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  نقشه صادرات و واردات 

استان کرمانشاه در 10 سال گذشته
روایت یك دهه تجارت

رئیس اتاق کرمانشاه:
 از بازار رایگان صادرات

 بیشتر بهره ببریم

پروند ه ؛ فقر زدایی
چالش سرنوشت ساز

پروند ه ؛ریسك
مدیریت حیات

در دنیایی زندگی می کنیم برخوردار از چنان فراوانی بی سابقه ای که حتی 
یک قرن قبل، تصورش هم برای بشر امكان پذیر نبود. قرن بیست ویكم 

حكومت مردم ساالر و مبتنی بر مشارکت مردمی را به عنوان الگوی 
مطلوب یک سازمان سیاسی در اذهان مردم تثبیت کرده و امید به زندگی 
به مراتب بیش از گذشته شده است. دنیا به نحو باورنكردنی کوچک شده و 

اطراف واکناف جهان بیش از همیشه به هم نزدیک شده اند...

تصویر بندبازی که در ارتفاع پانزده یا بیست متری از سطح زمین از جان 
خود مایه گذاشته، ریسک کرده، روی  بندی  باریک راه می رود و تنها با 

یک چوب بلند تعادل خود را حفظ می کند، مهیج ترین صحنه ای بود که 
سا ل های دور می توانستیم یک شنبه شب ها از دریچه برنامه دیدنی های 

شبكه دوم سیما ببینیم. تصویری که هیچ گمان نمی بردیم روزی خود در 
میانه اش قرار گیریم...

با گزارش و گراف های پیش رو همراه باشید تا نقشه صادرات و واردات 
استان کرمانشاه را برای تان ترسیم کنیم. البته ذکر این نكته ضروری است 
که اطالعات ارائه شده بر مبنای ارقام منتشر شده مبادی رسمی آمارهای 

بازرگانی است و کاستی در بخشی از این اطالعات به نبود و نقص اطالعات 
در این سامانه ها بازمی گردد...

کیوان کاشفی به مناسبت روز ملی صادرات )29 مهر( از شرایط سختی که 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان طی یک سال  اخیر پشت سر گذاشتند یاد 
کرد و گفت: طی این مدت فعاالن اقتصادی در شرایطی بسیار پیچیده کار 
خود را حفظ کردند  که جای قدردانی دارد.او با اشاره به نوسانات اقتصادی 

به ویژه در نرخ ارز که سال گذشته در کشور رخ داد، یادآور شد...

فضايی امن، مثل گلخانه
محیط کسب وکار به همه شاخص هایي اطالق می شود که تحت 
تسلط و در اختیار مدیر بنگاه نیست؛ این گونه شاخص ها به 
آن دلیل اهمیت دارند که نشان دهنده چگونگی حرکت و روند 
کشورها و شرایط رقابت جهانی در زمینه ایجاد فضای مناسب 
برای سرمایه گذاری و تجارت هستند. به نوعی این شاخص ها 
را می توان دماسنج اصالحات اقتصادی در کشورهای گوناگون 
دانست؛ به طوری که بهبود در مسیر آن ها می تواند به عنوان 
نشانه اي برای سرمایه گذاران جهانی به منظور انتقال سرمایه 
و کسب و کار خود به کشورهای گوناگون تلقی شود. همچنین 
مطرح  پیشرو  شاخص های  به عنوان  شاخص ها  این گونه 
می شوند و کشورهایي که در این آن ها بهبود مناسبی پیدا 
می کنند، اندکی بعد در فضای اقتصاد جهانی و رشد اقتصادی 
و رفاه ملی نیز به پیشرفت های خیره کننده ای دست می یابند. 
نکته مهمي در زمینه شاخص فضاي کسب وکار، یعني سهولت 
فضاي  بهبود  دارد.  وجود  قانوني  اقتصادي  فعالیت  انجام 
بي ارتباط  خارجي  فشارهاي  و  بیروني  مسائل  با  کسب وکار 
است. بهود فضاي کسب وکار شاخصی کامالً در ونزا است و 
خود کشورها هستند که مي توانند با از میان برداشتن مقررات 
مانع  و  داخلي  سرمایه گذاران  تحرك  موجب  دست وپاگیر، 
به عبارت دیگر  مخالف سرمایه گذاري شوند.  تحرکات  برخي 
مي توانند  که  هستند  کشورها  داخلي  سیاست گذاران  این 
اجازه  و  کنند  محو  را  سرمایه گذاري  امنیت  عدم  شائبه 
ندهند فضاي غیر شفاف و نا مطمئن بر فعالیت هاي اقتصادي 
جامعه شان مسلط شود. معناي این حرف، در عمل این است 
از خودشان  باید  که کشورها براي بهبود فضاي کسب وکار 

شروع کنند؛ اما چگونه؟
وظایف  از  گوناگوني  طیف  نیست.  کوتاه  پرسش  این  پاسخ 
است که  باید انجام داد که در رأس آن ها باید به مقررات زدایي 
اشاره کرد. مقررات انباشته به دالیل مختلف، باید تسهیل یا 
کنار گذاشته شوند. آن دسته از مقررات روشن و سازنده که 
باقي مي مانند، باید ثبات داشته و دستخوش تغییرات سریع و 

کوتاه مدت نشوند. 
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سرنوشت

زمستان هرچقدر هم که سرد و طوالنی باشد، 
پایان می گیرد و زیبایی  با نوروز و آغاز بهار 
و عطر شكوفه ها و صدای پرندگان شاد، نوید 
رویش دوباره طبیعت را داده و قدرت خداوند 
را به ما یادآور می شوند. به همین دلیل است 
که از هزاران سال پیش، ایرانیان نوروز را نكو 
برای  فرصتی  به عنوان  آن  از  و  می داشتند 
خانه تكانی  و  دیدوبازدید  سرور،  و  جشن 

استفاده می کردند.
نوروز زمان خوبی است تا ذهن هایمان را هم 
خانه تكانی کنیم و از این طریق، رویه هایی را 
که مانع رشد و تعالی می شوند، کنار بگذاریم.

نوروز بهانه خجسته ای است برای بازخواندن 
دعای لحظه تحویل سال. دعایی که نویدبخش 
شكوفایی و نوشدن زندگی انسان ها در پرتوی 
لطف الهی و اراده خودشان است. این دعا، راز 
رشد و بهتر شدن زندگی و احوال بشریت را 

در تحول قلوب و دیده ها می جوید.
نوروز فصلی است که طبیعت، لباس جدیدی 
می رود.  میان  از  سرما  و  می کند  تن  بر 
سخت  سرمای  از  که  سرهایی  همچنین 
و  آمده  بیرون  نیز  بود  گریبان  در  زمستان 
معاشرت انسان ها، شتاب می گیرد. شاخه های 
به ظاهر خشک درختان، شكوفه های رنگارنگ 
می دهد و همه این ها به ما انسان ها می آموزد 
که اگر بخواهیم، می توانیم بر رکود و سختی ها 

غلبه کنیم.
کشور،  اساسی  مشكل  که  است  سالی  چند 
کارآفرینان  یكسو  از  است.  اقتصادی  مشكل 
نرم  دست وپنجه  بیشتری  دشواری های  با 
می کنند و از سوی دیگر، مشكالت معیشتی 
ریشه  برخی  است.  شده  افزون  مردم  عموم 
و برخی دیگر  بیرون مرزها  را  این دردسرها 

در تصمیم های اشتباه و محدودکننده مدیران 
از  نیز  گروهی  می کنند.  جست وجو  دولتی 
بخش  اقتصادی  فعاالن  بیشتر  کم توجهی 
بازار  نیاز  مورد  نوآوری های  به  خصوصی 
گالیه دارند؛ اما آنچه مهم است این که برای 
بهتر شدن اوضاع یک راه بیشتر وجود ندارد 
و آن هم همدلی و همفكری توام با خالقیت 
اقتصادی  کنشگران  و  اداری  تصمیم گیران 
است. از این طریق رونق ازدست رفته به اقتصاد 
کشور بازمی گردد و عموم مردم نیز می توانند 
از نعمات باشكوه شدن مهمانی بزرگ تولید 

ملی، بهره مند شوند.
شفیعی  محمدرضا  خراسانی،  شاعر  قول  به 

کدکنی:
تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه
لب زخم دیده بگشا صف انتظار بشكن
سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی؟

تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشكن
برای  تلخ  اخبار  از  سرشار  امسال،  زمستان 
پرافتخار  سردار  شهادت  از  بود.  ایرانیان 
تا  ایران زمین، سپهبد قاسم سلیمانی گرفته 
دادن  دست  از  و  اوکراینی  هواپیمای  حادثه 
بودند  پرواز  این  در  که  عزیزی  هم وطنان 
تحریم ها  شدن  سخت تر  از  نخبگان؛  به ویژه 
گرفته تا بی مهری های جهانی با ایرانیان؛ اما 
می توانیم برای گذر از این همه تلخی، به نوروز 

و امیدهایی که در آن نهفته است پناه ببریم.
بهتر،  فكرهای  جدید،  سال  این که  امید  به 
تولید  تقویت  برای  جدی تر  عزم  و  تالش 
همچنین  و  خارجی  و  داخلی  بازرگانی  و 
جامعه  نیروهای  همه  همسویی  و  هم افزایی 
بزرگ ایرانی را به همراه داشته باشد؛ سالی پر 
از لبخند، سالمت، شكوفایی اقتصادی و نشاط 
هم وطنان  به ویژه  ایرانیان  برای  را  اجتماعی 
استان  اقتصادی  فعاالن  و  کرمانشاهی  عزیز 

آرزو داریم.

 حول حالنا الی
 احسن الحال
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کشور،  خارجی  سیاست  فضای 
استقالل خواهی  است.  پرتب وتاب 
ایرانیان و عدم تمكین به خواسته های 
جهانی،  بزرگ  قدرت های  نامتعارف 
سبب شده تا شرایط اقتصادی متفاوتی 
شرایطی  باشد.  کشورمان  روی  پیش 
امیدهاست.  و  بیم ها  از  سرشار  که 
در  ایران  اقتصادی  ویژگی  مهم ترین 
سال 1399 مواجه شدن با تحریم های 
تحریم هایی  است.  غرب  بلوک  شدید 
که تاثیرات شگرفی بر اقتصاد ایران بر 
تحریم ها  این  جای می گذارد. هرچند 
ظرفیت های  از  باید  و  است  ناعادالنه 
برای  کشور  دفاعی  و  دیپلماتیک 
یا دست کم کاهش آن  برطرف کردن 
است  این  واقعیت  اما  کنیم،  استفاده 
شرایطی  چنین  با  را  آتی  سال  که 
از  بتوانیم  باید  و  کرد  سپری خواهیم 

این تهدید، فرصت آفرینی کنیم.
بروز  شاهد  نشود،  رفع  تحریم ها  اگر 
مشكالت زیادی در سال آتی خواهیم 
بودجه  که  است  حالی  در  این  بود. 
سال آینده نیز نشان می دهد به سبب 
مشكالت  با  کشور  اقتصاد  تحریم ها، 
چگونه  اما  شد؛  خواهد  روبه رو  زیادی 
می توان این مشكالت را مدیریت کرد 

و به حداقل ممكن رساند؟
تحریم ها می تواند فرصتی برای برخی 
نواقص  تا  کند  فراهم  ضعیف  مدیران 
و آثار تصمیم های نادرست خود را به 
برای  می  تواند  بیندازند.  تحریم  گردن 
جریان اقلیت اقتصادی که غیر مبتكر 
رانت های  اتكای  به  سال ها  و  هستند 
دولتی معایب تولید و تجارت خود را 
فرصت های  بودند،  نگه داشته  مخفی 
از آب گل آلود  تا  فراهم کند  جدیدی 
ماهی بگیرند؛ اما درعین حال می تواند 
ما را متوجه کند که اقتصاد نفتی چه 
معایبی داشته و چگونه می توان از آن 

عبور کرد.
خود،  عیب  هزاران  کنار  در  تحریم ها 
کاهش  با  که  دارد  را  حسن  این 

درآمدهای نفتی و تحلیل رفتن اقتصاد 
دولتی، به تولید و صادرات غیرنفتی و 
بخش خصوصی نیز اجازه دهد از زیر 
اقتصادی دولتی مبتنی بر  سایه نظام 
توزیع درآمدهای نفتی بیرون آمده و 

طعم آفتاب را بچشند.
اصلی ترین  از  یكی  غیرنفتی  صادرات 
با  است.  تحریم ها  زدن  دور  راه های 
توجه به پتانسیلی که در کشور وجود 
دارد می توانیم بیش از مقدار صادرات 
امروز، جهش داشته باشیم. ایران 15 
کشور همسایه دارد که ساالنه بیش از 
دارند.  واردات  دالر  میلیارد  هزار  یک 
استفاده  پتانسیل  این  از  می توانیم 
صادرات  روی  پیش  موانع  و  کنیم 

غیرنفتی را برداریم.
قیمت  ناگهانی  افزایش  از سوی دیگر 
ارز ضربه مهلكی به اقتصاد کشور زد؛ 
به طوری که معیشت مردم دچار مشكل 
تولید  نهاده های  تامین  و هزینه  است 
تجربه کرد.  را  باالیی  قیمت  نیز رشد 
اما این فایده را هم داشت که به جای 
تكیه بر یارانه کاالهای خارجی، تولید 
و صادرات تقویت شده و روی کاالهای 
رقابتی  قیمت  و  باکیفیت  ایرانی 
بسیاری  واردات  شود.  سرمایه گذاری 
ارز  با  گذشته  سال های  که  کاالها  از 
ارزان وارد کشور می شد، دیگر به صرفه 
است.  متوقف شده  آن  روند  و  نیست 
هدف  کشورهای  از  بسیاری  در  فضا 
ایرانی رقابتی تر شده و  برای کاالهای 
اکنون مناسب است که موانع صادرات 
را برداشته و به تولیدات صادرات محور 

بهای بیشتری بدهیم.
ممنوعیت  تعرفه ها،  با  کردن  بازی 
به صورت  آن هم  محدودیت،  و 
داشته  باالیی  ریسک  غیرکارشناسی 
وجود  آن  پشت  مسئله  هزاران  و 
تالش  سال  یک  صادرکنندگان  دارد. 
می کنند که بازاری را به دست آورند 
که  است  ممكن  نفر  یک  تصمیم  اما 
آن ها را از عرش به فرش بیاورد. باید 

مجموعه تصمیم گیران در این حوزه از 
جزیره ای عمل کردن خودداری کرده 
و قبل از اتخاذ هر تصمیمی با بخش 
تخصصی  تشكل های  و  خصوصی 

ذی ربط مشورت کنند.
یک  درجه  دشمن  حتی  درحالی که 
ایران یعنی آمریكا برای تحریم کاالها 
یک بازه زمانی تعیین کرد؛ اما برخی 
مقدمه  بدون  ما،  دولتی  کارگزاران  از 
در عرض یک شب تصمیمات تجاری 
می گیرند، بدون آنكه هیچ نظرخواهی 
از فعاالن این حوزه به عمل آورند. این 
از تصمیم های  اگر  در حالی است که 
کنیم،  پرهیز  خودمحور  و  شتاب زده 
امر  غیرنفتی  صادرات  کردن  برابر  دو 
پیچیده ای نیست و با یک نظرخواهی 
از صادرکنندگان -که برای این امر به 
به  دارند- می توان  نیاز  تمهیداتی  چه 

این هدف دست پیدا کرد.
موضوع دیگری که باید در دستور کار 
ممنوعیت های  از  پرهیز  گیرد،  قرار 
احكام  قانون   22 ماده  است.  وارداتی 
دارد  تاکید  توسعه  برنامه های  دائمی 
که هیچ نوع ممنوعیت مطلق تجارت 
خارجی را نمی توان وضع کرد، مگر به 
نیز  دالیل  این  فنی.  و  شرعی  دالیل 
همواره  که  دارند  مشخصی  مصادیق 
اعمال  ایران  گمرکی  سیستم های  در 
ممنوعیت های  اما  است؛  می شده 
و  صادراتی  جسته وگریخته 
که  وارداتی  شدید  ممنوعیت های 
وضع  قانونی  اصل  این  با  تعارض  در 
شده اند، صرف نظر از ایرادات قانونی، با 
اصول حكمرانی خوب در حوزه تجارت 

خارجی نیز در تعارض هستند.
تولید داخلی رقابت پذیر که به صادرات 
خود  رقیب  می کند،  فكر  منطقه ای 
بلكه  رسمی،  و  قانونی  واردات  نه  را 
همچنین  و  سازماندهی شده  قاچاق 
یارانه ای  ارز  حمایت های  با  واردات 
بستن  صورت،  این  غیر  در  می داند. 
از  حمایت  بهانه  به  کشور  مرزهای 
تولید، شرایط رقابتی در اقتصاد ایران 
را تضعیف می کند و این مسئله، خود 
به تضعیف صادرات غیرنفتی نیز منجر 

خواهد شد.

نسخه عاجل چیست؟

صادرات 
غیرنفتی یکی 
از اصلی ترین 

راه های دور زدن 
تحریم ها است 
که با توجه به 

پتانسیلی که در 
کشور وجود دارد 

می توانیم بیش 
از مقدار صادرات 

امروز، جهش 
داشته باشیم
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راهبرد

استان کرمانشاه، به لحاظ فرصت های 
از  سرمایه گذاری،  و  کسب وکار 
استان های مهم کشور به شمار می آید. 
داخلی  تجارت  برای  مناسب  موقعیت 
کار  نیروی  به  دسترسی  خارجی،  و 
پرانرژی، منابع متعدد مواد اولیه صنعتی 
و غذایی و مواردی ازاین دست، فرصت 
و  داخلی  سرمایه گذاران  برای  خوبی 

خارجی فراهم می کند.
این فرصت منطقه ای  از  تاکنون  البته 
به  خوبی استفاده نشده است زیرا ورود 
مستلزم  استان،  به  بزرگ  سرمایه های 
استان، در  این  اداری است.  اصالحات 
رتبه بندی فضای کسب و کار تا چندی 
ارزیابی ها  جدول  انتهای  در  پیش 
قرار داشت و از سال گذشته، با اندک 
ارتقا  پله  یک  شد،  انجام  که  بهبودی 
یافته و رتبه پایانی جدول را به استان 
دیگری واگذار کرد. این مسئله به دلیل 
است  قابل تقدیر  انجام شده،  ارتقای 
فضای  وضعیت  هنوز  درعین حال  و 

کسب وکار استان، قابل دفاع نیست.
سرمایه،  جذب  موضوع  در  بااین حال 
موثر  کسب وکار  فضای  شاخص  صرفا 

شاخص های  از  دیگر  یكی  نیست. 
موضوع  زمینه،  این  در  مهم  بسیار 
شاخصی  است.  سرمایه گذاری  امنیت 
کرمانشاه  ]استان  می دهد  نشان  که 
به رغم محدودیت های تاریخی، بین 15 
استانی  و  دارد  قرار  برتر کشور  استان 
همچون تهران که تصور می رود بهشت 
پنج  بین  باشد،  داخلی  سرمایه گذاری 
طبقه بندی  وخیم،  وضعیت  با  استان 
نسبی  مطلوبیت  از  بخشی  می شود.[ 
شاخص امنیت سرمایه گذاری در استان، 
به مسائل و شاخص های انسانی به ویژه 
این  البته  برمی گردد.  عهد  به  وفای 
فرعی  شاخص های  از  متاثر  شاخص، 
متعددی دیگری نیز هست که می توان 
برای ارتقای هر یک از آن ها، برنامه ریزی 

ویژه ای را انجام داد.
سرمایه گذاری  امنیت  شاخص  ارتقای 
ملی کمک  تولید  افزایش  به  می تواند 
کند و از این طریق، شاخص های رفاه 
بخشد.  بهبود  را  اشتغال  و  عمومی 
می دانیم که در 15 سال اخیر، به دلیل 
سطح  متعدد،  اقتصادی  شوک های 
یافته  کاهش  درصد   25 ایرانیان  رفاه 

است. هرچند این تغییر، کاهش مصرف 
را به دنبال داشته که به دلیل شتاب 
مصرف گرایی در دهه های هفتاد و نیمه 
نخست دهه 80، یک دستاورد محسوب 
الگوی مصرف  تغییر  این  اما  می شود، 
زمانی معنادار و قابل دفاع است که مازاد 
کاهش  و  صادرات  افزایش  به  حاصله 
واردات محصول نهایی منتهی شود نه 
این که بخش مهمی از آن، کاهش حجم 
تولید ملی را پوشش دهد. همچنین در 
افزایش  بیكاری  آمار  اخیر،  سال های 
یافته است؛ هرچند با تغییر شاخص های 
ارزیابی، آمارهای دولتی روایت دیگری 
این  همه  می کنند.  ارائه  مردم  به  را 
افزایش  ضرورت  نشان دهنده  موارد، 
تولید ملی، از طریق سرمایه گذاری های 
همچنین  و  تولید  بخش  در  جدید 
تجارت  یعنی  آن  پشتیبان  بخش های 
داخلی و خارجی است. شاخص امنیت 
سرمایه گذاری، به همین دلیل اهمیت 

ویژه ای دارد.
امنیت سرمایه گذاری در سطح ملی، در 
شرایطی به طور کامل برقرار می شود که 
متغیرهای اقتصاد کالن )نرخ تورم، نرخ 

 امنیت، سرمایه را 
جذب می کند

کیوان کاشفی
 رئیس اتاق کرمانشاه

مـقیاسانـدازهگـیری
امـنیتسرمایهگذاری

0تا4.5
مطلوبترینحالتممكنوباالترین
سطحامنیتبرایسرمایهگذاری

4.5تا5

5تا5.5
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ارز و...( باثبات یا قابل پیش بینی باشد، 
قوانین و مقررات و رویه ها و تصمیمات 
و  شفاف  همه  برای  باثبات،  اجرایی 
قابل درک باشد و به طور سهل و موثری 
اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، 
تغییرات شان در زمان معقولی پیش از 
اجرا به اطالع ذی نفعان برسد. همچنین 
اطالعات  و  باشد  برقرار  اداری  سالمت 
به طور  اقتصادی  فعالیت های  بر  موثر 
شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان 
باشد؛ دارایی همه شهروندان از تعرض 
مصون باشد؛ حقوق مالكیت برای همه 
باشد؛  تضمین شده  و  تعریف  دقیق 
نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و 
سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده 
خودسرانه و بدون اجازه از دارایی های 
فیزیكی یا فكری دیگران، برای هیچ کس 
شهروندان  و  نباشد  مقرون به صرفه 
مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای 
قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در 
کوتاه ترین زمان، مال ازدست رفته خود را 
به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند 
و در آخر این که فرهنگ وفای به عهد و 
صداقت در روابط بین اشخاص و مراکز 

اقتصادی رایج  باشد.
ارتقای شاخص امنیت سرمایه  گذاری 
در سطح استانی نیز، ارتباط مستقیمی 
نوعی  زیرا  دارد؛  ملی  شاخص  با 
دارد  وجود  بین استانی  درهم تنیدگی 
که ایفای مسئولیت اجتماعی آحاد افراد 
در یک استان، فقط شاخص آن استان 
جانبی  آثار  بلكه  نمی  بخشد،  بهبود  را 
مثبتی برای سایرین به طور مستقیم و 
غیرمستقیم دارد. بااین حال، می توان با 
راهكارهای محلی، شاخص های محلی 

را در مقایسه با متوسط ملی افزایش داد.
مهم ترین نكته ای که در بررسی شاخص 
امنیت سرمایه گذاری در استان ها وجود 
شاخص های  بین  جدی  تفاوت  دارد، 
و  دولت  عملكرد  با  مرتبط  فرعی 

مردم است؛ مثال در استان سیستان و 
بلوچستان، شاخص های فرعی مرتبط با 
رفتار شهروندان در برترین وضعیت بین 
استان های کشور قرار دارد؛ هرچند از 
تلفیق این دستاورد با کم کاری نهادهای 
رتبه  نتوانسته  استان  این  حكومتی، 
نخست کشوری به لحاظ شاخص امنیت 
را کسب کند. وضعیت  سرمایه گذاری 
در استان کرمانشاه نیز، مشابهت هایی 
به طوری که  دارد.  یادشده  استان  با 
با  مرتبط  فرعی  شاخص های  وضعیت 
عملكرد مردم، مطلوب تر از شاخص های 
فرعی مرتبط با عملكرد قوای مجریه و 
قضایی است. این مسئله نشان می دهد 
می تواند  استان،  در  اداری  اصالحات 
سرمایه گذاری  امنیت  شاخص  جهش 
سرمایه گذاری  جهش  آن،  به تبع  و 
باشند.  داشته  همراه  به  را  استان  در 
بروکراسی  ناکارآمد اداری یكی از موانع 
دستگاه های  و  است  اقتصادی  بهبود 
دولتی باید برای اصالح ساختار اداری 

تالش کنند.
می شود  توصیه  شرایطی،  چنین  در 
برای  آموزگار  نقش  از  اداری  نهادهای 
کرده  کناره گیری  خصوصی  بخش 
سخنرانی،  و  رهنمون  ارائه  به جای  و 
راستای  در  را  خود  تابع  تشكیالت 
سرمایه گذاری  امنیت  شاخص 
که  است  طبیعی  کنند.  هماهنگ 
وقتی این شاخص و  همچنین شاخص 
بخش  یابد،  بهبود  کسب وکار،  فضای 
به  خود  سرمایه گذاران  و  خصوصی 
سرمایه گذاری  فرصت های  بررسی 
نیازی به تدوین بسته های  پرداخته و 
نیست.  کسب وکار  فرصت های  دولتی 
شاخص های  غیاب  در  که  بسته هایی 
بی مشتری  سرمایه گذاران،  نظر  مورد 
فایل های  از  فراتر  چیزی  به  و  مانده 
کامپیوتری و کتاب های کاغذی، تبدیل 

نمی شوند.
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در دنیایـی زندگی می کنیـم برخـوردار از چنان فراوانی بی سـابقه ای 
کـه حتی یك قـرن قبل، تصـورش هم برای بشـر امکان پذیـر نبود. 

قـرن بیسـت ویکم، حکومـت مردم سـاالر و مبتنـی بـر مشـارکت 
مردمـی را به عنـوان الگـوی مطلـوب یـك سـازمان سیاسـی در 

اذهـان مـردم تثبیت کـرده و امیـد به زندگـی به مراتـب بیش از 
گذشـته شـده اسـت. دنیا بـه نحـو باورنکردنـی کوچك شـده و 
اطراف واکنـاف جهـان بیـش از همیشـه به هـم نزدیك شـده اند. 
ایـن ارتباط هـا تنهـا بـه تجـارت، بازرگانـی و مخابـرات مربـوط 
نیسـت کـه تبـادل دیده هـا و ایده  هـا را هـم در برمی گیـرد. بـا 
وجـود ایـن دسـتاوردها، هنوز نیمـی از مردم جهـان، یعنی حدود 
سـه میلیارد نفر درآمدشـان کمتـر از دو دالر در روز اسـت؛ حدود 

یـك میلیـارد نفـر در حالـی بـه قـرن بیسـت ویکم وارد شـده اند 
کـه سـواد خوانـدن ندارنـد و نمی تواننـد حتـی اسم شـان 

را بنویسـند...، کاهـش ایـن نابرابری هـا در جهانـی کـه 
جمعیـت آن در 50 سـال آینـده بـه 9 میلیـارد نفـر 

سرنوشت سـاز  چالش هـای  از  یکـی  می رسـد، 
تاریـخ بشـر اسـت. در پاسـخ به ایـن چالش 

فقرزدایـی  نـام  بـه  مقولـه ای  بـزرگ، 
شـد... مطرح 

پروند ه ؛فقر زدایی

چالش سرنوشت ساز
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تـا زمانـی کـه شـناختی از فقـر نداشـته 
باشـیم، برنامـه درسـتی بـرای فقرزدایـی 
البتـه  و  اولیـن  امـا  نمی شـود.  اجـرا 
برنامه هـای  ترسـیم  در  گام  مهم تریـن 
فقرزدایی، شـناخت وضعیت موجود اسـت.

فقرزدایی
تحقق یك رویا

نتایجشناختنادرستازعواملموثربرفقر
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بیش از 40 درصد فارغ التحصیالن 

دانشگاهی  بیكار هستند

%40
بیش از 40 درصد جمعیت 

دنبال شغل هستند

3/000/000
 بیش از سه میلیون 

نفر بیكار

 جمعیت افراد تحت پوشش كمیته امداد
 امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی

6/000/000

هـزارناموت
خط فقر در سال 98 برای یك خانوار سه نفره

هـزارناموت
متوسط هزینه خانوار سه نفره در سال 98

هـزارناموت
800 هزار خانوار ایرانی زیر 700 هزار ناموت درآمد دارند

3/750/000
4/500/000
700/000

فقرزدایی
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ششپیشنهادبرایکرمانشاه
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کدام پیشنهادهای جهانی برای فقرزدایی کرمانشاه مناسب است؟

نوبلی آموزه های 

به طور   2019 سال  اقتصاد  نوبل  جایزه 
دافلو  »استر  پروفسور  سه  به  مشترک 
بانرجی  »آبهیجیت  فرانسوی-آمریكایی«، 
کرمر  »مایكل  و  هندی-آمریكایی« 
آمریكایی« اعطا شد. آکادمی نوبل مدعی 
اقتصاددان  سه  این  پژوهش هاي  است 
»توانایی ما برای مبازره با فقر جهانی را به 

شكل چشمگیری ارتقا می دهند«.
علوم  سلطنتی  آکادمی  اعالم  اساس  بر 
طول  در  اقتصاددان  سه  این  سوئد، 
کمک  خود  علمی  فعالیت  سال های 
شایانی به پیشرفت حوزه »اقتصاد توسعه« 
حوزه  در  میدانی  مطالعات  در  و  کرده اند 
آن ها  بوده اند.  پیشرو  فقر،  ریشه کن سازی 
به جای این که تنها با نگاهی کلی و با یک 
بپردازند،  فقر  مسئله  به  نظری  رویكرد 
مسائل ُخرد مرتبط با این معضل پیچیده و 

فراگیر را در کانون توجه خود قرار دادند.
هم  همراه  به  که  اقتصاددان  سه  این 
برای  داده اند،  انجام  بسیاری  پژوهش های 

فقر  از  کاستن  بنیادین  پرسش  به  پاسخ 
که  گرفتند  کار  به  نوینی  شیوه  نداری،  و 
اقتصاد  در  بزرگی  دگرگونی  برانگیزاننده 
بزرگ  مشكل  این که  نخست  شد.  توسعه 
و  پرسش های کوچک تر  به  را  فقر  کلی  و 
آسان تر تقسیم کردند؛ همچون آموزش و 
با  بهداشت کودکان. تجربه نشان می دهد 
پرسش های ریز و روشن، بهتر از طرح های 
و  سنجید  می توان  فراگیر،  و  عمومی 
پژوهید و پاسخی یافت. دیگر این که آن ها 
شیوه تجربی پیرامون زندگی واقعی را به 

کار بردند.
بر  بیشتر  اقتصاددان  سه  این  تحقیقات 
بوده  متمرکز  بهداشت  و  آموزش  حوزه 
آن ها در حوزه های دیگری  است؛ هرچند 
در  آن ها  داده اند.  انجام  را  تحقیقاتی  نیز 
به  که  خود  تحقیقات  مهم ترین  از  یكی 
به  شد،  انجام  کِرمر  پروفسور  سرپرستی 
بهبود  برای  راهكارها  کارآمدترین  بررسی 
عملكرد دانش آموزان در جوامع بسیار فقیر 

انجام  با  اقتصادی  این محققان  پرداختند. 
غربی  مناطق  در  میدانی  آزمایش  چند 
کشور آفریقایی کنیا، متوجه شدند کمبود 
عملكرد  اصلی  دلیل  امكانات  و  منابع 
ضعیف مدارس و دانش آموزان نیست، بلكه 
فقدان حمایت آموزشی و پاسخگو نبودن 
معلمان به طورکلی تاثیر بیشتری بر ضعف 

دانش آموزان و مدارس دارد.
مورد  نیز در  تحقیقات مهم دیگری  آن ها 
فقر انجام داده اند که ازجمله آن ها می توان 
به تحقیق در مورد تاثیر قیمت قرص های 
انگل کش بر تصمیمات والدین برای درمان 
کرد.  اشاره  قرص ها  این  با  کودکان شان 
از  واکسیناسیون  بهبود  زمینه  در  آن ها 
طریق کلینیک های سیار و تاثیر برنامه های 
نیز  کردیت(  )میكرو  ُخرد  اعتباردهی 
زبان  به  داشته اند.  قابل توجهی  تحقیقات 
اقتصاددان  سه  این  گفت  باید  ساده 
نتایجی معنادار و قابل پیگیری  توانسته اند 

را از تحقیقات میدانی استخراج کنند.

