 .جهان خواهرخواندگی ندارد

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: اقداماتی برای خواهرخواندگی کرمانشاه با شهرهایی از جمله  

تیجه ازمیر و قاضی انتپ ترکیه، اربیل عراق و شهری از روسیه انجام شده اما هیچ کدام از این اقدامات به ن

 .نرسیده است

ها دانست و عنوان کرد: برای خواهر خواندگی کاشفی وظیفه اصلی خواهرخواندگی را مربوط به شهرداری 

نامه امضا کنند و بعد ذیل خواهرخواندگی روابط اقتصادی، علمی، فرهنگی و ابتدا شهرداران باید تفاهم

 .های مرتبط تشکیل شودهنری و ... با همکاری دستگاه

هایی است که دفتر وزارت خارجه فعال دارد، اما فی تاکید کرد: استان کرمانشاه از جمله استانکاش 

متاسفانه تاکنون از ظرفیت این دفتر آنطور که باید استفاده نکرده ایم و خروجی مناسبی از آن بیرون 

 .نیاورده ایم

المللی استان را خارج کند و تعامالت بینتواند کرمانشاه را از این وضعیت وی با اشاره به راهکارهایی که می

افزایش دهد، اظهار کرد: برای حل این موضوع اتاق بازرگانی پیشنهاد تشکیل کمیته روابط خارجی استان 

 .کرمانشاه را ارائه داد

به گفته عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، پروپوزال این کمیته تهیه شده و پیشنهاد شده تعدادی از  

های امنیتی و همچنین به ها از جمله استانداری، دفتر وزارت خارجه، اتاق بازرگانی، یکی از دستگاهدستگاه

 .های فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و ... نیز عضو این کمیته باشدفراخور مباحث سایر دستگاه

کند و ستان ترسیم تواند چارچوب روابط ارتباطات خارجی را برای اکاشفی یادآور شد: این کمیته می

 .دهد انجام کرمانشاه در المللیبین رویدادهای برگزاری برای را  های بین دستگاهیهمچنین هماهنگی

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از دیگر کارکردهای این کمیته را فراهم کردن شرایط حضور بیشتر 

اظهار کرد: با فعالیت این کمیته فضایی ایجاد  های مربوطه در استان دانست وگردشگران با همکاری دستگاه

 .شوند از کرمانشاه نیز بازدید داشته باشدهایی که وارد ایران میشود که خارجیمی

ها، توسعه وی معتقد است، نتیجه این کار افزایش اعتماد به نفس استان، شناساندن کرمانشاه به خارجی 

ها و صنایع خواهد بود و بعالوه در چنین به روز شدن سیستمگذاری در استان، رونق گردشگری و همسرمایه

 .حوزه فرهنگی نیز پیامدهای مثبت خاص خود را دارد



 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه پیشنهاد تشکیل این کمیته به مدیریت ارشد استان داده  

تقاضای اول ما این است که این کمیته هرچه شده اما پاسخی در این زمینه دریافت نشده است، تاکید کرد: 

 .زودتر تعیین تکلیف شود تا بتوانیم مسیر را برای روابط خارجی گسترده و قوی در استان باز کنیم

های توان به دنبال آن همکاریوی بر لزوم توجه به مسئله خواهرخواندگی در استان نیز تاکید کرد که می 

 .ا نیز شکل داداقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... ر

 .کاشفی همچنین خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت دفتر وزارت امور خارجه در استان شد 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: اگر به همه این موارد توجه کنیم، کرمانشاه از این انزوا خارج  

 که شویممی کرمانشاه در هاخارجی حضور  های بین المللی وخواهد شد و شاهد برپایی رویدادها و فعالیت

 .شودمی سرازیر استان سمت به آن مثبت پیامدهای

 

 و کسب فضای بهبود شاخص در کرمانشاه جایگاه ارتقا داد خبر کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس    

 کار

کسب و کار در  ای جایگاه استان در شاخص بهبود فضایرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از ارتقای یازده پله

  .پاییز امسال نسبت به فصل تابستان خبر داد

در  6.04کیوان کاشفی گفت: بر اساس آخرین پایشی که انجام شده، استان کرمانشاه در فصل پاییز با عدد 

 .جایگاه هفدهم شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور قرار گرفته است

ای جایگاه استان انشاه، کاشفی با اشاره به ارتقا یازده پلهبه گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اتاق کرم

 نیز بهار فصل در و  کشور 2۸در جایگاه  6.23عدد  با تابستان فصل  نسبت به فصل قبل)تابستان(، افزود:

 .بودیم کشور 27 رتبه

عامل برهم کاشفی مهمترین مانعی که فعاالن اقتصادی چه در استان کرمانشاه و چه در کشور به عنوان 

بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و زننده فضای کسب و کار از آن یاد کردند را غیرقابل پیش

ها در واردات حادث محصوالت اعالم کرد که به دلیل بی ثباتی چند وقت اخیر نرخ ارز و برخی محدودیت

 .شده است

ای اجرایی ناظر بر فضای کسب و کار که همان هها، قوانین، مقررات و رویهوی افزود: بی ثباتی در سیاست

ها نیز عوامل دوم و سوم الساعه است و همچنین دشواری در تامین مالی از سوی بانکهای خلقبخشنامه

 .مخل فضای کسب و کار است که فعاالن اقتصادی از آن گالیه دارند



 

ای ها، برداشت سلیقهرمنصفانه شرکتبه گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، وجود انحصار و رانت، رقابت غی

های ناعادالنه مالیات از دیگر عواملی است که در پاییز امسال بر نامناسب ها و نهادها و رویهمامورین دستگاه

 .بودن فضای کسب و کار تاثیر داشته است

ستمر جلست وی در ادامه بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه را حاصل برخی از اقدامات، برپایی م 

شورای گفت و گو و ستاد تسهیل دانست که باعث ایجاد حساسیت در مسئولین شده و افزود: امیدواریم با 

گذاران به استان دارد، شاهد ادامه این روند و توجه توجه به تاثیری که فضای کسب و کار در جذب سرمایه

 .بیشتر مسئولین به بهبود فضای کسب و کار باشیم

سه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه از سه سال قبل پایش فضای کسب و کار کشور به عضو هیات رئی 

ها به اتاق ایران واگذار شده، گفت: از آن زمان تا کنون وضعیت فضای کسب و کار کشور و هر یک از استان

 .شودتفکیک بررسی و اعالم می

از سوی اتاق ایران با دوره قبل که توسط مرکز  وی با اشاره به تفاوتی که شیوه پایش فضای کسب و کار

های شد دارد، عنوان کرد: در گذشته نظرسنجی صرفا از تشکلهای مجلس انجام میمطالعات و پژوهش

شد، اما اکنون این نظرسنجی به صورت اقتصادی و در هر استان فقط از هفت تا هشت تشکل انجام می

 .شودهم آنها از تولید ناخالص داخلی انجام میمستقیم از فعاالن اقتصادی و بر اساس س

کاشفی یادآور شد: به عالوه این نظر سنجی از فعاالن اقتصادی در سه حوزه اتاق بازرگانی)با سهم بیشتر(، 

 .گیرداتاق تعاون و اتاق اصناف صورت می

 

 ارائه خصوصی بخش توسط آینده سال پایان تا هاآموزش عمده :ایوحرفهفنی سازمان رییس

 شودمی

های ای کشور گفت: بنا داریم تا پایان سال آینده عمده آموزشو حرفهرییس سازمان آموزش فنی

  .ای را به بخش خصوصی توانمند محول کنیموحرفهفنی

بهمن( برگزار  21علی اوسط هاشمی در دیدار با فعاالن اقتصاد استان کرمانشاه کرمانشاه که عصر امروز )

ها در جامعه ما جابجا شده و همه چیز در عنوان تکا به مهارت یاد کرد و گفت: متاسفانه ارزششد، از لزوم ا

 .های آنها توجه داریمشود و کمتر به توانمندی و مهارتافراد جستجو می



 

به گزارش ایسنا، هاشمی با بیان اینکه توانمندی و مهارت افراد از عناوینی مانند دکتر، مهندس و ... مهمتر  

ت، افزود: همانقدر که جامعه به افرادی مانند دکتر و مهندس نیاز دارد، به یک آشپز خوب، آرایشگر اس

 .ها منزلت اجتماعی افراد صاحب مهارت را باال ببریمنیز احتیاج دارد و باید با تغییر نگاه ... خوب و

ها جذب نیروی کار و استخدامای کشور بر لزوم توجه به مهارت افراد در رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه 

تاکید کرد و بی توجهی به مقوله مهارت را باعث از دست رفتن بسیاری از مشاغل دانست و عنوان کرد: با 

خواهیم حفظشان کنیم باید سراغ رونق تکنولوژی بسیاری از مشاغل در معرض نابودی است و اگر می

 .مهارت برویم

دانش آموختگان دانشگاهی و همه افرادی که هم اکنون صاحب شغل وی با بیان اینکه مهارت را هم برای  

هستند باید در نظر بگیریم، تاکید کرد: ارتقاء مهارت افرادی که هم اکنون دارای شغل هستند به افزایش 

 .کندتوانمندی و بازدهی آنها کمک می

یز بسیار حائز اهمیت دانست ای آموزش مهارت به فارغ التحصیالن دانشگاهی را نوحرفهرییس سازمان فنی 

 هایرشته به مربوط  های ما فارغ التحصیالن دانشگاهی و عمدتادرصد از ورودی 40و تاکید کرد: حدود 

 .هستند... و معماری برق، جمله از مهندسی

هایی که در اختیار افراد قرار درصد آموزش 50تا  40دهد که حدود ها نشان میبه گفته هاشمی بررسی 

 .شودگیرد، منجر به ایجاد شغل میمی

قرار نیست در آموزش فنی حرفه  :گرایی نیز تاکید کرد و افزودوی همچنین بر لزوم فاصله گرفتن از مدرک 

 .ای به دنبال حراج کردن مدرک باشیم

ای و گواهینامه های حرفهقرمز ما آزمون، صالحیتای اظهار کرد: خط رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه 

 .ای نخواهد داشتاست و آموزشگاه و مربی که در این زمینه تخلف داشته باشد، جایی در فنی حرفه

های تئوری نیست، عنوان کرد: سهم ای صرفا آموزشهاشمی با تاکید بر اینکه رویکرد فنی حرفه 

 .درصد است 70کارگاهی های درصد و آموزش 30های تئوری آموزش

 .المللی نیز پذیرفتنی باشدای در بعد بینبه گفته هاشمی این روند باعث شده مدارک فنی و حرفه 

ای هزار آموزشگاه آزاد فنی حرفه 12وی در ادامه بر لزوم اتکا به بخش خصوصی نیز تاکید کرد و افزود:  