در چنین شرایطی، 
مطالعات 

فقرشناسی 
برای بازشناسی 

مسئله فقر و 
راهبرد برون رفت 

از آن نیازمند 
بررسی های علمی 
و روشمند است تا 
بتواند اثرات سوء 

بر این تالش ها 
را خنثی کرده 

و موانع سد راه 
برنامه  فقرزدایی 

را کنار زند

مر
کر
ل
یک
ما


لو
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تر
اس
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هی
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فقرزدایی
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خود  مصاحبه  آخرین  در  بانرجی  آقای 
با  انتظار  مطابق  که  زده  حرف هایی 
فارسی  رسانه های  پوشش  و  استقبال 
نشده  مواجه  اقتصادی  رسانه های  به ویژه 
که  آن ها  ادعای  برخالف  زیرا  است 
کارآفرینان  و  آزاد  را  »صادرات  معتقدند 
کنید«  معاف  مالیات  از  را  صادراتی 
گفته  مصاحبه  این  در  بانرجی  آقای 
»می خواهید تقاضا را در اقتصاد تحریک 
افزایش مالیات ثروتمندان  کنید؟ راهش 
است نه کاهش آن.« او حتی پا را فراتر 
که  ادعا  »این  کرده:  اضافه  و  گذاشته 
رشد  و  تقویت  سبب  مالیات ها  کاهش 
است  افسانه ای  می شود  سرمایه گذاری 
ادامه  در  او  که سرمایه دارها ساخته اند.« 
منافع  فقط  درواقع  افسانه  این  گفته 
همین  که  می کند  تامین  را  افرادی 
نشسته اند  اسكناس  از  کوهی  روی  حاال 
این  از  بیشتری  مالیات  اگر  درحالی که 
کنید  تقسیم  مردم  میان  و  بگیرید  افراد 
تقاضا  درنتیجه  و  خرید  قدرت  افزایش 
)و  سرمایه گذاری  رشد  موجب  بازار  در 
برنده  شد.  خواهد  توسعه(  بلندمدت  در 
نوبل اقتصاد 2019 همچنین گفته است: 
رشد  بهانه  به  که  است  »شگفت انگیز 
جهان  در  نابرابری  به  چنان  اقتصادی 
بعضی  در  وضعیت  که  شده  زده  دامن 
انفجار رسیده است«.  مرز  به  از کشورها 
اقتصاد  که  سال هایی  در  این که  جالب 
منفی  رشد  نرخ  و  مشكل  دچار  جهان 
میلیاردرها  و  میلیونرها  تعداد  بوده  هم 
افزایش یافته که حاکی از تشدید نابرابری 
و سهم بری غیرعادالنه این  یک درصدی ها 

در جهان اقتصاد بوده است؟!
»آبهیجیت بانرجی« معتقد است نسخه ای 
که تاکنون رایج بوده ]کاهش مالیات[ در 
عمل تنها ثروتمندانی را هدف می گرفته 
رویكرد  ولی  می زدند  غلت  پول  در  که 
مالیات ها،  افزایش  با  که  است  این  بهتر 
بیشتر  مردم  میان  در  پول  توزیع  فرایند 
مالیات  کاهش  با  اقتصادی  رشد  شود. 
بر  افزودن  با  بلكه  نمی کند  پیدا  افزایش 
چون که  می رود  باال  مردم  خرید  قدرت 
حساس  تقاضا  رشد  به  سرمایه گذاری 

است و واکنش نشان می دهد.

اختالف عقیده چندانی بر سر مهم بودن مسئله فقر نیست و گفتن از اهمیت 
است.  مسئله  این  رفع  استراتژی  و  رفع  مهم  نیست،  مكررات  تكرار  جز  آن 
این که راهكار و برنامه رفع یا تقلیل فقر چگونه باید باشد و از چه ویژگی هایی 

برخوردار باشد دغدغه برنامه های فقرزدایی امروز است.
فقر در ایران همواره موضوع مهم و قابل طرحی بوده است. به ویژه که بعد از 
انقالب و با مطرح شدن اهداف حمایت از مستضعفان و نیازمندان، دوچندان 
شده است، به گونه ای که از همان ابتدا رفع مشكل محرومان و فقیران کشور در 
سرلوحه برنامه ها و اهداف مسئوالن قرار گرفت. توجه به فقرا و رفع محرومیت 
نظر  زیر  زیادی  تعداد  به طوری که  گرفت  فراوانی  شدت  انقالب  از  بعد  آن ها 
سازمان  همچون  کشور  احیاشده  یا  جدید  حمایتی  نهادهای  و  سازمان ها 

بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی )ره( و... قرار گرفته اند.
در چنین شرایطی، مطالعات فقرشناسی برای بازشناسی مسئله فقر و راهبرد 
برون رفت از آن نیازمند بررسی های علمی و روشمند است تا بتواند اثرات سوء 
زند.  را کنار  برنامه  فقرزدایی  راه  را خنثی کرده و موانع سد  این تالش ها  بر 
سال های  به ویژه  انقالب  از  بعد  در سال های  اشاره شد  باال  در  که  همان طور 
اخیر این موضوع مورد توجه گسترده قرار گرفته است و منابع فراوانی تحت 
عنوان برنامه کمک به اقشار یا مناطق محروم صرف شده، اما این برنامه ها برای 

دست یابی به اهداف مورد نظر از کارایی الزم برخوردار نبوده است.
سرمایه، وقت و انرژی زیادی مصروف رفع بحران فقر در کشور شده و هنوز 
تالش ها برای حل یا دست کم کاهش آن ادامه دارد؛ اما بحث اصلی در رابطه با 
این مسئله در کشور ما، نبود برنامه های فقرزدایی نیست بلكه وجود برنامه های 

متعدد فقرزدایی است.
همچنین قسمت بزرگی از منابع عمومی به صورت یارانه های آشكار و پنهان 
به جامعه منتقل شده است که آثار آن الزاما در جهت کمک به اقشار نیازمند 
این  از  و فقیر جامعه هدف گیری نشده و حتی می توان گفت قسمت مهمی 
یارانه ها )مانند یارانه سوخت، برق، تلفن، ارز مسافری و...( عاید اقشار ثروتمند تر 
جامعه شده است و پیوسته این ایراد مطرح می شود که اقشار و مناطق خاصی 
از کشور از مشكل فقر و تنگناهای معیشتی در رنج هستند. در این گونه موارد 
معموال این خواسته مطرح می شود که دولت باید کمک های بیشتری را به سوی 
این اقشار هدایت کند. در شرایط کنونی با توجه به محدودیت های مالی شدید 
در کشور، استفاده از این گونه سیاست ها تحت نظام های موجود اداری و درجه 
کارایی آن ها، الزاما موجب کاهش سرمایه گذاری و هزینه های جاری مربوط به 
ارائه خدمات عمومی دولت ها می شود که درنهایت، خود سبب گسترش شدت 

فقر خواهد شد.
به این منظور شناخت عوامل موثر بر فقر از ضروریات برنامه فقرزدایی برای 
است.  آن  با  سازگاری  و  تطابق  زنجیره های  گسستن  و  فقر  تعادل  شكستن 
چراکه عدم شناخت صحیح عوامل موثر بر فقر در مناطق و میان گروه های 
مختلف جامعه و همچنین عوامل تشدیدکننده یا تخفیف دهنده آن، در برنامه 
فقرزدایی، سبب سیاست گذاری های نامناسب، اتالف منابع کمیاب اقتصادی، 
عقیم ماندن تالش ها و برنامه ها و تداوم فقر به صورت یک فرهنگ و ممانعت 
بنابراین، شناخت صحیح عوامل موثر بر فقر  از توسعه پایدار کشور می شود؛ 
و شدت تاثیرگذاری هریک از این عوامل می تواند به عنوان راهنمایی مناسب 
برای تدوین برنامه های فقرزدایی و استفاده بهینه از منابع برای کاهش فقر و 

محرومیت در کشور باشد.

نوبلیستهابرخالفسرمایهداران ایرانوفقرزدایی
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بررسی دیدگاه های ارائه شده توسط کارشناسان و اقتصاددانان کشور نشان می دهد 
به  توجه  با  می تواند  کشور  فقرزدایی  برنامه های  تدوین  در  زیر  سیاست های  که 
محدودیت منابع مالی، انسانی و اجرایی بیشترین دستاوردها در تامین اهداف خود 

یعنی کاهش حجم فقر از استان های فقیر و محروم را در بر داشته باشد:
1. اعمال سیاست های تشویق سرمایه گذاری در نیروی انسانی و هدایت استعدادها 

و توانایی های بالفعل و بالقوه گروه های کم درآمد
2. اعمال سیاست های حمایتی و تامین اجتماعی

در  به ویژه  جمعیت  رشد  کاهش  به منظور  خانواده  تنظیم  برنامه های  اجرای   .3
مناطقی که بهداشت، آموزش، اشتغال و درآمد آن در سطح نازلی قرار دارد.

4. هدفمند کردن نظام پرداخت یارانه ها
5. اصالح نظام مالیاتی

6. سیاست های تشویق رشد اقتصادی و افزایش درآمدها مانند استفاده از الگوهای 
قوانین  رفع  آزادسازی،  و  اصالح  برنامه های  کاربر،  بر صنایع  متكی  رشد صنعتی 
تنظیم  برنامه های  و  مبادالت  در  و کاهش محدوده دخالت دولت  پاگیر  و  دست 
قوانین و فعال کردن بازارها اعم از بازارهای مالی و پولی و مبارزه با انحصار و وراثت 

طلبی های اقتصادی ناشی از قوانین اداری موجود

نزولی  وضعیت  یک  از  فقر  نمودار  می دهد  نشان  کرمانشاه  استان  در  بررسی ها 
برخوردار است اما روند کاهش فقر می تواند به این معنا باشد که سیاست گذاری ها 
و برنامه هاي توسعه ای در استان )طي برنامه چهارم توسعه( توانسته است ضمن 
کاهش درصد فقرا، فاصله آن ها را از خط فقر کم کند و همچنین توزیع درآمد بین 
فقرا را بهبود بخشد، اما در سال های ابتدایي اجرای برنامه پنجم توسعه با افزایش 
درصد افراد فقیر، میزان و شدت فقر و همچنین بدتر شدن توزیع درآمد بین فقرا 
مواجه بوده ایم. این نشان می دهد، سیاست ها در جهت کاهش فقر و تالش براي 
رفع نابرابری ها و توزیع عادالنه درآمدها جهت گیری نشده و سیاست های حمایتي 

براي کاهش فقر به درستی اجرا نشده است.
در این سال های اخیر به گفته کارشناسان میانگین اشتغال خالص ساالنه در استان 
اگر منفی نبوده باشد به طورقطع صفر بوده است و با توجه به وضعیت اقتصادی 
دولت و شرایط کنونی کشور بر خانواده های فقیری که تقریبا تمام درآمدشان از 

دریافت دستمزد و نه از سرمایه گذاری است فشار سنگینی وارد می شود.
اکثر  می دهند  نشان  شده  انجام  استان  سطح  در  که  مطالعاتی  دیگر،  طرف  از 
خانوارهای فقیر، در قبال آموزش و سالمت کودکان خود، به مثابه »کاالی لوکس« 
رفتار می کنند. به بیان دیگر یكی از اولین واکنش های خانوارهای دو دهک پایین 
و  آموزش  برای  هزینه ها  سریع  کاهش  اقتصادی،  رکود  با  مواجهه  در  درآمدی 
سالمت کودکان بوده است. این وضعیت در شهرهای محروم مرزی کشور شدیدتر 

بوده است.
با توجه به رویكرد مثبت مسئوالن استان در راه فقرزدایی و تالش مستمر آن ها، 
می توان در صورت بهره مندی از روش های اصولی و سیاست های صحیح، چهره 

استان را از فقر پاک کرد.

ششسیاستپيشنهادیبرایفقرزداییدرایران

کرمانشاهوفقرزدایی

آبهیجیت بانرجی و استر دافلو، در سال 2011 
کتابی را با عنوان اقتصاد فقیر نوشتند. کتابی 
خیرخواهان  جعفر  دست  به  هم  ایران  در  که 
انتشارات  سوی  از  و  ترجمه  فیضی  مهدی  و 
اگر  است.  رسیده  چاپ  به  اقتصاد  دنیای 
می خواهید با تحقیقات این دو نوبلیست آشنا 
این  زیادی  حد  تا  فقیر  اقتصاد  کتاب  شوید، 
کمک را به شما خواهد کرد. این کتاب حاصل 
بررسی جزئیات  برای  میدانی  پژوهش  سال ها 
زندگی  بسیار پیچیده فقرا و مسائل درهم تنیده 
آن مانند سطح پایین بهداشت و تحصیالت در 
توسعه  حال  در  کشورهای  فقیر نشین  مناطق 
اقتصاد فقیر به این مسئله اشاره  است. کتاب 
برای  راه حل طالیی کالن نگر  می کند که یک 
قدم  نخستین  و  ندارد  وجود  فقر  با  مبارزه 
به منظور اصالح روش های پیشین، فهم دوباره 
ماهیت فقر است؛ بنابراین بانرجی و دافلو بدون 
با  مبارزه  سیاست های  مورد  در  کالن اندیشی 
آن  ممكن  راه حل های  به  خرد  شكل  به  فقر، 
سیاست های  وقتی   دادند  نشان  و  کردند  فكر 
به دقت طراحی شده، زمینه فرهنگی اجتماعی 
خاص زندگی جامعه هدف خود را لحاظ کند، 
حتی تغییراتی کوچک در سازوکار ارائه کمک 
جهانی می تواند به طور چشمگیری کارایی آن 
استدالل ها  ترتیب  این  به  سازد.  متحول  را 
با  نه تنها  آن ها  پیشنهادی  سیاست های  و 
با  بلكه  تجربی  شواهد  و  داده ها  مجموعه 
داستان ها و روایت های زندگی فقرا همراه شده 
اعتبار خاصی  باال  به  پایین  این دیدگاه  است. 
به کتاب می بخشد. خوانندگان کتاب به خوبی 
درمی یابند برای این که دنیا را به مكانی بهتر 
برای زندگی تبدیل کنیم، نیازمند شواهد قوی 

فراتر از نیات خیر هستیم.
شیوه  در  بنیادین  بازاندیشی  فقیر:  اقتصاد   -

مبارزه با فقر جهانی
جعفر  دافلو،  استر  بانرجی،  آبهیجیت   -
خیرخواهان )مترجم(، مهدی فیضی )مترجم(

- ناشر: دنیای اقتصاد )وابسته به شرکت دنیای 
اقتصاد تابان(

- تعداد صفحه: 400
- قطع کتاب: وزیری

- قیمت: 22 هزار تومان

معرفیکتابنوبلیستها


فقرزدایی
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 توجه ویژه به فقرزدایی و آموزش
در  کار  بازار  ساختار  سریع  تغییر  دلیل  به 
آن  ایران،  همچنین  و  دنیا  کشورهای  اکثر 
امروز  فقیر که  از کودکان خانوارهای  دسته 
کاربردی  و  باکیفیت  آموزش  به  نتوانند 
به مراتب شدیدتری  فقر  با  آینده  برسند، در 
بنابراین  کرد.  خواهند  نرم  دست وپنجه 
مهم  بسیار  کاربردی  آموزش های  تدوین 
به  آموزش وپرورش  الزام  همچنین  است. 
بازبینی محتوای درسی، به شكلی که بتواند 
به »حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در 
مسیر  این  در  شود.  منجر  اقتصاد«  حوزه 
باید جهت دهی بخشی از بودجه های دولتی 
آموزشی،  کیفیت بخشی  به سمت  فقرزدایی 
ارتقای سالمت جسمی و روحی و نیز تربیت 

بدنی هدایت شود.

 بهبود و تسهیل فضای کسب وکارهای 
کوچك

کوچک  مشاغل  فعاالن  از  انبوهی  هم اکنون 
نیز  و  شاغالن  از  باالیی  درصد  که  خانگی  و 
جزو  آن ها  خدمات  و  کاالها  مصرف کنندگان 
خانوارهای آسیب پذیر جامعه هستند، به دلیل 
شرایطی  در  مجبورند  قانون گذاری،  ضعف 
»رسمیت  بپردازند.  فعالیت  به  غیررسمی 
برای  مجوز«  صدور  »تسهیل  و  بخشی« 
مشاغل خرد، برنامه ای است که می تواند بدون 
از فقر مالی  بر دولت، بخشی  فشار بودجه ای 

خانوارهای فقیر را کاهش دهد.

 طراحی و راهبرد فقرزدایی هر روستا 
بر اساس خصوصیات بومی آن

دورافتادگی  و  ویژه  جغرافیای  به  توجه  با 
بعضی از روستاها، محیط زیست آن ها بسیار 
خوب و بدون آلودگی است و این یک برتری 

ویژه برای توسعه کشاورزی و برخی صنایع 
طبیعی  محیط  این  بر  عالوه  است.  استان 
مناسب ترین  کرمانشاه  استان  روستاهای 
فعالیت اقتصادی برای بهبود معیشت مردم 

آن منطقه است.

با  متناسب  تعاونی  شرکت های  ایجاد   
ظرفیت های هر منطقه

براي  حقوقي  الگوي  مناسب ترین 
و طبیعي  مردمي  سازمان دهی ظرفیت هاي 
تعاوني هاي  قالب  در  تعاوني  شكل گیري 
ماهي،  پرورش  دامداري،  کشاورزي، 
گردشگري،  صنایع دستی،  و  زنبورداري 
و  روستایي  توسعه  تعاوني هاي  و  پوشاک 
است.  خانوار  سرپرست  زنان  تعاوني هاي 
شرکت هاي  اگر  است،  داده  نشان  تجربه 
و شهرهاي  دهستان ها  روستاها،  در  تعاوني 
الزم  اولیه  بررسي هاي  و  مطالعه  با  کوچک 
شكل  شایسته  و  مقبول  افراد  مشارکت  و 
الگو به فرهنگ و سنن  بگیرد، نزدیک ترین 
روستایي است. فرهنگ تعاون و کار جمعي 
در روستاهاي ما در قالب مرمت و الیروبي 
قنوات، آبیاري و برداشت محصول دامداري 
و چوپاني در گذشته امري موثر در اقتصاد 
شرکت هاي  است.  بوده  روستاها  حیات  و 
بوده  وثوق مردم  و  اعتماد  مورد  تعاوني که 
و از توانایي هاي اولیه براي فعالیت اقتصادي 
برخوردار باشند، مي توانند منابع خرد مردم 
را  آن ها  و  کرده  جمع  به خوبی  را  محلي 
کنند.  اثربخش  تولید  و  اشتغال  مسیر  در 
منابعي که جدا از هم خاصیت قابل اعتنایی 
ندارند و از کنار هم و با جمع شدن منابع از 
تسهیالت اشتغال زایی و حتي قرض الحسنه 
قابل  و خدماتي  تولیدي  واحدهاي  مي توان 

قبولي را فعال کرد.

از  ضعیف  خانوارهای  سربازی  کاهش   
نظر اقتصادی

فرزندان  برای  سربازی  خدمت  دوره  کاهش 
که  خانوارهایی  به ویژه  ضعیف  خانوارهای 
می تواند  دارند  قرار  حمایتی  پوشش  مورد 
خانوارهای  از  درصد   52 باشد.  موثر  بسیار 
شاغلی  فرد  هیچ  درآمدی،  دهک  فقیرترین 
ندارند و خدمت سربازی 24 ماهه، فشار مالی 
سنگینی بر این خانوارها وارد کرده و نیازشان 
به دریافت کمک مالی از طرف مراکز حمایتی 
این موضوع طبیعتا فشار  افزایش می دهد.  را 
با  بیشتر می کند.  را  دولت  بودجه عمومی  بر 
این  فرزندان  سربازی  خدمت  دوره  کاهش 

خانوارها، این فشار کاهش می یابد.

 بیمه اجتماعی
یكی از اهداف نظام رفاه و تامین اجتماعی هر 
کشور، گسترش بیمه و ارائه خدمات بیشتر به 
کارفرما هستند  فاقد  روستاییان،  است.  مردم 
برای  اجتماعی  بیمه  صندوق  یک  وجود  و 
پرداخت  دولت  را  آن  هزینه  که  روستاییان 
استان  فقرزدایی  مسیر  در  می تواند  کند 
در  پایدار  معیشت  تامین  باشد.  موثر  بسیار 
دغدغه های  از  یكی  همواره  روستایی  مناطق 
اجتماعی  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران  مهم 
صندوق های  فعالیت  با  که  موضوعی  است، 
روستاییان  کشاورزان،  رایگان  اجتماعی  بیمه 
و عشایر در تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد 
بیمه و فراهم کردن پشتوانه هرچند حداقلی 
را در  از دغدغه ها  برای جامعه هدف، بخشی 

فقرزدایی از جامعه روستایی رفع می کند.
طرح های عنوان شده در باال بخشی از مباحث 
و پیشنهادهایی است که از طرف اهالی اقتصاد 
نوبل  جایزه  برندگان  رویكرد  به  توجه  با  و 

2019 مطرح شده است.

کوچك  قدم های  بر  متکی  و  اصالح طلبانه  دیدگاه های 
آزمون یافته برندگان نوبل اقتصاد در حوزه فقرزدایی، منتقدان 
باور دارند در بدترین وضعیت، قدم های  اما آن ها  زیادی دارد؛ 
بزرگ  اصالحی  اقدام های  و  برنامه  از  مهم تر  محکم،  و  کوچك 
است که گاهی برخالف نیات نیك طراحان شان نتایج منفی در 
به عنوان  کلی  نهادهای  روی  »تمرکز  آن ها:  گفته  به  دارد.  پی 
اندازه ای  تا  پیامدی  هر  به  دستیابی  برای  کافی  و  الزم  شرط 
یافتن  و  هستند  واقعی  سیاسی  محدودیت های  است.  نابجا 

راه حل های بزرگ برای مشکالت بزرگ را دشوار می کنند. درك 
دقیق انگیزه ها و محدودیت های همگانی، می تواند به نهادها و 
که  شود  منجر  افزایش  به  رو  و  آرام  تغییرات  با  سیاست هایی 

پایدار خواهد بود و می تواند آغازگر انقالبی آرام باشد«.
با در نظر گرفتن دیدگاه های نوبلیست ها و شرایط کنونی استان 
کرمانشاه می توان مواردی را به عنوان مسیر فقرزدایی پیشنهاد 
واقعی خود  جایگاه  به  استان شریف  این  زودتر  هر چه  تا  داد 

برسد.

راهورسمنوبلیستهادرکرمانشاه
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 به نظر شما اهمیت فقرزدایی در توسعه 
اقتصادی کشور چیست؟

باید ببینیم هدف ما از توسعه چیست؟ چرا 
می خواهیم کشور توسعه پیدا کند؟ مسئله فقر 
در جوامع مختلف همواره یكی از مقوالت مورد 
بحث کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
بوده است. ازاین رو یكی از اهداف اصلی توسعه 
اقتصادی، زدودن فقر از جامعه عنوان می شود. 
بنابراین در اقتصاد توسعه مهم ترین بحث فقر 
و  بتوانیم مردم، جوامع  این که چگونه  است؛ 
کشورها را از فقر نجات دهیم؛ دالیل توسعه 
افزایش رفاه آحاد جامعه، مردم و افزایش سطح 
توانمندی های افراد است. یكی از راهكارهای 

سطح افزایش رفاه افراد، کاهش فقر و از بین 
بردن آن در جامعه است؛ اما پیش ازاین باید 
تعریفی از فقر داشته باشیم. در ادبیات اقتصاد 
زمانی که صحبت از فقر می شود، دو نوع فقر 
داریم؛  فقر مطلق و فقر نسبی که باید بین این دو 
تمایز قائل شویم. فقر مطلق حداقل معاش است 
که بدانیم مردم به چیزی نیاز دارند یا دسترسی 
به کاال و خدماتی که مشكل معیشت آن ها را 
برطرف می کند. فقر مطلق یعنی دسترسی به 
کاال و خدماتی که بتواند مردم را زنده نگه دارد یا 

کالری مورد نیاز بدن آن ها را تامین کند.
است.  نسبی  فقر  مطلق،  فقر  مقابل  نقطه   
به  جدیدی  مفهوم  میالدی،   70 دهه  در 

مطلق  فقر  مقابل  در  که  نسبی  فقر  اسم 
تاون سند پیتر  شد.  مطرح  دارد   قرار 

بنام  جامعه شناسان  از   )Peter Townsend(
در  بین المللی  اجتماعی  سیاست های  استاد  و 
مدرسه اقتصاد لندن به عنوان یكی از پیشگامان 
این ایده، چنین بیان کرد که مفهوم فقر مطلق 
بر پایه این فرض بنا شده که حداقلی از نیازهای 
اساسی وجود دارد که برای همه مردم در تمام 
جوامع یكسان است، حال آن که چنین نیازهایی 
نه فقط بین جوامع گوناگون بلكه حتی در داخل 
یک جامعه واحد نیز متفاوت اند. در فقر نسبی 
معموال افراد خودشان را با حداقل استاندارد نسبی 
که در آن جامعه وجود دارد، می سنجند و با سایر 
افراد موردسنجش قرار می دهند. در بحث فقر 
نسبی مبحث ما نابرابری در توزیع ثروت است که 
در جامعه وجود دارد. از نظر آمارتیا سن )نوبلیست 
اقتصاد در سال 1998(، استفاده از مفهوم فقر 
مطلق برای کشورهای درحال توسعه که همچنان 
گرفتار گرسنگی هستند و به کارگیری مفهوم فقر 
نسبی برای کشورهای توسعه یافته که فقر مطلق 
آمارتیا  است.  را پشت سر گذاشته اند، مناسب 
سن با بیان این که فقر صرفا پدیده ای تک بعدی 
نیست که بتوان آن را به صورت کمبود درآمد 
تعریف کرد، رویكرد جدیدی از فقر را تحت عنوان 
»فقر چندبعدی« بنیان نهاد. سن اظهار کرد فقر 
هنگامی ایجاد می شود که افراد از توانمندی ها و 
قابلیت های اساسی محروم اند، بنابراین درآمد یا 
تحصیالت مناسبی ندارند یا از سطوح پایینی از 
سالمت و بهداشت برخوردارند، در ناامنی به سر 
می برند، اعتمادبه نفس پایینی دارند، همچنین 
احساس ناتوانی و محرومیت از حقوقی که یک 
فرد از بدو تولد و در مقاطع مختلف زندگی در 
ابعاد گوناگون )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...( 
از آن برخوردار می شود را تجربه می کنند. فكر 
می کنم در مباحث توسعه دو رویكرد را مدنظر 
قرار دادیم؛ یعنی برنامه های توسعه هم باید بتواند 
فقر مطلق را در جامعه حداقل کند و هم فقر نسبی 
که همان بازتوزیع و توزیع مجدد درآمدهاست 
را در جامعه به دنبال داشته باشد. غایت اصلی 
برنامه های توسعه باید این دو رویكرد را داشته 
فقر  باشد که هم  به صورتی  استراتژی ها  باشد. 
نسبی و هم مطلق را در جامعه به حداقل برساند. 
هر برنامه توسعه ای که فاقد از این دو استراتژی 

باشد محكوم به شكست است. 
کشور  توسعه ای  برنامه های  در  که  مشكلی 
وجود دارد که بر اساس افزایش تولید ناخالص 
داخلی و رشد اقتصادی متمرکز شده است و 
نگاه مان از کاهش فقر در برنامه های توسعه در 

در گفت وگو با محمد شریف کریمی، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقرزدایی کرمانشاه مطرح شد

سیاست های فقرزدایی کرمانشاه 
نیازمند بازنگری کالن

توسـعه، فراینـدی اسـت پویا که هـدف اصلـی آن تامیـن نیازهای رو به رشـد جامعه اسـت. نیازهایـی که در 
اثـر کثرت جمعیت از یك سـو و تحول مسـتمر سـبك زندگی از سـوی دیگـر، از خصلت فزایندگـی برخوردار 
اسـت. توسـعه اقتصـادی - اجتماعـی و فرهنگی اگر به تامیـن نیازها منجر نشـود، تمام یا بخشـی از جامعه را 
محـروم خواهـد کرد و در نتیجه فقر، توسـعه خواهد یافت. به همین سـبب فقرزدایی مسـئله بسـیاری مهمی 
بـرای جامعـه جهانی اسـت و آن قـدر اهمیـت دارد کـه جایزه نوبـل 2019 اقتصـاد به محققـان در ایـن حوزه 
رسـید. مـا برای بررسـی ابعـاد فقرزدایی در کشـور و به ویژه اسـتان کرمانشـاه بـا دکتر محمدشـریف کریمی 
بـه گفت وگـو نشسـتیم. محمد شـریف کریمـی از اقتصاددان هایی اسـت که در زمینـه فقـر و فقرزدایی خاصه 
در اسـتان کرمانشـاه مطالعات جـدی انجام داده اسـت. همچنین در بخشـی از این گفت وگو نظریـات برندگان 

نوبـل اقتصـاد و شـیوه های اجرایی آن در داخل کشـور و البته اسـتان کرمانشـاه را بررسـی کردیم.

فقرزدایی
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سالیان دراز غافل بوده است و به همین دلیل 
شاهد یک سری ناهنجاری ها و نابرابری ها در 
این زمینه بوده ایم. ازاین رو، سیاست گذاران باید 
در برنامه های توسعه آتی خود نگاه ویژه ای به 

مبحث فقر و فقرزدایی داشته باشند.

 تحوالت آماری و روایت های متعددی در 
مورد سطح فقر در ایران مشاهده می کنیم.
با توجه بر مطالعاتی که از آمارهای داخلی 
و خارجی دارید، وضعیت کشور در این 

حوزه چطور است؟
می دهد  نشان  جهاني  بانک  آمارهاي  بررسي 
وضعیت فقر در سال های بعد از انقالب در ایران 
بهبود پیدا کرده است. یعني از درصد جمعیت 
فقرا )بر مبناي خط فقر مطلق( کاسته شده است. 
دالیل زیادي براي این اتفاق می توان بیان کرد: 
بهبود وضعیت آموزش و بهداشت، پرداخت های 
تنها  غیرمستقیم،  یارانه های  و  دولت  انتقالي 
بخشي از این واقعیت را توضیح می دهد، اما بر 
مجلس  پژوهش های  مرکز  که  آماری  اساس 
حدود  سال 1397  پایان  تا  کرد:  اعالم  ایران 
23 الی 40 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر 
قرار دارند و حدود 16 درصد جمعیت ایران زیر 
خط فقر مطلق قرار داشته اند. اگر فقر نسبی  را 
است.  یافته  افزایش  متاسفانه  کنیم،  بررسی 
در چند سال گذشته فقرنسبی به شدت  رشد 
داشته  و  این افزایش هم به دلیل رشد اقتصادی 
منفی در سال های 1397 و 1398 و همچنین 
کاهش شدید درآمد حقیقی بوده که رفاه خانوار 
را کاهش داده و همچنین هزینه تامین حداقل 
نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. 
نابرابری در توزیع درآمد و ثروت که بین آحاد 
جامعه وجود داشته است و تورم نیز سبب شده 
تا این مسئله تشدید شود؛ اما درباره فقر مطلق، 
معتقدم با توجه به کمک های یارانه ای به ویژه در 
سال های گذشته فقر مطلق کاهش پیدا کرده 
است. نكته کلیدی اینجاست که ما هنوز آمار 
و ارقام دقیقی که درجه فقر مطلق و نسبی در 
کشور را بر اساس استانداردهای اندازه گیری فقر 
نشان دهد، نداریم و نمی توانیم با قاطعیت بگوییم 
افزایش یا کاهش پیدا کرده است که خود این 
موضوع نیازمند تحقیقات اساسی در این زمینه 
است. احساس آدم ها نمی تواند مالک باشد و 
باید  با یک رویكرد علمی و بر اساس شاخص های 
قابل اندازه گیری، سنجیده شود تا به این نتیجه 
برسیم که آیا در طی سالیان گذشته فقر نسبی یا 
مطلق افزایش یا کاهش پیدا کرده است. در حال 

حاضر، چنین چیزی وجود ندارد.

 یکی از روش ها برای کاهش فقر، نظام 
پرداخت یارانه هاست. این نظام در کشور 

ما چگونه است و آیا هدفمند است؟
نظر  فقر در  برای کاهش  را  باید چند معیار 
و  آب  غذا،  مثل  فیزیكی  معیارهای  بگیریم؛ 
سالمت یا معیارهای اقتصادی مانند خط فقر، 
درآمد، بیكاری، معیارهای سیاسی مثل قوانین و 
مقررات، معیارهای مواد اولیه نظیر سكونتگاه ها 
اجتماعی  معیارهای  پوشاک،  به  و دسترسی 
ناتوانی تشكل ها و  و  اجتماعی  مانند زندگی 
معیارهای  و  نهادی  معیارهای  ان جی اوها، 
روان شناختی است. از سوی دیگر اقدام دولت 
درزمینه پرداخت یارانه در قالب اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها نیز اثر معناداری در بهبود 
توزیع درآمد و افزایش رفاه خانوارهای کشور 
را  امر  این  دلیل  است.  نداشته  فقرا  به ویژه 
در عدم شناسایی درست گروه های  می توان 
هدف، پرداخت یكسان مبلغ یارانه نقدی به 
همه افراد و نیز کاهش قدرت خرید یارانه های 
قیمتی،  تورم های  به واسطه  پرداختی  عام 
جست وجو کرد. بحث یارانه ها فقط می تواند 
روی معیارهای اقتصادی افراد تاثیرگذار باشد. 
با توجه به با تورم افسارگسیخته در سالیان 
اخیر اقتصاد ایران به صورت مشخص و ملموس 
در  را  اقتصادی  فقر  نمی تواند شاخص  یارانه 
خانوارها کاهش دهد؛ زیرا سطح ثابتی دارند 

و قدرت خرید افراد با توجه به تورمی که در 
کشور وجود داشته به شدت کاهش پیدا کرده 
و یارانه ها در بحث اقتصادی نتوانسته اند فقر را 
به طور مشخص تحت تاثیر خود قرار دهد. الزم 
است یک سیستم بازپرداختی جدیدی در کشور 
بر اساس یارانه ها به افراد واجد شرایط ایجاد شود 
که دولت هم پس از افزایش قیمت بنزین این 
یارانه ها را در قالب بسته های حمایتی به افراد 

نیازمند ارائه می دهد.

 به نظر شما نهادهای فقرزدا می توانند در 
کنترل یا از بین بردن فقر موثر باشند؟

نهادهای فقرزدا اگر بتوانند استراتژی ای که برای 
آن به وجود آمده اند را دنبال کنند، می توانند 
باعث کاهش فقر مطلق و نسبی در جامعه شوند؛ 
اما متاسفانه این نهادها از وظیفه و استراتژی اصلی 
خود غافل بوده اند و بیشتر به صورت بنگاهداری 
وارد شده اند و نتوانسته اند به درستی به  افراد 
کمک کنند؛ اما در میان این نهادها کمیته امداد 
امام خمینی )ره( در حدی توانسته فقر مطلق را 

در روستاهای حاشیه شهرها کاهش دهد.

و  کنونی  شرایط  در  معتقدند  برخی   
اقتصادی دولت، بدون بودجه هم می شود 
در مسیر فقرزدایی گام برداشت. نظر شما 

در این باره چیست؟

نهادهای فقرزدا 
اگر بتوانند 

استراتژی ای که 
برای آن به وجود 

آمده اند را دنبال 
کنند، می توانند 

باعث کاهش فقر 
مطلق و نسبی 

در جامعه شوند؛ 
اما متاسفانه این 

نهادها از وظیفه و 
استراتژی اصلی 

خود غافل بوده اند 
و به صورت 

بنگاهداری بیشتر 
وارد شده اند 

و نتوانسته اند 
به درستی به افراد 

کمک کنند

از جمعیت کشور در پایان سال 97 
زیر خط فقر قرار داشتند

23% تا%40
از جمعیت کشور در پایان سال 97 

زیر خط فقر مطلق قرار داشتند

%16

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اثر 
معناداری در بهبود توزیع درآمد 
و افزایش رفاه خانوارهای کشور 

به ویژه فقرا نداشته است

یارانهبیاثر
نهادهای فقرزدا از وظیفه و 

استراتژی اصلی خود غافل بوده و 
به صورت بنگاهداری وارد شده و 
نتوانسته اند به افراد کمک کنند

غفلتنهادها

اگر می خواهیم فقر را از بین ببریم 
باید ریشه ناکارآمدی ها را بشناسیم 

و پس از شناخت آن ها، می توانیم 
فقر را کاهش دهیم

ریشهناکارآمدی
با توجه به این که وظیفه ذاتی اتاق 

بهبود کسب وکار و تولید است، می  تواند 
به صورت مستقیم روی افزایش تولید و 

اشتغال در استان تاثیرگذار باشد

نقشاتاق
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ارائه سیاست های مورد نیاز برای کاهش فقر در 
ایران و شناسایی استراتژی های آن که تاکنون 
بود.  خواهد  ضروری  است،  شده  دنبال  نیز 
برنامه های کاهش فقر در ایران شامل استراتژی 
نیازهای  و  انسانی  توسعه  فقر،  کلی کاهش 
پایه مانند سالمت، آموزش، تغذیه، مسكن، 
آب آشامیدنی و ...، سیاست های حمایت های 
و  نیازمندان  از  حمایت  مانند  اجتماعی 
توانمندسازی  افتادگان،  کار  از  و  محرومان 
است.   ... و  محیط زیست  از  حفاظت  زنان، 
به صورت  می تواند  مقررات  و  قوانین  بهبود 
غیرمستقیم روی فقر اثر بگذارد ]اگر قانون و 
مقررات به بهبود محیط کسب وکار یک جامعه 
تولیدکنندگان  یا  کارآفرینان  کند،  کمک 
و  باشند  داشته  بیشتری  فعالیت  می توانند 
ایجاد  و  درآمدها  بازتوزیع  سبب  درنهایت 
اشتغال بین افراد جامعه می شود و یكی از 

گزینه های کاهش فقر در جامعه است[.

بیان  که  دارد  وجود  دیگری  نظریه   
می کند ممکن است فقر در یك جامعه ، 
مثال در کرمانشاه، به صورت یك فرهنگ 
فرهنگ  این  اصالح  با  باشد.  درآمده 
فقرزدایی  راستای  در  گامی  می توان 

برداشت. این نظریه را چقدر قبول دارید؟
پیامد  یک  فقر  نیست.  فرهنگ  اصال  فقر 
از  ناشی  که  است  اقتصادی  و  اجتماعی 
متفاوتی  معیارهای  که  سوءمدیریت هاست 
می تواند در آن تاثیرگذار باشد. اگر می خواهیم 
فقر را از بین ببریم باید ریشه ناکارآمدی ها را 
بشناسیم و پس از شناخت آن ها، می توانیم فقر 

را کاهش دهیم.

بازرگانی در  اتاق   نقش مراکزی مانند 
فقرزدایی چیست؟

با توجه به این که وظیفه ذاتی اتاق بازرگانی 
بهبود کسب وکار فضای استان و تولید است، 
تولید  افزایش  بر  به صورت مستقیم  می  تواند 
و اشتغال در استان کرمانشاه تاثیرگذار باشد. 
می تواند مشوق کارآفرینان باشد و زمانی که 
کارآفرینی بهبود پیدا کند، به صورت مستقیم 
توزیع  و  فقر  کاهش  روی  اشتغال  افزایش 
بنابراین  است؛  تاثیرگذار  استان  در  درآمدها 
می تواند نقش مستقیم و سازنده ای داشته باشد.

 مهم ترین مشکل در مسیر فقرزدایی 
ابتدا در کشور و سپس در استان کرمانشاه 

را چه می دانید؟
در کشور خیلی به مقوله فقر و فقرزدایی توجه 
که  باالدستی  توسعه  سندهای  است،  نشده 
در کشور وجود دارد در موارد اندکی به مقوله 
فقر پرداخته شده است، در صورتی که غایت 
و نهایت توسعه، کاهش فقر و دسترسی افراد 
جامعه به استانداردهای زندگی برای بقاست. 
به نظر من باید یک بازنگری کلی انجام شده و 
به سندهای توسعه نگاه ویژه ای انداخته شود. 
حتی معتقدم عالوه بر این در سندهای توسعه 
فقرزدایی  پیوست های  باید  استان  و  کشور 
داشته باشیم و مشخص شود که کجا قرار داریم، 
هدف مان کاهش فقر مطلق و فقر نسبی به چه 
رسیدن  برای  راهكارهایی  چه  است،  میزانی 
به این استاندارد در فقر نسبی و فقر مطلق 
باید داشته باشیم. همچنین تمام دستگاه ها و 
ارگان های ذی ربط که می توانند در این زمینه 
کمک کنند بر اساس این استراتژی ها، راهكارها 

و برنامه های ساالنه خود را داشته باشند و هر 
سال مانیتورینگ شوند تا مشخص شود هرساله 
چقدر از این برنامه محقق شده است. مشكلی که 
وجود دارد این است که هنوز سند جامعی برای 
کاهش فقر نداریم، تعریف مشخص و کاملی 
نداریم و آمار دقیقی هم از جامعه نداریم که چه 
تعداد خانوار دچار فقر مطلق و نسبی هستند. 
مرحله اول یک کار پژوهشی و شناسایی این 
افراد و خانوارهاست. پس از شناسایی این افراد 
می توانیم بر اساس داده ها و آمار، سند کاهش 
فقر در استان یا کشور را طرح ریزی و اجرا کنیم 

و نتایج را مورد بررسی قرار دهیم.

فقرزدایی  به  می تواند  اشتغال  ایجاد   
کمك کند. با توجه به این که بخش مهمی 
از افرادی که امروزه به عنوان فقیر از آن ها 
هستند،  توانمندی  افراد  می کنیم،  یاد 
مبحث  در  استان  کلی  سیاست های 

اشتغال چیست؟
درباره  مشخصی  سیاست  کرمانشاه  استان 
اشتغال ندارد. تحقیقات گسترده ای انجام شده 
است. ما سند اشتغال استان را داشتیم اما تا به 
حال متولیان امر نیامده اند، ببینند این سند 
اشتغال که با بودجه هنگفتی در طی سالیان 
توانسته  چقدر  است،  شده  تدوین  گذشته 
اشتغال را در سطح استان افزایش و بیكاری 
را  مشخصی  سیاست  چون  دهد.  کاهش  را 
نمی بینیم دستگاه ها و متولیان اقتصادی استان 
فی البداهه و بدون برنامه بر اساس دیدگاه و 
رویكرد خاص خودشان تالش می کنند تا فقر را 
کاهش دهند. تا وقتی این تالش های جزیره ای و 
بدون پشتوانه علمی و برنامه ای انجام می شود، 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم اتفاق خاصی 
در کرمانشاه بیفتد. وظیفه این کار هم به نظرم 
بر عهده سازمان برنامه و استانداری است که 
بازخوانی  استان  در  را  فقرزدایی  جامع  سند 
کرده و وظایف دستگاه های اجرایی را مشخص 
و ساالنه رصد و مانیتورینگ کنند. مهم ترین 
بخش برنامه های توسعه، ارزیابی و رصد ساالنه 
است. کرمانشاه سند اشتغال خیلی خوبی هم 
دارد، اما در زمره استان هایی است که باالترین 
نرخ بیكاری در آن است. دو بحث وجود دارد که 
یا این سند خوب نبوده یا به درستی اجرا نشده 
است که در هر دو حالت باید متولیان پاسخگو 
باشند. اگر درست نبوده چرا تصویب شده و اگر 
اجرا نشده چه نیازی به این سند بوده است. باید 
به صورت جامع، کلی و دقیق تر بحث اشتغال و 

کاهش فقر در استان بررسی شود.

هنوز سند جامعی برای کاهش فقر 
نداریم، تعریف مشخص و کاملی 

نداریم و آمار دقیقی هم از جامعه 
نداریم که چه تعداد خانوار دچار فقر 

مطلق و نسبی هستند

نداریم!
ما سند اشتغال استان را داشتیم اما 
تا به حال بررسی نشده که این سند 
چقدر توانسته است اشتغال را در 
سطح استان افزایش و بیکاری را 

کاهش دهد

سنداشتغال

تامین اجتماعی یک پشتوانه برای 
افراد در زمان بازنشستگی است، 
اما سیاست های تامین اجتماعی، 

نتوانسته فقرزدایی را کاهش دهد

تامیناجتماعی
نیاز به تبیین یک سند فقرزدایی 

داریم که با توجه به شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی خاص کشور 

خودمان برنامه ریزی شود

سندفقرزدایی

فقرزدایی
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 سیاست های تامین اجتماعی چقدر در 
مسیر فقرزدایی موثر است و چه کارکردی 
می تواند در استان کرمانشاه داشته باشد؟

در  افراد  برای  پشتوانه  یک  اجتماعی  تامین 
تامین  است. سیاست های  بازنشستگی  زمان 
اجتماعی )با توجه به مبالغ اندکی که به افراد 
تحت پوشش خود می دهد( نتوانسته فقرزدایی 
را کاهش دهد. کسی که بازنشسته می شود تازه 
ابتدای کارش است تا شغل دیگری را آغاز کند 
و زندگی اش را تامین کند. در استان کرمانشاه 
هم مانند بخش های دیگر کشور، باید بازنگری 
انجام شود؛ در غیر این صورت نمی تواند به  طور 

اثربخش کاهش فقر را به همراه داشته باشد.

مثل  جهانی  تجربه های  و  رویکردها   
برای  ترکیه  و  چین  در  که  تجربه ای 
در  می توان  را  می شود  انجام  فقرزدایی 
استان کرمانشاه پیاده کرد و نتیجه گرفت؟

هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی خودش ، مدل خاصی را برای فقرزدایی 
طراحی و اجرا می کند.  نسخه ای که در کشور 
بوده  موفق  بسیار  مراکش  یا  ترکیه  یا  چین 
نمی تواند الزاما در کشور ما موفق باشد. ما نیاز 
به تبیین یک سند فقرزدایی داریم که با توجه 
به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص 
کشور خودمان برنامه ریزی شود. البته می توانیم 
در تدوین سند فقرزدایی که در استان کرمانشاه 
یا سطح کشور انجام می دهیم نگاهی به تجربیات 

موفق داشته باشیم.

به  اقتصاد  نوبل 2019  برندگان جایزه   
موضوع فقرزدایی پرداخته بودند، به نظر 
شما دیدگاه آن ها می تواند در کرمانشاه 

کار آمد  باشد؟
همانگونه که می دانیم آبهیجیت بانِرجی و استر 
دافلو از ام آی تی آمریكا به همراه میشل کِرمر 
جایزه  برندگان  به عنوان  هاروارد  دانشگاه  از 
نوبل اقتصاد در سال 2019 معرفی شدند. این 
تحقیقی  روش های  کردند  سعی  اقتصاددانان 
مناسبی را برای پاسخ به این پرسش که چطور 
می شود فقر را کاهش داد پیدا کنند. آن ها از 
فقرزدایی  در  اثربخش  ارزیابی  نام  به  روشی 
شده  کنترل  تصادفی  آزمایش  رویكرد   و 
 )RCT: Randomize Control treatment(
استفاده کردند که در این آزمایش مجامع را 
موردنظر قرار می دادند و امكاناتی مانند آموزش 
و سرمایه داده می شد و بررسی می کردند که این 
موارد در جامعه خرد چقدر توانسته نسبت به 

جامعه دیگری که این امكانات را نداشته اثربخش 
باشد و فقر را کاهش دهد. جایزه نوبل هم به دلیل 
نوع نگاه و تحقیق تجربی آن ها که در اقتصاد رایج 
نبود و برای اولین بار توسط این سه نفر انجام شد 
به آن ها اعطا شد. آن ها با استفاده از این روش 
نشان می دهند که چه راه حلی برای کاهش فقر 
موثر بوده و این تاثیر چقدر بوده است؛ مثال با 
استفاده از این روش می توان متوجه شد شیوه 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در استفاده از منابع 
مالی برای کمک رسانی به فقرا، سبب کاهش فقر 
شده است یا نه. قبال به این موضوع توجه چندانی 
نمی شد و کمک به فقرا شهودی انجام می شد؛ 
یعنی چند نفر می نشستند و با همفكری هم به 
این نتیجه می رسیدند که مثال اگر وامی با مبلغی 
معین به فقرا بدهیم خوب است و موجب بهبود 
وضع زندگی افراد نیازمند می شود؛ اما این روش 
از روش شهودی، بر  )RTC( به جای استفاده 
استفاده از شواهد علمی تاکید دارد؛ یعنی باید از 
داده هایی که در عمل و با انجام آزمایش به آن ها 
دست  یافته ایم، به راه حلی درست برای کمک 
کردن به فقرا برسیم. برای مثال ممكن است 
با استفاده از این روش متوجه شویم دادن وام 
به فقرا موجب می شود آن ها فقیرتر و وابسته تر 
شوند. در کرمانشاه می توانیم از این رویكرد و 
روش علمی در قسمت های کوچكی از استان 
استفاده کنیم و نتایج را بررسی کنیم تا ببینیم 
چطور فقر را کاهش داده و سپس به کل جامعه 
تعمیم دهیم. در کل این دیدگاه می تواند مناسب 
باشد. می توانیم یک روستا، منطقه یا حاشیه 
شهر را بر اساس آزمایش کنترل تصادفی که 
این سه اقتصاددان اجرا کردند آزمون کنیم و 
اگر نتایج مثبت بود به کل جامعه تعمیم دهیم 

که می تواند در هر جایی کاربرد داشته باشد. من 
همچنان معتقدم باید سند فقرزدایی را در استان 

اجرا کنیم.

جمع بندی ای  بخواهید  اگر  آخر  در   
داشته  استان  در  مبحث  این  به  نسبت 

باشید چیست؟
جوابگوی  نمی تواند  موجود  سیاست های 
کاهش فقر در استان کرمانشاه باشد و باید یک 
نگاه کلی تری داشته باشیم. استان کرمانشاه 
از دو مقوله رنج می برد؛ یكی باال بودن سطح 
بیكاری که تشدیدکننده فقر است و تهدید 
مهم  این  می رود.  شمار  به  استان  در  اصلی 
می تواند در آینده سطح زندگی و رفاه در استان  
را تحت تاثیر قرار دهد و حتی می توان گفت 
افزایش فقر که ناشی از افزایش بیكاری است 
می تواند سبب به وجود آمدن ناهنجاری های 
اجتماعی گسترده در استان شود و این مقوله 
نیازمند بازنگری جدی است. مشكل دیگر این 
است که استان کرمانشاه یكی از باالترین سطح 
تورم ها را در کشور دارد که این دو نقطه ضعف 
نشان می دهد سیاست هایی که طی سالیان 
گذشته در استان اجرا شده اثربخش نبوده است 
و دستگاه ها نتوانستند مسئولیت های خودشان 
را در قبال این دو شاخص اصلی و تاثیرگذار اجرا 
کنند. پس نیاز به بازنگری کلی و کالن است تا 
مشكالت برطرف شود و اگر نگاه مان به گذشته 
باشد شرایط بدی را باید برای استان کرمانشاه 
ناهنجاری های  و  بیكاری  فقر،  مقوله های  در 
اجتماعی متصور باشیم. باید به این موضوع 
بسیار جدی، اساسی و علمی و در اسرع وقت 

پرداخته شود.

تا زمانی که تالش های جزیره ای و 
بدون پشتوانه علمی و برنامه ای 
انجام می شود، نمی توانیم انتظار 

داشته باشیم اتفاق خاصی در 
کرمانشاه بیفتد

بدونپشتوانه

سیاست های موجود نمی تواند 
جوابگوی کاهش فقر در استان 

کرمانشاه باشد و باید نگاه کلی تری 
داشته باشیم

جوابگونیست

اگر قانون کسب و کار یک جامعه 
بهبود پیدا کند، کارآفرینان 

می توانند فعالیت بیشتری داشته 
باشند و سبب بازتوزیع درآمدها 
و ایجاد اشتغال بین افراد جامعه 

شوند که یکی از گزینه های کاهش 
فقر به شمار می رود

بهبودقانون

استان کرمانشاه از دو مقوله رنج 
می برد: بیکاری و تورم 

بیكاریوتورم



22

یک دهه تجارت

گمـرك کرمانشـاه یکـی از مهم ترین مبادی صـادرات غیرنفتی کشـور 
اسـت؛ امـا ایـن توفیق، یـك شـبه به دسـت نیامـده اسـت.با گزارش 
و گراف هـای پیـش رو همـراه باشـید تـا نقشـه صـادرات و واردات 
اسـتان کرمانشـاه را برای تـان ترسـیم کنیـم. البتـه ذکر ایـن نکته 

ضـروری اسـت کـه اطالعـات ارائه شـده بر مبنـای ارقام منتشـر 
شـده مبـادی رسـمی آمارهـای بازرگانی اسـت و کاسـتی در 

بخشـی از ایـن اطالعات به نبـود و نقص اطالعـات در این 
بازمی گـردد. سـامانه ها 

روایت یك جهش

مروری بر آمار صادرات و واردات 
 گمرکات استان کرمانشاه 

در 10 سال گذشته
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979489

96 92

9395

88 90 91

رتبهبیشترین
صادراتسالیانهوزنیاز
گمرکاتاستان

 هفت میلیون و 
697 هزار تن

چهار میلیون و
 100 هزار تن

سه میلیون و
 900 هزار تن

سه میلیون و
 490 هزار تن

یک میلیون و
 761 هزار تن

چهار میلیون و 
217 هزار تن

سه میلیون و
 928 هزار تن

سه میلیون و
 491 هزار تن

دو میلیون و
 696 هزار تن

یک میلیون و
 539 هزار تن

159 37

2610 48

949197

89 90

8895

92 96 93

رتبهبیشترین
وارداتسالیانهوزنی
گمركاتاستان

14 هزار تن16 هزار تن31 هزار تن39 هزار تن48 هزار تن

13 هزار تن15 هزار تن20 هزار تن32 هزار تن41 هزار تن

159 37

2610 48

تن
وزن كل صادرات از كمرگات استان در دهه گذشته

تن
وزن كل واردات از كمرگات استان در دهه گذشته

تن
ارزش دالری كل صادرات از گمركات استان در دهه گذشته

تن
ارزش دالری كل واردات از گمركات استان در دهه گذشته

36/769/000268/000

13/185/000443/000
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در سـال 88 از گمـرکات اسـتان کرمانشـاه یك میلیون و 
539 هـزار تن کاال بـه ارزش یك میلیـارد و 876 میلیون 
دالر صـادر شـده و در همین بـازه زمانی 39 هـزار تن کاال 

به ارزش 50 میلیون دالر وارد شـده اسـت.

سال88

1.سیبزمینی
2.سیبتازه

3.بستنیوشربت
4.سیمانپورتلند

5.خیاروگوجهفرنگی

6.كاغذومقوا
7.الیافسلولزی

8.لولهوشیلنگهایسخت
9.انواعنانها

10.بنزین

بازارچهپرویزخان
بیشترین مقدار صادرات از این بازارچه به عراق و از نظر ارزشی سیب زمینی به مقدار 72 میلیون 
و 746 هزار و 258 کیلوگرم به ارزش ریالی 257 میلیارد و 622 میلیون و 607 هزار و 561 و 
ارزش دالری 25 میلیون و 938 هزار و 952 بوده است، بررسی ها نشان می دهد در رده های 

بعدی سیب تازه، خیار و خیارترشی، گوجه فرنگی و هندوانه قرار دارد.
بازارچهشوشمی

صادرات از این بازارچه به عراق با بیشترین ارزش صادراتی سیب تازه به مقدار پنج میلیون و 
556 هزار و 230 کیلوگرم و به ارزش ریالــی 41 میلیارد و 141 میلیون و 653 هزار و 997 و 
ارزش دالری چهار میلیون و 148 هزار و 956 بوده است و در مراتب دیگر کاغذ و مقوا، الیاف 

سلولزی، لوله و شیلنگ های سخت، سایر سیب زمینی ها و شیرینی و شکالت قرار دارد.
پرویزخان

بررسی ها نشان می دهد که صادرات از این مرز به عراق بوده است و از نظر ارزش صادرات در 
رتبه اول انواع بستنی و سایر شربت های یخ زده حتی دارای کاکائو به وزن 33 میلیون و 811 هزار 
و 410 و ارزش ریالی 699 میلیارد و 143 میلیون و 259 هزار و 706 و ارزش دالری 67 میلیون 

و 476 هزار و 352  قرار داشته و در رتبه های بعدی سایر نان ها، فطیر، خمیر برای الک و مهر و 
خمیرهای خشک کرده، آرد و مربا، ژله، مارماالد، پوره و خمیر میوه قرار دارد.

خسروی
صادرات از این مرز به عراق بوده است و با بیشترین ارزش صادرات سیمان پورتلند به وزن 124 
میلیون و 742 هزار و 249 کیلوگرم و ارزش ریالی 150 میلیارد و 205 میلیون و 340 هزار و 
862 و ارزش دالری 15 میلیون و 180 هزار و 824 و در رتبه های بعد کفش و بنزین قرار دارد.

شیخصله
صادرات از این گمرک به مقصد عراق و با بیشترین ارزش صادراتی به مبلغ یک میلیارد و 140 
میلیون و 463 هزار و 401 ریال سیب زمینی و بعد از آن به ترتیب شیرینی و شکالت و سپس 

کارتن، قوطی، جعبه کاغذی و مقوای موج دار بوده است.
كرمانشاه

از این گمرک به 26 کشور صادرات انجام شده است که قابل توجه ترین میزان آن به عراق به 
ارزش 484 میلیون و 418 هزار و 107 دالر بوده است و بیشترین میزان این صادرات به ترتیب 

شامل سیمان پورتلند، رب گوجه فرنگی و کاشی و سرامیک بوده است.

ریزآمارهایصادراتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال88

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

270.309.5111.075.159.827.8381.080.755.803بازارچهپرویزخان

21.617.301211.029.045.73521.264.187بازارچهشوشمی

---پاوه

769.205.1905.729.357.198.661576.893.459پرویزخان

169.009.629633.459.284.63863.870.288خسروی

565.5393.590.269.972362.515شیخصله

308.751.1181.319.676.601.573133.027.528كرمانشاه

وزنصادرات

تن1/539/000

ارزشصادرات

مهمتریناقالمصادراتی

یكمـیلیاردو
876میلیوندالر

بیشترینصادرات
)وزنی(

پـرویزخان

تن769/000

بیشترینصادرات
)ارزشدالری(

پرویزخان

یكمـیلیاردو80
میلیوندالر

صادرات

یک دهه تجارت
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1.آلیاژهایآلومینیومكارنشده
2.قراضهوضایعاتآلومینیوم

3.حشرهكشخانگی
4.قراضهوضایعاتآهن

5.برنجنیمهسفیدشدهوبرنجكاملسفید

بازارچهشوشمی
این بازارچه در سال 88 از دو کشور عراق و عربســتان سعودی واردات داشته است که 
مبلغ 22 میلیون و 905 هزار و 21 دالر از عراق و مبلغ بسیار اندک 38 هزار و 560 دالر 
از عربستان تنها آلیاژهای آلومینیوم کار نشده به وزن 53 هزار و 555 کیلوگرم واردات 
داشته اســت. این بازارچه از عراق در این ســال به ترتیب ارزش 1- قراضه و ضایعات 

آلومینیوم 2- آلیاژهای آلومینیوم کار نشده 3- حشره کش خانگی واردات داشته است.
خسروی

تنها اقالم وارداتی در این سال قراضه و ضایعات آهن بوده است.
شیخصله

آماری از اقالم وارداتی در این سال موجود نیست.
كرمانشاه

از 15 کشور به گمرک کرمانشاه کاال وارد شده است که بیشترین میزان را امارات و 
ایتالیا به خود اختصاص داده اند. بیشترین ارزش کاالهای وارداتی از امارات به برنج 

نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید اختصاص دارد.

ریزآمارهایوارداتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال88

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

---بازارچهپرویزخان

22.430.425228.063.951.05522.943.581بازارچهشوشمی

---پاوه

---پرویزخان

266.000454.188.32345.446خسروی

565.539359.0269.972362.515شیخصله

16.701.070267.326.139.51426.870.896كرمانشاه

وزنواردات

تن39/000

ارزشواردات

مهمتریناقالموارداتی

50میلیون
دالر

بیشترینواردات
)وزنی(

بازارچهشوشمی

تن22/000

بیشترینواردات
)ارزشدالری(

كرمانشاه

26میلیون
دالر

واردات
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در سـال 89 از گمـرکات اسـتان کرمانشـاه یك میلیون و 
761 هـزار تن کاال بـه ارزش 919 میلیون دالر صادر شـده 
و در همیـن بـازه زمانـی 15 هـزار تـن کاال بـه ارزش 50 

میلیون دالر وارد شـده اسـت.

سال 89

1.هندوانه
2.لولهوشیلنگهایسخت

3.كولرهایآبی
4.كفش

5.لوازمخانهداریوپاكیزگی

6.سیمانپورتلند
7.ربگوجهفرنگی

8.سیبزمینی
9.سیبتازه

10.بستنیوشربت

بازارچهپرویزخان
صادرات از این گمرک به کشور عراق بوده است که هندوانه بیشترین ارزش صادراتی را به مقدار 
14 میلیون و 835 هزار و 650 کیلوگرم و ارزش ریالی 37 میلیارد و 474 میلیون و 661 هزار و 
319 و ارزش دالری سه میلیون و 707 هزار و 476 دالر داشته است و بعد از آن به ترتیب سیب، 

گوجه فرنگی، سیب زمینی، آجر ساختمان و سیمان پورتلند بوده است.
بازارچهشوشمی

صادرات از این گمرک به کشور عراق بوده است و بیشــترین ارزش صادرات را در رتبه نخست لوله و 
شیلنگ های سخت از جنس پلیمرهای اتیلن به ارزش 51 میلیارد و 476 میلیون و 346 هزار و 920 ریال 
به وزن دو میلیون و 260 هزار و 600 و در مراحل بعد اقالمی چون کفش، شــیرینی، لوله ها، شیلنگ های 

قابل انعطاف و... بوده است.
پرویزخان

صادرات از این گمرک نیز به کشور عراق بوده است که بیشترین ارزش صادرات را کولرهای آبی 
خانگی به ارزش 60 میلیون و 63 هزار و 544 دالر داشته و در رتبه های بعدی انواع بستنی و سایر 
شربت های یخ زده به ارزش 47 میلیون و 955 هزار و 146 دالر و بیسکویت به ارزش 44 میلیون و 
832 هزار و 146 دالر بوده است. در سال89 از این گمرک در حدود 300 نوع کاال صادر شده است.