 .داریم که باید از ظرفیت آنها استفاده کنیم



 

ای های فنی و حرفهآموزش 13۹۹ای کشور گفت: بنا داریم تا پایان سال زمان آموزش فنی و حرفهرئیس سا

را به بخش خصوصی توانمند واگذار کنیم و ارائه آموزش دولتی را فقط در مناطقی که بخش خصوصی 

 .توانمند کافی نداشته باشد، ادامه خواهیم داد

های دیگر سازمان آموزش فنی حرفه ای مرکززدایی را از اولویتمعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ت 

کشور اعالم کرد و افزود: در نخستین گام مجوز مرکز تربیت مربی را به استان کرمانشاه واگذار کردیم و باید 

 با استفاده از این ظرفیت بانک اطالعاتی جامع از مربیان و استادکاران کرمانشاه ایجاد شود که البته ابتدا

 .کنیم و سپس گواهینامه تدریس به آنها خواهیم دادمهارت آنها را بررسی می

 .تواند به پنج استان غرب کشور ارائه خدمات داشته باشدوی معتقد است، این مرکز می 

 کرد واگذار بازرگانی اتاق به را هاگرایش و هاظرفیت تمام با استان  وی همچنین مجوز احداث مجتمع فنی 

ها، مراکز ای، دانشگاهتواند ارتباط قابل توجهی بین آموزش فنی و حرفهمرکز می این اندازیراه: افزود و

 .صنعتی و واحدهای صنفی برقرار کند

اندازی این هاشمی یادآور شد: عقیده دارم بخش خصوصی به عنوان یک بخش جریان ساز ظرفیت راه 

 .مجتمع را دارد

د راهبردی مهارت استان کرمانشاه نیز تاکید کرد و یادآور شد : این هاشمی همچنین بر لزوم تدوین سن 

سند باید بر اساس سایر اسناد باالدستی استان از جمله سند آمایش، سند اقتصاد مقاومتی و ... تدوین و در 

 .برابر این اسناد باالدستی انعطاف داشته باشد

 

کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه با اشاره به تالش هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری  

های مفقوده این اکوسیستم بحث استان برای ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی، اظهار کرد: یکی از حلقه

 .مهارت است

های مختلف وی از نبود مهارت به عنوان یکی از عوامل عدم توسعه یافتگی اقتصاد استان کرمانشاه در حوزه 

ده شدن واحد کیفیت، زیانتن مهارت فرسایش زیاد کار و کارگر، تولید کاالی بینداش گفت: پیامد یاد کرد و

 .و در نهایت رکود آن است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان کرمانشاه بر لزوم برقراری ارتباط بین حوزه آموزش و واحدهای  

های صنعتی راه اندازی و تقویت ی را در شهرکصنعتی و صنفی تاکید کرد و ادامه داد: باید مراکز آموزش

 .کنیم



 

...  و گردشگری تجارت، تولید، جمله از استان  های اقتصادیحاتمی تاکید کرد: آموزش باید در تمام حوزه 

 .گیرد قرار توجه مورد

اه وی با اشاره به انتخاب هفت استان به عنوان پایلوت برای تدوین طرح سند راهبردی مهارت که کرمانش

ترین زمان ممکن پیگیری نیز جزو آنها است، خاطر نشان کرد: تدوین این سند را با جدیت و در کوتاه

 .خواهیم کرد

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، این سند نقشه راه آموزش و مهارت استان  

 .خواهد بود

کرمانشاه نیز بر اهمیت توجه به موضوع آموزش و در ادامه نلسون حضرتی نایب رئیس اتاق بازرگانی  

مهارت خصوصا در حوزه تولید و تجارت تاکید کرد و افزود: باید ارتباط بین واحدهای صنعتی و مراکز 

 .ای را تقویت کنیمدانشگاهی و فنی حرفه

 .وی معتقد است، این تعامل باید بر اساس نیازهای بخش خصوصی و حوزه تولید شکل بگیرد 

های مرتبط با تولید و تجارت پیشگام گفته حضرتی اتاق بازرگانی همواره در حوزه ارائه آموزش در زمینهبه 

 .بوده است

فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز از پیگیری برای راه اندازی آموزشگاه کارآفرینی 

 .خانه صنعت و معدن استان خبر داد

تواند بسیاری از جوانان و عالقمندان به حوزه کارآفرینی را ازی این آموزشگاه میاندوی معتقد است، راه 

 .پای کار بیاورد

سهراب دل انگیزان مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه و رئیس دانشکده علوم اجتماعی کرمانشاه نیز یکی از  

 .نعتی اعالم کردهای خال مهارت در استان را نداشتن مهارت فروش در واحدهای صمهمترین زمینه

هایی که اکنون های فنی و حرفه ای تاکید کرد و افزود: آموزشوی همچنین بر لزوم عملیاتی کردن آموزش

 .شود متناسب با نیاز واحدهای تولیدی نیستارائه می

ای، توجه به نیازهای حوزه های فنی و حرفههای نوین آموزش، به روز شدن آموزشلزوم استفاده از روش

 .ها و ... از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفتدر این آموزش صنعت

 



 

 است کشور کارآفرینی مفقوده حلقه مناسب کار و کسب فضای :کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس    

 رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه فضای کسب و کار مناسب را حلقه مفقوده کارآفرینی درایسنا/کرمانشاه 

  .خواهیم، باید به بخش خصوصی بها بدهیمکشور اعالم کرد و گفت: اگر رونق کارآفرینی را می

بهمن( در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به  2۹کیوان کاشفی به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی )

فشارها در سطوح  هایی که خصوصا طی دو دهه اخیر شاهد آن بوده ایم، اظهار کرد: اینتشدید تحریم

 .وری و ... تاثیراتی در کشور داشته استمختلف اقتصادی، مالی، بانکی، صنعتی، تجاری، بهره

وی ادامه داد: بعد از مطالعاتی که درباره این مشکالت و پیامدهای آن انجام شد و به استحضار مقام معظم 

های ان بودیم که چارچوب برنامههای اقتصاد مقاومتی از سوی ایشرهبری رسید، شاهد ابالغ سیاست

 .بلندمدت و میان مدت اقتصادی کشور را تعیین کرده است

ها بر اساس شرایط فعلی کشور و با نگاه به آینده عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه این سیاست

های اقتصاد سال دوم انقالب نیز اشاراتی به آن شده، خاطرنشان کرد: سیاست 40است و در منشور 

های اقتصادی کشور تبدیل شد و هر برنامه اقتصادی دیگری که ریزیمقاومتی به ستون فقراتی برای برنامه

 .ها باشدشود باید با محوریت همین سیاستدر کشور تدوین می

 هاییها و تکانههای اقتصاد مقاومتی را ایستادگی در برابر هجمهکاشفی هدف از تدوین و ابالغ سیاست

توان تاثیر این فشارها را به صورت کنند و یادآور شد: اگرچه نمیهای خارجی به ما وارد میدانست که دولت

 .توان اثرات این فشارها را کاهش دادها میدرصد مهار کرد، اما با پیروی از این سیاست100

ها نشان داده، ی از بخشهای اقتصاد مقاومتی تاکنون تاثیر خوب خود را در بسیاروی معتقد است، سیاست

ای که اکنون با وجود همه فشارها و مشکالتی که داریم، اما کمبود اساسی در کاالهای مورد نیاز کشور بگونه

 .وجود ندارد

هایی تدوین های اقتصاد مقاومتی برنامهرئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ذیل سیاست

توان به محدودیت و ور بسیار مفید است، تاکید کرد: از جمله این موارد میشد که برای کوتاه مدت کش

ممنوعیت واردات کاالهایی اشاره کرد که در داخل کشور امکان تولید آنها وجود دارد و این امر به رونق 

 .تولید صنایع منجر شده است

د شده را توجه به حوزه های اقتصاد مقاومتی به آن تاکیوی یکی از مهمترین مواردی که در سیاست

های اخیر به موضوع کارآفرینی به خوبی پرداخته شده کارآفرینی دانست و عنوان کرد: خوشبختانه طی سال

 .و فرهنگ آن نیز بین مردم جا افتاده است



 

بینیم عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است، با جا افتادن این فرهنگ، امروز کمتر کسی را در کشور می

 .اندازی کسب و کار جدید در هر شکل و اندازه نباشددنبال راه که به

کاشفی با بیان اینکه ایجاد انگیزه کارآفرینی نیازمند هموار شدن مسیر هم هست، خاطرنشان کرد: وقتی که 

 .شودای که در مردم ایجاد شده سرکوب میروند کارآفرینی دشوار باشد، انگیزه

شور را فضای کسب و کار مناسب دانست و عنوان کرد: امروز با قوانین و وی حلقه مفقوده کارآفرینی در ک

های اقتصاد مقاومتی ای در فضای کسب و کار مواجهیم که بسیاری از آنها حتی با سیاستمقررات پیچیده

 .آل باشدهمخوانی ندارد و مربوط به زمانی است که شرایط عادی و ایده

های اه، مشکل دیگر فضای کسب و کار، فرهنگی است که در دستگاهبه گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانش

 .اجرایی برای بازی با قوانین و سخت کردن کارها جا افتاده است

کاشفی گفت: این روند باعث شده بر اساس آمارها، شروع یک کسب و کار و میانگین زمان تاسیس یک 

د، در حالی که این زمان برای کشورهای نزدیک روز تا سه ماه زمان نیاز داشته باش 45شرکت در کشور به 

 .ساعت تا پنج روز است 4۸ما از جمله ترکیه 

 .وی بر لزوم بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک حلقه مفقوده، برای توسعه کارآفرینی تاکید کرد

ز ظرفیت بخش عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، یکی دیگر از ملزومات توسعه کارآفرینی را استفاده ا

 .خصوصی و بها دادن به این بخش دانست
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 باشگاه خبرنگاران جوان
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 کود اصناف و گردشگری با شیوع ویروس کرونا ر

های گردشگری، تجارت خارجی و اصناف مهمترین به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران، حوزه

  .انداز شیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفتههایی هستند که بخش

با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در جهان اقتصاد همه  اتاق بازرگانی کرمانشاه کیوان کاشفی رییس 

ضوع فقط مختص به ایران نیست، بیان هایی که درگیر بیماری هستند را تحت تاثیر قرار داده و این موکشور

ها متفاوت بوده که البته هنوز برای های اقتصادی این معضل به نسبت وضعیت اقتصادی کشورکرد: پیامد

 .های وارده زود استتخمین خسارت

ه، دهد ایران نیز در چند بخش به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفتها نشان میاو با بیان اینکه برآورد