خسروی
در این ســال از این گمرک در حدود 108 نوع کاال به عراق صادر شده است که بیشترین ارزش را 
کفش به وزن یک میلیون و 213 هزار و 869 کیلوگرم و ارزش ریالی 190 میلیارد و 262 میلیون و 699 

هزار و 430 و سپس هندوانه به ارزش ریالی 61 میلیارد و 721 میلیون و 12 هزار و 27 داشته است.
شیخصله

از این گمرک در کل 14 نوع کاال صادر شده است که بیشترین ارزش را لوازم خانه داری و پاکیزگی 
به ارزش یک میلیارد و 225 میلیون و 496 هزار و 20 ریال و سپس کولرهای آبی خانگی به ارزش 

724 میلیون و 750 هزار و 551 ریال داشته است.
كرمانشاه

در این سال از گمرک کرمانشاه به 29 کشور صادرات انجام شده است که میزان صادرات از سه کشور 
عراق به ارزش دالری 192 میلیون و 971 هزار و 136، امارات متحده به ارزش دالری سه میلیون و 683 
هزار و 447 و فرانسه به ارزش دالری 927 هزار و 135 بیشترین مقادیر را شامل می شده است. بیشترین 
مقدار صادرات به عراق به ترتیب کاالهای سیمان پورتلند، لوازم آشپزخانه، رب گوجه فرنگی، کاشی و 
سرامیک را شامل می شده است. همچنین صادرات رب گوجه فرنگی به امارات به ارزش 18 میلیارد و 

785 میلیون و 825 هزار و 812 ریال و وزن یک میلیون و 246 هزار و 603 در رتبه نخست قرار دارد.

ریزآمارهایصادراتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال89

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

57.653.863217.054.059.48721.263.243بازارچهپرویزخان

19.551.353262.031.320.48725.385.369بازارچهشوشمی

---پاوه

1.021.405.4796.262.453.264.954606.214.311پرویزخان

64.729.942689.849.331.20266.638.533خسروی

716.9964.904.843.636473.903شیخصله

597.836.5942.061.041.362.273199.212.283كرمانشاه

وزنصادرات

تن1/761/000

ارزشصادرات

مهمتریناقالمصادراتی

919میلیون
دالر

بیشترینصادرات
)وزنی(

پـرویزخان

تن1/021/000

بیشترینصادرات
)ارزشدالری(

پرویزخان

606میلیون
دالر

صادرات

یک دهه تجارت



فصلنامه نامه اتاق بازرگاین کرمانشاه | شماره 59 | زمستان 1398

29

1.قراضهوضایعاتآلومینیوم
2.عینکآفتابی

3.دوروقاببرایعینک
4.چمدانوكیف

5.ماشینهاودستگاههایتهویهمطبوع
6.تریلرهاونیمهتریلرهایتانکردار

بازارچهشوشمی
این گمرک تنها چهار نوع کاال واردات داشــته بیشترین ســهم را قراضه و ضایعات 
آلومینیوم به وزن 14 میلیون و 783 هزار و 20 کیلوگرم و ارزش دالری 18 میلیون 
و 274 هزار و 623 داشته است و بعد از آن عینک آفتابی، دور و قاب برای عینک و 

چمدان و کیف کاالهایی بوده اند که از این گمرک به کشور وارد شده اند.
خسروی

این گمرک تنها دو نوع کاال واردات داشته  است که به ترتیب ارزش، ابتدا ماشین ها 
و دستگاه های تهویه مطبوع بوده و ســپس تریلرها و نیمه تریلرهای تانکردار برای 

حمل ونقل کاال بوده است.

ریزآمارهایوارداتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال89

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

---بازارچهپرویزخان

14.784.435188.929.245.95118.329.381بازارچهشوشمی

---پاوه

---پرویزخان

9.300295.376.76428.429خسروی

45.110616.300.05358.147شیخصله

6.519.910326.464.517.54231.805.674كرمانشاه

وزنواردات

تن15/000

ارزشواردات

مهمتریناقالموارداتی

50میلیون
دالر

بیشترینواردات
)وزنی(

بازارچهشوشمی

تن14/000

بیشترینواردات
)ارزشدالری(

كرمانشاه

31میلیون
دالر

واردات
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در سـال 90 از گمـرکات اسـتان کرمانشـاه سـه میلیون و 
491 هـزار تـن کاال به ارزش یـك میلیـارد و 443 میلیون 
دالر صـادر شـده و در همین بـازه زمانی 32 هـزار تن کاال 

بـه ارزش 54 میلیون دالر وارد شـده اسـت.

سال 90

1.هندوانه
2.سیمانپورتلند

3.سیبزمینی
4.كفش

5.لولهوشیلنگهایسخت

6.بیسکوئیت
7.بستنیوشربت

8.سرامیک
9.اشیایسرمیزوآشپزخانه

10.گوسفندزنده

بازارچهپرویزخان
صادرات ســال 90 از این گمرک تنها به عراق بوده است و فقط ســه کاال در فهرست 
صادراتی این گمرک وجود دارد آن هم به ترتیب هندوانه به ارزش دالری یک میلیون و 
153 هزار و 493، سیمان پورتلند سفید به ارزش 102 هزار و 66 دالر و سیب زمینی به 

ارز چهار هزار و 230 دالر
بازارچهشوشمی

از این گمرک به عراق در حدود 76 نوع کاال صادر شده است که بیشترین ارزش صادرات 
متعلق است به سایر کفش ها با رویه نسجی به ارزش 117 میلیارد و 705 میلیون و 377 

هزار و 652 ریال و بعد از آن لوله و شیلنگ های سخت از پلیمرهای اتیلن است.
پرویزخان

در سال 90 از این گمرک به دو کشور عراق و زیمباوه صادرات انجام شده که سهم زیمباوه 
با دو کاالی بیسکویت و ســیب زمینی تنها 50 هزار و 472 دالر بوده و بیشترین ارزش 
صادراتی به عراق و انواع بستنی و شربت های یخ زده به ارزش 84 میلیون و 573 هزار و 

576 دالر بوده است.

خسروی
در این ســال از این گمرک به عراق در حدود 82 نوع کاال صادر شــده است که 
رتبه نخست آن کفش به ارزش دالری 35 میلیون و 543 هزار و 996 است و در 
رتبه های بعدی می توان به سیمان پورتلند، لوله و شیلنگ های سخت و گوجه فرنگی 

اشاره کرد.
شیخصله

از این گمرک تنها آجر ساختمان از جنس سرامیک صادر شده است.
كرمانشاه

از گمرک کرمانشاه به 17 کشور صادرات انجام شــده که بیشترین میزان صادرات به 
عراق به ارزش 297 میلیون و 444 هزار و 852 دالر و سپس کویت به ارزش 22 میلیون 
و 469 هزار و 567 دالر بوده است. دو کاالی سیمان پورتلند و اشیای سر میز و آشپزخانه 
بیشترین ارزش کاالهای صادراتی به عراق را شامل می شده اند و صادرات گوسفند زنده به 
ارزش 22 میلیون و 429 هزار و 607 دالر در ابتدای فهرست کوچک کاالهای صادراتی 

به کویت قرار دارد.

ریزآمارهایصادراتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال90

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

5.475.09513.347.753.3171.259.789بازارچهپرویزخان

21.150.458330.962.030.55429.696.882بازارچهشوشمی

---پاوه

1.663.058.24510.964.989.548.364976.764.272پرویزخان

237.450.3041.160.038.315.195103.664.129خسروی

32.70046.428.6134.384شیخصله

1.564.494.2723.671.733.153.639332.282.627كرمانشاه

وزنصادرات

تن3/491/000

ارزشصادرات

مهمتریناقالمصادراتی

یكمیلیاردو
443میلیوندالر

بیشترینصادرات
)وزنی(

پـرویزخان

تن1/663/000

بیشترینصادرات
)ارزشدالری(

پرویزخان

976میلیون
دالر

صادرات

یک دهه تجارت
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1.شیلنگهایسخت
2.قراضهوضایعاتآلومینیوم

3.آلیاژهایآلومینیومكارنشده
4.ماشینودستگاههایمکانیکی

5.كیسههایبستهبندیكاال
6.برنجنیمهسفیدشدهیابرنجكاملسفید

بازارچهپرویزخان
در فهرست کاالهای وارداتی از این گمرک تنها یک کاال به چشم می خورد و آن هم لوله و 

شیلنگ های سخت از پلیمرهای اتیلن است.
بازارچهشوشمی

از این گمرک تنها هفت نوع کاال وارد شده است که بیشــترین سهم را قراضه و ضایعات 
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم کار نشده داشته است.

كرمانشاه
از 12 کشور به این گمرک واردات انجام شده که ســه کشور نخست به ترتیب ترکیه به 
ارزش هفت میلیون و 37 هزار و 258 دالر، امارات به ارزش هفت میلیون و 62 هزار و 732  
دالر و ایتالیا به ارزش پنج میلیون و 650 هزار و 732 دالر هستند. بیشترین ارزش کاالهای 
وارداتی از ترکیه را ماشین و دستگاه های مکانیکی و کیسه های بسته بندی کاال در برمی گیرد 

و بیشترین ارزش کاالی وارداتی از امارات برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید است.

ریزآمارهایوارداتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال90

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

4.390144.343.20013.170بازارچهپرویزخان

19.439.951280.576.561.50725.300.844بازارچهشوشمی

---پاوه

---پرویزخان

14.78069.834.1256.536خسروی

---شیخصله

12.738.830319.147.273.87929.218.855كرمانشاه

وزنواردات

تن32/000

ارزشواردات

مهمتریناقالموارداتی

54میلیون
دالر

بیشترینواردات
)وزنی(

بازارچهشوشمی

تن19/000

بیشترینواردات
)ارزشدالری(

كرمانشاه

29میلیون
دالر

واردات
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در سـال 91 از گمرکات اسـتان کرمانشـاه چهـار میلیون و 
217 هـزار تـن کاال به ارزش یـك میلیـارد و 365 میلیون 
دالر صـادر شـده و در همین بـازه زمانی 31 هـزار تن کاال 

به ارزش 53 میلیون دالر وارد شـده اسـت.

سال 91

1.خربزه
2.سیبزمینی

3.نخود
4.كفش

5.لولهوشیلنگهایسخت

6.شیرینی
7.سیب

8.سیمانپورتلند
9.لوازمخانهداریوپاكیزگی

10.ربگوجهفرنگی

بازارچهپرویزخان
از این گمرک تنها به عراق صادرات داشتیم. ســه اقالم ابتدایی این فهرست به ترتیب 
ارزش صادراتی خربزه به ارزش 417 هزار و 630 دالر، سیب زمینی 204 هزار و 340 

دالر و نخود 203 هزار و 340 دالر بوده است.
بازارچهشوشمی

86 نوع کاال از این گمرک صادر شده است که کفش به میزان هشت میلیون و 515 هزار 
و 459 دالر بیشترین ارزش را داشته و بعد از آن لوله و شیلنگ های سخت از پلیمر اتیلن 

و شیرینی در جایگاه های بعدی قرار داشته اند.
پرویزخان

در حدود 300 نوع کاال از این گمرک به عراق صادر شده است که رتبه نخست ارزش 
صادرات را سیب با ارزش 59 میلیون و 310 هزار و 263 دالر و وزن 74 میلیون و 414 
هزار و 303 کیلوگرم به خود اختصاص داده است. بعد از آن سیمان پورتلند به ارزش 90 
میلیون و 327 هزار و 43 دالر و بستنی و سایر شربت های یخ زده به ارزش 83 میلیون و 

518 هزار و 189 قرار دارند.

خسروی
در حدود 78 نوع کاال از این گمرک به عراق صادرات انجام شده است که سیمان پورتلند 

به ارزش 69 میلیون و 228 هزار و 502 دالر در رتبه نخست قرار دارد.
شیخصله

از این گمرک به کشور عراق تنها سه نوع کاال صادر شده است که بیشترین ارزش را لوازم 
خانه داری و پاکیزگی به مبلغ یک میلیون و 102 هزار و 88 دالر داشته است.

كرمانشاه
از گمرک کرمانشــاه به 37 کشور صادرات انجام شده اســت که عراق بیشترین سهم 
صادراتی را به میزان 258 میلیون و 703 هزار و 195 دالر از آن خود کرده است و بعد از 
آن امارات به ارزش دو میلیون و 447 هزار و 962 دالر و افغانستان به ارزش یک میلیون 
و 65 هزار و 363 دالر قرار دارند. بیشــترین مقدار صادرات به عراق به ترتیب سیمان 
پورتلند، لوازم خانه داری و پاکیزگی و رب گوجه فرنگی بوده است. همچنین شیره و عصاره 
شیرین بیان بیشترین مقدار صادرات به ارزش 935 هزار و 557 به امارات را از آن خود 

کرده است.

ریزآمارهایصادراتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال91

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

2.879.32215.658.570.0801.277.208بازارچهپرویزخان

29.426.958387.173.802.76426.332.796بازارچهشوشمی

---پاوه

1.945.153.55714.124.806.762.611924.944.512پرویزخان

919.574.0622.116.736.378.939144.052.077خسروی

1.241.24023.821.241.3001.943.005شیخصله

1.348.374.1394.732.027.299.450267.350.860كرمانشاه

وزنصادرات

تن4/217/000

ارزشصادرات

مهمتریناقالمصادراتی

یكمیلیاردو
365میلیوندالر

بیشترینصادرات
)وزنی(

پـرویزخان

تن1/945/000

بیشترینصادرات
)ارزشدالری(

پرویزخان

924میلیون
دالر

صادرات

یک دهه تجارت
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1.اسکلتفلزی
2.كاغذ
3.قلم

4.قراضهوضایعاتآلومینیومی
5.آلیاژهایآلومینیومكارنشده

6.ماشینهایشیرینیپزی
7.نخپلیآمید

8.برنجنیمهسفیدوسفید

بازارچهپرویزخان
تنها کاالی وارداتی از این گمرک، نشیمن های دارای اسکلت فلزی بوده است.

بازارچهشوشمی
از این گمرک از عراق و اندونزی واردات انجام شده است که سهم اندکی از واردات اندونزی به ارزش 22 هزار و 
237 دالر را دو کاالی کاغذ و قلم به خود اختصاص داده اند، اما هشت نوع کاال از عراق وارد شده اند که قراضه و 
ضایعات آلومینیومی بیشترین ارزش را به مقدار 12 میلیون و 689 هزار و 28 دالر به خود اختصاص داده است.

شیخصله
در بخش واردات هم تنها سه کاال از این گمرک وارد شده است که مقدار قابل توجه آن آلیاژهای آلومینیوم 

کار نشده به ارزش 11 میلیون و 172 هزار و 132 دالر بوده است.
كرمانشاه

واردات از 12 کشور در این گمرک انجام شده است که به ترتیب واردات از آلمان، ترکیه و امارات در 
صدر قرار دارند. بیشترین مقدار واردات از آلمان را ماشین های شیرینی پزی به خود اختصاص داده است 
و در صدر فهرست کاالهای وارداتی از ترکیه نخ پلی آمید به چشم می خورد و بیشترین میزان واردات از 

امارات در این سال برنج نیمه سفید و سفید بوده است.

ریزآمارهایوارداتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال91

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

9.500349.410.00028.500بازارچهپرویزخان

11.882.501159.729.400.97212.997.497بازارچهشوشمی

---پاوه

---پرویزخان

---خسروی

10.359.420199.034.538.30011.439.581شیخصله

9.199.541392.528.744.90929.495.185كرمانشاه

وزنواردات

تن31/000

ارزشواردات

مهمتریناقالموارداتی

53میلیون
دالر

بیشترینواردات
)وزنی(

بازارچهشوشمی

تن11/000

بیشترینواردات
)ارزشدالری(

كرمانشاه

29میلیون
دالر

واردات
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در سـال 92 از گمـرکات اسـتان کرمانشـاه سـه میلیـون 
و 928 هـزار تـن کاال بـه ارزش 972 میلیـون دالر صـادر 
 شـده و در همیـن بـازه زمانی 13 هـزار تن کاال بـه ارزش

 27 میلیون دالر وارد شده است.

سال 92

1.گوجهفرنگی
2.خربزه
3.قارچ
4.كفش

5.لولهوشیلنگهایسخت

6.سیمانپورتلند
7.مركبات
8.لبنیات
9.پروفیل

10.صیفیجات

بازارچهپرویزخان
از این گمرک در حدود 32 کاال به عراق صادر شده است که بیشترین سهم را گوجه فرنگی به 
ارزش دو میلیون و 512 هزار و 36 دالر و وزن هفت میلیون و 848 هزار و 405 کیلوگرم داشته 

است و در رتبه های بعدی خربزه و قارچ قرار دارند.
بازارچهشوشمی

از این گمرک تنها بــه عراق صادرات داشــته ایم که پنج رتبه نخســت از نظــر ارزش به 
ترتیب کفــش با رویه نســجی- صفحه، ورق یــا تیغه یک الیــه چاپ نشــده از پلیمرهای 
اتیلــن- صفحه، ورق یــا تیغــه چندالیه از مواد پالســتیکی چاپ نشــده، ســایر کفش ها 
 با تخــت از کائوچو یــا پالســتیک و لولــه و شــیلنگ های ســخت از پلیمرهــای اتیلن

 است.
پرویزخان

این گمرک نزدیک 300 نوع کاال به عراق صادرات داشــته  است که سیمان پورتلند در رتبه 
نخست قرار دارد اما بین ده کاالی نخست صادراتی مرکبات، صیفی جات و لبنیات بیشترین 

تعداد را شامل می شود.

خسروی
بیشــترین ارزش صادراتی به عراق از این گمرک را سیمان پورتلند به مقدار 46 میلیون و 96 
هزار و 537 دالر داشته است و بعد از آن به ترتیب پروفیل، پیاز و موسیر در فهرست صادراتی 

قرار دارد. از این گمرک در حدود 94 کاال به عراق صادر شده است.
شیخصله

در این سال هشت کاال از این گمرک به عراق صادر شده است که بیشترین ارزش را کفش با 
رویه نسجی به مبلغ 148 هزار و 400 دالر داشته است.

كرمانشاه
از این گمرک به 29 کشور صادرات انجام شده است که صادرات حداکثری به مبلغ 555 
میلیون و 171 هزار و 498 دالر به مقصد عراق بوده است و مقاصد بعدی از نظر ارزش را 
می توان به ترتیب افغانستان و امارات نام برد. بیشترین کاالهای صادراتی به عراق شامل 
سیمان پورتلند، لوازم خانه داری و پاکیزگی، صفحه ها و ورقه های نازک پلیمرهای اتیلن و 

گوجه فرنگی بوده است.

ریزآمارهایصادراتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال92

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

23.618.070232.968.348.0569.331.512بازارچهپرویزخان

18.011.649558.564.598.64322.434.862بازارچهشوشمی

19.4001.122.270.69045.052پاوه

1.236.704.3607.169.186.653.512288.203.410پرویزخان

802.991.9782.302.376.713.86892.653.238خسروی

95.6925.484.996.508221.291شیخصله

1.847.387.64913.916.917.037.548559.508.373كرمانشاه

وزنصادرات

تن3/928/000

ارزشصادرات

مهمتریناقالمصادراتی

972میلیون
دالر

بیشترینصادرات
)وزنی(

كرمانشاه

تن1/847/000

بیشترینصادرات
)ارزشدالری(

كرمانشاه

559میلیون
دالر

صادرات

یک دهه تجارت
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1.آلیاژهایآلومینیومكارنشده
2.عینکآفتابیوقابعینک

3.مولدهایدارایموتورپیستونی
4.محصوالتسرامیکیساختمانی

بازارچهپرویزخان
از این گمرک تنها آلیاژهای آلومینیوم کار نشده از عراق وارد شده است.

بازارچهشوشمی
این گمرک تنها از عراق واردات داشته  است که میزان قابل توجه و حداکثری آن عینک آفتابی 

و قاب عینک را شامل می شده است.
شیخصله

تنها آلیاژهای آلومینیوم کار نشده از این گمرک واردشده است.
كرمانشاه

این گمرک از 16 کشور واردات داشته اســت که ترکیه و چین در صدر قرار دارند. بیشترین 
میزان واردات از ترکیه از نظر ارزشــی را مجموعه مولدهای دارای موتور پیستونی تراکمی - 
احتراقی در برمی گیرد؛ و بیشترین ارزش وارداتی از چین را محصوالت سرامیکی ساختمانی به 

مبلغ یک میلیون و 36 هزار و 401 دالر است.

ریزآمارهایوارداتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال92

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

8.600.280213.338.883.7128.542.539بازارچهپرویزخان

613549.179.15922.147بازارچهشوشمی

---پاوه

---پرویزخان

---خسروی

2.440.32062.239.081.0362.512.462شیخصله

2.512.462409.244.319.70916.358.885كرمانشاه

وزنواردات

تن13/000

ارزشواردات

مهمتریناقالموارداتی

27میلیون
دالر

بیشترینواردات
)وزنی(

پرویزخان

تن8/000

بیشترینواردات
)ارزشدالری(

كرمانشاه

16میلیون
دالر

واردات
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در سـال 93 از گمرکات اسـتان کرمانشـاه چهـار میلیون 
و 100 هـزار تـن کاال بـه ارزش یـك میلیـارد و 69 میلیون 
دالر صـادر شـده و در همین بـازه زمانی 41 هـزار تن کاال 

بـه ارزش 58 میلیون دالر وارد شـده اسـت.

سال 93

1.گوجهفرنگی
2.سیب

3.هندوانه
4.ربگوجهفرنگی

5.كفش

6.سیمانسفید
7.لوازمخانهداریوپاكیزگی

8.مجموعاقالمكشاورزیوخوراكی
9.اوره

10.گوسفندزنده

بازارچهپرویزخان
از این گمرک تنها به عراق صادرات داشته ایم و بیشترین میزان صادرات را اقالم خوراکی 

مانند گوجه فرنگی، سیب، نان، هندوانه، خیار، رب و... شامل می شود.
بازارچهشوشمی

از این بازارچه تنها به عراق صادرات داشته ایم که بیشترین میزان آن  از نظر ارزش کفش 
با رویه نسجی به مبلغ شش میلیون و 175 هزار و 459 دالر بوده است.

پرویزخان
از گمرک پرویز خان به چهار کشور عراق، افغانســتان، ازبکستان و گرجستان صادرات 
انجام شده است که حداکثر ارزش صادرات به عراق با مبلغ 471 میلیون و 726 هزار و 
696 دالر بوده و از این گمرک در حدود 300 کاال صادر شده است که از نظر ارزش به 
ترتیب سیمان سفید، گوجه فرنگی، لوازم خانه داری و پاکیزگی و همچنین سیب به چشم 

می خورد.
خسروی

از این گمرک به دو کشور عراق و افغانســتان صادرات انجام شده است که 95 درصد 

ارزش صادراتی به کشور عراق بوده است. در میان کاالهای صادراتی به عراق، در رتبه 
نخست از نظر ارزش، سیمان ســفید قرار دارد اما در رتبه های بعدی و درمجموع اقالم 
کشاورزی و خوراکی میزان قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند و در حدود 62  نوع 

کاال به عراق صادر شده است.
كرمانشاه

از گمرک کرمانشاه به 37 کشور صادرات انجام شده اســت که در رتبه نخست عراق 
با ارزش صادراتی ســه میلیارد و 737 میلیون و 320 هــزار و 876 دالر قرار دارد و در 
رتبه های بعدی کویت، افغانستان و امارات دیده می شــوند. بیشترین مقادیر صادراتی 
از نظر ارزش به عراق لوازم خانه داری و پاکیزگی، سیمان ســفید، اوره و... بوده است؛ و 
صادرات به کویت که در جایگاه دوم قرار دارد تنها شامل صادرات گوسفند زنده به ارزش 

24 میلیون و 321 هزار و 961 دالر است.

ریزآمارهایصادراتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال93

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

82.326.3861.152.426.307.00343.276.182بازارچهپرویزخان

23.413.447389.025.637.74014.554.136بازارچهشوشمی

909.13913.419.247.598512.257پاوه

1.443.192.58712.566.952.010.296472.807.325پرویزخان

937.745.1533.233.761.212.378121.328.109خسروی

---شیخصله

1.613.399.16911.088.679.573.056416.744.988كرمانشاه

وزنصادرات

تن4/100/000

ارزشصادرات

مهمتریناقالمصادراتی

یكمیلیاردو
69میلیوندالر

بیشترینصادرات
)وزنی(

كرمانشاه

تن1/613/000

بیشترینصادرات
)ارزشدالری(

پرویزخان

472میلیون
دالر

صادرات

یک دهه تجارت
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1.آلیاژهایآلومینیومكارنشده
2.قراضهوضایعاتآلومینیوم

3.برنج
4.ماشینآالتودستگاههایتهیهلبنیات

بازارچهپرویزخان
از این گمرک تنها سه  نوع کاال وارد شده است که میزان حداکثری آن را آلیاژهای آلومینیوم 

کار نشده و قراضه و ضایعات آلومینیوم در برمی گیرد.
كرمانشاه

در این گمرک از 18 کشور واردات داشته ایم که واردات از هند به ارزش هشت میلیون و 462 
هزار و 261 دالر در رتبه اول قرار دارد و در رتبه های بعدی می توان به امارات به ارزش شش 
میلیون و 181 هزار و 147 دالر و چین به ارزش سه میلیون و 89 هزار و 383 دالر اشاره کرد. 
واردات از هند تنها شامل برنج است و در فهرست کاالهای وارداتی از امارات، ماشین آالت و 

دستگاه های تهیه لبنیات و برنج بیشترین میزان از ارزش واردات را به خود اختصاص داده اند.

ریزآمارهایوارداتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال93

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

28.926.430807.082.418.09230.721.376بازارچهپرویزخان

---بازارچهشوشمی

---پاوه

---پرویزخان

---خسروی

---شیخصله

12.201.643757.218.790.67128.230.066كرمانشاه

وزنواردات

تن41/000

ارزشواردات

مهمتریناقالموارداتی

58میلیون
دالر

بیشترینواردات
)وزنی(

پرویزخان

تن28/000

بیشترینواردات
)ارزشدالری(

پرویزخان

30میلیون
دالر

واردات
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در سـال 94 از گمـرکات اسـتان کرمانشـاه سـه میلیون و 
900 هـزار تـن کاال بـه ارزش یـك میلیـارد و 111 میلیون 
دالر صـادر شـده و در همین بـازه زمانی 48 هـزار تن کاال 

بـه ارزش 52 میلیون دالر وارد شـده اسـت.

سال 94

1.مركبات
2.صیفیجات

3.كفش
4.سیمانپورتلند

5.اقالمخوراكی
6.اوره

7.سیمانسفید
8.لوازمخانهداریوپاكیزگی

بازارچهپرویزخان
تنها کشــور مقصد صادراتی این گمرک،  عراق بوده است و بیشترین میزان صادرات از 
نظر ارزش دالری شامل مرکبات و صیفی جات مانند گوجه فرنگی، هندوانه، خربزه، پیاز و 

موسیر و....  می شود از این گمرک در حدود 88 نوع کاال صادرات داشته ایم.
بازارچهشوشمی

از این گمرک در حدود 78 نوع از اقالم صادر شــده اســت که قابل توجه ترین کاالی 
صادراتی کفش با رویه نسجی به ارزش دو میلیارد و 904 هزار و 750 دالر بوده است.

پرویزخان
بیشــتر صادرات این گمرک به عراق و ایتالیا انجام شده که بیشترین مقدار صادرات از 
عراق به میزان 509 میلیون و 757 هزار و 865 دالر بوده است و این میزان بیشتر شامل 

مواد خوراکی چون سیب زمینی، گوجه فرنگی، ماست، سیب و ... بوده است.
خسروی

بیشترین مقدار صادرات این گمرک از نظر ارزش در رتبه یک، سیمان پورتلند بوده است 
اما درمجموع اقالم خوراکی مانند پیاز، موســیر، هندوانه و سیب زمینی بیشترین ارزش 

را شامل شده اند.
كرمانشاه

از این گمرک به 38 کشور صادرات انجام شده است که از نظر ارزش در رتبه نخست، 
عراق با ارزش 363 میلیون و 647 هزار و 569 دالر قرارگرفته و بعد از آن کشورهایی 
چون کویت و قطر قرار دارند. از نظر ارزشی به ترتیب اوره، سیمان سفید و لوازم خانه داری 

و پاکیزگی در فهرست کاالهای صادراتی به عراق قرار گرفته اند.

ریزآمارهایصادراتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال94

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

23.122.300-59.129.277بازارچهپرویزخان

6.829.398-12.898.300بازارچهشوشمی

---پاوه

1.082.324.44015.266.570.720.318514.934.505پرویزخان

1.001.255.4433.850.786.665.326129.826.375خسروی

---شیخصله

1.765.828.81312.925.895.614.416437.238.942كرمانشاه

وزنصادرات

تن3/900/000

ارزشصادرات

مهمتریناقالمصادراتی

یكمیلیاردو
111میلیوندالر

بیشترینصادرات
)وزنی(

كرمانشاه

تن1/765/000

بیشترینصادرات
)ارزشدالری(

پرویزخان

514میلیون
دالر

صادرات

یک دهه تجارت
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1.آلیاژهایآلومینیومكارنشده
2.ورقیاتیغهچندالیهازموادپالستیکی

3.بیلمکانیکی
4.برنج

5.قندوشکرتصفیهشده

بازارچهپرویزخان
تنها کاالی وارداتی آلیاژهای آلومینیوم کار نشده از عراق بوده است.

بازارچهشوشمی
مبلغ ناچیزی از صفحه، ورق یا تیغه چندالیه ا ز مواد پالســتیکی چاپ نشده از عراق واردات 

داشته ایم.
پرویزخان

بیشترین مقدار واردات از عراق شامل بیل مکانیکی بوده است.
كرمانشاه

از 11 کشور واردات انجام شده که از نظر ارزش دالری هند در رتبه نخست قرار دارد و بعد از 
آن اسامی کشورهایی چون امارات، پاکستان و ترکیه به چشم می خورد. بیشترین میزان کاالی 

وارداتی از هند، برنج، قند و شکر تصفیه شده است.

ریزآمارهایوارداتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال94

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

20.595.868-21.439.990بازارچهپرویزخان

4.200-2.100بازارچهشوشمی

---پاوه

245.000-83.305پرویزخان

---خسروی

---شیخصله

26.593.245929.602.533.17931.542.493كرمانشاه

وزنواردات

تن48/000

ارزشواردات

مهمتریناقالموارداتی

52میلیون
دالر

بیشترینواردات
)وزنی(

پرویزخان

تن26/000

بیشترینواردات
)ارزشدالری(

كرمانشاه

31میلیون
دالر

واردات
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در سـال 95 از گمرکات اسـتان کرمانشـاه سـه میلیون و 
490 هـزار تن کاال بـه ارزش 924 میلیون دالر صادر شـده 
و در همیـن بـازه زمانـی 16 هـزار تـن کاال بـه ارزش 27 

میلیون دالر وارد شـده اسـت.

سال 95

1.گوجهفرنگی
2.سیبزمینی

3.هندوانه
4.پیازوموسیر

5.اوره

پرویزخان
به ترتیب ارزش صادرات این گمرک به عراق مبلغ 321 میلیون و 306 هزار و 524 دالر 
و ایتالیا به مبلغ پنج میلیون و 70 دالر بوده و بیشــترین ارزش صادرات را گوجه فرنگی 

داشته است.
خسروی

بیشترین میزان و ارزش صادرات را سیب زمینی، هندوانه، پیاز و موسیر شامل شده است.
كرمانشاه

از این کمرگ به 40 کشور صادرات انجام شده است که بیشترین میزان متعلق به عراق با 
ارزش 474 میلیون و 983 هزار و 408 دالر بوده و بعد از آن می توان از عمان و افغانستان 

و ترکیه نام برد. بیشترین ارزش صادراتی به عراق اوره را شامل می شود.

ریزآمارهایصادراتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال95

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

---بازارچهپرویزخان

---بازارچهشوشمی

---پاوه

326.960.800-1.303.836.222پرویزخان

35.250.563-315.611.238خسروی

---شیخصله

561.829.569-1.871.020.470كرمانشاه

وزنصادرات

تن3/490/000

ارزشصادرات

مهمتریناقالمصادراتی

924میلیون
دالر

بیشترینصادرات
)وزنی(

كرمانشاه

تن1/871/000

بیشترینصادرات
)ارزشدالری(

كرمانشاه

561میلیون
دالر

صادرات

یک دهه تجارت
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1.آلیاژهایآلومینیومكارنشده
2.انواعآنتیاكسیدانها

پرویزخان
بیشترین میزان و ارزش واردات از عراق آلیاژهای آلومینیوم کار نشده بوده است.

كرمانشاه
در گمرک کرمانشاه از 13 کشور واردات انجام شده است که به ترتیب چین، پاکستان، آلمان 
و ایتالیا بیشترین میزان ارزشی را شامل شــده و بیشترین میزان واردات انواع آنتی اکسیدان ها 

از چین بوده است.

ریزآمارهایوارداتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال95

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

---بازارچهپرویزخان

---بازارچهشوشمی

---پاوه

12.445.718-8.739.420پرویزخان

775-3.100خسروی

---شیخصله

15.534.000-7.302.027كرمانشاه

وزنواردات

تن16/000

ارزشواردات

مهمتریناقالموارداتی

27میلیون
دالر

بیشترینواردات
)وزنی(

پرویزخان

تن8/000

بیشترینواردات
)ارزشدالری(

كرمانشاه

15میلیون
دالر

واردات
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در سـال 96 از گمـرکات اسـتان کرمانشـاه دو میلیـون و 
646 هـزار تن کاال بـه ارزش 951 میلیون دالر صادر شـده 
و در همیـن بـازه زمانـی 20 هـزار تـن کاال بـه ارزش 39 

میلیون دالر وارد شـده اسـت.

سال 96

1.گوجهفرنگی
2.سیبزمینی

3.لوازمخانهداریوآشپزخانه
4.پروفیل
5.نورد

پرویزخان
به سه کشور عراق، افغانستان و ترکیه صادرات انجام شده که بیش از 95 درصد صادرات 
به ارزش 183 میلیون و 746 هزار و 497 دالر به عراق بوده است که بیشترین ارزش این 

کاالهای صادراتی را گوجه فرنگی و سیب زمینی تشکیل داده است.
خسروی

صادرات گوجه فرنگی و سیب زمینی بیشــترین میزان ارزشی صادرات از این گمرک را 
دربرگرفته است.
كرمانشاه

به 38 کشور صادرات انجام شده است که قابل توجه ترین آن عراق به مبلغ 67 میلیون و 
793 هزار و 107 دالر و بعد از آن افغانستان به مبلغ 202 میلیون و 70 هزار و 997 دالر 
بوده است. بیشــترین ارزش کاالهای صادراتی به عراق را لوازم خانه داری و آشپزخانه 

تشکیل می دهد. بیشترین ارزش صادراتی به افغانستان را پروفیل و نورد شامل می شود.

ریزآمارهایصادراتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال96

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

---بازارچهپرویزخان

---بازارچهشوشمی

---پاوه

475.118.6136.456.772.775.586185.259.911پرویزخان

160.502.3871.577.386.440.58146.437.401خسروی

---شیخصله

2.011.313.05224.674.384.657.475720.288.458كرمانشاه

وزنصادرات

تن2/646/000

ارزشصادرات

مهمتریناقالمصادراتی

951میلیون
دالر

بیشترینصادرات
)وزنی(

كرمانشاه

تن2/011/000

بیشترینصادرات
)ارزشدالری(

كرمانشاه

720میلیون
دالر

صادرات

یک دهه تجارت
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1.آلیاژهایآلومینیوم
2.قطعاتخودرووماشینهایكشاورزی

پرویزخان
عمده اقالم وارداتی آلیاژهای آلومینیوم از کشور عراق بوده است.

كرمانشاه
از این گمرک از 15 کشور واردات انجام شده اســت که به ترتیب ارزش واردات 
می توان از چین، آلمان و امارات نام برد که بیشترین میزان واردات از چین را قطعات 

خودرو و ماشین های کشاورزی شامل می شود.

ریزآمارهایوارداتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال96

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

---بازارچهپرویزخان

---بازارچهشوشمی

---پاوه

19.249.042-13.837.944پرویزخان

2.846-14.230خسروی

---شیخصله

19.883.126-6.831.973كرمانشاه

وزنواردات

تن20/000

ارزشواردات

مهمتریناقالموارداتی

39میلیون
دالر

بیشترینواردات
)وزنی(

پرویزخان

تن13/000

بیشترینواردات
)ارزشدالری(

كرمانشاه

19میلیون
دالر

واردات
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در سـال 97 از گمرکات اسـتان کرمانشـاه هفـت میلیون 
و 697 هـزار تن کاال بـه ارزش دو میلیـارد و 555 میلیون 
دالر صـادر شـده و در همین بـازه زمانی 14 هـزار تن کاال 

بـه ارزش 33 میلیون دالر وارد شـده اسـت.

سال 97

1.گوجهفرنگی
2.هندوانه
3.خربزه

4.گازمایع
5.سیبزمینی

6.لوازمخانهداریوپاكیزگی

پرویزخان
از این گمرک به عراق، ترکیه و فدراســیون روسیه صادرات انجام شــده که حداکثر میزان 
صادرات به ارزش 124 میلیون و 590 هزار و 892 به عراق بوده اســت و بیشــترین میزان 

صادرات از نظر ارزش را گوجه فرنگی و دیگر خوراکی ها مانند هندوانه و خربزه در برمی گیرد.
خسروی

به چهار کشــور عراق، قطر، امــارات و ایتالیا صادرات انجام شــده که بیشــترین میزان و 
قابل توجه ترین آن به عراق و بالغ بر مبلغ یک میلیارد و 33 میلیون و 774 هزار و 993 دالر بوده 
است و بیشــترین ارزش صادراتی به عراق را گاز مایع و بعد از آن گوجه فرنگی و سیب زمینی 

در برمی گیرد.
كرمانشاه

از این گمرک به 33 کشور صادرات انجام شده که بیشترین میزان ارزشی این صادرات به عراق 
و به میزان 364 میلیون و 821 هزار و 157 دالر بوده است و بعد از آن افغانستان و ترکیه در 
رتبه های بعدی قرار دارند. بیشــترین ارزش صادراتی به عراق را کاالهای لوازم خانه داری و 

پاکیزگی شامل می شود.

ریزآمارهایصادراتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال97

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

---بازارچهپرویزخان

---بازارچهشوشمی

---پاوه

1.459.893.03143.020.179.933.606620.443.131پرویزخان

3.989.006.21344.511.170.976.5431.033.874.961خسروی

---شیخصله

2.248.659.22951.974.261.735.271901.286.655كرمانشاه

وزنصادرات

تن7/697/000

ارزشصادرات

مهمتریناقالمصادراتی

دومیلیاردو
555میلیوندالر

بیشترینصادرات
)وزنی(

خسروی

تن3/989/000

بیشترینصادرات
)ارزشدالری(

خسروی

یكمیلیاردو
33میلیوندالر

صادرات

یک دهه تجارت
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1.آلیاژهایآلومینیوم
2.اجزاوقطعاتخودرو

3.ماشینآالتكشاورزی
4.راكتورهایشیمیایی

پرویزخان
تنها واردات این گمرک از عراق بوده اســت و قابل توجه ترین میــزان آن واردات آلیاژهای 

آلومینیوم است.
كرمانشاه

از 9 کشور واردات انجام شــده که چین با میزان 41 میلیون و 114 هزار و 952 دالر بیشترین 
ارزش را به خود اختصاص داده و بعد از آن ایتالیا و ترکیه. بیشترین میزان واردات از چین اجزا 
و قطعات خودرو و ماشین آالت کشــاورزی بوده است و حداکثر ارزش وارداتی از ایتالیا شامل 

راکتورهای شیمیایی می شود.

ریزآمارهایوارداتیازكمرگاتكرمانشاهدرسال97

ارزشدالریارزشریالیوزن)كیلوگرم(

---بازارچهپرویزخان

---بازارچهشوشمی

---پاوه

9.953.676379.462.350.2999.071.427پرویزخان

---خسروی

---شیخصله

4.509.5851.031.219.018.57724.664.715كرمانشاه

وزنواردات

تن14/000

ارزشواردات

مهمتریناقالموارداتی

33میلیون
دالر

بیشترینواردات
)وزنی(

پرویزخان

تن9/000

بیشترینواردات
)ارزشدالری(

كرمانشاه

14میلیون
دالر

واردات
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مدیریت حیات
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تصویـر بندبـازی کـه در ارتفاع پانـزده یا بیسـت متری از سـطح زمین از 
جان خود مایه گذاشـته، ریسـك کـرده، روی  بندی  باریك راه مـی رود و تنها 

بـا یك چـوب بلند تعـادل خود را حفـظ می کنـد، مهیج ترین صحنـه ای بود که 
سـا ل های دور می توانسـتیم یکشنبه شـب ها از دریچـه برنامه دیدنی های شـبکه 
دوم سـیما ببینیـم. تصویـری کـه هیچ گمـان نمی بردیـم روزی خـود در میانه اش 
قـرار گیریـم. آری؛ امـروزه نه تنهـا اشـخاص و افـراد کـه سـازمان ها و نهادهـای 
مختلـف هـم به مثـل »هر کـه بامش بیـش، برفـش بیشـتر« در تعامـل و تقابل با 
ریسـك های پرتعـداد و متعـددی قـرار دارنـد که تهدیـدی همواره برای شـان 
ریسك های شـان  کـه  آن هـا  سـازمان ها،  همـه  بیـن  از  می شـود.  تلقـی 

گل درشـت تر از بقیـه بـه چشـم می آیـد، فعـاالن اقتصادی هسـتند... 
تنهـا ابزار موجـود هم برای به سـالمت گـذر کـردن از همواره های 

کاری و ادامـه حیـات، همـان ابزار تعادلی اسـت کـه بندباز با 
آن زندگـی و جان خـود را مدیریت می کـرد؛ این ابزار 

تعـادل را مدیریت ریسـك عنـوان داده اند.

مدیریت حیات
پروند ه ؛ریسک



48

مصنوعـات ریزودرشـت کنار هـم اما هرکـدام با عقبـه ای مجزا 
و پرزحمـت در کانتینرهـا جـای می گیرنـد و کانتینرهـا هـم 
به سـان قطعات یـك جورچیـن، عرصه کشـتی پهن پیکـر را پر 
می کننـد تا راهـی بازارهـای جهانی شـوند و شـاید مایـه رونق 
تولیـد در اتریش یا چاشـنی غـذا شـود در ژاپن؛ اما سوارشـدن 
آغـاز  و  نیسـت  کار  پایـان  قاره پیمـا  کشـتی های  ایـن  بـه 
دغدغه هـای صادرکننده اسـت. ایـن دغدغه، ریسـك صادرات 
نام دارد کـه برای کنتـرل آن را مدیریـت می کننـد و در میانه راه 
ایـن مدیریـت، صنـدوق ضمانت صـادرات همـراه تجار اسـت.

مخاطره

گروهریسكپذیر
کشورهای دنیا از نظر ریسک پذیری به هفت 
گروه تقسیم می شوند؛ هرچقدر از کشورهای 
گروه یک به سمت گروه هفت حرکت کنیم 
ریسک کشورها و طبعا ریسک صادرات بیشتر 
می شود

7

ریسكهایصادرات

ی
جار
کت
س
ری

ی
اس
سی
ك
س
ری

ریسكتجاریچیست؟

شامل ورشکستی خریدار و عدم پرداخت پول و بدحسابی 
او می شود

ریسكسیاسیچیست؟

• جنگ
• تیره وتار شدن روابط دو کشور

• اعمال سیاست های اقتصادی كه موجب مســدود شدن مطالبات 
صادركنندگان شود

• اعمال سیاست های مربوط به محدودیت های ارزی در كشور خریدار
• سلب مالكیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال خریدار

ریسكبازارهای
صادراتیایران

1234567

كمترین ریسك
سنگاپور، تایوان

بیشترین ریسك 
عربستان، امارات، 

مالزی، چین

بیشترین ریسك 
 كاستاریكا، هند،

 فیل یپین، اروگوئه

بیشترین ریسك 
تركیه، آفریقای 
جنوبی، روسیه، 

كرواسی

بیشترین ریسك 
ویتنام، تونس،

 برزیل

بیشترین ریسك 
آرژانتین، گرجستان، 

نیجریه، تركمنستان

بیشترین ریسك 
ونزوئال، سوریه، 

عراق، افغانستان، 
تاجیكستان

مدیریت حیات
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هـزاریورو
 سقف اعتباری صندوق ضمانت صادرات 
برای بیمه صادرات

200/000

شاخصهای
اعتبارسنجی
صادركننده

1

2

3

4

دانش و تجربه مدیران 
شرکت ها

 وضعیت مالی

 سابقه فعالیت صادراتی

 عملكرد و سوابق متقاضی 
نزد  صندوق ضمانت و سایر 

موسسات مالی و اعتباری

مدیریتریسكچهمیكند؟

 تعیین رتبه، سقف پوشش و 
سیاست پوشش در قبال کشورها

 اعتبارسنجی بانک ها و
 نهادهای دولتی خارجی

  ارزیابی و کنترل ریسک
 پرتفوی محصوالت

 توسعه تعامالت بین المللی

 ارزیابی، دیده بانی و تهیه 
گزارش های ریسک
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و  صادرات  ریسك  درباره  ابتدا   
ضمانت  صندوق  در  خدمات تان 

صادرات بفرمایید.
و  صادرکنندگان  روی  پیش  ریسک های 
از  اعم  آن ها  محصوالت  اعتباری  فروش 
ریسک های  از  عبارت اند  خدمات  و  کاال 
یا  کاال  وجه  پرداخت  عدم  مانند  تجاری 

خدمت ارائه شده در سررسید مقرر، ناتوانی 
مالی خریدار خارجی به دلیل ورشكستگی 
و خودداری از پذیرش کاال و خدمت صادر 
شده و ریسک های سیاسی مثل جنگ و 
ارزی در کشور  و  وارداتی  محدودیت های 
دیگر  و  از خریدار  مالكیت  خریدار، سلب 
و  صادرکننده  اراده  از  خارج  که  عواملی 

خریدار خارجی است.
ضمانت نامه های اعتباری صندوق ضمانت 
اعتباری  کلی  گروه  دو  در  ایران  صادرات 
)ارزی و ریالی( و اعتباری تولیدی )ارزی 
مالی  تامین  به  کمک  به منظور  ریالی(  و 
سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان 
صادرکننده(  تولیدکنندگان  و  )بازرگانان 

گفت وگو با مدیر صدور ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات ایران

تحریم های بانکی ریسك صادرات را افزایش می دهد
در بـازار امـروز اغلـب شـرکت ها حتی با داشـتن موقعیتـی پایـدار در بـازار داخلی، بـاز هم به جهانی شـدن 
اهمیـت می دهنـد. اگـر شـرکت تولیـدی بخواهد خـود را به همـان بـازاری که در آن مشـغول فعالیت اسـت 
محـدود کنـد این اجـازه و آزادی عمل را به مشـتریانش داده اسـت تا به سـایر رقیبان او روی  آورنـد. در عمل؛ 
ایـن شـرکت با پرهیـز از خطرهای صـادرات، بقای خـود را در بـازار داخلی به خطـر انداخته اسـت. حضور در 
بـازار داخلـی بـه ظاهـر کم ریسـك تر و ایمن تر از پیوسـتن به بـازار جهانی اسـت اما امـروزه صـادرات موفق 

یکـی از شـاخص های مهم در توسـعه اقتصادی محسـوب می شـود.
صنـدوق ضمانـت صـادرات ایران بـا هدف کاهش ریسـك صـادرات و کمك به توسـعه اقتصادی کشـور، تجار 
و صادرکننـدگان را بـا ارائـه خدمـات، تا حـدی در مقابـل ریسـك های صادراتی محافظـت می کنـد. در ادامه 
گفت وگـوی ما بـا لیال محمدخانـی مدیر صـدور ضمانت نامه های صنـدوق ضمانت صـادرات ایـران را در همین 

می خوانید. زمینـه 

مدیریت حیات
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مناسب  وثیقه  به عنوان  و  طراحی 
درخواستی بانک ها یا تولیدکننده هایی که 
به ترتیب تسهیالت و مواد اولیه مورد نیاز 
صادرکننده را در اختیارش قرار می دهند، 

عمل می کند.
پول  شورای   1391 سال  مصوبه  حسب 
صادر  اعتباری  ضمانت نامه های  اعتبار،  و 
صادرات  ضمانت  صندوق  توسط  شده 
سیستم  قابل قبول  وثایق  جمله  از  ایران، 
صادراتی  تسهیالت  اعطای  برای  بانكی 
بوده و در صورت ارائه ضمانت نامه صندوق، 
و  درصد   2 تا  ریالی  تسهیالت  سود  نرخ 
 تسهیالت ارزی تا یک درصد قابل کاهش

 خواهد بود.

 آیا در سال های اخیر و به ویژه با به 
بازار  نوسان های  تحریم ها،  وجود 
صادراتی  ریسك های  و  صادرات 

بیشتر شده است؟
ناتوانی  اگرچه  است.  همین طور  بله 
تسهیالت  بازپرداخت  در  صادرکنندگان 
به موقع  ایفای  به عبارت دیگر  و  دریافتی 
تعهد می تواند ناشی از نداشتن برنامه ریزی 
در  تجاری  فعالیت های  انجام  در  مناسب 
اما  باشد،  خارجی  و  داخلی  بخش  هردو 
تجربه سنوات اخیر بیانگر تاثیرتحریم های 
سیستم  تحریم های  به ویژه  اعمال شده 
بانكی در نقل وانتقال وجوه کاال و خدمات 
ریسک  رفتن  باال  آن  به تبع  و  صادراتی 
فعالیت اعتباری صادرکنندگان و همچنین 
حجم خسارات وارده به صندوق است. نكته 
قابل توجه، حجم باالی صادرات غیرنفتی 
صندوق  این  پوشش  تحت  صادرات  و 
عراق،  مانند  پرریسک  کشورهای  به 

افغانستان و... است.

 معیــارهای تان بـــرای ضـمانت 
صادرکنندگان چیست؟

)اشخاص  صادرکنندگان  اعتبارسنجی 
همانند  صندوق  در  حقوقی(  و  حقیقی 
روش های ارزیابی اعتباری مورد عمل سایر 
موسسات مالی و اعتباری، مالک اعطا یا 
تعیین  و  )اعتبار(  تسهیالت  اعطای  عدم 
درخواستی  وثایق  نوع  و  اعتباری  سقف 
استفاده  مورد  اصلی  شاخص های  و  بوده 
و  شخصیت  شامل  اعتبارسنجی  در 
صالحیت عمومی متقاضی )دانش و تجربه 
مدیران شرکت ها(، وضعیت مالی )مبتنی 
و  شده  حسابرسی  مالی  صورت های  بر 
فعالیت  سابقه  مالیاتی(،  اظهارنامه های 
عملكرد  و  گمرکی(  )پروانه های  صادراتی 
سایر  و  صندوق  نزد  متقاضی  سوابق  و 
ایفای  )نحوه  اعتباری  و  مالی  موسسات 

تعهدات( است.
ذکر این نكته الزم است که چنانچه متقاضی 
در ابتدای فعالیت صادراتی قرار داشته باشد 
به این معنا که تاکنون تجربه انجام صادرات 
را نداشته باشد، صندوق با توجه به فلسفه 
حمایتی خود و البته با در نظر گرفتن رعایت 
کفایت سرمایه و مدیریت پرتفوی، خدمات 
حمایتی را نیز در بخش ضمانت نامه به ویژه 
سیستم  قابل ارائه  خدمات  با  مقایسه  در 

بانكی، ارائه می کند.

کردید  اشاره  صحبت های تان  در   
به  معموال  کشورمان  صادرکنندگان 
دارند.  صادرات  پرریسك  کشورهای 
این موضوع کار شما را با چالش مواجه 

نمی کند؟
پوشش  تحت  صادرات  عمده  بخش 
ایران مربوط به  صندوق ضمانت صادرات 

صدور کاال و خدمات فنی و مهندسی به 
ناشناخته  علت  به  و  پرریسک  کشورهای 
کشورها  این  در  خارجی  خریداران  بودن 
و نبود اطالعات کافی از وضعیت اعتباری 
سنتی  صادرات  است.  خارجی  خریداران 
به  فرش  و  زعفران  پسته،  مثل  کشور 
کشورها اروپایی و با ریسک پایین به دلیل 
شناخت کامل از خریدار خارجی یا داشتن 
یادشده،  در کشورهای  نمایندگی  و  دفتر 
بیمه ای  پوشش  دریافت  بدون  به طورکلی 
از صندوق انجام می شود که شاید این امر 
به نحوی امكان حمایت بیشتر صندوق از 
از  می کند.  فراهم  را  نوپا  صادرکنندگان 
جمله برنامه های سال جاری صندوق نیز 
به  صادرات  برای  خدمات  سطح   افزایش 

15 کشور همسایه است.

ریسك  تحمل  کشور   15 این  بین   
کم  مطالعات  اساس  بر  کشور  کدام 

است؟
بر اساس رتبه بندی انجام شده برای ریسک 
هریک از کشورها از جمله 15 کشور هدف 
فعلی جمهوری اسالمی ایران، تقریبا نیمی 
از کشورهای یادشده در گروه های پرریسک 
6 و 7 و مابقی در گروه های با ریسک متوسط 
اساس  بر  است  بدیهی  دارند.  قرار  کم  و 
هفت  به  کشورها  جهانی،  رتبه بندی های 
گروه تقسیم می شوند و هرچه گروه ریسک 
کشوری باال باشد به معنای احتمال قصور 
بروز  با  صندوق  بیشتر  مواجهه  و  بیشتر 
ما در  البته همكاران  بود،  خسارت خواهد 
مدیریت ریسک در کنار رتبه بندی جهانی، 
و  یادشده  الگوی  بومی سازی  به  نسبت 
از  اقتصادی و فارغ  با واقعیت های  منطبق 

نگاه های صرفا سیاسی اقدام کرده اند.

حجم اصلی 
صادرات 

غیرنفتی و 
صادرات تحت 

پوشش صندوق 
ضمانت صادرات 

به کشورهای 
پرریسک 

مانند عراق و 
افغانستان است
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ضمانت  صندوق  کلی  خدمات   
آن  در  شما  که  بخشی  و  صادرات 
فعالیت دارید یعنی صدور بیمه نامه در 

این سازمان چیست؟
به عنوان  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق 
فعالیت  صمت  وزارت  زیرمجموعه 
از  حمایت  سازمان،  این  هدف  و  می کند 

صادرات  به طورکلی  و  صادرکنندگان 
صندوق  این  در  است.  کشور  غیرنفتی 
انجام  مهم  فعالیت  دو  عام  به صورت 
از  پیش  مرحله  به  اول  فعالیت  می شود. 
انجام صادرات و دومین فعالیت به مرحله 
بعد از صادرات مربوط می شود. در بخش 
می شوند  صادر  ضمانت نامه هایی  اول 

برای  را  ایرانی  بانک های  مالی  تامین  که 
در بخش  تسهیل می کند.  صادرکنندگان 
که  می شوند  صادر  بیمه نامه هایی  دوم 
طرف  از  ایرانی  صادرکنندگان  مطالبات 
معامله خارجی را پوشش می دهد. به این 
معنا که همواره ممكن است صادرکنندگان 
این بیم و واهمه را داشته باشند که طرف 
آن ها  پول  پرداخت  در  خارجی  معامله 
قصور کند. این یكی از ریسک های بزرگ 
در صادرات است و صندوق ضمانت در این 

مرحله به کمک صادرکننده می آید.
 به صورت کلی ما با دو دسته ریسک در 
ریسک های  هستیم؛  مواجه  صادرات 
تجاری  ریسک های  سیاسی.  و  تجاری 
شامل ورشكستی خریدار و عدم پرداخت 
بر  عالوه  می شود.  او  بدحسابی  و  پول 
این ممكن است کاالیی به مقصد برسد و 
خریدار از قبول آن به هر دلیلی امتناع کند. 
ریسک های سیاسی هم شامل رخدادهایی 
مانند جنگ، تیره وتار شدن روابط دو کشور، 
موجب  که  اقتصادی  سیاست های  اعمال 
صادرکنندگان  مطالبات  شدن  مسدود 
به  مربوط  سیاست های  اعمال  شود، 
خریدار  کشور  در  ارزی  محدودیت های 
و سلب مالكیت از او بر اثر ملی شدن یا 
صادرکنندگان  می شود.  اموالش  مصادره 
همواره ممكن است با این ریسک ها مواجه 
شوند و بر اساس بیمه نامه ای که صندوق 
برای آن ها صادر می کند آن ها تحت پوشش 
ما هستند تا اگر هرکدام از این موارد رخ داد 
بتوانند خسارت دریافت کرده و به فعالیت 

اقتصادی خود ادامه دهند.

اعتبارسنجی  و   شناخت خریداران 
ریسك  کاهش  به  می تواند  آن ها 

صادرات کمك کند؟
صدور  از  پیش  است.  همین طور  قطعا 
از  و  بشناسیم  را  باید خریدار  ما  بیمه نامه 
چراکه  شویم.  مطلع  او  اعتباری   جایگاه 
ضامن  درواقع  صادرات  ضمانت  صندوق 
خریدار شده و به صادرکننده این اطمینان 
را می دهد که اگر خریدار وجهی پرداخت 
نكرد می تواند آن پول را از صندوق دریافت 
کند. پس ما باید حتما شخص حقیقی یا 
حقوقی را که ضامنش شده ایم را بشناسیم. 
برای این کار موسسات معتبر اعتبارسنجی 
بین المللی وجود دارند که ما با آن ها قرارداد 

مدیر صدور بیمه نامه کوتاه مدت صندوق ضمانت صادرات ایران:

عمده صادرات مان به 
کشورهای پرریسك است

از عواملـی کـه همواره موجبات نگرانـی صادرکننده را فراهم می آورد، وجود   ریسـك های سیاسـی و تجاری در 
رونـد صـادرات  اسـت، چراکه تحقق هر یـك از این   ریسـك ها موجب عدم وصـول وجه کاال و خدمـات صادره 
از سـوی آن ها می شـود. عـدم وصول  به موقع   مطالبـات از خریداران خارجـی در اغلب اوقـات صادرکننده را در 
تنگنـای مالی قـرار داده و   درنتیجه سـبب ناتوانی در ایفای  تعهـدات مالی او به اعتباردهنـدگان داخلی و گاهی  

 اوقات منجر به ورشکسـتگی می شـود... ؛ فعالیـت صندوق ضمانت صادرات، پوشـش همین نگرانی هاسـت.
بـا ابوالقاسـم عاشـری، مدیـر صـدور بیمه نامـه کوتاه مـدت صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران بـه گفت وگو 

بخوانید: نشسـتیم، 

مدیریت حیات
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مشخصات  و  نام  صادرکننده  وقتی  داریم. 
گزارش  گذاشت،  ما  اختیار  در  را  خریدار 
اعتباری آن ها را از این موسسات خریداری 
می کنیم.  تجزیه وتحلیل  به  شروع  و  کرده 
سابقه پرداخت ها، وضعیت و گردش مالی 
در سال های گذشته، حضور یا عدم حضور 
در دادگاه برای معامالت تجاری خود و ... 
مسائلی هستند که ما روی آن ها تمرکز کرده 
و خریدار را بر اساس الگوهای اعتبارسنجی 
که در صندوق ضمانت صادرات موجود است 
آنالیز می کنیم و درنهایت به رتبه ای رسیده 
و بر اساس آن سقف اعتباری برای پوشش 

بیمه ای تعیین می کنیم.

 سقف اعتباری کلی صندوق ضمانت 
صادرات چه مبلغی است؟

هزار   200 صندوق  این  اعتباری  سقف 
یورو است و ما بیش از این مبلغ را ضمانت 
نمی کنیم. البته وقتی بیمه نامه صادر می شود 
دارای بندها و شروطی است که اگر از طرف 
صادرکننده رعایت نشود ممكن است فرد یا 
شرکت در صورت ضرر و زیان به وجهی دست 
پیدا نكنند. درواقع تمام مسئولیتی که ما در 
قبال صادرکننده داریم منوط به اجرا شدن 
تعهدات بیمه نامه ای و بندهای قراردادهایی 
است که با خریداران امضا کرده اند. برای مثال 
ممكن است صادرکننده کاالیی را صادر کرده 
باشد که مشخصاتش )کمیت یا کیفیت( با 
آنچه در قرارداد نوشته شده مطابقت نداشته 
اتفاق  مناقشه  معامله  طرفین  بین  و  باشد 
خسارتی  اگر  حتی  صورت  این  در  بیفتد، 
حادث شده باشد صندوق مبلغی را پرداخت 
نخواهد کرد و طرفین باید اختالف خود را 
در مراجع حل اختالفی که در قراردادشان 

پیش بینی شده است حل کنند.

بر  توصیه ای  صادرکنندگان  برای   
اساس ریسك کشورها دارید؟

درجه ای  دارای  جهان  در  کشوری  هر 
نظر  از  دنیا  کشورهای  است.  ریسک  از 
تقسیم  گروه  هفت  به  ریسک پذیری 
می شوند. هرچقدر از کشورهای گروه یک 
به سمت گروه هفت حرکت کنیم ریسک 
بیشتر  صادرات  ریسک  طبعا  و  کشورها 
را  کشوری  صادرکننده  وقتی  می شود. 
ما  برای صادرات کاالیش معرفی می کند 
ابتدا به این نكته توجه می کنیم آن کشور 
در کدام رتبه بندی از ریسک قرار می گیرد. 

برای مثال ترکیه در تقسیم بندی جهانی 
در گروه ریسک 4، روسیه در گروه ریسک 
3 و امارات متحده عربی در گروه ریسک 
2 قرار دارند. وقتی بیمه نامه صادر می شود 
از صادرکنندگان حق بیمه دریافت می شود 
و هرچقدر درجه ریسک یک کشور باالتر 
بیمه ای که هیئت وزیران  مبلغ حق  باشد 
باالتر  کرده اند  مشخص  صندوق  برای 
می رود. البته بین کشورهایی که به آن ها 
افغانستان مستثنا  و  داریم عراق  صادرات 
هستند و حق بیمه ای جداگانه و بر اساس 

نرخ ترجیحی دارند.

اتفاق های  چه  اخیر  سال های  در   
سیاسی ای رخ داده که ریسك صادرات 

را باالتر یا پایین تر آورده باشد؟
ریسک  دلیل  مهم ترین  ناآرامی  و  جنگ 
سیاسی در صادرات است. البته در برخی 
موارد ممكن است روابط سیاسی مخدوش 
شود و این موضوع بر صادرات سایه اندازد. 
برای مثال روابط ایران با کشورهای حاشیه 
خلیج فارس نوساناتی داشته یا قطع شده 
است. در چنین مواردی به دلیل نبود روابط 
دیپلماتیک، ریسک صادرات باال می رود یا 
جنگ های  می شود.  متوقف  کال  صادرات 
خارجی و داخلی نیز در برخی از کشورهای 
این  که  دارد  یا  داشته  وجود  همسایه 
موضوع نیز بر افزایش ریسک صادرات تاثیر 

می گذارد.

ریسك  بر  تاثیری  چه  تحریم ها   
صادرات داشته است؟

در شرایط فعلی صادرکنندگان نمی توانند 
به راحتی پول خود را دریافت کنند و دچار 
مشكل می شوند. حتی مجبور می شوند از 
طریق صرافی ها یا طرق دیگر به پول برسند 
را  سود  و  برده  باال  را  کار  هزینه های  که 
کاهش می دهد. از سوی دیگر صادرات کاال 
نیز مشكل شده و صادرکننده ناچار می شود 
ثالث  و شرکت های  واسطه ها  به  توسل  با 
کارهای صادراتی خود را انجام دهد که باز 

هم هزینه صادرات را افزایش می دهد.