های تاثیرپذیر از این بیماری عنوان کرد و گفت: در کشور ایران با توجه به بخش گردشگری را از بخش

های شیوع کرونا بر گردشگری خود را بیشتر نشان ها را داریم، پیامدنزدیک شدن ایام نوروز که پیک سفر

 .دهدمی

ها یا با هدف ها، مراکز اقامتی و رستورانهتلعضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: بسیاری از 

 .رعایت موارد بهداشتی و یا نبود مشتری فعالیت خود را متوقف کرده اند

کاشفی اصناف را دومین بخشی دانست که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار رکود شده اند و عنوان کرد: 

تر شاهد ها را به صورت جدیها این پیامدوشیها، اغذیه فراصناف مرتبط با مواد غذایی از جمله کافی شاپ

 .هستند

ها هم یاد کرد و بر تجارت خارجی و قطع ارتباط اقتصادی بین کشور ویروس کرونا شیوع مهم تاثیر از  او

ها نیز واردات کاال از ها قطع شد و برخی کشورافزود: بعد از شیوع کرونا ارتباط تجاری ما با برخی کشور

 .د کردندایران را محدو

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه درباره تاثیر این وضعیت بر مراودات تجاری با عراق به عنوان یک 

های کرمانشاه نیز گفت: اکنون مشکلی برای صادرات کاال در شریک تجاری اصلی خصوصا از طریق مرز

 .لیه و بارگیری همراه استها بین دو کشور عمدتا با تخهای استان نداریم، چون جابجایی کاالمرز

https://www.yjc.ir/fa/kermanshah


 

هایی در این زمینه اعمال شد، اما در نهایت توانستیم کاشفی اضافه کرد: با وجود اینکه چند روز محدودیت

های های ایران با عراق هنوز مشکالتی دارند، اما مرزطرف عراقی را متقاعد کنیم و اگرچه برخی مرز

 .دهنده میکرمانشاه با عراق همچنان به فعالیت خود ادام

ها نیز رونق را به همراه داشته، افزود: در حوزه تولید او با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در برخی بخش

 .های بهداشتی از جمله ماسک، مواد شوینده، محصوالت ضدعفونی رونق را شاهد بوده ایمبرخی کاال

 لوازم ماسک، واردات اینکه بر مبنی دیمدا ارائه دولت به زمینه این در هم پیشنهادی: کرد تاکید  کاشفی

بدون ثبت سفارش صورت گیرد تا بتوانیم بازار داخل را اشباع کنیم و مردم در این زمینه کمتر  ضدعفونی

 .در مضیقه باشند

های اقتصادی قابل توجهی که شیوع عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ابراز امیدواری کرد با توجه به پیامد

 .های وارده کمتر شودهمراه داشته، هرچه زودتر شاهد مدیریت این شرایط باشیم تا خسارتکرونا به 
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 بررسی خسارت فعاالن اقتصادی کرمانشاه توسط اتاق بازرگانی 

  .رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از بررسی خسارت فعاالن اقتصادی کرمانشاه توسط اتاق بازرگانی خبر داد

 مسئوالنکاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از تمام فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه خواست با ،کیوان 

 .بر بحران کرونا همکاری کنند غلبهدر زمینه 

گیرد، لذا او گفت : میزان ضرر و زیان فعاالن اقتصادی ناشی از اپیدمی کرونا توسط اتاق بازرگانی انجام می

 .ترین مکان برای مقابله با کرونا بمانندعنوان امناقتصادی استان در خانه بهشود که فعاالن درخواست می

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از انجام اقدامات کارشناسی دقیق برای بررسی خسارت و زیان وارده از 

اشی از شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف خبر داد و گفت: سنجش میزان ضرر و زیان فعاالن اقتصادی ن

 .گیرداپیدمی کرونا اقدامی مطالعاتی و علمی است که این کار توسط اتاق بازرگانی انجام می

های تولیدی و فعاالن اقتصادی با کاشفی با بیان اینکه تمام تالش خود را برای جبران ضرر و زیان واحد

 .دهدمهار این بحران نتیجه میگیریم، گفت: این اقدامات پس از کار میهمکاری مسئوالن و نمایندگان به



 

او مهمترین موضوع در شرایط فعلی را مشارکت همه مردم برای مهار شیوع ویروس کرونا دانست و گفت: 

صورت جدی مورد توجه بخش خواهد بود و باید این موضوع بهمشارکت همه مردم و مسئوالن قطعاً نتیجه

 .قرار گیرد

فت: در شرایط فعلی باید توجه جدی داشته باشیم فعالً مهار شیوع رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گ

این ویروس اولویت اصلی است و همه باید نهایت مشارکت و همکاری را با کادر درمانی برای کنترل اوضاع 

 .داشته باشند

ه به فعاالن ریزی مدون عالوه بر توجعضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی با یک برنامه

 .اقتصادی، اقدامات اساسی و خوبی برای پشتیبانی از مراکز درمانی انجام داده است

کاشفی نخستین قدم اتاق بازرگانی برای حمایت از کادر درمانی و کمک به درمان بیماران ناشی از ابتالء به 

 .ک و گان برشمردویروس کرونا را خرید و تأمین سه دستگاه ونتیالتور و میزان قابل توجهی ماس

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مشارکت همه مردم، فعاالن اقتصادی و مسئوالن برای تقویت کادر درمانی و 

آموزش مردم را مورد تاکید قرار داد و گفت: کنترل هر چه زودتر این بحران از تبعات مختلف آن در بخش 

 .کاهدمی …سالمت، اقتصاد و

ح در کنار متولیان امر برای مهار شیوع ویروس کرونا به فرمان مقام معظم های مسلاو گفت: ورود نیرو

کنیم رهبری موجب دلگرمی کادر درمانی و مردم شده و قطعاً با همدلی و مشارکت این بحران را سپری می

 . های بزرگی نیز کسب کردتوان درسهای سخت میو البته از این روز
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 ها و مراکز درمانی د نیاز بیمارستانتامین تجهیزات مور

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت : اتاق بازرگانی کرمانشاه در راستای مسئولیت اجتماعی خود نسبت به 

  .ها و مراکز درمانی برای مقابله با ویروس کرونا اقدام کرده استتامین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان

 شیوعهای اجتماعی و اقتصادی که پیامدنی کرمانشاه گفت : با توجه به ،کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگا

های مراکز درمانی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز را کرونا در جامعه داشته، تالش کردیم بخشی از نگرانی

 .مرتفع کنیم



 

دستگاه  2و گفت :  او یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با کرونا را دستگاه ونتیالتور اعالم

 .برداری استونتیالتور را سفارش دادیم و که امروز به کرمانشاه رسید و در مراکز درمانی قابل بهره

، لباس حفاظتی، عینک N۹5رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از پیگیری برای تأمین ماسک سه الیه، ماسک 

قابل توجه خبر داد که به زودی به دست  محافظ چشم، گان و دستکش مورد نیاز مراکز درمانی به تعداد

 .رسدمراکز درمانی می

کنیم در کنار خط مقدم مقابله با ویروس کرونا باشیم تا بتوانیم به سهم خود باری از او گفت: تالش می

 .دوش جامعه پزشکی و نظام بهداشت و درمان برداریم

نتیالتور امروز برای بیماران حاد تنفسی تحویل دستگاه و 2رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اینکه 

مسئوالن درمانی کرمانشاه داده شد تا در مراکز درمانی برای مداوای بیماران مورد استفاده قرار بگیرد، گفت: 

 . کنیم در بخش خصوصی با تمام توان برای مقابله با این بحران قدم برداریمتالش می

 

 13۹۸اسفند  2۸

 های اتاق بازرگانی کرمانشاه به مراکز درمانی استان برای مقابله با کرونا كارسال دومین سری کم

های های تجهیزات پزشکی به بیمارستانرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از ارسال دومین محموله کمک

  .استان خبر داد

متر، اکسی پالس دستگاه 10ها شامل ،کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت : این کمک 

عدد عینک محافظ چشم و  ۹00کاله یکبار مصرف و  ۹00شیلد محافظ صورت،  ۹00شش هزار دستکش، 

 .عدد ماسک است 1300

او گفت : پیش از این دو دستگاه ونتیالتور و تعداد قابل توجهی تجهیزات پزشکی و محافظتی به مراکز 

 .درمانی استان تقدیم شد

به همت اتاق کرمانشاه تهیه و توزیع شده و هزینه تهیه این تجهیزات با  هاکاشفی افزود : همه این کمک

 .کمک اتاق بازرگانی و تعدادی از فعالین اقتصادی تامین شده است

های اصلی تامین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی او افزود : با توجه به شیوع بیماری کرونا یکی از نگرانی

 .مینه پیشقدم شدبود که اتاق بازرگانی در این ز



 

های های اجتماعی خود تالش در رفع دغدغهکاشفی گفت : اتاق بازرگانی کرمانشاه در راستای مسئولیت

 .ها داردحوزه بهداشت و درمان و جامعه پزشکان و پرستار

 دهد و درهای داوطلبانه خود ادامه میاو گفت : اتاق بازرگانی در ایام پیش رو تعطیل نیست و به فعالیت

های استان است که به زودی تامین و های بهداشتی و درمانی برای بیمارستانتدارک سومین محموله کمک

 . توزیع خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تابناک نیوز
  ۸31۹43 :کد خبر
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 اهدای تجهیزات پزشکی اتاق بازرگانی به کادر درمان استان کزمانشاه 

صوصی به کادر درمان رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از تحویل تجهیزات پزشکی اهدایی بخش خ

  .استان خبر داد

کیوان کاشفی اظهار داشت: با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شیوع کرونا در جامعه، تالش کردیم 

 .های مراکز درمانی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز را مرتفع کنیمبخشی از نگرانی

 2کرونا را دستگاه ونتیالتور اعالم و تصریح کرد: وی یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با 

میلیارد ریال سفارش دادیم که امروز به کرمانشاه رسید و در مراکز درمانی  3دستگاه ونتیالتور به ارزش 

 .برداری استقابل بهره

وارد های بخش خصوصی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه این تجهیزات توسط تشکل

 .شده گفت: این اقالم و تجهیزات پزشکی از طرف اتاق بازرگانی به مراکز آموزشی تقدیم شده است

کاشفی متذکر شد: این دستگاه برای تفس بیماران بستری ناشی از ابتالء به ویروس کرونا کاربرد ویژه دارد 

 .و مورد نیاز شدید مراکز درمانی است

بازرگانی در شرایط فعلی تمرکز اصلی اقدامات خود را در زمینه مقابله با  این فعال اقتصادی عنوان کرد: اتاق