بر  کشورها  بهترین  ریسك  تحمل   
اساس مطالعات ریسك صادرات کدام 

است؟
کشورهای  همسایه،  کشور   15 بین  در 

حاشیه خلیج فارس و به ویژه کشور امارات 
به  ما  صادرات  بیشتر  که  عربی  متحده 
سایر کشورها نیز از طریق این کشور انجام 
هستند.  ریسک  کمترین  دارای  می شود 
صادرات  ریسک  رتبه بندی  در  امارات 
کشورهای  بین  از  دارد.  قرار   2 رتبه  در 
گروه  در  چین  کشور  نیز  همسایه  غیر 
ریسک 2 و هند در گروه ریسک 3 از جمله 
با  که  هستند  کشورهایی  کم ریسک ترین 
آن ها مبادله تجاری داریم. کشورهای عراق 
و افغانستان هم پرریسک تریِن این کشورها 
هستند و در گروه ریسک 7 قرار می گیرند 
نرخ های  بیمه های شان  حق  برای  اما 
از  بسیاری  و  شده  مشخص  ترجیحی 
صادرکنندگان کاال و خدمات توجه ویژه ای 
به این دو کشور همسایه دارند. بخشی از 
صادرات مان نیز به ترکیه و روسیه است که 
این کشورها نیز به ترتیب در گروه ریسک 3 

و 4 قرار می گیرند.

استان  صادرات  آمار  باالترین   
که  است  عراق  کشور  به  کرمانشاه 
ریسك باالیی دارد. آیا راهکاری برای 
کاهش ریسك صادرات به این کشور 

وجود دارد؟
بهترین  خارجی  خریدار  از  اعتبارسنجی 
راه برای کاهش ریسک است اما متاسفانه 
این عملكرد در مورد کشور عراق با توجه 
برحسب  بیشتر  عراقی  تجار  این که  به 
سخت  می کنند  کار  خود  شخصی  اعتبار 
است. به این دلیل ما معموال با شرکت ها 
مالی  اطالعات  بتوانیم  نداریم که  سروکار 
و  دهیم  قرار  مبنا  را  آن ها  حساب های  و 
چون  اما  می کند؛  دشوار  را  کارمان  این 
استان های  این کشور همسایه ما است و 
بیشترین  کرمانشاه  مانند  غربی مان 
صادرات را به این کشور دارند، راهكارهایی 
را در نظر گرفته ایم تا تجار کمترین آسیب 
را ببینند. اول این که حق بیمه این کشور 
را به جای گروه 7 در گروه ریسک 2 در نظر 
گرفته ایم؛ یعنی حق بیمه این کشور با حق 
بیمه کشور امارات که در گروه ریسک 2 
قرار دارد تقریبا یكسان است. عالوه بر این 
در اعتبارسنجی مان برای عراق و افغانستان 
الگوی ویژه ای را در نظر گرفتیم تا صادرات 
به این کشورها سهل تر باشد و کمكی باشد 

به توسعه و رونق تجارت بین دو کشور.

صندوق ضمانت 
صادرات 

ایران به عنوان 
زیرمجموعه 

وزارت صمت 
فعالیت می کند 

و هدف این 
سازمان، حمایت 

از صادرکننده  
و به طورکلی 

صادرات غیرنفتی 
کشور است

صندوق ضمانت 
صادرات درواقع 

ضامن خریدار 
شده و به 

صادرکننده 
این اطمینان را 
می دهد که اگر 
خریدار وجهی 
پرداخت نکرد 

می تواند آن پول 
را از صندوق 

دریافت کند
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از  بسیاری  ایران  کسب وکار  دنیای  در 
به  دست  یا  که  هستند  تولیدکنندگان 
یا میزان صادرات شان  صادرات نمی زنند 
تولیدی شان  ظرفیت  و  توان  با  متناسب 
از  بیش  صادرات  می شود  گفته  نیست. 
آن که بخواهد به سود صادرکننده باشد، 
اقتصاددانان  دارد.  مزیت  کشور  برای 
فرصت های  موجب  را  صادرات  افزایش 
جدید شغلی، رونق و رشد اقتصادی، ایجاد 
درآمد مالیاتی و بهبود تراز پرداخت های 
افزایش  از  می توان  می دانند.  خارجی 
فایده  مهم ترین  به عنوان  نقدینگی 

صادرات برای شخص صادرکننده نام برد.
درآمد  افزایش  به  می تواند  صادرات 
حاصل از فروش کمک کرده؛ در بازارهای 

فروش شرکت تولیدی تنوع ایجاد کرده؛ 
در  تقاضا  کاهش  از  ناشی  آسیب های 
داده؛ چرخه عمر  را کاهش  بازار داخلی 
محصوالت را طوالنی کرده؛ ظرفیت های 
خالی تولید را به کار گرفته، هزینه های 
تولید را کاهش داده و درنهایت قیمت ها 

را پایین  آورد.
را  ارتباطات  دایره  می تواند  صادرات 
آوردن  وجود  به  با  و  کرده  گسترده تر 
از  بهتری  و  پایدارتر  درک  رقابتی،  بازار 
آن ها  فرهنگ های  و  جهانی  بازارهای 
از  را  پا  شرکتی  هنگامی که  کند.  ایجاد 
می گذارد  فراتر  خود  جغرافیای  محدوده 
کسب  خود  برای  بیشتری  دستاوردهای 
برای یک  خواهد کرد. صادرات می تواند 

شرکت تولیدی صادرکننده کسب منابع 
را  تولیدات  و  متنوع تر خدمات  و  بیشتر 
به همراه داشته باشد؛ حتی ممكن است 
و  ارزان تر  بازارها  سایر  در  خدمات  آن 
آسان تر از بازارهای داخلی ارائه شود؛ اما 
انواع  با  توام  همواره  بین المللی  تجارت 
مختلفی از ریسک های سیاسی و تجاری 
است که فعالیت های صادراتی شرکت ها 
خواهند  مواجه  جدی  مخاطراتی  با  را 
ساخت. به عنوان نمونه بحران اقتصادی و 
مالی جهانی در سال 2008، فعالیت های 
تجاری بسیاری از شرکت های دنیا را تحت 
ورشكستگی  موجبات  و  داده  قرار  تاثیر 
به  منجر  امر،  این  آورد.  فراهم  را  آن ها 
آگاه سازی موسسات مالی و هدایت آن ها 
به سمت بازنگری الگوهای ارزیابی ریسک 
و توجه بیشتر به رویكرد مدیریت ریسک 
سازمان  ریسک  مدیریت  شد.  صادرات 
طی  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق 
سال های اخیر، مدل های ارزیابی ریسک 
کشورها، خریداران خارجی، بانک ها و ... را 

مدیریت ریسک صندوق ضمانت صادرات ایران

همراه امن

مدیریت حیات
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بر مبنای آخرین دستاوردهای علمی ارتقا 
بخشیده و ماحصل آن را به صورت رتبه، 
سقف اعتبار و سیاست پوشش در اختیار 

صادرکنندگان ایرانی قرار می دهد.
 Exim bank در عین حال با توجه  به الگوی
که در برخی کشورها به موفقیت های بیشتری 
منجر شده است، ناهماهنگی نسبی بین صندوق 
ضمانت و شبكه بانكی در ایران مشهود است. 
بر همین اساس است که پیشنهاد ادغام بانک 
صادرات  ضمانت  صندوق  و  صادرات  توسعه 
می شود.  مطرح  کارشناسان  برخی  سوی  از 
بین  در  جدی  منتقدانی  البته  که  پیشنهادی 
فعالیت های  اهم  دارد.  نیز  صادرکنندگان 

مدیریت ریسک عبارت اند از:

و  پوشش  سقف  رتبه،  تعیین   
قبال  در  صندوق  پوشش  سیاست 

کشورها
یكی از اقدام های مهم در مدیریت ریسک، 
ارزیابی ریسک کشورهای جهان با عنایت 
و  سیاسی  و  اقتصادی  شاخص های  به 
مدل های آماری طراحی شده در صندوق 
است. به این ترتیب، عالوه بر رتبه ریسک 
بازپرداخت  در  کشورها  توانایی  کشور، 
آن ها  خارجی  بدهی های  اصل وفرع 
بخش،  این  همچنین  می شود.  مشخص 
رصد منظم وضعیت اقتصادی و سیاسی 
کشورها و پیگیری مداوم تحوالت آن ها 
و نحوه عمل سایر موسسات بیمه اعتبار 
صادراتی دنیا در مورد کشورها را بر عهده 
نهایتا سیاست پوشش صندوق  و  داشته 
را با استفاده از شاخص هایی مانند میزان 
ایران،  اسالمی  جمهوری  با  تجارت  کل 
بین المللی پول،  سهم کشور در صندوق 
کل بدهی های خارجی، کل تجارت با دنیا 
و ... در قبال حدود 200 کشور پیشنهاد 

می کند.

نهادهای  و  بانك ها  اعتبارسنجی   
دولتی خارجی

بانک ها  اعتبار  سقف  و  رتبه  تعیین 
حساب  طرف  دولتی  نهادهای  و 
از  استفاده  با  ایرانی،  صادرکنندگان 
بر  و  صندوق  داخلی  آماری  مدل های 
مبنای اطالعات کمی و کیفی اخذ شده 
از منابع اطالعاتی معتبر، از جمله وظایف 
می رود  شمار  به  ریسک  بخش  مهم 

نیاز  و  درخواست  اساس  بر  صندوق  که 
صادرکنندگان ایرانی، فهرست بانک های 
دوره  و  سقف  همراه  به  خود  موردقبول 
اعتبار هریک از آن ها را در مناطق مختلف 

جهان ارائه می کند.

تهیه  و  دیده بانی  ارزیابی،   
گزارش های ریسك بخش های مختلف 

اقتصادی و ریسك های منطقه ای
بخش مدیریت ریسک برمبنای اطالعات 
مرتبط  نهادهای  سایر  توسط  ارائه شده 
داخلی و خارجی، به صورت دوره ای، اقدام 
به تهیه گزارش ریسک کشورها، ماهنامه 
تحلیلی  گزارش های  کشوری،  ریسک 
چشم انداز  و  مختلف  صنایع  حوزه  در 
اقتصادی ایران و جهان می کند که نقش 
بسزایی در تصمیم گیری های اعتباری ایفا 

می کنند.

پرتفوی  ریسك  کنترل  و  ارزیابی   
محصوالت صندوق

توجه  صادراتی  اعتبار  موسسات  امروزه، 
پرتفوی  مدیریت  موضوع  به  ویژه ای 
نشان می دهند و به منظور ارتقای کارایی 
متعادل  توزیع  نیز  و  آن  اثربخشی  و 
محصوالت  سبد  در  موجود  ریسک های 

را  و روش های جدیدی  خود، سیستم ها 
مدیریت  به طورکلی،  می گیرند.  به کار 
بهتر  درک  برای  مهمی  ابزار  پرتفوی، 
متعادل سازی  و  ریسک  موجود  وضعیت 
است  آماری  از مدل های  استفاده  با  آن، 
که منجر به سیاست گذاری درمورد توزیع 
ریسک می شود. ازاین رو محاسبه تعهدات 
موزون شده با ریسک، احتمال قصور، زیان 
حاصل از نكول و ارزش در معرض نكول 
تدوین  به منظور  صندوق،  پرتفوی  برای 
جمله  از  پوشش،  بهینه  سبد  معیارهای 
مهم ترین وظایف مدیریت پرتفوی است 
که با توجه به محدودیت سرمایه صندوق، 

بر میزان اهمیت آن افزوده می شود.

 فعالیت های بین المللی
فعالیت های بین المللی صندوق از دو جنبه 
حائز اهمیت است: اول آنكه این تعامالت 
بین المللی می تواند منجر به ارائه خدمات 
ارتباط  طریق  از  صادرکنندگان  به  بهتر 
نهادها  خارجی،  بانک های  اتحادیه ها،  با 
سوی  از  و  شده  خارجی  شرکت های  و 
دیگر، دسترسی به روزآمدترین اطالعات 
تخصصی در حوزه ریسک و بیمه اعتبار 
صادراتی به واسطه این ارتباطات، تضمین 

می شود.
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24 گام برای یك کسب وکار
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رشـد و توسعه کسـب وکارهای نوپا سهم بسـزایی در پیشـرفت اقتصادی یك کشـور دارد. البته کسب وکارهای 
بسـیاری هسـتند کـه متاسـفانه در مرحله ایـده باقی می ماننـد یا حتی پـس از ایجاد شـدن به دلیـل موانع و 
مشـکالت درون شـرکتی یا فضای کسـب وکار نامسـاعد از ادامه کار باز می مانند و از دور رقابت خارج می شـوند. 
اگر شـما مدیـر یك کسـب وکار نوپا هسـتید باید بدانیـد که کسـب وکارهای زیـادی حتی اسـتارت آپ هایی با 
ایده ای مشـابه شـما وجـود دارند که برای پیشـرفت خـود تالش بسـیاری می کنند.رشـد یك کسـب وکار نوپا 
از ایـده تـا بلوغ شـامل پنج مرحله اساسـی اسـت؛ مراحل دانه و توسـعه، ایجاد کسـب وکار نوپا )اسـتارت آپ(، 
رشـد و اسـتقرار، گسـترش و درنهایـت بلـوغ. کسـب وکارهای بسـیاری هسـتند کـه در همـان مرحلـه دوم، 
شکسـت می خورنـد. بی شـك علت اصلی پیروزی یا شکسـت یك کسـب وکار بـه اسـتراتژی های مدیریتی آن 
برمی گـردد. اغلـب اسـتارت آپ ها به دلیـل نداشـتن دانش مدیریـت کافی شکسـت می خورنـد. مدیریت یك 
کسـب وکار بـرای موفقیت بایـد به حیطه های مختلـف مربوط بـه کار خود از جمله فـروش، بازاریابـی، مدیریت 

دانـش، تبلیغـات، مدیریـت اعضای مجموعه مسـلط باشـد تـا بتوانـد بـا برنامه ریزی هـای کوتاه مدت 
و بلندمـدت اسـتراتژیك و  همچنیـن تامین و جذب سـرمایه الزم کسـب وکار خـود را در 

مسـیر پیشـرفت قرار دهـد. برای داشـتن کسـب وکار نوپای موفق بایـد ابتدا 
مسـیر را مشـخص کرده، برنامه ریزی داشـته و آینده نگر بود. در 

ایـن مطلب به صـورت خالصه 24 گام بـرای موفقیت 
در کسـب وکارهای نوپا تشـریح شـده 

است.

چگونه به یك کسب وکار نوپای موفق برسیم؟

صفر تا 100 در 24 قدم

گـام

1

گـام

2

 انتخاب بازار واحد
شش یا دوازده بازار را انتخاب کنید و یكی را دنبال کنید. باید بازار واحدی برای دنبال کردن انتخاب 
شود. سپس به بخش بندی ادامه داده تا زمانی که به تعریف مناسب و همگنی از فرصت بازار دست 
پیدا کنیم که از سه مولفه  تعیین کننده بازار یعنی مشتریان درون بازار، دست یابی به مشتریان متنوع 
و تبلیغات دهان به دهان برخوردار باشد. فراموش نكنید کنجكاوی، کسب اطالعات و رسم آمار و 

نمودار در این مرحله به شما کمک خواهد کرد.

شناخت بازارهای بالقوه
در گام نخست باید طیف گسترده مشتریان و بازارهای بالقوه کسب وکار مورد نظرتان را بشناسید، 
فهرست خود را به شش تا دوازده بازار محدود کنید و درباره آن ها تحقیقات اولیه را به عمل آورید.

فرایند تقسیم بندی بازار فرصت های بالقوه گوناگون را شناسایی می کند. هنگامی که فرصت بازارهای 
بالقوه را تهیه کردید تحلیل مستقیم مبتنی بر تحقیقات بازار بر تعداد محدودی از بخش های بازار به 

شما کمک خواهد کرد که کدام بازارها برای ایده یا فناوری انتخاب شده بهتر است. هدف این پژوهش 
فراهم کردن راهكاری کامل نیست بلكه به منظور نشان دادن طیف وسیعی از فرصت های بازار است تا 
وقتی درباره کانون تمرکز کسب وکار فكر می کنید آن ها را نیز مد نظر قرار دهید. تحقیقات اولیه بازار 
که شامل گفت وگوی مستقیم با مشتریان و مشاهده کار آن هاست تاکنون بهترین راه برای شناسایی 

فرصت های بازار بوده است.
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کسب وکار

گـام

3

گـام

4

گـام

5

گـام

6

ترسیم نمودار مشتریان
نموداری از کاربران )مشتریان( نهایی ترسیم کنید. به یاد داشته باشید تحلیل از مشترِی هدف 
هیچ وقت به صورت کامل حاصل نمی شود، اما پروفایل کاربر نهایی، می تواند شما را در مسیری صحیح 
به سمت گام های آتی قرار دهد. این تازه شروع کار است اما کارتان را با تمرکز صحیح آغاز کرده اید 
)مشتری هدفی که به خوبی تعریف شده است( این گام یكی از گام های حیاتی در جست وجوی 
اختصاصی بودن و جزئی نگری است و با هدف ملموس و واقعی کردن مشتری انجام می شود و یكی از 
بخش های مهم فرایندی است که کمک می کند تا درک صحیحی از این موضوع به دست آورید و باید 
شرکت تان را حول نیازهای مشتری بنا کنید نه بر مبنای توانمندی ها و عالیق شخصی. در این گام 
باید مدام از خود بپرسید »چرا مشتری باید از محصول یا خدمات ما استفاده کند؟« و برای آن جوابی 

مشخص و منطقی در ذهن داشته باشید.

 تمرکز روی مشتری
یک کاربر نهایی از مشتریان بالقوه انتخاب کنید. خواسته های این کاربرنما را مشخص کنید و او را 
به اعضای شرکت معرفی کنید تا مرجعی مناسب در دسترس همه باشد. تمرکز باید روی مشتری 
باشد و یكی از مهم ترین بخش ها دانستن اولویت های مشتری برای خرید است. هرچه نیازها، رفتارها 
و انگیزه های کاربرنمای خود را بهتر بشناسید در ساخت محصول جدید و سرمایه گذاری موفق تر 

خواهید بود.

 بازار دست تان بیاید
باید از ویژگی های جمعیت شناختِی پروفایل نهایی کاربر استفاده کرده تا اندازه بازار به اصطالح 
به  رسیدن  صورت  در  که  ساالنه ای  درآمد  میزان  یعنی  دسترس  در  بازار  کل  بیاید.  دست تان 
صددرصدی به آن دست پیدا خواهیم کرد. این معیار فقط برای بازار اولیه کاربرد دارد. تحلیل پایین 
به باال )سرشماری بازار( به شما این امكان را می دهد که نشان دهید چه تعداد مشتری بالقوه را در 
تحقیقات اولیه شناسایی و به بازار گسترده تری برون یابی کرده اید. این موضوع می تواند تصویری 
دقیق تر از بازار نشان دهد. در تكمیل این نوع تحلیل، تحلیل باال به پایین )گزارش های تحلیلی دقیق 
و تمرکز بر داده ها( وجود دارد که در آن با گزارش های تحلیل بازار و برون یابی کردن بدون تعامل 
مستقیم سروکار داریم. غالبا در تحلیل باال به پایین بسیاری از ظرافت ها از قلم می افتد، بنابراین برای 

تكمیل تحلیل به هر دو مورد نیاز است.

 بازنمایی کلی
در این گام باید مفصل برای کاربرنما شرح دهید چگونه محصول تان را پیدا کند و چرا باید برای آن 
پول بپردازد. ایجاد بازنمایی کلی و بصری از چرخه حیات محصول تان به شما امكان می دهد که 
ببینید محصول چقدر با زنجیره ارزش مشتری تناسب دارد و چه موانعی ممكن است بر سر راه تان 

باشد.
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گـام

7

گـام

8

گـام

9

گـام

10

تبیین بصری
بازنمودی تصویری از محصول تان ایجاد کنید. در مثل می گوییم »شنیدن کی بود مانند دیدن؟« 
پس بر مزایای حاصل از ویژگی های محصول تان و نه ویژگی های صرف آن تمرکز کنید. طرح بندی و 
تبیین بصری محصول به تیم و مشتریان شما این امكان را می دهد که به درک مشترکی از محصول و 
مزایای حاصل از آن برای مشتری برسید. ارائه بروشوری حاوی ویژگی ها، کارکرد و مزایای محصول 
به مشتری سبب مشخص تر شدن محصول پیشنهادی می شود و به خوبی تصاویری را که از محصول 

تهیه کرده اید کامل می کند.

سنجش خواسته مشتری
دست کم 10 مشتری بالقوه را که با پروفایل کاربر نهایی شما منطبق هستند شناسایی کنید و برای 
سنجش تشابه آن ها با کارنمای اولیه و تمایل شان به خرید محصول با آن ها ارتباط برقرار کنید. 
شناسایی و مصاحبه با آن ها سبب می شود از درستِی توصیف کاربرنما و سایر فرضیه های تان برای 
مجموعه ای از مشتریان مطمئن شوید. در این مرحله اعتمادبه نفس خوبی در شما شكل خواهد 

گرفت.

تشریح مزایای محصول
در این گام تعیین می کنید چگونه مزایای محصول تان به ارزش هایی تبدیل می شوند که مشتریان 
تولید  به  اقدام  انیمیشن،  یک  پخش  پی  در  که  شرکت هایی  مثال  برای  هستند.  آن  خواهان 
اسباب بازی های آن می کنند از قبل به میزان مشتری، ارائه زمان مناسب برای عرضه کاال و چگونگی 
عرضه آن به خریداران عمده فكر می کنند و مزایای حاصل از فروش را برای مشتریان کلی خود کامال 
توضیح می دهند. نمودار بصری یک صفحه ای بهترین انتخاب است؛ زیرا مشتری می تواند به راحتی 

گزاره  ارزش کمی سازی شده را ببیند و آن را برای اعتباربخشی به دیگران نشان دهد.

آغاز تمرکز روی محصول
تشریح کنید چرا کسب وکارتان می تواند محصولی بهتر از کسب وکارهای دیگر به مشتریان عرضه 
کند. در گام های قبل تمرکز روی مشتری بوده است اما حاال وقت آن است که روی شایسته محوری 
کسب وکارتان متمرکز شده و از آن محافظت کنید. بااین حال هنگامی که متوجه شدید مشتریان تان 
برای چه مواردی ارزش بیشتری قائل هستند و شما در انجام چه کاری بهترید می توانید این 
شایستگی ها را تغییر دهید. تعریف شایستگی محوری ساده نیست و حتی ممكن است انتزاعی به نظر 

برسد اما درواقع یكی از گام های ضروری برای به حداکثر رساندن ارزش کسب وکار جدیدتان است.
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رفتن در وضعیت رقابت
خود را در وضعیت رقابتی قرار دهید. موقعیت رقابتی وضعیتی است که شایستگی محوری تان را به 
چیزی تبدیل می کند که برای مشتریان ارزش واقعی بیافریند. تعریف موقعیت رقابتی راهی سریع 
برای سنجش اعتبار خدمات یا محصول تان بر مبنای اولویت های اصلی کاربرنما در برابر رقبای تان 

است.

فرایند جذب مشتری دست به جیب
که  را  مانعی  یا  قانون  بودجه،  هرگونه  و  کرده  مشخص  را  دست به جیب  مشتری  فرایند جذب 
توانایی های تان در فروش محصول را محدود کند شناسایی کنید. همچنین میزان بودجه خریدار 
را بسنجید. به یاد داشته باشید برخی اوقات چرخه فروش بسیار طوالنی است و امكان دارد مقررات 

پیش بینی نشده ای سر راه باشد. موانع را بشناسید تا نزد مشتری بی اعتبار نشوید.

آشنایی با افراد موثر بر تصمیم خرید
با افراد موثر بر تصمیم خرید آشنا شوید. مشتری هدف ما، یک گروه تصمیم گیر دارد که متشكل از 
چند نفر است. درک این گروه و تبیین صریح نقش و عالقه هرکدام برای شما نقش حیاتی دارد. برای 
مثال اگر خانواده ای تصمیم به خرید دستگاه تسویه آب داشته باشند به صورت جمعی برای این کار 
تصمیم گیری خواهند کرد و شما باید گروه هدف و تصمیم گیرنده نهایی در هر گروه را بشناسید. در 
فرایند خرید باید دو دسته از افراد را شناسایی کنید: افرادی که تصمیم به خرید دارند و آن هایی که 
در این تصمیم تاثیرگذارند. در فرایند خرید دستگاه تسویه آب معموال پدر خانواده خریدار است اما 

تصمیم گیرنده مادر خانواده یا فرزندان جوان هستند.

محاسبه کل بازار
بررسی کنید کدام یک از بازارهای پس آیند را بعد از تسلط روی بازار خط مقدم توسعه خواهید داد. 
بازی بولینگ را در نظر بگیرید. در حرکت اول چند گوی خواهند افتاد اما حرکت های بعدی نیز در 
برنده یا بازنده شدن تان موثر خواهند بود. پس محاسبه کل بازار در دسترس و گسترده تر باید نوعی 
سنجش اعتبار سریع باشد که نشان دهد بازار بزرگ تری وجود دارد و همچنین باید به سرمایه گذاران 
و اعضای گروه اطمینان دهد که کسب وکارتان هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت ظرفیت های 

خوبی دارد.
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 تغییر مدل کسب وکار
مدل های موجود در صنایع گوناگون را امتحان کنید تا ارزش هایی که محصول تان برای مشتری به ارمغان 
می آورد را جذب کنید. مدلی را انتخاب کنید که از مدل کسب وکار رقبای تان تا حدی دور باشد. به یاد 
داشته باشید رقبای تان به سادگی نمی توانند مدل کسب وکار خود را تغییر دهند اما شما در ابتدای راه 
هستید و می توانید مدلی را انتخاب کنید که کامال از رقبای تان متمایز شوید. در این مرحله بر فرایند 
انتخاب مدل کسب وکار در سودآوری، بسیار بیشتر از تصمیمات  اثر  قیمت گذاری تمرکز نكنید زیرا 
قیمت گذاری شماست. شرکت آمریكایی »امی اِستریت« از مدل کسب وکار نوآورانه ای برای جذب ارز 
از طریق دانلود موسیقی بر مبنای تقاضا استفاده کرد. نخستین دانلودها رایگان بودند اما همین طور که 
تعداد دانلودها افزایش پیدا می کرد، شرکت هزینه ای را که مشتری باید پرداخت کند باالتر می برد. »امی 
استریت« را شرکت آمازون در سال 2010 خرید و رقم این معامله اعالم نشد. دلیل جذابیت »امی استریت« 

برای آمازون قیمت گذاری متغیر این شرکت و طرح های انگیزشی آن بود.

محاسبه ارزش مادام العمر مشتری
ارزش مادام العمر مشتری جذب شده را محاسبه کنید. در این گام بخشی از درآمدتان را بر مبنای 
هزینه ای که برای تان خواهد داشت کسر می کنید تا از این طریق بتوانید در گذر زمان، مبلغ کسر 
شده را به سرمایه گذاران بدهید. هنگام محاسبه مادام العمر مشتری جذب شده، باید واقع گرا باشیم 
نه خوش بین. همچنین باید محرک های اثرگذار در ارزش مادام العمر مشتری را بشناسید تا بتوانید به 
سمت افزایش آن ها گام بردارید. ارزش مادام العمر مشتری جذب شده به هزینه جذب مشتری باید 

نسبت سه به یک )نسبت های بیشتر( را هدف گیری کنید.

 بهبود در قیمت گذاری
برای قیمت گذاری چارچوب انتخاب کنید. بهبود در قیمت گذاری می تواند اثربخشی بسیاری در سود داشته 
باشد اما صبور باشید تا بازارتان بالغ شود و اطالعات کافی در دست داشته باشید. قیمت گذاری تان را بر مبنای 
ارزشی که مشتری از محصول تان به دست می آورد تعیین کنید نه هزینه هایی که متحمل شده اید. »کینوآ« 
شرکتی کانادایی رباتیكی پشتیبان به نام »جاکو« را به فروش می رساند. این بازوی رباتیک برای افراد معلول و 
ویلچرنشین طراحی شده بود. هنگامی که »کینوآ« وارد بازار هلند شد، اعضای شرکت متوجه شدند مشتریان 
در صورت خرید این محصول می توانند تا مبلغ 28 هزار یوروی آن را از بیمه دریافت کنند. اگر محصول باالتر از 
این مبلغ قیمت گذاری می کردند سبب می شد مشتریان مبلغ اضافه را از جیب شان بگذارند که بروز حساسیت 
بر فرایند فروش را در پی داشت. با توجه به این که محصول »کینوآ« ارزش پیشنهادی قدرتمندی را در اختیار 
داشت که می توانست قیمت های باالتر را هم توجیه کند، اما این کار را نكرد و محصول را به همان قیمت 28 هزار 
یورو به فروش رساند. این کار سبب شد طول چرخه فروش و هزینه جذب مشتری برای این شرکت به شكل 
چشمگیری کاهش یابد. درنتیجه »کینوآ«  به سرعت فروش خود را افزایش داد و سهم بازاری را به دست آورد که 

در صورت تعیین قیمت باالتر، هرگز نمی توانست به آن دست پیدا کند.

ترسیم استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
برای محصول تان استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ترسیم کنید. شرکت فناوری »الرک« 
)تولید ساعت های هشداردهنده بدون صدا( در ترسیم فرایند فروش خود به این نتیجه رسید که 
باید درباره نحوه عملكرد این ساعت خاص آموزش دهد. آن ها طرح هایی کوتاه، بلند و میان مدت 
برای این کار برنامه ریزی کردند. در طرح کوتاه مدت آن ها کارشان را با فروش یک به یک محصول به 
مشتریان بالقوه آغاز کردند و روز فارغ التحصیلی میزی را در دانشگاه قرار دادند تا توضیحات شان را به 
دانشجویان ارائه کنند. بسیاری از محصوالت اولیه این شرکت به دوستان و خانواده فروخته شد. در 
طرح میان مدت، این شرکت محصول خود را در فروشگاه آپل قرار داد و با این فروشگاه قرارداد بست. 
این استراتژی سبب شد محصول »الرک« به سرعت اعتبار بسیاری کسب کرده و فروشش باال رود، 
اما این کار موجب می شد بخش زیادی از سود واگذار شود و درنهایت در طرح بلندمدت مدیر شرکت 
انتظار دارد 40 درصد سفارش هایش از طریق وب سایت و 50 درصد از کانال خرده فروشی و 10 درصد 
از سایر کانال ها باشد. حاال محصول شناخته  شده و برندسازی شكل گرفته و دیگر نیازی به وابستگی 

به یک وب سایت یا فروشگاه وجود ندارد.
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محاسبه هزینه جذب مشتری
بر اساس فرایند فروش تان مشخص کنید که جذب مشتری در کوتاه، میان و بلندمدت چقدر هزینه 
دارد. تا این گام مراحل مهمی را پشت سر گذاشته اید که تعیین کنید آیا امور مالی کسب وکارتان 
به خوبی عمل می کند یا نه؟ این تحلیل به شما کمک می کند به جذب مشتری بیشتر پرداخته و سعی 

در کم کردن هزینه های جذب داشته باشید.

آزمودن فرضیه های کلیدی
به جای تحلیل های ذهنی و جلسات بارش فكری بدون نتایج آماری از آزمایش های عملی، فرضیات 
کلیدی شناخته شده را بیازمایید. با انجام آزمون های تجربی به سرعت با کارامدی به سمت کاهش 

ریسک شرکت نوپای تان حرکت خواهید کرد.

شناسایی فرضیه های کلیدی
فرضیات کلیدی را شناسایی کنید. مشخص کنید کدام یک از فرضیاتی که پیش از شروع کسب وکار 
داشته اید آزموده شده و کدام یک نه. نگران چگونگی طراحی این آزمایش ها نباشید. روی تفكیک 
تمام فرضیات کلیدی تان تمرکز کنید زیرا اگر به دلیل ترس از دشواری یک فرض آن را حذف کنید 

احتماال یكی از عوامل بالقوه مهم در سالمت کسب وکارتان را نادیده گرفته اید.

مشخص کردن محدودیت ها و موانع
اکنون حس خوبی در مورد محصول یا خدمات مان داریم، اما باید محدودیت ها و موانع را نیز مشخص 
کنیم. حال از این مرز فراتر رفته و حداقل محصول قابل پذیرشی را که مشتری برای آن پول پرداخت 
خواهد کرد معرفی می کنیم، اما همچنان کارکرد محصول را در ساده ترین حالت ممكن نگه می داریم 
تا بتوانیم ریسک ها را نیز کاهش دهیم. مشتری دست به جیب، می تواند از این محصول برای آغاز 
حلقه بازخورد استفاده کند تا به این ترتیب به شما کمک کند در دوره های بعدی نسخه های بهتری 
از محصول را تولید کنید. این نوع آزمون در تولید پوشاک و محصوالت آرایشی و بهداشتی کاربرد 

فراوانی دارد.
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سنجش میزان مقبولیت محصول
میزان مقبولیت محصول تان را در میان مشتریان بسنجید. شاید از نظر یک شیمی دان بهترین 
محصول یا خوراک را تولید کرده باشید و از نظر صحت و فرمول بهترین باشد اما آنچه مهم است 
مقبولیت بین مردم است. معیارهایی را به وجود آورید تا نشان دهد حداقل محصول قابل پذیرش تان 
چقدر تبلیغات شفاهی بین مشتریان ایجاد خواهد کرد. در این مرحله نیاز به خوش بینی ندارید و فقط 
باید بر داده های واقعی متكی شده و ادامه کار را منطبق با آن پیگیری کیند. شما کار را آغاز کرده و به 

بازار رسیده اید، حاال باید تالش کنید در بازار با کسب رضایت و اعتماد بقا داشته باشید.

زمان توسعه است
به توسعه فكر کنید. اکنون زمان آن رسیده است که کل بازار در دسترس تان را بازبینی کنید و طرح 
محصول تان را به گونه ای توسعه دهید که به جزیره ای تبدیل نشود که به هیچ جا راه ندارد. شرکت 
»سنس آبل« پس از آنكه در صنعت کفش و اسباب بازی به نوعی استاندارد غیررسمی تبدیل شد برای 
حرکت به سمت بازارهای دیگر مانند جواهرات، پویانمایی، محصوالت الكترونیكی و ... برنامه ریزی 
کرد. عامل بقای شرکت بسته به افق باز دید مدیرانش داشت و این شرکت با تنوع در محصوالت و 
گسترش و توسعه خود به کارخانه ای موفق تبدیل شد. شما نباید تنها در بازار خط مقدم بمانید بلكه 

باید از این بازار به عنوان گام نخست در کسب وکارتان بهره ببرید.
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   کلید اول: اینترنت اشیاء
درحالی که بیش از 80 درصد از علوم 
جهان امروز به فناوری اطالعات وابسته 
این  به کارگیری  با  باید  نیز  ما  است، 
و  آموزش فضاهای مجازی  با  راهبرد، 
الكترونیكی به افراد در تمام سطوح، از 
این ظرفیت استفاده کرده و به سمت 
برویم.  پیش  کارها  کردن  سیستمی 
امروزه توسعه اقتصادی به روش سنتی 
وجود  به  تكنولوژی  و  نیست  مقدور 
آمده در اشیاء از انسان ها جلو زده  است، 
با این تكنولوژی، اشیاء با یكدیگر حرف 

می زنند و ارتباط برقرار می کنند.

عدم  مهم  مشكالت  از  یكی 
فناوری  یكپارچه  توسعه یافتگی 
در  آن  کاربردهای  و  اطالعات 
از  قبل  قوی  اعتقاد  فقدان   کشور، 
دلیل  همین  به  است؛  کار  شروع  
به صورت  بزرگ  سرمایه گذاری های 
و  شده  انجام  جزیره ای  و  پراکنده 
نتوانسته در یک مسیر متحد قرار گیرد. 
سرمایه گذاری های  به رغم  درنتیجه 
نداشته ایم.  چشمگیری  موفقیت  زیاد 
اشیاء  اینترنت  اکوسیستم  ماهیت  اما 
خودکار  به صورت  که  است  به گونه ای 
یک مجموعه یكپارچه است و نسبت 

مورد  این  در  اطالعات  فناوری  به 
تفاوت زیادی دارد. ازاین رو اکنون که 
دولت بحث اینترنت اشیاء را پذیرفته و 
برای آن در برنامه ششم توسعه کشور 
جایگاه ویژه ای را دیده است اگر بتواند 
به صورت یكپارچه از این فناوری نوین 
حمایت کرده و به  روش درستی آن را 
اجرایی اش  مسئولیت  و  کند  هدایت 
یقینا  بسپارد،  خصوصی  بخش  به  را 
سرمایه گذاری ها در این حوزه به هدر 
سایر  مانند  دولت  اگر  اما  نمی رود. 
فناوری  حوزه  در  خود  سیاست های 
اطالعات در گذشته عمل کند و نتواند 
تصمیم قاطعی بگیرد، این فناوری نیز 
هدر  به  را  ملی  سرمایه های  می تواند 
بدهد. الزم است بدانید اینترنت اشیاء 
و  فناوری  دنیای  در  جدید  مفهومی 
هر  برای  آن  در  که  است  ارتباطات 
اشیاء(  یا  حیوان  )انسان،  موجودی 
قابلیت ارسال داده از طریق شبكه های 

ارتباطی فراهم می  شود.

با  خوداشتغالی  دوم:  کلید     
بازاریابی الکترونیك

اشتغال  تولید  خودشان  باید  دانشگاه ها 
از  دانشجو  زیادی  تعداد  امروزه  کنند. 

توصیه های پروفسور علی اکبر جاللی به کسب وکارهای نوپا

پنج کلید
پروفسـور علی اکبـر جاللـی کـه فارغ التحصیل دکتـرای مهندسـی برق-کنترل دانشـگاه ویرجینیـای غربی 
ایاالت متحـده آمریـکا اسـت، عضویـت هیئت علمـی دانشـکده مهندسـی بـرق و پژوهش گری پژوهشـکده 
الکترونیـك دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران را برعهـده دارد. او بـرای اولین تالش هـا به منظور توسـعه و نفوذ 
شـبکه اینترنـت در کشـور به ویـژه در نقاط روسـتایی، به پدر فنـاوری اطالعات ایـران شـهرت دارد و صاحب 
نظریـه مـوج چهـارم در فضـای )عصر( مجـازی و از اسـتادان مشـهور و ماهـر در بیان علـوم رایانـه، فناوری 
اطالعـات، شـبکه و اینترنـت در جهان اسـت. در این مطلب پنج نکته کلیدی توصیه شـده از سـوی پروفسـور 

جاللـی بـرای کسـب وکارهای نوپـا را می خوانید.

کسب وکار
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اما  می شوند  فارغ التحصیل  دانشگاه ها 
عده انگشت شماری از آن ها مشغول به کار 
می شوند. علت این است که دانشجویان 
و  کارآفرینی  تجربیات  دانشگاه ها 
ندارند.  را  دانش بنیان  اشتغال زایی 
بازاریابی الكترونیكی یكی از این مشاغل 
دانش بنیان است که بیشتر با تفكر، بدعت، 
خالقیت و... سروکار دارد و سرمایه زیادی 
نیز احتیاج ندارد. الزم است دانشجویان با 
استفاده از فناوری و خالقیت برای خود 
شغل ایجاد کنند. امروزه برای ایجاد هر 
شغل بین 150 تا 450 میلیون تومان و 
برای ایجاد هر خوداشتغالی نیز بین 15 تا 
20 میلیون سرمایه نیاز است، اما با طرح 
و ایده بازاریابی الكترونیكی با سه میلیون 
تومان سرمایه، می توان یک شغل درآمد زا 

و پایدار ایجاد کرد.

   کلید سوم: باور به استفاده از 
فناوری  

هنوز باور به استفاده کاربردی و مناسب 
در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از 
ایجاد  من  آرزوی  ندارد.  وجود  کشور 
فارغ التحصیالن  همه  برای  اشتغال 
جویای کار در کشور و افزایش بازدهی 
دولتی  و  شرکت های بخش خصوصی 
نزدیک  بازدهی  با  آن ها  چراکه  است؛ 
به 30 درصد کار می کنند و این جوانان 
می توانند این بازدهی را افزایش داده 
و حقوق خود را از بهره وری بنگاه های 
کسب وکار به دست آورند )که از آن ها 

حمایت نشد و دلیل آن را نمی دانم(.

   کلید چهارم: تغییر در استراتژی
اگر به بعضی از کشورهای توسعه یافته 
و  مبنا  بر  را  خود  اقتصاد  اساس  که 
کاربردهای  و  اطالعات  فناوری  بستر 
متوجه  کنیم،  نگاه  داده اند  قرار  آن 
می شویم که فاصله ما هر روز در این 
این  است.  افزایش  حال  در  زمینه 
در  جهان  اقتصادی  مباحث  روزها 
مسیر توسعه فناوری های نوینی مانند 
حقیقت مجازی، اینترنت اشیاء، پرینتر 
سه بعدی، اتومبیل های خودران، آینده 
رایانش ابری و سایر پروژه هایی از این 
استراتژی  باید  بنابراین  است؛  نوع 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه 
را در کشور تغییر اساسی دهیم. نبود 

یک برنامه مشخص سبب شده است، 
کاربردهای  از  استفاده  در  همواره 
نگران  آن  توسعه  و  اطالعات  فناوری 
باشیم و این نگرانی و عدم تسلط سبب 
عقب ماندگی دائمی شده است. نمونه 
توسعه  در  می توان  به راحتی  را  آن 
شبكه های اجتماعی حس کرد؛ بدون 
تعارف بسیاری از نهادهای کشور نگران 
این پدیده هستند، از آن طرف واقعیتی 
که  است  این  آن هم  و  دارد  وجود 
نمی توان آن ها را تعطیل کرد، چراکه 
فراگیرتر  فناوری ها  این  به سرعت 
سبب  سردرگمی  این  شد!  خواهند 
تاخیر در استفاده کاربردی و مناسب 
این فناوری در کشور شده و بعضا  از 
محدودی  اقدام های  ارتباطات  وزارت 
منابع  و  فیزیكی  اندک  امكانات  با  را 
انسانی خود انجام می دهد، ولی جواب 
مناسبی از آن حاصل نمی شود.  دومین 
مسئله نبود یک استراتژی مناسب برای 
دستگاه های  ورود  و  همگانی  آموزش 
دولتی با روشی امن در این حوزه است. 
و  آموزش وپرورش  دانشگاه ها،  نقش 
سایر نهادهای آموزشی مشخص نیست 

مرتب  نوشتاری  و  ملی  رسانه های  و 
تذکر  فناوری  این  ضررهای  مورد  در 
داده اند، ازاین رو باید آموزش همگانی را 

باکیفیت برنامه ریزی کنیم.

   کلید پنجم: واقع گرایی به جای 
ذهن گرایی

توقع تولیدکنندگان از دولت زیاد است اما 
دولت نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای 
درصد   93 از  بیش  باشد.  تولیدکننده 
سه  خدمات،  بخش  در  جهان  مشاغل 
درصد مشاغل در بخش صنعت و چهار 
درصد نیز در بخش کشاورزی گنجانده 
شده است، در آمریكا نیز تنها 2 درصد 
مردم کشاورزی می کنند. مشكل کالن 
است.  دانش  مدیریت  حوزه  در  کشور، 
مدیریت باید از سیاست زدگی خارج شود 
و باید از ذهن گرایی به سمت واقع گرایی 
جدی  نیازهای  از  یكی  کنیم.  حرکت 
جامعه نیروی انسانی فكور است. نیروی 
انسانی ثروت ملی محسوب می شود و با 
مدیریت صحیح می توان راه پیشرفت و 
توسعه را پیمود و مشكالت را پشت سر 

گذاشت.

تکنولوژی به وجود آمده در اشیاء 
از انسان ها جلو زده  است؛ با این 
تکنولوژی، اشیاء با یکدیگر حرف 
می زنند و ارتباط برقرار می کنند

تکنولوژیاشیاء
ماهیت اکوسیستم اینترنت اشیاء 

به گونه ای است که به صورت خودکار 
یک مجموعه یکپارچه است و نسبت به 

فناوری اطالعات تفاوت زیادی دارد

ماهیتیکپارچه

با طرح و ایده بازاریابی الکترونیکی 
با سه میلیون تومان سرمایه، 

می توان یک شغل درآمد زا و پایدار 
ایجاد کرد

شغلپایدار
فاصله ما با کشورهای توسعه یافته که 
اساس اقتصاد خود را بر مبنای فناوری 
اطالعات قرار داده اند هر روز در حال 

افزایش است

فاصله

مشکل کالن کشور در حوزه مدیریت 
دانش است؛ مدیریت باید از 

سیاست زدگی خارج شود

مدیریتدانش
 نیروی انسانی ثروت ملی 
 محسوب می شود البته با 

مدیریت صحیح

ثروت
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سـرعت، دقـت و همچنیـن بی طرفـی نظام هـای آمـاری هـر 
کشـور، ارتبـاط مسـتقیم بـا توسـعه آن دارد؛ چراکـه اتخـاذ 
تصمیم های بهینه و با کمترین هزینه و بیشـترین دسـتاورد، متکی 
بـه اطالعاتی هسـتند که بخش مهمـی از آن، در منابـع آماری قابل 
جسـت وجو اسـت. به همین روسـت که آمـار از ارکان برنامه ریزی 
توسـعه در هر کشـور، اسـتان و حتی بنگاه اقتصادی به شـمار 

می آیـد. گزارش آمـاری پیـش  رو کـه برگرفته از سـالنامه 
آماری اسـتان کرمانشـاه اسـت، فارغ از هـر تحلیل و 

نقـد و نظـری، نگاهی گـذرا دارد بـه داده های 
آماری اسـتان در سـال 97.

بر مدار آمار
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%10.5

درصد
افزایش عملکرد درآمدهای عمومی استان نسبت 
به سال 96

%37.5

درصد
كاهش تعداد كارگاه های صنعتی 
استان نسبت به سال 96

%16.5

%30

درصد
كاهش تعداد شاغالن كارگاه های صنعتی استان 
نسبت به سال 96

%8.7

درصد
افزایش تعداد شاغالن معادن استان

%34

کارگاههای
صنعتی

معادن

بودجه
دولتی

درصد
كاهش بودجه دریافتی استان 
نسبت به سال 96

در سـال 1397 بودجـه دریافتی اسـتان شـش تریلیـون و 756 میلیـارد و 800 میلیون 
ریـال بـوده و نسـبت به سـال قبل 10.5 درصد کاهش داشـته اسـت. در سـال یادشـده 
عملكـرد درآمدهـای عمومی اسـتان هفـت تریلیـون و 64 میلیـارد و 106 میلیون ریال 
بوده اسـت که در مقایسـه با سـال قبل 37.5 درصد افزایش را نشـان می دهد. در سـال 
1397 عملكـرد اعتبـارات هزینه ای دسـتگاه های اجرایی اسـتان از محـل درآمد عمومی 
مبلغ چهار تریلیون و 346 میلیارد و 547 میلیون ریال بوده و در مقایسـه با سـال قبل 
18 درصـد افزایش داشـته اسـت. در همین سـال عملكـرد اعتبارات تملـک دارایی های 
سـرمایه ای دسـتگاه های اجرایی اسـتان از محل درآمـد عمومی بـا 24.3 درصد افزایش 

بـه مبلـغ نه تریلیـون و 182 هزار و 110 میلیارد ریال رسـیده اسـت.

تعـداد کارگاه هـای صنعتـی کـه حداقل 10 نفـر کارگر و کارمنـد دارند در سـال 1397 
بـا درصـد 16.5 کاهـش نسـبت به سـال قبل بـه 283 کارگاه رسـیده اسـت. همچنین 
تعـداد شـاغالن در ایـن کارگاه هـا 16 هـزار و 700 نفـر بوده و نسـبت به سـال قبل 8.7 

درصد کاهش داشـته اسـت.

در سـال 1397 جمـع تعـداد معـادن در حـال بهره برداری اسـتان 86 معدن بوده اسـت 
که نسـبت به سـال قبل 30.3 درصد افزایش داشـته اسـت. تعداد شـاغالن این معادن 
از 615 نفـر بـه 825 نفـر رسـیده اسـت کـه افزایـش 34.1 درصـدی را نشـان می دهد. 
بیشـترین تعـداد معـدن اسـتان اسـتخراج سـنگ آهک بـا تعـداد 33 معدن اسـت. 85 
معـدن اسـتان به شـكل اسـتخراج روبـاز هسـتند. ارزش تولید مـواد معدنی معـادن در 
حـال بهره بـرداری در سـال 1397 معـادل 412 هزار و 673 میلیون ریال بوده و نسـبت 
بـه سـال قبـل 13.5 درصد افزایش داشـته اسـت. معادن اسـتخراج سـنگ آهک با 172 
هـزار و 635 میلیـون ریـال بیشـترین ارزش افـزوده را بین معـادن در حـال بهره برداری 
اسـتان در سـال 1397 داشـته اند. بیشـترین سـرمایه گذاری معادن در حال بهره برداری 
مربـوط بـه ماشـین آالت، ابزار و وسـایل کار بادوام و تجهیـزات اداری با مبلـغ 49 هزار و 

32 میلیـون ریال بوده اسـت.

درصد
افزایش معادن در حال بهره برداری استان
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تولیدات
کشاورزی

خدمات
اجتماعی

خدمات
شهری

کرمانشـاه در سـال 1397، 11 ایسـتگاه فعـال آتش نشـانی بـا 123 آتش نشـان 
داشـته اسـت، در همیـن سـال یک هـزار و 735 مورد آتش سـوزی به ایسـتگاه های 
آتش نشـانی گـزارش شـده اسـت. در سـال 1396 تعـداد 85 فقـره آتش سـوزی در 
جنگل هـا و مراتع اسـتان به وقوع پیوسـته اسـت که نسـبت به سـال قبـل تغییری 
نداشـته اسـت. مجمـوع زبالـه حمـل شـده خانگـی مناطق هشـت گانه شـهرداری 
کرمانشـاه 219 هزار و 714 تن بوده و نسـبت به سـال گذشـته 7.7 درصد کاهش 
داشـته اسـت. در سـال 1397 تعداد تصادفات درون شـهری وسـایل نقلیه سـه هزار 
و 570 فقـره بـوده و در مقایسـه بـا سـال قبـل شـش درصـد افزایـش و تصادفـات 
برون شـهری چهـار هـزار و 549 فقـره بـا افزایـش 26.9 درصـدی به وقوع پیوسـته 

است.

در سـال 1396 وزن انـواع دام ذبح شـده در کشـتارگاه های اسـتان هفـت هـزار و 
222 هـزار تـن بـوده اسـت که نسـبت به سـال قبـل 10.8 درصد کاهش را نشـان 
می دهـد. در سـال زراعـی 96-95 از 836 هزار هكتار سـطح زیر کشـت محصوالت 
سـاالنه اسـتان، بیـش از 76 درصـد بـه کشـت دیـم و حـدود 23 درصد به کشـت 
آبـی اختصاص داشـته اسـت. در سـال 1396 مقدار 87 هـزار و 102 تـن انواع کود 
شـیمیایی توزیع شـده و در مقایسـه با سـال قبل تغییر محسوسـی نداشـته اسـت. 
در سـال زراعـی 96-95 متوسـط هزینـه گنـدم آبـی در یک هكتار جمعـا 52 هزار 
و 40 هـزار ریـال بـوده و نسـبت بـه سـال زراعـی قبـل 2.1 درصـد افزایش داشـته 
اسـت. در همیـن سـال جو دیـم با 328 هـزار و 431 هـزار ریال بیشـترین و گندم 
دیـم پاییـزه بـا 12 هزار و 148 هزار ریال کمترین متوسـط هزینـه محصول در یک 
هكتـار را داشـته اند. تعداد شـرکت های تعاونی کشـاورزی فعال تحت پوشـش اداره 
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اسـتان در پایان سـال 1396 به 852 شـرکت رسیده 

اسـت که نسـبت به سـال قبـل 2.7 درصد افزایش داشـته اسـت.

در سـال 1397 تعداد مراکز تحت پوشـش معاونت توان بخشـی اداره کل بهزیسـتی 
بـه 31 مرکز در سـطح اسـتان و تعـداد افراد خدمـت گیرنده بـا 0.1 درصد افزایش 
بـه یـک هـزار و 236 نفـر رسـیده اسـت. در همیـن سـال تعـداد 18 هـزار و 799 
نفـر در دوره هـای آموزشـی جمعیـت هالل احمـر اسـتان شـرکت کرده انـد کـه در 
مقایسـه بـا سـال قبـل 199.9 درصـد افزایش داشـته اسـت. در سـال 1397 تعداد 
افـراد تحـت پوشـش اداره کل تامیـن اجتماعـی اسـتان 773 هـزار و 201 نفر بوده 
و نسـبت بـه سـال قبـل 2.4 درصـد افزایـش داشـته اسـت. در همیـن سـال تعداد 
بیمه شـدگان اصلـی تحـت پوشـش اداره کل تامین اجتماعـی 249 هـزار و 790 و 
تعداد مسـتمری بگیران با 8.5 درصد افزایش به 68 هزار و 179 نفر رسـیده اسـت. 
در سـال 1397 تعـداد بیمه شـدگان اصلـی و تبعـی تحـت پوشـش اداره کل بیمـه 
سـالمت یک میلیـون و 67 هـزار و 523 نفـر بـوده اسـت کـه نسـبت به سـال قبل 

کاهـش 3.3 درصـدی را نشـان می دهد.

درصد
افزایش تصادفات درون شهری استان

%6

درصد
افزایش تصادفات برون شهری استان

%26.9

هزارریال
 بیشترین متوسط هزینه محصول
 در یك هکتار برای محصول جو دیم

هزارنفر
 تعداد افراد تحت پوشش اداره کل
 تامین اجتماعی استان

328.431

773

هزارریال
كمترین متوسط هزینه محصول در یك هکتار برای 
محصول گندم دیم پاییزه

12.148

هزارنفر
تعداد مستمری بگیران استان

68

کسب وکار
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خدمات
درمانی

فرهنگو
گردشگری

آموزش

در سـال 1397 تعـداد مراکـز بهداشـتی و درمانی اسـتان 134 مرکز بوده که نسـبت به 
سـال قبـل تغییری نداشـته اسـت. تعـداد داروخانه های اسـتان در همین سـال با رشـد 
4.7 درصـد بـه 268 داروخانه رسـیده اسـت؛ که از ایـن تعـداد 242 داروخانه خصوصی 
و مابقـی دولتـی هسـتند. از تعـداد 60 پایـگاه اورژانس پیش بیمارسـتانی سـال 1397 
اسـتان، 48.3 درصـد شـهری و 51.7 درصـد جـاده ای بوده انـد. تعـداد تخت هـای فعال 
بخش هـای بیمارسـتانی در سـال 1397 بـه دو هـزار و 995 تخـت رسـیده اسـت کـه 
در مقایسـه بـا سـال قبـل افزایـش 1.8 درصدی را نشـان می دهـد. از تعـداد 14 هزار و 
330 نفـر کارکنـان شـاغل در دانشـگاه علـوم پزشـكی 9.4 درصد پزشـک، 66.1 درصد 
پیراپزشـک و 24.5 درصد را سـایر کارکنان تشـكیل می دهند. بیشـترین تعداد پزشكان 
اسـتان را بـا 39 درصـد از کل پزشـكان، پزشـكان عمومـی تشـكیل می دهند. در سـال 
1397 مـوارد مراجعـه )ویزیـت شـده( اسـتان دو میلیـون و 400 هزار و 86 مـورد بوده 
اسـت که نسـبت به سـال قبل 0.5 درصد کاهش داشـته اسـت. در همین سـال موارد 
بسـتری نیز با 7.5 درصد کاهش به دو میلیون و 278 هزار و 896 مورد رسـیده اسـت.

 در سـال 1397 میـزان تولیـد برنامه هـای تلویزیونـی مرکـز کرمانشـاه بـه دو هـزار و
 77 سـاعت رسـیده اسـت. تعداد تماشـاگران فیلم های سـینمایی در سـال 97، معادل 
260 هـزار نفـر بـوده و نسـبت به سـال قبـل 68.8 درصد افزایـش را نشـان می دهد. در 
سـال 1397 کتاب هـای موجـود در کتابخانه هـای عمومـی اسـتان 5.3 درصـد و تعداد 
اعضـا نیز 13 درصد افزایش داشـته اسـت. تعـداد 16 هزار و 864 نفر گردشـگر خارجی 
اسـتفاده کننده از هتل ها در سـال 1397 در مقایسـه با سـال قبل افزایش 4.5 درصدی 

را نشـان می دهد.

در سـال تحصیلـی 97-1396 تعـداد دانش آمـوزان اسـتان 324 هـزار و 646 نفـر بوده 
اسـت کـه در مقایسـه بـا سـال قبـل 0.8 درصد افزایـش را نشـان می دهد و بیشـترین 
دانش آمـوزان را مقطـع ابتدایـی بـا تعـداد 173 هزار و 346 نفر تشـكیل داده اسـت. در 
سـال 1396 در نقـاط شـهری و روسـتایی اسـتان هفت هـزار و 789 نفر تحت پوشـش 
دوره هـای نهضـت سـوادآموزی قـرار گرفته انـد کـه در مقایسـه بـا سـال قبـل 21.5 
درصـد کاهش داشـته اسـت. در سـال تحصیلـی 1396-97 از تعداد 30 هـزار و 66 نفر 
دانش آمـوز فارغ التحصیـل شـده، 9.4 درصـد در رشـته ریاضـی و فیزیـک، 48.4 درصد 
در رشـته علـوم تجربـی، 20.7 درصـد در رشـته علـوم انسـانی، 8.5 درصـد در رشـته 
فنی وحرفـه ای و 13 درصـد در رشـته کاردانـش بوده اند. در سـال تحصیلـی 1396-97 
تعـداد دانشـجویان دوره های مختلف تحصیلی موسسـات آموزش عالی اسـتان 68 هزار 

و 342 نفـر کـه از ایـن تعـداد 55.4 درصـد مـرد و 44.6 درصـد زن بوده انـد.

مركز
تعداد مراكز بهداشتی و درمانی استان

134

تخت
تخت های فعال بخش های بیمارستانی

2.995

هزارنفر
 گردشگران خارجی كه 
در هتل های استان ساكن شدند

هزارنفر
تعداد دانش آموزان استان

16.864

324

درصد
رشد گردشگران خارجی استان

%4.5

هزارنفر
تعداد دانشجویان استان

68
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محیطزیست
ومنابعطبیعی

در سـال 1397 مسـاحت کل عرصه های جنگلی تحت مدیریت اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری اسـتان معادل 527 هزار و 403 هكتار بوده که شهرسـتان کرمانشـاه 
بـا 97 هـزار و 692 هكتـار و شهرسـتان قصرشـیرین بـا چهـار هـزار و 438 هكتار 
بـه ترتیـب بیشـترین و کمترین سـهم را داشـتند. در همین سـال تعـداد 14 مورد 
آتش سـوزی در جنگل ها و مراتع اسـتان رخ داده اسـت که در مقایسـه با سال قبل، 
53.3 درصد کاهش داشـته اسـت. متوسـط حجم فاضالب جمع آوری شـده در سال 
1397 معـادل 246 هـزار و 99 مترمكعـب در روز بـوده اسـت کـه نسـبت به سـال 

قبـل 3.6 درصد افزایش داشـته اسـت.

هزارهكتار
مساحت عرصه های جنگلی شهرستان 
كرمانشاه با بیشترین سهم در استان

97

هزارهكتار
مساحت عرصه های جنگلی شهرستان قصرشیرین با 
كمترین سهم در استان

4.400

کسب وکار

نفر
مسافرانی كه از طریق خطوط راه آهن 
استان جابه جا شدند

120/000

كیلومتر
 جمع کل انواع راه های حمل ونقلی و ارتباطی استان 

8/051

خدمات
مالی

تعداد
شعب بانك ها در استان

486

هزارمیلیاردریال
تعداد شعب بانك ها در استان

201

حملونقل در سـال 1397 طـول خطـوط اصلـی راه آهن اسـتان 457.5 کیلومتر با تعداد سـه 
ایسـتگاه بـوده کـه 120 هزار و 805 مسـافر را جابه جا کرده اسـت. در سـال 1397 
جمـع کل انـواع راه هـای تحت حوزه اسـتحفاظی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
هشـت هـزار و 51 کیلومتـر بـوده اسـت. از کل راه های یادشـده 35 درصـد راه های 

بین شـهری و 65 درصـد راه های روسـتایی بوده اسـت.

در سـال 1397 تعداد شـعب بانكی در اسـتان )به اسـتثنای بانک هایی که آمار خود 
را ارائـه نكرده انـد( بـه 486 واحد رسـیده اسـت. بیشـترین شـعبه بانكی در اسـتان 
مربـوط بـه بانـک ملـی با 80 مـورد اسـت. در همین سـال سـپرده های بانكی مبلغ 
201 هـزار و 936 میلیـارد ریـال بـوده و نسـبت به سـال قبـل 21.1 درصد افزایش 
داشـته اسـت. بیشـترین مبلغ را سـپرده گذاری کوتاه مـدت با مبلغ 78 هـزار و 614 
میلیـارد ریـال به خود اختصاص داده اسـت که معادل 38.9 درصد کل سـپرده های 

بانكی اسـتان است.
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گزیدهاطالعات
آماری

در سال 1397 از جمعیت 10 ساله و بیشتر استان 40.5 درصد فعال و 59.5 درصد 
غیرفعـال بوده انـد. همچنیـن 33.2 درصـد جمعیـت غیرفعال اسـتان را خانـه داران 
تشـكیل داده اند. نرخ بیكاری اسـتان در سـال 97، 18.7 درصد بوده اسـت که 2.9 
درصـد کمتـر از سـال قبل اسـت. در همین سـال بخش هـای کشـاورزی، صنعت و 
خدمـات بـه ترتیـب 22، 28 و 50 درصد از اشـتغال در بخش های عمـده اقتصادی 
را بـه خـود اختصاص داده انـد. 39.3 درصد بیكاران در سـال 1396 تحصیالت عالی 

داشته اند.
در سـال 1397 از 62 هـزار و 188 نفـر کارکنـان دولـت در اسـتان، 61.3 درصـد 
آقایـان و 38.7 درصـد خانم هـا بوده انـد. در ایـن سـال تعـداد فرصت هـای شـغلی 
اعـالم شـده به مراکـز کاریابی 990 فرصت، متقاضیان کار ثبت نام شـده شـش هزار 
و 628 و بـه کار گمـارده شـدگان 882 نفـر بـوده اسـت. در همین سـال بیشـترین 
 متقاضیـان کار ثبت نام شـده در گـروه سـنی 25 تـا 34 سـاله بـوده و بیـش از

 54 درصـد کل ثبت نام شـدگان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در سـال 1397 
جمـع متقاضیـان کار ثبت نام شـده در کاریابی های اسـتان با تحصیالت دانشـگاهی 
یـک هـزار و 616 نفـر بوده انـد، این در حالی اسـت که تعـداد 580 نفـر از این افراد 
از طریـق کاریابی هـای یادشـده بـه کار گمـارده شـده اند کـه نسـبت به سـال قبل 

11.3 درصد افزایش داشـته اسـت.