شیوع ویروس کرونا بر تأمین اقالم مورد نیاز کادر درمانی و مراکز پزشکی توسط بخش خصوصی قرار داده 

 .است

، لباس N95 رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین از پیگیری برای تأمین ماسک سه الیه، ماسک

تی، عینک محافظ چشم، گان و دستکش مورد نیاز مراکز درمانی به تعداد قابل توجه خبر داد که به حفاظ

 .رسدزودی به دست مراکز درمانی می

کنیم در کنار خط مقدم مقابله با ویروس کرونا باشیم تا بتوانیم به سهم خود وی خاطرنشان کرد: تالش می

 .درمان برداریم باری از دوش جامعه پزشکی و نظام بهداشت و

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/831943/اهدای-تجهیزات-پزشکی-اتاق-بازرگانی-به-کادر-درمان-استان-کزمانشاه


 

دستگاه ونتیالتور امروز برای بیماران حاد تنفسی تحویل  2رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اینکه 

صورت رایگان اهدا شد تا در مراکز درمانی برای مداوای بیماران مورد استفاده مسئوالن درمانی کرمانشاه به

خصوصی با تمام توان برای مقابله با این بحران قدم  کنیم در بخشقرار گیرد، تصریح کرد: تالش می

 .برداریم

کاشفی به زحمات کادر درمانی و تالش بخش خصوصی برای کمک به این حوزه اشاره و بیان کرد: به 

های الزم برای چگونگی جبران خسارات فعاالن اقتصادی که از این شرایط موازات این امر مهم، بررسی

 .سط پارلمان بخش خصوصی در حال انجام استاند نیز توصدمه خورده

 

 

 ۸31۹45 :کد خبر

 13۹۸اسفند  27

 تامین تجهیزات بیمارستانی برای مقابله با کرونا در کرمانشاه 

اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: اتاق بازرگانی کرمانشاه در راستای مسئولیت اجتماعی خود نسبت به رئیس 

  .ها و مراکز درمانی برای مقابله با ویروس کرونا اقدام کرده استتامین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان

ونا در جامعه داشته، تالش کیوان کاشفی اظهار کرد: با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی که شیوع کر

 .های مراکز درمانی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز را مرتفع کنیمکردیم بخشی از نگرانی

 2وی یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با کرونا را دستگاه ونتیالتور اعالم و یادآوری کرد: 

 .برداری استدستگاه ونتیالتور را سفارش دادیم و که امروز به کرمانشاه رسید و در مراکز درمانی قابل بهره

، لباس N95 رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین از پیگیری برای تأمین ماسک سه الیه، ماسک

بل توجه خبر داد که به حفاظتی، عینک محافظ چشم، گان و دستکش مورد نیاز مراکز درمانی به تعداد قا

 .رسدزودی به دست مراکز درمانی می

کنیم در کنار خط مقدم مقابله با ویروس کرونا باشیم تا بتوانیم به سهم خود وی خاطرنشان کرد: تالش می

 .باری از دوش جامعه پزشکی و نظام بهداشت و درمان برداریم

تگاه ونتیالتور امروز برای بیماران حاد تنفسی تحویل دس 2رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اینکه 

مسئوالن درمانی کرمانشاه داده شد تا در مراکز درمانی برای مداوای بیماران مورد استفاده قرار بگیرد، 

 .کنیم در بخش خصوصی با تمام توان برای مقابله با این بحران قدم برداریمتالش می :تصریح کرد

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/831945/تامین-تجهیزات-بیمارستانی-برای-مقابله-با-کرونا-در-کرمانشاه


 

 

 

  ۸32254 :کد خبر

 

 13۹۸اسفند  2۸

 ها های تجهیزات پزشکی به بیمارستانارسال دومین محموله کمك

پزشکی به بیمارستان های های تجهیزات رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: دومین محموله کمک

  .استان ارسال شد

 و داد خبر استان هایبیمارستان به پزشکی تجهیزات هایکمک محموله دومین ارسال از کاشفی کیوان

 محافظ شیلد ۹00 دستکش، هزار شش متر،اکسی پالس دستگاه 10 شامل هاکمک این: داشت اظهار

 .است ماسک عدد 1300 و چشم محافظ عینک عدد ۹00 و مصرف یکبار کاله ۹00 صورت،

 

 مراکز به محافظتی و پزشکی تجهیزات توجهی قابل تعداد و ونتیالتور دستگاه دو نیز این از پیش: افزود وی

 .شد تقدیم استان درمانی

 

 و تهیه کرمانشاه بازرگانی اتاق همت به هاکمک این همه: داشت بیان کرمانشاه استان بازرگانی اتاق رئیس

 شده تأمین اقتصادی فعالین از تعدادی و بازرگانی اتاق کمک با تجهیزات این تهیه هزینه و شده توزیع

 .است

 

 نیاز مورد تجهیزات تأمین اصلی هاینگرانی از یکی کرونا بیماری شیوع به توجه با: داشت بیان مسئول این

 .شد قدم پیش زمینه این در بازرگانی اتاق که بود درمانی مراکز

 

 رفع در تالش خود اجتماعی هایمسئولیت راستای در کرمانشاه بازرگانی اتاق: کرد تصریح کاشفی 

 .دارد پرستارها و پزشکان جامعه و درمان و بهداشت حوزه هایدغدغه

 

 و دهدمی ادامه خود داوطلبانه هایفعالیت به و نیست تعطیل رو پیش ایام در بازرگانی اتاق است، گفتنی

 زودی به که است استان هایبیمارستان برای درمانی و بهداشتی هایکمک محموله سومین تدارک در

 .شد خواهد توزیع و تأمین

 

 

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/832254/ارسال-دومین-محموله-کمکهای-تجهیزات-پزشکی-به-بیمارستانها


 

 ایرنا
 کندبررسی میاتاق بازرگانی ضرر و زیان فعاالن اقتصادی را 

 13۹۸اسفند  24

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه از همه فعاالن اقتصادی استان خواست با  -ایرنا -کرمانشاه

مسووالن در زمینه غلبه بر بحران کرونا همکاری کنند و گفت: میزان ضرر و زیان فعاالن اقتصادی ناشی از 

  .گیردمیاین بیماری توسط اتاق بازرگانی انجام 

کیوان کاشفی روز شنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: از همه فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه 

 .شود با مسووالن در زمینه غلبه بر بحران کرونا همکاری کننددرخواست می

ترین مکان برای امنعنوان رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تاکید بر اینکه فعاالن اقتصادی استان در خانه به

مقابله با کرونا بمانند، گفت: ماندن افراد مختلف جامعه در خانه نقش مهمی در مهار شیوع ویروس کرونا 

 .دارد

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران از انجام اقدامات کارشناسی دقیق برای بررسی خسارت و زیان وارد از 

 .شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف خبر داد

کاشفی، سنجش میزان ضرر و زیان فعاالن اقتصادی ناشی از اپیدمی کرونا را اقدامی مطالعاتی و علمی بیان 

 .گیردکرد و افزود: مطالعه خسارت اقتصادی این بحران توسط اتاق بازرگانی انجام می

اقتصادی با وی با بیان اینکه تمام تالش خود را برای جبران ضرر و زیان واحدهای تولیدی و فعاالن 

گیریم، تصریح کرد: این اقدامات پس از مهار این بحران نتیجه کار میهمکاری مسووالن و نمایندگان به

 .دهدمی

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه، مهمترین موضوع در شرایط فعلی را مشارکت همه مردم برای مهار شیوع 

 و بود خواهد بخشنتیجه الن به طور قطعویروس کرونا دانست و متذکر شد: مشارکت همه مردم و مسوو

 .بگیرد قرار توجه مورد جدی صورتبه موضوع این باید

کاشفی تاکید کرد: در شرایط فعلی باید توجه جدی داشته باشیم فعال مهار شیوع این ویروس اولویت اصلی 

 .داشته باشنداست و همه باید نهایت مشارکت و همکاری را با کادر درمانی برای کنترل اوضاع 

ریزی مدون عالوه بر توجه به فعاالن عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی با یک برنامه

زودی اجرایی  اقتصادی، اقدامات اساسی و خوبی برای پشتیبانی از مراکز درمانی انجام داده است که به

 .شودمی

ردم، فعاالن اقتصادی و مسووالن برای تقویت کادر درمانی و رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه مشارکت همه م

آموزش مردم را مورد تاکید قرار داد و از مهمترین راهکارهای کنترل زودتر این بحران برشمرد و گفت: 

https://www.irna.ir/news/83713182/اتاق-بازرگانی-ضرر-و-زیان-فعالان-اقتصادی-را-بررسی-می-کند


 

 .کاهدکنترل هر چه زودتر این بحران از تبعات مختلف آن در بخش سالمت، اقتصاد و... می

ی ایران خاطرنشان کرد: ورود نیروهای مسلح در کنار متولیان امر برای مهار عضو هیات رییسه اتاق بازرگان

 با شیوع ویروس کرونا به فرمان مقام معظم رهبری موجب دلگرمی کادر درمانی و مردم شده و به طور قطع

 نیز بزرگی هایدرس توانمی سخت روزهای این از البته و کنیممی سپری را بحران این مشارکت و همدلی

 .کرد کسب

نفر در این استان  ۹4اسفند  23به گزارش ایرنا، براساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تا روز جمعه 

 .نفر از آنان جان خود را از دست داده اند 10به کرونا مبتال شده اند که 

اند که در تال شدهو نفر در کشور به ویروس کرونا مب 364هزار  11از ابتدای شناسایی ویروس کرونا تاکنون 

مورد از ابتدا تاکنون بهبود  52۹و سه هزار و  نفر به علت ابتال به این ویروس فوت کرده 514مجموع 

  .اندیافته

 

 

 

 مراکز درمانی کرمانشاهسهم بخش خصوصی در تامین نیاز 

 13۹۸اسفند  26

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه گفت: بخشی خصوصی به منظور مقابله با  -ایرنا -کرمانشاه

  .کندشیوع بیماری کرونا، بخشی از نیازهای مراکز درمانی استان را تامین می

اتوجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی که کیوان کاشفی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ب

های مراکز درمانی برای تأمین تجهیزات مورد شیوع کرونا در جامعه داشته، تالش کردیم بخشی از نگرانی

 .نیاز را مرتفع کنیم

 2اعالم کرد و افزود: « ونتیالتور»وی یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با کرونا را دستگاه 

گاه ونتیالتور به ارزش سه میلیارد ریال را سفارش دادیم که امروز به کرمانشاه رسید و در مراکز درمانی دست

 .برداری استقابل بهره

 وارد خصوصی بخش هایتشکل توسط تجهیزات این اینکه بر باتاکید ایران بازرگانی اتاق عضو هیات رییسه

 .است شده تقدیم آموزشی مراکز به بازرگانی اتاق طرف از پزشکی تجهیزات و اقالم این: گفت شده،

 و کاشفی متذکر شد: این دستگاه برای تفس بیماران بستری ناشی از ابتال به ویروس کرونا کاربرد ویژه دارد

 .است درمانی مراکز شدید موردنیاز

https://www.irna.ir/news/83717382/سهم-بخش-خصوصی-در-تامین-نیاز-مراکز-درمانی-کرمانشاه


 

در زمینه مقابله با  این فعال اقتصادی عنوان کرد: اتاق بازرگانی در شرایط فعلی تمرکز اصلی اقدامات خود را

شیوع ویروس کرونا را بر تامین اقالم موردنیاز کادر درمانی و مراکز پزشکی توسط بخش خصوصی قرار داده 

 .است

، لباس N۹5 ماسک الیه، سه ماسک تأمین برای پیگیری از همچنین کرمانشاه بازرگانی اتاق رییس

درمانی به تعداد قابل توجه خبر داد که به  حفاظتی، عینک محافظ چشم، گان و دستکش مورد نیاز مراکز

 .رسدزودی به دست مراکز درمانی می

کنیم در کنار خط مقدم مقابله با ویروس کرونا باشیم تا بتوانیم به سهم خود وی خاطرنشان کرد: تالش می

 .باری از دوش جامعه پزشکی و نظام بهداشت و درمان برداریم

دستگاه ونتیالتور امروز برای بیماران حاد تنفسی تحویل  2اشاره به اینکه رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با 

صورت رایگان داده شد تا در مراکز درمانی برای مداوای بیماران مورد استفاده  مسووالن درمانی کرمانشاه به

قدم کنیم در بخش خصوصی با تمام توان برای مقابله با این بحران قرار بگیرد، تصریح کرد: تالش می

 .برداریم

کاشفی با اشاره به زحمات کادر زحمتکش درمانی و تالش بخش خصوصی برای کمک به این حوزه، بیان 

های الزم برای چگونگی جبران خسارات فعاالن اقتصادی که از این کرد: به موازات این امر مهم، بررسی

 .تاند نیز توسط پارلمان بخش خصوصی در حال انجام اسشرایط صدمه خورده

 

 

 های اتاق بازرگانی به مراکز درمانی کرمانشاه ارسال شدکمك

 13۹۸اسفند  2۸

های محموله کمک رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه، از ارسال دومین -ایرنا -کرمانشاه

  .های استان خبر دادتجهیزات پزشکی به بیمارستان

هزار  6متر، دستگاه پالس اکسی 10ها شامل کمک این: گفت ایرنا کیوان کاشفی روز چهارشنبه به

عدد عینک محافظ چشم و هزار و  ۹00کاله یکبار مصرف و  ۹00شیلد محافظ صورت،  ۹00دستکش، 

 .عدد ماسک است 300

دستگاه ونتیالتور و تعداد قابل توجهی تجهیزات پزشکی و محافظتی به مراکز  2وی افزود: پیش از این نیز 

 .درمانی استان تقدیم شده بود

ها به همت اتاق کرمانشاه تهیه و توزیع شده و این عضو اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: همه این کمک

 .رگانی و تعدادی از فعالین اقتصادی تامین شده استهزینه تهیه این تجهیزات با کمک اتاق باز

https://www.irna.ir/news/83719816/کمک-های-اتاق-بازرگانی-به-مراکز-درمانی-کرمانشاه-ارسال-شد
https://www.irna.ir/news/83719816/کمک-های-اتاق-بازرگانی-به-مراکز-درمانی-کرمانشاه-ارسال-شد
https://www.irna.ir/news/83719816/کمک-های-اتاق-بازرگانی-به-مراکز-درمانی-کرمانشاه-ارسال-شد


 

های اصلی تامین تجهیزات موردنیاز مراکز کاشفی افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا یکی از نگرانی

 .درمانی بود که اتاق بازرگانی در این زمینه پیشقدم شد

های ماعی خود تالش در رفع دغدغهاتاق بازرگانی کرمانشاه در راستای مسوولیت های اجت :وی تاکید کرد

 .حوزه بهداشت و درمان و جامعه پزشکان و پرستارها دارد

های رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه اعالم کرد: اتاق بازرگانی در ایام پیش رو تعطیل نیست و به فعالیت

نی برای های بهداشتی و درمادهد و در تدارک تهیه سومین محموله کمکداوطلبانه خود ادامه می

 .های استان است که به زودی تامین و توزیع خواهد شدبیمارستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایسنا
 11:22/  13۹۸ اسفند 11/  یکشنبه    

 کرمانشاه: بندیدسته    

 ۹۸12110۸3۹۸: خبر کد    

 501۸1:  خبرنگار    

 کند؟می چه اقتصاد با "کرونا"

های گردشگری، تجارت خارجی و اصناف اتاق ایران، حوزهبه گفته عضو هیات رییسه ایسنا/کرمانشاه 

  .اندهایی هستند که از شیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفتهمهمترین بخش

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در جهان اقتصاد همه کشورهایی که 

این موضوع فقط مختص به ایران نیست، اظهار کرد: درگیر بیماری هستند را تحت تاثیر قرار داده و 

پیامدهای اقتصادی این معضل به نسبت وضعیت اقتصادی کشورها متفاوت بوده که البته هنوز برای تخمین 

 .های وارده زود استخسارت

دهد ایران نیز در چند بخش به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار وی با بیان اینکه برآوردها نشان می

های تاثیرپذیر از این بیماری عنوان کرد و گفت: در کشور ایران با توجه گرفته، بخش گردشگری را از بخش

به نزدیک شدن ایام نوروز که پیک سفرها را داریم، پیامدهای شیوع کرونا بر گردشگری خود را بیشتر نشان 

 .دهدمی

ها یا با هدف ها، مراکز اقامتی و رستورانهتلعضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: بسیاری از 

 .رعایت موارد بهداشتی و یا نبود مشتری فعالیت خود را متوقف کرده اند

کاشفی اصناف را دومین بخشی دانست که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار رکود شده اند و عنوان کرد: 

تر ها و... این پیامدها را به صورت جدیفروشیها، اغذیه اصناف مرتبط با مواد غذایی از جمله کافی شاپ

 .شاهد هستند



 

وی از تاثیر مهم شیوع ویروس کرونا بر تجارت خارجی و قطع ارتباط اقتصادی بین کشورها هم یاد کرد و 

افزود: بعد از شیوع کرونا ارتباط تجاری ما با برخی کشورها قطع شد و برخی کشورها نیز واردات کاال از 

 .دود کردندایران را مح

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه درباره تاثیر این وضعیت بر مراودات تجاری با عراق به عنوان یک 

شریک تجاری اصلی خصوصا از طریق مرزهای کرمانشاه نیز گفت: اکنون مشکلی برای صادرات کاال در 

 .یه و بارگیری همراه استمرزهای استان نداریم، چون جابجایی کاالها بین دو کشور عمدتا با تخل

هایی در این زمینه اعمال شد، اما در نهایت توانستیم کاشفی اضافه کرد: با وجود اینکه چند روز محدودیت

طرف عراقی را متقاعد کنیم و اگرچه برخی مرزهای ایران با عراق هنوز مشکالتی دارند، اما مرزهای 

 .دهندیکرمانشاه با عراق همچنان به فعالیت خود ادامه م

ها نیز رونق را به همراه داشته، افزود: در حوزه کاشفی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در برخی بخش

تولید برخی کاالهای بهداشتی از جمله ماسک، مواد شوینده، محصوالت ضدعفونی و... رونق را شاهد بوده 

 .ایم

دیم مبنی بر اینکه واردات ماسک، لوازم وی تاکید کرد: پیشنهادی هم در این زمینه به دولت ارائه دا

ضدعفونی و... بدون ثبت سفارش صورت گیرد تا بتوانیم بازار داخل را اشباع کنیم و مردم در این زمینه 

 .کمتر در مضیقه باشند

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ابراز امیدواری کرد با توجه به پیامدهای اقتصادی قابل توجهی که شیوع 

 .های وارده کمتر شودهمراه داشته، هرچه زودتر شاهد مدیریت این شرایط باشیم تا خسارتکرونا به 
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 داد خبر کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 سفارش ثبت بدون واردات تقاضای /عراق مرز در صادراتی مشکالت شدن برطرف

های صورت گرفته، فعال صادرات کاالهای ایرانی به گوید با پیگیریعضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران می

  .شودعراق از طریق مرزهای کرمانشاه بدون مشکل انجام می

سیاری از کشورهایی که با کرونا رو به وگو با ایسنا، اظهار کرد: همانطور که اقتصاد بکیوان کاشفی در گفت

کرد که رو شده بودند با این ویروس درگیر شد، ایران نیز باید خود را آماده تبعات حاصل از ورود کرونا می

 .هایی از آن را می بینیمامروز نشانه

ه هایی که تحت تاثیر شیوع این ویروس ضربه خواهد خورد، حوزترین بخشبه گفته وی یکی از اصلی

 .توریسم و گردشگری است و در کنار آن برخی کسب و کارها نیز آسیب خواهند دید

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات ایران به دلیل شیوع کرونا بیان 

این کشور در  رود و دولتشریک تجاری مهم برای ما به شمار می  کرد: با توجه به اینکه عراق به عنوان یک

هایی را اجرایی خواهد کرد، این همان روزهای ابتدایی اعالم کرد برای مقابله با شیوع این ویروس محدودیت

نگرانی وجود داشت که شاید صادرات غیرنفتی ما تحت تاثیر این اتفاق قرار گیرد اما خوشبختانه با 

یم و در حال حاضر تردد در مرزهای مذاکراتی که میان طرفین برگزار شد به جمع بندی مثبتی رسید

 .شودکرمانشاه برای جابجایی کاال انجام می

کاشفی همچنین درباره وضعیت تامین مواد ضدعفونی مورد نیاز کشور نیز اظهار کرد: شیوع کرونا باعث 

 شده بسیاری از تولیدکنندگان کشور در این حوزه، با تمام توان و ظرفیت خود کار کنند و این روال در

روزهای آینده ادامه خواهد داشت. در کنار آن بخش خصوصی این پیشنهاد را نیز به دولت داده که با حذف 

فرایند ثبت سفارش، محصوالت بهداشتی و ضدعفونی مورد نیاز بازار به کشور وارد شده و با توزیع گسترده 

دجویان بتوانند در بازار مشکل آفرینی آنها، بازار اشباع شود تا نه نگرانی در میان مردم باقی بماند و نه سو

 .کنند

به گزارش ایسنا، در کنار چین، عراق دومین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی است و از ابتدای سال تاکنون 

 .درصد از کل صادرات غیر نفتی ایران به این کشور انجام شده است 20حدود 

 

 



 

 مهر
 رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مطرح کرد؛

 بازرگانی بررسی خسارت فعاالن اقتصادی کرمانشاه توسط اتاق

 13۹۸اسفند  24

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از بررسی خسارت فعاالن اقتصادی کرمانشاه توسط اتاق بازرگانی  -کرمانشاه

 .خبر داد

به نقل از اتاق بازرگانی کرمانشاه، کیوان کاشفی از تمام فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه خواست با مسئوالن 

 .کرونا همکاری کننددر زمینه غلبه بر بحران 

گیرد، لذا وی افزود: میزان ضرر و زیان فعاالن اقتصادی ناشی از اپیدمی کرونا توسط اتاق بازرگانی انجام می

 .ترین مکان برای مقابله با کرونا بمانندعنوان امنشود که فعاالن اقتصادی استان در خانه بهدرخواست می

انجام اقدامات کارشناسی دقیق برای بررسی خسارت و زیان وارده از رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از 

شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف خبر داد و گفت: سنجش میزان ضرر و زیان فعاالن اقتصادی ناشی از 

 .گیرداپیدمی کرونا اقدامی مطالعاتی و علمی است که این کار توسط اتاق بازرگانی انجام می

تمام تالش خود را برای جبران ضرر و زیان واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی با  کاشفی با بیان اینکه

گیریم، تصریح کرد: این اقدامات پس از مهار این بحران نتیجه کار میهمکاری مسئوالن و نمایندگان به

 .دهدمی

نست و متذکر وی مهمترین موضوع در شرایط فعلی را مشارکت همه مردم برای مهار شیوع ویروس کرونا دا

صورت جدی مورد بخش خواهد بود و باید این موضوع بهشد: مشارکت همه مردم و مسئوالن قطعاً نتیجه

 .توجه قرار گیرد

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تاکید کرد: در شرایط فعلی باید توجه جدی داشته باشیم فعالً مهار 

نهایت مشارکت و همکاری را با کادر درمانی برای کنترل شیوع این ویروس اولویت اصلی است و همه باید 

 .اوضاع داشته باشند

 پشتیبانی اتاق بازرگانی از مراکز درمانی

https://www.mehrnews.com/news/4877463/بررسی-خسارت-فعالان-اقتصادی-کرمانشاه-توسط-اتاق-بازرگانی
https://www.mehrnews.com/news/4877463/بررسی-خسارت-فعالان-اقتصادی-کرمانشاه-توسط-اتاق-بازرگانی


 

ریزی مدون عالوه بر توجه به فعاالن عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی با یک برنامه

 .مراکز درمانی انجام داده است اقتصادی، اقدامات اساسی و خوبی برای پشتیبانی از

کاشفی نخستین قدم اتاق بازرگانی برای حمایت از کادر درمانی و کمک به درمان بیماران ناشی از ابتالء به 

 .ویروس کرونا را خرید و تأمین سه دستگاه ونتیالتور و میزان قابل توجهی ماسک و گان برشمرد

م، فعاالن اقتصادی و مسئوالن برای تقویت کادر درمانی و رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مشارکت همه مرد

آموزش مردم را مورد تاکید قرار داد و گفت: کنترل هر چه زودتر این بحران از تبعات مختلف آن در بخش 

 .کاهدمی …سالمت، اقتصاد و

به فرمان مقام وی خاطرنشان کرد: ورود نیروهای مسلح در کنار متولیان امر برای مهار شیوع ویروس کرونا 

معظم رهبری موجب دلگرمی کادر درمانی و مردم شده و قطعاً با همدلی و مشارکت این بحران را سپری 

 .های بزرگی نیز کسب کردتوان درسکنیم و البته از این روزهای سخت میمی

 

 به همت اتاق بازرگانی کرمانشاه انجام شد؛

 تامین تجهیزات بیمارستانی برای مقابله با کرونا در کرمانشاه

 13۹۸اسفند  26

یس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: اتاق بازرگانی کرمانشاه در راستای مسئولیت اجتماعی خود نسبت به رئ

 .ها و مراکز درمانی برای مقابله با ویروس کرونا اقدام کرده استتامین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان

یامدهای اجتماعی و اقتصادی کیوان کاشفی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به پ

های مراکز درمانی برای تأمین تجهیزات مورد که شیوع کرونا در جامعه داشته، تالش کردیم بخشی از نگرانی

 .نیاز را مرتفع کنیم

 2وی یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با کرونا را دستگاه ونتیالتور اعالم و یادآوری کرد: 

 .برداری استتور را سفارش دادیم و که امروز به کرمانشاه رسید و در مراکز درمانی قابل بهرهدستگاه ونتیال

، لباس حفاظتی، N95 رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین از پیگیری برای تأمین ماسک سه الیه، ماسک

د که به زودی به عینک محافظ چشم، گان و دستکش مورد نیاز مراکز درمانی به تعداد قابل توجه خبر دا

 .رسددست مراکز درمانی می

https://www.mehrnews.com/news/4880210/تامین-تجهیزات-بیمارستانی-برای-مقابله-با-کرونا-در-کرمانشاه
https://www.mehrnews.com/news/4880210/تامین-تجهیزات-بیمارستانی-برای-مقابله-با-کرونا-در-کرمانشاه


 

کنیم در کنار خط مقدم مقابله با ویروس کرونا باشیم تا بتوانیم به سهم خود وی خاطرنشان کرد: تالش می

 .باری از دوش جامعه پزشکی و نظام بهداشت و درمان برداریم

امروز برای بیماران حاد تنفسی تحویل  دستگاه ونتیالتور 2رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اینکه 

مسئوالن درمانی کرمانشاه داده شد تا در مراکز درمانی برای مداوای بیماران مورد استفاده قرار بگیرد، تصریح 

 .کنیم در بخش خصوصی با تمام توان برای مقابله با این بحران قدم برداریمتالش می :کرد

 

 تجهیزات پزشکی اهدایی بخش خصوصی به دست کادر درمان کرمانشاه رسید

 13۹۸اسفند  26

شکی اهدایی بخش خصوصی به کادر رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از تحویل تجهیزات پز _کرمانشاه 

 .درمان استان خبر داد

کیوان کاشفی اظهار داشت: با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شیوع کرونا در جامعه، تالش کردیم 

 .های مراکز درمانی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز را مرتفع کنیمبخشی از نگرانی

 2برای مقابله با کرونا را دستگاه ونتیالتور اعالم و تصریح کرد: وی یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز 

میلیارد ریال سفارش دادیم که امروز به کرمانشاه رسید و در مراکز درمانی قابل  3دستگاه ونتیالتور به ارزش 

 .برداری استبهره

ای بخش خصوصی وارد هعضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه این تجهیزات توسط تشکل

 .شده گفت: این اقالم و تجهیزات پزشکی از طرف اتاق بازرگانی به مراکز آموزشی تقدیم شده است

کاشفی متذکر شد: این دستگاه برای تفس بیماران بستری ناشی از ابتالء به ویروس کرونا کاربرد ویژه دارد و 

 .مورد نیاز شدید مراکز درمانی است

وان کرد: اتاق بازرگانی در شرایط فعلی تمرکز اصلی اقدامات خود را در زمینه مقابله با این فعال اقتصادی عن

شیوع ویروس کرونا بر تأمین اقالم مورد نیاز کادر درمانی و مراکز پزشکی توسط بخش خصوصی قرار داده 

 .است

، لباس حفاظتی، N95 رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین از پیگیری برای تأمین ماسک سه الیه، ماسک

عینک محافظ چشم، گان و دستکش مورد نیاز مراکز درمانی به تعداد قابل توجه خبر داد که به زودی به 

 .رسددست مراکز درمانی می

https://www.mehrnews.com/news/4880391/تجهیزات-پزشکی-اهدایی-بخش-خصوصی-به-دست-کادر-درمان-کرمانشاه-رسید


 

کنیم در کنار خط مقدم مقابله با ویروس کرونا باشیم تا بتوانیم به سهم خود وی خاطرنشان کرد: تالش می

 .و نظام بهداشت و درمان برداریمباری از دوش جامعه پزشکی 

دستگاه ونتیالتور امروز برای بیماران حاد تنفسی تحویل  2رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اینکه 

صورت رایگان اهدا شد تا در مراکز درمانی برای مداوای بیماران مورد استفاده مسئوالن درمانی کرمانشاه به

 .کنیم در بخش خصوصی با تمام توان برای مقابله با این بحران قدم برداریممی قرار گیرد، تصریح کرد: تالش

کاشفی به زحمات کادر درمانی و تالش بخش خصوصی برای کمک به این حوزه اشاره و بیان کرد: به موازات 

اند وردههای الزم برای چگونگی جبران خسارات فعاالن اقتصادی که از این شرایط صدمه خاین امر مهم، بررسی

 .نیز توسط پارلمان بخش خصوصی در حال انجام است

 

 گیرد؛ به منظور مقابله با کرونا صورت می

 هاهای تجهیزات پزشکی به بیمارستانارسال دومین محموله کمك

 1398اسفند  ۲8

های تجهیزات پزشکی به رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: دومین محموله کمک _کرمانشاه

 .بیمارستان های استان ارسال شد

های استان خبر داد و اظهار های تجهیزات پزشکی به بیمارستاناشفی از ارسال دومین محموله کمککیوان ک

 ۹00شیلد محافظ صورت،  ۹00متر، شش هزار دستکش، دستگاه پالس اکسی 10ها شامل داشت: این کمک

 .عدد ماسک است 1300عدد عینک محافظ چشم و  ۹00کاله یکبار مصرف و 

ن نیز دو دستگاه ونتیالتور و تعداد قابل توجهی تجهیزات پزشکی و محافظتی به مراکز وی افزود: پیش از ای

 .درمانی استان تقدیم شد

ها به همت اتاق بازرگانی کرمانشاه تهیه و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بیان داشت: همه این کمک

 .تعدادی از فعالین اقتصادی تأمین شده استتوزیع شده و هزینه تهیه این تجهیزات با کمک اتاق بازرگانی و 

های اصلی تأمین تجهیزات مورد نیاز این مسئول بیان داشت: با توجه به شیوع بیماری کرونا یکی از نگرانی

 .مراکز درمانی بود که اتاق بازرگانی در این زمینه پیش قدم شد

https://www.mehrnews.com/news/4881882/ارسال-دومین-محموله-کمک-های-تجهیزات-پزشکی-به-بیمارستان-ها
https://www.mehrnews.com/news/4881882/ارسال-دومین-محموله-کمک-های-تجهیزات-پزشکی-به-بیمارستان-ها
https://www.mehrnews.com/news/4881882/ارسال-دومین-محموله-کمک-های-تجهیزات-پزشکی-به-بیمارستان-ها
https://www.mehrnews.com/news/4881882/ارسال-دومین-محموله-کمک-های-تجهیزات-پزشکی-به-بیمارستان-ها


 

های های اجتماعی خود تالش در رفع دغدغهمسئولیتکاشفی تصریح کرد: اتاق بازرگانی کرمانشاه در راستای 

 .حوزه بهداشت و درمان و جامعه پزشکان و پرستارها دارد

دهد و در های داوطلبانه خود ادامه میگفتنی است، اتاق بازرگانی در ایام پیش رو تعطیل نیست و به فعالیت

های استان است که به زودی تأمین و های بهداشتی و درمانی برای بیمارستانتدارک سومین محموله کمک

 .توزیع خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دنیای اقتصاد
 13۹۸/12/11 : تاریخ انتشار

 کند؟  کروناویروس با اقتصاد چه می

 

های گردشگری، تجارت خارجی و اصناف مهمترین به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران، حوزه : ایسنا

  .اندتحت تاثیر قرار گرفتههایی هستند که از شیوع کرونا بخش

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در جهان اقتصاد همه کشورهایی که 

درگیر بیماری هستند را تحت تاثیر قرار داده و این موضوع فقط مختص به ایران نیست، اظهار کرد: پیامدهای 

های دی کشورها متفاوت بوده که البته هنوز برای تخمین خسارتاقتصادی این معضل به نسبت وضعیت اقتصا

 .وارده زود است

دهد ایران نیز در چند بخش به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفته، وی با بیان اینکه برآوردها نشان می

توجه به نزدیک  های تاثیرپذیر از این بیماری عنوان کرد و گفت: در کشور ایران بابخش گردشگری را از بخش

 .دهدشدن ایام نوروز که پیک سفرها را داریم، پیامدهای شیوع کرونا بر گردشگری خود را بیشتر نشان می

ها یا با هدف ها، مراکز اقامتی و رستورانعضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: بسیاری از هتل

 .را متوقف کرده اند رعایت موارد بهداشتی و یا نبود مشتری فعالیت خود

کاشفی اصناف را دومین بخشی دانست که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار رکود شده اند و عنوان کرد: 

تر ها و... این پیامدها را به صورت جدیها، اغذیه فروشیاصناف مرتبط با مواد غذایی از جمله کافی شاپ

 .شاهد هستند

تجارت خارجی و قطع ارتباط اقتصادی بین کشورها هم یاد کرد و وی از تاثیر مهم شیوع ویروس کرونا بر 

افزود: بعد از شیوع کرونا ارتباط تجاری ما با برخی کشورها قطع شد و برخی کشورها نیز واردات کاال از ایران 

 .را محدود کردند

به عنوان یک شریک  رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه درباره تاثیر این وضعیت بر مراودات تجاری با عراق

تجاری اصلی خصوصا از طریق مرزهای کرمانشاه نیز گفت: اکنون مشکلی برای صادرات کاال در مرزهای 

 .استان نداریم، چون جابجایی کاالها بین دو کشور عمدتا با تخلیه و بارگیری همراه است



 

ال شد، اما در نهایت توانستیم هایی در این زمینه اعمکاشفی اضافه کرد: با وجود اینکه چند روز محدودیت

طرف عراقی را متقاعد کنیم و اگرچه برخی مرزهای ایران با عراق هنوز مشکالتی دارند، اما مرزهای کرمانشاه 

 .دهندبا عراق همچنان به فعالیت خود ادامه می

د: در حوزه تولید ها نیز رونق را به همراه داشته، افزوکاشفی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در برخی بخش

 .برخی کاالهای بهداشتی از جمله ماسک، مواد شوینده، محصوالت ضدعفونی و... رونق را شاهد بوده ایم

وی تاکید کرد: پیشنهادی هم در این زمینه به دولت ارائه دادیم مبنی بر اینکه واردات ماسک، لوازم ضدعفونی 

داخل را اشباع کنیم و مردم در این زمینه کمتر در مضیقه و... بدون ثبت سفارش صورت گیرد تا بتوانیم بازار 

 .باشند

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ابراز امیدواری کرد با توجه به پیامدهای اقتصادی قابل توجهی که شیوع 

 .های وارده کمتر شودکرونا به همراه داشته، هرچه زودتر شاهد مدیریت این شرایط باشیم تا خسارت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ع کرمانشاهطلو
 13۹۸اسفند  26

  : 1۸7457شناسه خبر 

 :رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خبر داد

دو دستگاه ونتیالتور به ارزش سه میلیارد ریال توسط اتاق بازرگانی کرمانشاه به  اهدای

 بیمارستان فارابی

 

کیوان کاشفی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی 

های مراکز درمانی برای تأمین تجهیزات که شیوع کرونا در جامعه داشته، تالش کردیم بخشی از نگرانی

له با کرونا را دستگاه ونتیالتور مورد نیاز را مرتفع کنیم/وی یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز برای مقاب

میلیارد ریال را سفارش دادیم و که امروز به کرمانشاه  3دستگاه ونتیالتور به ارزش  2اعالم و یادآوری کرد: 

برداری است/عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه این رسید و در مراکز درمانی قابل بهره

بخش خصوصی وارد شده، گفت: این اقالم و تجهیزات پزشکی از طرف اتاق های تجهیزات توسط تشکل

این دستگاه برای تفس بیماران بستری  :بازرگانی به مراکز آموزشی تقدیم شده است/کاشفی متذکر شد

 ناشی از ابتال به ویروس کرونا کاربرد ویژه داره و مورد نیاز شدید مراکز درمانی است

رد: اتاق بازرگانی در شرایط فعلی تمرکز اصلی اقدامات خود را در زمینه مقابله با این فعال اقتصادی عنوان ک

شیوع ویروس کرونا را بر تامین اقالم مورد نیاز کادر درمانی و مراکز پزشکی توسط بخش خصوصی قرار 

 .داده است

، لباس N95 رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین از پیگیری برای تأمین ماسک سه الیه، ماسک

حفاظتی، عینک محافظ چشم، گان و دستکش مورد نیاز مراکز درمانی به تعداد قابل توجه خبر داد که به 

 .رسدزودی به دست مراکز درمانی می

کنیم در کنار خط مقدم مقابله با ویروس کرونا باشیم تا بتوانیم به سهم خود وی خاطرنشان کرد: تالش می

 .ام بهداشت و درمان برداریمباری از دوش جامعه پزشکی و نظ

http://toloukermanshah.ir/19/187457/%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d9%87-%d9%85%db%8c/
http://toloukermanshah.ir/19/187457/%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d9%87-%d9%85%db%8c/


 

دستگاه ونتیالتور امروز برای بیماران حاد تنفسی تحویل  2رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اینکه 

صورت رایگان داده شد تا در مراکز درمانی برای مداوای بیماران مورد استفاده مسئوالن درمانی کرمانشاه به

کنیم در بخش خصوصی با تمام توان برای مقابله با این بحران قدم قرار بگیرد، تصریح کرد: تالش می

 .برداریم

کاشفی با اشاره به زحمات کادر زحمتکش درمانی و تالش بخش خصوصی برای کمک به این حوزه، بیان 

های الزم برای چگونگی جبران خسارات فعاالن اقتصادی که از این کرد: به موازات این امر مهم، بررسی

 .اند نیز توسط پارلمان بخش خصوصی در حال انجام استصدمه خوردهشرایط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرتاک نیوز
 رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مطرح کرد؛ 

بررسی خسارت فعاالن اقتصادی کرمانشاه ناشی از شیوع کرونا توسط اتاق بازرگانی / همه 

 موظف به همکاری با مسئوالن و ماندن در خانه هستیم 

  250445شناسه خبر 

13۹۸/12/24 0۹:52:22  

 بر غلبه زمینه در مسئوالن با خواست کرمانشاه استان اقتصادی فعاالن همه از کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 اتاق توسط کرونا اپیدمی از ناشی اقتصادی فعاالن زیان و ضرر میزان: گفت و کنند همکاری کرونا بحران

 .گیردمی انجام بازرگانی

 استان اقتصادی فعاالن همه از: کرد اظهار رسانه اصحاب جمع در کاشفی نیوز، کیوان فرتاک گزارش به

 .کنند همکاری کرونا بحران بر غلبه زمینه در مسئوالن با شودمی درخواست کرمانشاه

 برای مکان ترینامن عنوانبه خانه در استان اقتصادی فعاالن اینکه بر تاکید با کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 کرونا ویروس شیوع مهار در مهمی نقش خانه در جامعه مختلف افراد ماندن: گفت بمانند، کرونا با مقابله

 .دارد

 بیان علمی و مطالعاتی اقدامی را کرونا اپیدمی از ناشی اقتصادی فعاالن زیان و ضرر میزان سنجش کاشفی

 .گیردمی انجام بازرگانی اتاق توسط بحران این اقتصادی خسارت مطالعه: افزود و کرد

 و تولیدی واحدهای زیان و ضرر جبران برای را خود تالش تمام اینکه بیان با کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 مهار از پس اقدامات این: کرد تصریح گیریم،می کاربه نمایندگان و مسئوالن همکاری با اقتصادی فعاالن

 .دهدمی نتیجه بحران این

 متذکر و دانست کرونا ویروس شیوع مهار برای مردم همه مشارکت را فعلی شرایط در موضوع مهمترین وی

 مورد جدی صورتبه موضوع این باید و بود خواهد بخشنتیجه قطعا مسئوالن و مردم همه مشارکت: شد

 .بگیرد قرار توجه

 اصلی اولویت ویروس این شیوع مهار فعال باشیم داشته جدی توجه باید فعلی شرایط در: کرد تاکید کاشفی

 .باشند داشته اوضاع کنترل برای درمانی کادر با را همکاری و مشارکت نهایت باید همه و است

https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-10/250445-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-10/250445-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 

 فعاالن به توجه بر عالوه مدون ریزیبرنامه یک با بازرگانی اتاق: گفت ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو

 اجرایی زودیبه که است داده انجام درمانی مراکز از پشتیبانی برای خوبی و اساسی اقدامات اقتصادی،

 .شودمی

 و درمانی کادر تقویت برای مسئوالن و اقتصادی فعاالن مردم، همه مشارکت کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

: گفت و برشمرد بحران این زودتر کنترل راهکارهای مهمترین از و داد قرار تاکید مورد را مردم آموزش

 .کاهدمی... و اقتصاد سالمت، بخش در آن مختلف تبعات از بحران این زودتر چه هر کنترل

 مهار برای امر متولیان کنار در مسلح نیروهای ورود: کرد خاطرنشان ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیات عضو

 همدلی با قطعا و شده مردم و درمانی کادر دلگرمی موجب رهبری معظم مقام فرمان به کرونا ویروس شیوع

 کسب نیز بزرگی هایدرس توانمی سخت روزهای این از البته و کنیممی سپری را بحران این مشارکت و

 .کرد

 

 

 

 به همت اتاق بازرگانی کرمانشاه انجام گرفت؛ 

 تانی برای مقابله با کرونا در کرمانشاه تامین تجهیزات بیمارس

  251075شناسه خبر 

13۹۸/12/26 17:31:1۹  

 به نسبت خود اجتماعی مسئولیت راستای در کرمانشاه بازرگانی اتاق: گفت کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 .است کرده اقدام کرونا ویروس با مقابله برای درمانی مراکز و هابیمارستان نیاز مورد تجهیزات تامین

 به توجه با: کرد اظهار خبرنگاران جمع در دوشنبه امروز ظهر کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 مراکز هاینگرانی از بخشی کردیم تالش داشته، جامعه در کرونا شیوع که اقتصادی و اجتماعی پیامدهای

 .کنیم مرتفع را نیاز مورد تجهیزات تأمین برای درمانی

 2: کرد یادآوری و اعالم ونتیالتور دستگاه را کرونا با مقابله برای نیاز مورد تجهیزات مهمترین از یکی وی

 .است برداریبهره قابل درمانی مراکز در و رسید کرمانشاه به امروز که و دادیم سفارش را ونتیالتور دستگاه

https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-10/251075-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87


 

 لباس ،N95 ماسک الیه، سه ماسک تأمین برای پیگیری از همچنین کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 به که داد خبر توجه قابل تعداد به درمانی مراکز نیاز مورد دستکش و گان چشم، محافظ عینک حفاظتی،

 .رسدمی درمانی مراکز دست به زودی

 خود سهم به بتوانیم تا باشیم کرونا ویروس با مقابله مقدم خط کنار در کنیممی تالش: کرد خاطرنشان وی

 .برداریم درمان و بهداشت نظام و پزشکی جامعه دوش از باری

 تحویل تنفسی حاد بیماران برای امروز ونتیالتور دستگاه 2 اینکه به اشاره با کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 بگیرد، قرار استفاده مورد بیماران مداوای برای درمانی مراکز در تا شد داده کرمانشاه درمانی مسئوالن

 برداریم. قدم بحران این با مقابله برای توان تمام با خصوصی بخش در کنیممی تالش: کرد تصریح

 

 ونا های اتاق بازرگانی کرمانشاه به مراکز درمانی استان برای مقابله با کرارسال دومین سری کمك

  251550شناسه خبر 

13۹۸/12/2۸ 13:16:1۸  

 

 هایبیمارستان به پزشکی تجهیزات هایکمک محموله دومین ارسال از کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 .داد خبر استان

 هزار شش متر،اکسی پالس دستگاه 10 شامل هاکمک این: گفت کاشفی نیوز،کیوان فرتاک گزارش به

 1300 و چشم محافظ عینک عدد ۹00 و مصرف یکبار کاله ۹00 صورت، محافظ شیلد ۹00 دستکش،

 .است ماسک عدد

 درمانی مراکز  به محافظتی و پزشکی تجهیزات توجهی قابل تعداد و ونتیالتور دستگاه دو نیز این از پیش

 .شد تقدیم استان

 اتاق کمک با تجهیزات این تهیه هزینه و شده توزیع و تهیه کرمانشاه اتاق همت به هاکمک این همه

 .است شده تامین اقتصادی فعالین از تعدادی و بازرگانی

 اتاق که بود درمانی مراکز نیاز مورد تجهیزات تامین اصلی هاینگرانی از یکی کرونا بیماری شیوع به توجه با

 .شد پیشقدم زمینه این در بازرگانی

 

https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-10/251550-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 

 و بهداشت حوزه هایدغدغه رفع در تالش خود اجتماعی های مسئولیت راستای در کرمانشاه بازرگانی اتاق

 .دارد پرستارها و پزشکان جامعه و درمان

 در و دهدمی ادامه خود داوطلبانه هایفعالیت به و نیست تعطیل رو پیش ایام در بازرگانی اتاق است گفتنی

 و تامین زودی به که است استان هایبیمارستان برای درمانی و بهداشتی هایکمک محموله سومین تدارک

 .شد خواهد توزیع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باختر
 کند؟می چه اقتصاد با "کرونا"

هایی های گردشگری، تجارت خارجی و اصناف مهمترین بخشبه گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران، حوزه

  .اندهستند که از شیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفته

ویروس کرونا در جهان اقتصاد همه کشورهایی که درگیر بیماری هستند کیوان کاشفی با بیان اینکه شیوع 

را تحت تاثیر قرار داده و این موضوع فقط مختص به ایران نیست، اظهار کرد: پیامدهای اقتصادی این 

های وارده زود معضل به نسبت وضعیت اقتصادی کشورها متفاوت بوده که البته هنوز برای تخمین خسارت

 .است

دهد ایران نیز در چند بخش به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار یان اینکه برآوردها نشان میوی با ب

های تاثیرپذیر از این بیماری عنوان کرد و گفت: در کشور ایران با توجه گرفته، بخش گردشگری را از بخش

شگری خود را بیشتر نشان به نزدیک شدن ایام نوروز که پیک سفرها را داریم، پیامدهای شیوع کرونا بر گرد

 .دهدمی

ها یا با هدف ها، مراکز اقامتی و رستورانعضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: بسیاری از هتل

 .رعایت موارد بهداشتی و یا نبود مشتری فعالیت خود را متوقف کرده اند

دچار رکود شده اند و عنوان کرد:  کاشفی اصناف را دومین بخشی دانست که به دلیل شیوع ویروس کرونا

تر ها و... این پیامدها را به صورت جدیها، اغذیه فروشیاصناف مرتبط با مواد غذایی از جمله کافی شاپ

 .شاهد هستند

وی از تاثیر مهم شیوع ویروس کرونا بر تجارت خارجی و قطع ارتباط اقتصادی بین کشورها هم یاد کرد و 

نا ارتباط تجاری ما با برخی کشورها قطع شد و برخی کشورها نیز واردات کاال از افزود: بعد از شیوع کرو

 .ایران را محدود کردند

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه درباره تاثیر این وضعیت بر مراودات تجاری با عراق به عنوان یک 

برای صادرات کاال در  شریک تجاری اصلی خصوصا از طریق مرزهای کرمانشاه نیز گفت: اکنون مشکلی

 .مرزهای استان نداریم، چون جابجایی کاالها بین دو کشور عمدتا با تخلیه و بارگیری همراه است



 

هایی در این زمینه اعمال شد، اما در نهایت توانستیم کاشفی اضافه کرد: با وجود اینکه چند روز محدودیت

با عراق هنوز مشکالتی دارند، اما مرزهای  طرف عراقی را متقاعد کنیم و اگرچه برخی مرزهای ایران

 .دهندکرمانشاه با عراق همچنان به فعالیت خود ادامه می

ها نیز رونق را به همراه داشته، افزود: در حوزه کاشفی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در برخی بخش

ی و... رونق را شاهد بوده تولید برخی کاالهای بهداشتی از جمله ماسک، مواد شوینده، محصوالت ضدعفون

 .ایم

وی تاکید کرد: پیشنهادی هم در این زمینه به دولت ارائه دادیم مبنی بر اینکه واردات ماسک، لوازم 

ضدعفونی و... بدون ثبت سفارش صورت گیرد تا بتوانیم بازار داخل را اشباع کنیم و مردم در این زمینه 

 .کمتر در مضیقه باشند

بازرگانی ابراز امیدواری کرد با توجه به پیامدهای اقتصادی قابل توجهی که شیوع  عضو هیات رئیسه اتاق

 .های وارده کمتر شودکرونا به همراه داشته، هرچه زودتر شاهد مدیریت این شرایط باشیم تا خسارت

 

 داد خبر کرمانشاه بازرگانی اتاق رئیس

 سفارش ثبت بدون واردات تقاضای /عراق مرز در صادراتی مشکالت شدن برطرف

های صورت گرفته، فعال صادرات کاالهای ایرانی به گوید با پیگیریعضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران می

  .شودعراق از طریق مرزهای کرمانشاه بدون مشکل انجام می

ند با این اظهار کرد: همانطور که اقتصاد بسیاری از کشورهایی که با کرونا رو به رو شده بود کیوان کاشفی

هایی از آن کرد که امروز نشانهویروس درگیر شد، ایران نیز باید خود را آماده تبعات حاصل از ورود کرونا می

 .را می بینیم

هایی که تحت تاثیر شیوع این ویروس ضربه خواهد خورد، حوزه ترین بخشبه گفته وی یکی از اصلی

 .کارها نیز آسیب خواهند دید توریسم و گردشگری است و در کنار آن برخی کسب و

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات ایران به دلیل شیوع کرونا بیان 

رود و دولت این کشور در شریک تجاری مهم برای ما به شمار می  کرد: با توجه به اینکه عراق به عنوان یک

هایی را اجرایی خواهد کرد، این ی مقابله با شیوع این ویروس محدودیتهمان روزهای ابتدایی اعالم کرد برا

نگرانی وجود داشت که شاید صادرات غیرنفتی ما تحت تاثیر این اتفاق قرار گیرد اما خوشبختانه با 



 

مذاکراتی که میان طرفین برگزار شد به جمع بندی مثبتی رسیدیم و در حال حاضر تردد در مرزهای 

 .شودجابجایی کاال انجام میکرمانشاه برای 

کاشفی همچنین درباره وضعیت تامین مواد ضدعفونی مورد نیاز کشور نیز اظهار کرد: شیوع کرونا باعث 

شده بسیاری از تولیدکنندگان کشور در این حوزه، با تمام توان و ظرفیت خود کار کنند و این روال در 

خصوصی این پیشنهاد را نیز به دولت داده که با حذف  روزهای آینده ادامه خواهد داشت. در کنار آن بخش

فرایند ثبت سفارش، محصوالت بهداشتی و ضدعفونی مورد نیاز بازار به کشور وارد شده و با توزیع گسترده 

آنها، بازار اشباع شود تا نه نگرانی در میان مردم باقی بماند و نه سودجویان بتوانند در بازار مشکل آفرینی 

 .کنند

درصد از  20نار چین، عراق دومین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی است و از ابتدای سال تاکنون حدود در ک

 .کل صادرات غیر نفتی ایران به این کشور انجام شده است

 

 