درصد
نرخ بیكاری استان در سال 97

درصد
سهم بخش صنعت از اشتغال استان

درصد
سهم بیكاران با تحصیالت عالی از 
جمعیت بیكاران استان

%18.7

%28

%39

درصد
سهم بخش كشاورزی از اشتغال استان

%22

درصد
سهم بخش خدمات از اشتغال استان

%50
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در کشوري که بخش عمده درآمد خود را 
از فروش نفت  تامین مي کند و ثانیه شمار 
چشمان  خود  پیش  را  آن  منابع  اتمام 
ارزش  افزایش  که  است  طبیعي  دارد، 
دوچندان  غیرنفتي،  اهمیتي  صادرات 
براي  برنامه ریزي  منظر،  این  از  و  مي یابد 
نفت  فروش  از  حاصل  درآمد   جابه جایي 
در بودجه نویسي کشور   با درآمد حاصل از 
صادرات غیرنفتي باید به عنوان یک  اولویت 

جدي در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.  
مقوله  نوشتار،  این  ابتداي  در  این که،  اما 

»پروسه«  یک  به  عنوان  »صادرات«، 
توصیف شده و نه به فرض یک   »پدیده«، 
حاصل از ادراک همین اصل بدیهي است: 
از  مجموعه اي  نیازمند  این  جابه جایي، 
و  تدوین  چشم اندازها  و  برنامه ریزي ها 
تاکتیک ها و استراتژي هاست که آن را در 
و  زمان بر  و  تدریجي  قامت   »پروسه«اي 
البته دقیق و پیچیده و نه  پدیده اي اتفاقي 
و ناشي از انواع پارامترهاي »موثر« جبري و 

 اتفاقي، مي نشاند.  
قبیل  از  مختلفي  اجزاي  را  پروسه  این 

سمت  به  نفت  درآمد  فروش  هدایت 
هدفمند  تدوین  مولد،  سرمایه گذاري 
ارائه تسهیالت صادراتي، تدوین   تعرفه ها، 
استراتژي براي  اعطاي هدفمند یارانه ها و 

ارائه مشوق هاي مختلف شكل مي دهند.  
نام گذاري یک روز به عنوان روز ملي صادرات 
 نیز، فراتر از معرفي و اعطاي لوح تقدیر به 
صادرکنندگان  نمونه کشور، تعیین ایستگاهي 
فعاالن،  تصمیم گیران  این که  براي  بوده 
عقب  به  دمي  صادرات،  عرصه  موثرین  و 
بنگرند  و نظاره کنند که کجاي این پروسه 
ایستاده ایم و چقدر از این  راه را پیموده ایم. 
از این زاویه، قدرشناسي از کساني که کمک 
 کرده اند، »کشور« در مسیر هدف گذاري شده 
براي   »صادرات«، پیش رود، امري پسندیده و 

درخور ستایش مي نماید.  
از  تجلیل  و  صادرات  ملی  روز  مراسم 
صادرکنندگان برتر کرمانشاه برگزار شد و 
صادرکنندگان برتر کرمانشاه در این مراسم 
کرمانشاه  اتاق  رئیس  استاندار،  حضور  با 
اقتصادی  فعاالن  و  مسئوالن  از  و جمعی 
استان تجلیل شدند. گزارش این مراسم را 

در ادامه مي خوانید. 

مراسم روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان برتر کرمانشاه برگزار شد

روز ملي »منافع ملي« 
در کنـار آیین نامه هـاي متنـوع »ملـي« کشـور، کـه هر کـدام  اهمیت مناسـبتي را گوشـزد مي کنند کـه قد و 
قـواره اي در حـد  و اندازه اي فراتر از حدود شـهرها واسـتان ها و قومیت هاي  مختلف کشـور مي یابنـد، روزي را 
نیـز بـه نام روز ملي صـادرات  نامیده اند. پروسـه اي ماننـد »صـادرات«، از آن رو اهمیتي   »ملي« یافته اسـت که 
شـانه به شـانه مفاهیمي که کسـي در   »اهمیـت« آن ها تردیـد نمي کنـد، مي تواند تامین کننده بخش  سـتبري 
از »منابـع ملـي« به عنوان شـاخص تعیین کننده  سـمت گیري کلیـت برنامه ریزي هـا، هدف گذاري هـا و تدوین 

 اسـتراتژي هاي هر جامعه رو به توسـعه باشـد.  

اخبار
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 رئیس اتاق کرمانشاه:
 جبران کمبود ارز را مدیون 

صادرکنندگان هستیم
و  کرمانشاه  اتاق  رئیس  کاشفی  کیوان   
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: ثبات 
امروز اقتصاد کشور و جبران کمبود ارز را 
مدیون صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل 
از صادرات به کشور هستیم. او با اشاره به 
سالی  در  کشور  اقتصادی  سخت  شرایط 
که گذشت، اظهار کرد: در کنار این شرایط 
اقتصادی  ثبات  شاهد  کم سابقه،  سخت 
در کشور هم بودیم که این ثبات را مدیون 
صادرکنندگان هستیم. بازگشت ارز حاصل از 
صادرات از سوی فعاالن تجاری به این ثبات 
اقتصادی کمک کرد تا دیگر مشكل تامین 

ارز در کشور نداشته باشیم.
تنگناهای  برخی  از  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
پیش روی صادرات که کار فعاالن این عرصه 
را دشوار کرده نیز یاد کرد و مشكالت مالیاتی 
را از مهم ترین آن ها برشمرد. کاشفی با بیان 
اینكه 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: 
افزوده ارزش  بر  مالیات  رقم  که   وقتی 

تا  اقتصادی  فعال  اگر یک  است  9 درصد 
 پایان سال 10 بار صادرات داشته باشد باید

امور  سازمان  در  او  نقدینگی  درصد   90
مالیاتی دپو شود.

پرداختی  ارزش افزوده  بر  مالیات  رقم  او 
فعاالن تجاری در 9 ماهه امسال را سه هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد و با بیان این که بر 
اساس اعالم بانک مرکزی یک هزار و 500 
مشكل  بدون  رقم  این  از  تومان  میلیارد 
می تواند به فعاالن اقتصادی برگردد، گفت: 
اما تا کنون فقط 230 میلیارد تومان از این 
میزان برگشت خورده و سازمان امور مالیاتی 
به بهانه ای که ما هم از آن خبر نداریم مانع 
مجلس  از  است.  رقم  این  مابقی  بازگشت 

گالیه داریم که این باب را باز کرده است.
این موانع  از  ایران  اتاق  عضو هیئت رئیسه 
صادرکنندگان  برای  تنبیه  نوعی  به عنوان 
با وجود که در گذشته  افزود:   یاد کرد و 
حرف  صادراتی  مشوق های  برقراری  از 
می زنیم اما اکنون مورد تنبیه صادراتی قرار 
می گیریم. این شیوه مناسب فعاالن تجاری 
که با این شرایط سخت کار می کنند نیست. 

از برخی مشكالت پیش روی  ادامه  او در 
صادرات در استان کرمانشاه نیز انتقاد کرد 
که مهم ترین آن ها تداخل دستور جلسات 
و  است  صادرات  با  مرتبط  کارگروه های 
یادآور شد: در استان کرمانشاه کارگروه های 
توسعه  جمله  از  صادرات  برای  متعددی 
صادرات، مبادالت مرزی و ... داریم که گاهی 

مصوبات آن ها با هم مغایرت دارد. 
رئیس اتاق کرمانشاه از موانع صادرات کاال در 
برخی مرزها هم یاد کرد و گفت: مرز سومار 
اگرچه با سختی باز شد اما یک روز برای عبور 
هفت ماشین بار، 23 تلفن انجام دادیم تا 
بارها صادر شود. کاشفی با بیان این که این 
شیوه درست صادرات نیست، ادامه داد: نباید 
نقطه  در  این گونه  تولیدکنندگان  زحمات 

صفر مرزی با مشكل مواجه شود.
او از پیشینه صادراتی مردم استان نیز یاد 
کرد و با بیان این که تجارت در خون مردم 
کرمانشاه است، افزود: اگر شرایط تسهیل 
شود همه پای کار می آیند. البته بسیاری 
از دستگاه ها نیز برای کمک به صادرات به 
خوبی پای کار هستند که زحمات آن ها را 

نادیده  نمی گیریم. 

 استاندار کرمانشاه:
 در برابر صادرات نیستیم

بخش  این که  بیان  با  کرمانشاه  استاندار 
برای  دولتی مقابل صادرات نیست، گفت: 
بروکراسی پیش روی صادرات تالش  رفع 
می کنیم، اما شرایط دشوار اقتصادی کشور 

اجازه برخی اقدام ها را نمی دهد. هوشنگ 
بازوند با بیان این که بخش دولتی به هیچ 
گفت:  نیست،  صادرات  مقابل  در  عنوان 
برای  نخواهند  دولت  که  نیست  این گونه 
انجام  کاری  صادرات  شرایط  تسهیل گری 
کشور  اقتصادی  دشوار  شرایط  اما  دهد، 
از  هم  ما  است.  کرده  را سخت  کار  کمی 
بروکراسی سر راه صادرات نگرانیم، اما در 
برخی زمینه ها واقعا با توجه به شرایط سخت 
اقتصادی نمی توان اصالحات چندانی انجام 

داد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط تحریم 
تروریست  یک  به عنوان  دشمن  این که  و 
رصد  را  کشور  گلوگاه های  تمام  اقتصادی 
کرده و بنگاه های مالی را هدف می گیرد که 
منجر به افزایش تورم و ... شده، اظهار کرد: در 
چنین شرایطی امكان تک رقمی کردن سود 
تسهیالت بانكی و بسیاری از اقدام های دیگر 
نیست که مجموعه  این طور  و  ندارد  وجود 

مدیریت مالی کشور نخواهد کاری بكند.
این شرایط همه  در  این که  بیان  با  بازوند 
برای هدف مشترک که همان تسهیل امور 
است کار می کنند، افزود: حتی بانک ها نیز 
به خوبی پای کار هستند. او با بیان این که 
بانک ها نیز با وجود مشكالتی که به لحاظ 
بازرسی دستگاه های نظارتی دارند به خوبی 
هر حال  به  کرد:  عنوان  کار هستند،  پای 
بانک ها نیز قرار است گاهی تا 50، 60 درصد 
کنند  تامین  را  پروژه  یک  سرمایه گذاری 
و باید به آن ها حق بدهیم به همین اندازه 
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نگران بازگشت سرمایه شان باشند. 
فعاالن  خود  همكاری  کرمانشاه  استاندار 
اقتصادی را نیز در شرایط کنونی ضروری 
خواند و یادآور شد: البته ما قدردان زحمات 
فعاالن این عرصه هستیم که با رونق تولید 
کمک  مردم  معیشت  تامین  به  اشتغال  و 
می کنند. او با بیان این که در چنین شرایطی 
یک اشتباه کوچک می تواند ضربه بزرگی به 
ما وارد کند، یادآور شد: نمونه این مشكل را 
در بسته شدن پنج، شش ماهه مرز سومار 
شاهد بودیم که حتی باعث شد طرف عراقی 
برخی  کردن  فراهم  مانند  ایرادات سختی 
زیرساخت ها، احداث سكو و ... را نیز به ما 

تحمیل کند.
بازوند همچنین بر لزوم بهره گیری بهتر از 
ظرفیت بازار عراق تاکید کرد و گفت: معلوم 
نیست بازار عراق تا کی در اختیار ما باشد، 
برای  سوزی  فرصت  هرگونه  از  باید  پس 
استفاده از این بازار جلوگیری کنیم و جای 

پای خود را در محكم کنیم.

  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمانشاه:

مشوق های صادراتی احیا شود
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
استان کرمانشاه گفت: اگر رونق صادرات را 
می خواهیم باید دوباره مشوق های صادراتی 
به  اشاره  با  دارابی  محسن  شود.  برقرار 
 سابقه تجارت در استان کرمانشاه و وجود 
371 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، 
اظهار کرد: در کرمانشاه پنج مرز رسمی و 
یک بازارچه داریم و همیشه بیشترین سهم 
از صادرات ایران به عراق از طریق مرزهای 
استان کرمانشاه بوده است. این مرزها متعلق 
به نظام جمهوری اسالمی است و کارکرد 

ملی دارد و اگر بخواهیم رونق بیشتری را در 
این مرزها شاهد باشیم، باید از منابع ملی 
برای تامین زیرساخت های مرزی استفاده 

کنیم.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مرزهای  وضعیت  بهبود  کرمانشاه  استان 
استان را نیازمند همكاری همه بخش های 
مختلف از جمله گمرکات، راه و شهرسازی، 
صنعت، معدن و تجارت، دستگاه های نظامی 
و انتظامی و به ویژه بخش خصوصی دانست. 
او در ادامه بر لزوم حمایت از صادرکنندگان 
تاکید کرد و یكی از مهم ترین مواردی که 
می تواند در این زمینه موثر باشد را برقراری 

مشوق های صادراتی دانست.
دارابی با اشاره به رشد 35 تا 40 درصدی 
کرد:  اظهار   ،80 دهه  در  کشور  صادرات 
یكی از مهم ترین دالیل رشد صادرات وجود 
رقابت  امكان  بود که  مشوق های صادراتی 
کاالهای ایرانی در بازارهای هدف را افزایش 

می داد.
او معتقد است، اگر اکنون نیز دوباره رونق 
مشوق های  باید  می خواهیم  را  صادرات 
صادراتی برقرار شود. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان کرمانشاه در ادامه از 
محصوالت  صادرات  روی  پیش  مشكالت 
برای حل  افزود:  و  یاد کرد  نیز  کشاورزی 
مشكالت بنا داریم صادرات برخی از اقالم 
محصوالت کشاورزی از جمله سیب زمینی، 

پیاز، گوجه و هندوانه را ساماندهی کنیم.
دارابی با اشاره به آشفتگی هایی که در مرزها 
برای صادرات این محصوالت وجود داشت، 
اظهار کرد: قرار است صادرات این محصوالت 
ذخیره سازی،  تا  مزرعه  در  بسته بندی  از 
انبارداری و... مدیریت شود. او در ادامه از 
پیگیری ها و اقدام های مدیریت ارشد استان 

برای حمایت از حوزه صادرات قدردانی کرد و 
افزود: بازگشایی مرز سومار از مهم ترین این 

اقدام های بود.
دارابی با بیان این که در گذشته واردات کاال 
برای مرزنشینان ملزم به ثبت سفارش بود، 
یادآور شد: با پیگیری های انجام شده اکنون 
ثبت سفارش جای خود را به ثبت آمار داده 
صادرات،  کنار  در  این که  بیان  با  او  است. 
واردات نیز اهمیت بسزایی دارد، خاطرنشان 
کرد: با پیگیری های انجام شده تخفیفاتی 
برای واردات کاال به استان در نظر گرفته 

شده است. 

  ناظر گمرکات استان کرمانشاه:
ضرورت مدرن شدن صادرات

در ادامه خلیل حیدری ناظر گمرکات استان 
شیوه  شدن  مدرن  لزوم  بر  نیز  کرمانشاه 
صادرات تاکید کرد و گفت: 20 سال است که 
به شیوه های سنتی گذشته صادرات را انجام 
می دهیم. او معتقد است، این شیوه سنتی 
را  نهادهای مختلف  و  صادرات، سازمان ها 
در مرز درگیر کرده و مشكالت فراوانی را 
به همراه دارد. حیدری همچنین خواستار 
از  یک  هر  دقیق  وظایف  شدن  مشخص 
دستگاه ها درباره صادرات شد و گفت: در این 
صورت با هر دستگاهی که به وظایف خود 

عمل نكند، می توان برخورد کرد.

  عضو هیئت رئیسه مجلس:
 باید بپذیریم شرایط تحریم

 ویژه است
به  اشاره  با  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
ایجاد  کشور  در  تحریم ها  که  شرایطی 
کرده است، اظهار کرد: باید مقاومت کنیم 
کنیم.  عبور  موفقیت  با  شرایط  این  از  تا 

اخبار
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عبدالرضا مصری با اشاره به این که زمانی 
2.4 میلیون بشكه صادرات نفت داشتیم که 
امكان اداره مالی کشور را فراهم می کرد، 
افزود: امروز این میزان صادرات به حدود 
300 تا 500 هزار بشكه رسیده و همین 

شرایط اداره کشور را مشكل کرده است.
این که هر چقدر ما قدرتمندتر  بیان  با  او 
مضاعف  را  فشارش  نیز  دشمن  شویم 
شرایط  تحریم  اگرچه  گفت:  می کند، 
سختی را به مردم تحمیل می کند، اما نباید 
فراموش کنیم همان طور که برای ما سخت 
است، فشار تحریم ها به خود دشمنان نیز 

خساراتی را وارد می کند.
شورای  مجلس  در  کرمانشاه  نماینده 
این که دشمنان مجبورند  بیان  با  اسالمی 
خسارت حاصل از تحریم ها و جلوگیری از 
مراودات تجاری با ایران را برای هم پیمانان 
خود جبران کنند، یادآور شد: امكان جبران 

این خسارت در کوتاه مدت وجود دارد.
به گفته این نماینده مجلس زمان کوتاهی 
باقی مانده و اگر مقاومت کنیم و شرایط 
ویژه را بپذیریم، با سربلندی از این قله عبور 
خواهیم کرد. او در بخش دیگری از سخنان 
خود از نقش مهم صادرکنندگان در شرایط 
کنونی که ستاد پشتیبانی جنگ را بر عهده 
دارند نیز یاد کرد و گفت: باید تالش کنیم 
دهیم  افزایش  را  صادرات  شرایط  این  در 
و کاال و ذائقه ایرانی را به کشورهای دیگر 
است، صادرات  معتقد  کنیم. مصری  وارد 
می شود  باعث  دیگر  کشورهای  به  کاال 
پیوند اقتصادی بین مردم دو کشور فارغ از 
پیوندهای سیاسی شكل بگیرد که این امر 

بسیار مهم است. 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که حمایت از صادرکنندگان و 

برای  صادراتی  مشوق های  درنظرگرفتن 
آن ها واقعا مهم است، یادآور شد: در شرایط 
کنونی که با کمبود بودجه مواجه هستیم، 
این  از  برخی  پرداخت  برای  ما  دست 

اعتبارات باز نیست.

تجلیل از صادر کنندگان
در ادامه شهریار گراوندی مدیرعامل سیمان 
سامان غرب نیز ار مرزها به عنوان ظرفیتی 
باید  که  کرد  یاد  کرمانشاه  توسعه  برای 
برای استفاده از آن ها استراتژی ویژه داشته 
که  اقتصادی  جنگ  شرایط  به  او  باشیم. 
اکنون با آن مواجهیم هم اشاره کرد و گفت: 
در این شرایط باید از طریق نفوذ اقتصادی به 
کشورهای دیگر اقدام کنیم که صادرات می 

تواند در این زمینه راهگشا باشد.
احمدیان مدیرعامل شرکت کشت و صعنت 
بهساز غذای زاگرس نیز با بیان این که امروز 
در  کارها  دشوارترین  از  یكی  به  صادرات 
کشور تبدیل شده، گفت: مشكالت پیمان 
سپاری ارزی هزینه های صادرات را باال برده 
و امكان رقابت را از صادرکنندگان می گیرد. 
تسهیالت  نرخ  بودن  باال  از  همچنین  او 

بانكی برای بخش تولید گالیه کرد.
عامل  مدیران  از  مراسم  این  پایان  در 
مانیزان،  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای 
تاک، سیمان سامان غرب، چینی  روژین 
توسعه صنایع  بیستون، شرکت  آرد  کرد، 
چاپ و بسته بندی کرمانشاه، جهان فوالد 
آرمان  امید  کرمانشاه،  پتروشیمی  غرب، 
صنعت  و  کشت  پالست،  جام  کردستان، 
و  قیر  مهندسی  زاگرس،  غذای  بهساز 
آسفالت غرب و شرکت برنج آرام همكار به 
عنوان صادرکنندگان برتر کرمانشاه تجلیل 

شد.

استاندار  بازوند  هوشنگ  از  همچنین 
سازمان  رئیس  دارابی  محسن  کرمانشاه، 
مدیرکل  حیدری  خلیل  استان،  صمت 
سلیم  رضا  همچنین  و  کرمانشاه  گمرک 
بین المللی  نمایشگاه  مدیرعامل  ساسانی 
کرمانشاه به عنوان حامیان صادرات استان 

تقدیر شد. 

تجلیل از قهرمان ووشوي جهان
مشارکت  با  و  کرمانشاه  اتاق  همت  به 
هاشمی«  »مریم  از  استان  صادرکنندگان 
در  شد.  تجلیل  جهان  ووشوی  قهرمان 
حاشیه مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر 
استان کرمانشاه، از مریم هاشمی قهرمان 
کرمانشاهی ووشوی جهان تجلیل به عمل 

آمد.
به همت اتاق کرمانشاه و مشارکت تعدادی 
از فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان استان، 
یک دستگاه خودرو به این قهرمان اهدا و از 
زحمات او برای اعتالی نام ایران و کرمانشاه 
قدردانی شد. این تجلیل با هدف قدردانی از 
این بانوی توانمند کرمانشاهی و همچنین 
به ویژه  ورزشكاران  سایر  در  انگیزه  ایجاد 

بانوان انجام شد.
اتاق کرمانشاه همواره در کنار برنامه های 
جمله  از  جانبی  فعالیت های  اقتصادی  
اقدام های  توانمند،  افراد  از  حمایت 
کار  دستور  در  نیز  را   ... و  عام المنفعه 
بانوی  هاشمی  مریم  است  گفتنی  دارد. 
طالی  مدال  چند  کرمانشاهی  ووشوکار 
فعالیت  سابقه  در  را  کشوری  و  جهانی 
را  مدال ها  این  از  تعدادی  و  دارد  خود 
کرده  تقدیم  رهبری  معظم  مقام  به   نیز 

است.
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 تبادل کاال از مرز »سومار« از  سر 
گرفته می شود  

به  سومار  مرز  چندماهه  تعطیلی 
نوع  از  عراقی  طرف  دلیل  بهانه جویی 
عملكرد این مرز و فراهم نبودن برخی 
زیرساخت ها و کم وکاستی های مرز رخ 
داد ؛ اما طی چند ماه اخیر پیگیری های 
فراوانی برای بازگشایی آن انجام شد و 
هم زمان با پیگیری ها،  بخشی از مشكالت 
امكان  و  نیز مرتفع شد   آن  زیرساختی 
مبادله کاال از مرز سومار فراهم خواهد 

شد .
مرز سومار در سال گذشته صادرات یک 

تقریبا  که  است  داشته  دالری  میلیارد 
 معادل صادرات از مرز قدیمی پرویز خان 
بوده و این میزان صادرات در شرایطی 
انجام شد که جاده دسترسی  مرز سومار 
وضعیت خوبی نداشت . با تكیه به همین 
پتانسیل های مرز سومار، توانستیم برای 
رسمی شدن آن پیگیری های الزم را در 
مربوطه  کارگروه های  و  تمام  جلسات 
به محض  انجام دهیم .  تهران  به ویژه در 
آنكه رسمی شدن مرز سومار از سمت 
هر دو کشور به  رسمیت شناخته شود، 
حمل ونقل  جمله  از  دستگاه ها  برخی 
باید در این مرز  پایانه ها، گمرک و...  و 

مستقر شوند و  وضعیت آن نیز از بازارچه 
به مرز رسمی تغییر پیدا کند . 

رسمی  زمان  در  همچنین  سومار  مرز 
تردد  برای  هم  خوبی  پتانسیل  شدن، 
مسافر به ویژه در ایامی که  ازدحام سفر به 
عراق را داریم خواهد داشت و گذرگاهی 
برای تردد زوار می شود . میزان صادرات 
از این مرز در آینده به شرایط اقتصادی 
دو کشور  بستگی دارد؛ این مرز می تواند 
از پرویز خان که یكی از مرزهای فعال 
و قدیمی در زمینه تبادل  تجاری با عراق 

است نیز پیشی بگیرد .

مرکز  راه اندازی  پیگیری   
شتاب دهنده  صادرات استان

پتانسیل های  و  ظرفیت ها  به  توجه  با 
حوزه  در  کرمانشاه  استان  قابل توجه 
مرکز  راه اندازی  دنبال  به  صادرات، 
هستیم .  استان  صادرات  شتاب دهنده 
امكانات  مرکز،  این  اصلی  پروپزال 
کار  تنها  و  شده  دیده  آن  اعتبارات  و 
در  آن  است .  نهایی  جانمایی  باقیمانده 
زمینه جانمایی این مرکز نیز رایزنی های 
و   کوچک  صنایع  شرکت  با  اولیه 

رئیس اتاق کرمانشاه در گفت وگو با رسانه ها:

در مسیر تسهیل صادرات
رئیس اتاق کرمانشـاه طی سـه ماه گذشـته در گفت وگو با رسـانه های خبـری و تحلیلی، مهم تریـن برنامه های 
اتـاق و موضوعـات و چالش هـای فعـاالن اقتصادی و تجـار و بازرگانان را تبییـن کرد. گزیـده ای از مصاحبه های 

کیوان کاشـفی، رئیس اتاق کرمانشـاه را در ادامـه می خوانید.
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جهاد  همچنین  و  صنعتی  شهرک های 
 دانشگاهی را انجام دادیم و امیدواریم با 
نهایی شدن این رایزنی ها شاهد راه اندازی 

این مرکز در آینده نزدیک باشیم .
واحدهای  به  مرکز  این  در  است  قرار 
تولیدی و صنعتی که ظرفیت  صادرات 
نداشتند  صادراتی  تاکنون  اما  دارند  را 
خود  محصوالت  بتوانند  تا  شود  کمک 
را به کشورهای دیگر ارسال کنند . برای 
از کارشناسان  نفر  این منظور 10، 15 
از  تعدادی  همچنین  و  واحدها  این 
این  مرکز  در  منتورهای کشور  بهترین 
واحدهای  به  و  شد  خواهند  مستقر 
تولیدی و صنعتی ارائه خدمات و مشاوره 
می دهند تا بتواند کاالهای تولیدی خود 
را  صادراتی کنند . در این مرکز خدماتی 
در زمینه ارزیابی نوع محصوالت، ظرفیت 
بسته بندی،  شیوه  واحدها،  صادراتی 
 مشاوره برای بازاریابی، کمک برای حضور 
انجام   ... و  بین المللی  نمایشگاه های  در 

خواهد شد .

 جلوگیری از  افزایش قیمت  برخی 
کاالها و خدمات منطقی نیست  

افزایش قیمت بنزین اجتناب ناپذیر بود 
حدود  اختالف  و  قیمت  این  واقعا  با  و 
کشورهای  برخی  با  که  برابری  شش 
ممكن  مسیر  ادامه  داشتیم،  همسایه 
هم  بنزین  قیمت  قبلی  روند  نبود. 
هم  و  می داد  هدر  را  ملی  سرمایه های 
کشور را دچار زیان می کرد و به هرحال 
انجام  بنزین  قیمت  در  اصالحی    باید 

می شد.
و همچنین  قبل  سال های  تجربه  آنچه 
قیمت  اصالح  در  کشورها  دیگر  تجربه 
حامل های انرژی نشان  می دهد این است 
نوع  دو  بازار  در  بنزین  گرانی  تاثیر  که 
خواهد بود، یک نوع تاثیر ناشی از مسائل 
روانی و نوع دیگر  تاثیر واقعی است که بر 
داشت .  و خدمات خواهد  کاالها  برخی 
اکنون این دو تاثیر تا حدودی با هم خلط 
شده است،  باید این دو بخش را از هم جدا 
به صورت مجزا  و  تاثیر هر بخش  کنیم 

مشخص شود .
قیمت  افزایش  بنزین  قیمت  افزایش  با 
در برخی کاالها و خدمات  اجتناب ناپذیر 
که  حمل ونقلی  ناوگان  طبیعتا  و  است 
تا دو هفته قبل قیمت دیگری داشت، 

سه  برابری  افزایش  با  نمی تواند  اکنون 
همان  با  را  بنزین خدمات خود  قیمت 
قیمت قبل ارائه دهد . در این بخش الزم 
است با انجمن ها و تشكل هایی که وجود 
دارد نشست هایی به منظور تعیین قیمت 
 منطقی بر اساس کار کارشناسی و آنالیز 

دقیق، برگزار شود.
او با بیان این که در بخش هایی که واقعا 
اجازه  باید  است  بنزین  گرانی  از  متاثر 
کرد:  تاکید  شود،  داده  قیمت  افزایش 
البته این  افزایش باید به میزان منطقی 
و متناسب با افزایش قیمت بنزین باشد 
اعمال  آن  کنار  در  نیز  نظارت هایی  و 
مكانیسم خودتنظیمی  بازار  شود . خود 
دارد و با افزایش شدید قیمت ها، شاهد 
از  همین  بود،  خواهیم  تقاضا  کاهش 
قیمتی  شدید  جهش های  امكان   رو 

کم است.

انجمن  راه اندازی  پیگیری   
شرکت های دانش بنیان استان  

با  رابطه  در  دانش بنیان  شرکت های 
ارتباط  بازاریابی،  موارد  از جمله  برخی 
به  تولیدی،  واحدهای  و  کارخانه ها  با 
جذب  ایده ها،  رساندن  انبوه  تولید 
در  حضور  صادرات،   سرمایه گذار، 
بازارهای جهانی و... مشكالتی داشتند. 
برای این که این  مشكالت و درخواست ها 
را پوشش بدهیم پیگیر راه اندازی انجمن 
شرکت های دانش بنیان کرمانشاه  شدیم . 
بازرگانی  اتاق  سوی  از  درخواست  این 
گرفت  قرار  موافقت  مورد  نیز  ایران 
برای  و  زمینه  این  در  قبل    چندی  و 
مسئوالن  با  بیشتر جلسه ای  هماهنگی 
پارک علم و فناوری داشتیم و قرار شد 
 هیئت موسس این انجمن هرچه زودتر 

تشكیل شود .
این  برای  عضوگیری  حال  در  اکنون 
انجمن و جذب اعضا  هستیم تا بتوانیم 
هیئت موسس و هیئت مدیره را تشكیل 
دهیم . امیدوارم بتوانیم تا قبل از پایان 
سال مجمع عمومی انجمن شرکت های 
دانش بنیان را  برگزار کرده و این انجمن 
انجمن  کار  این  با  دهیم.  تشكیل  را 
شرکت های دانش بنیان جایگاه حقوقی 
و  می تواند  کرد  خواهد  پیدا  قانونی  و 
تعامالت بیشتری با مسئوالن، واحدهای 
از  استفاده  باشد .  ...  داشته  و  تولیدی 

حمایت های مالی و معنوی اتاق  بازرگانی 
این  راه اندازی  مزیت های  دیگر  از  هم 

انجمن است.

مدارس  همه  بازسازی  به زودی   
به  اتاق  عهده  بر  زلزله زده  مناطق 

اتمام می رسد  
حدود 24 ساعت پس از زلزله که متوجه 
از  ویرانگرترین  یكی  زلزله  این  شدیم 
بوده  کشور  اخیر  سال   20 زلزله های 
است، اقدام هایی را با همكاری اتاق های 
آغاز کردیم . در  بازرگانی سراسر کشور 
چند روز اول با همكاری حدود 23 اتاق 
کمک های  توانستیم  کشور،  بازرگانی 
میلیارد  حدود   70  ارزش  به  غیرنقدی 
ریال را جمع آوری و با همكاری مسئوالن 

محلی در مناطق زلزله زده توزیع کنیم .
بعد از روزهای ابتدایی و پس از برقراری 
حوزه  در  مناطق،  در  آرامش  و  ثبات 
با  و  آمدیم  پای  کار  نیز  موقت  اسكان 
سراسر  بازرگانی  اتاق های  هماهنگی 
کشور حدود 320 کانكس برای اسكان 
به مناطق زلزله زده ارسال و  با هماهنگی 

مسئوالن توزیع شد .
استان  مسئوالن  با  که  هماهنگی   طی 
بازرگانی در  اتاق  قرار شد  دادیم   انجام 
وارد  زلزله زده  مدارس  بازسازی  زمینه 
شود که در جریان سفر رئیس اتاق ایران 
در  همكاری  تفاهم نامه  کرمانشاه   به 
نوسازی  بازرگانی،  اتاق  بین  زمینه  این 
منعقد  کرمانشاه  استانداری  و  مدارس 
داشتیم  تعهد  در  که  مدارسی  از  شد . 
سه  کالسه،  دو  مدرسه   27 تاکنون 
به  در  روستاها  کالسه  شش  و  کالسه 
در  دانش آموزان  و  رسیده  بهره برداری 
آن مستقر هستند. کاشفی خاطرنشان 
برای  ریال  میلیارد   60 از  بیش  کرد: 
شد . هزینه  مدارس   احداث  این 

بهره برداری  آماده  نیز  دیگر  مدرسه   9
آینده  روزهای  طی  به زودی  و  است 
افتتاح خواهند شد . او با بیان این که در 
بازسازی مدارس تمام نواحی زلزله زده را 
پوشش دادیم و تا نزدیک اسالم آبادغرب 
افزایش  دلیل  به  داد  ادامه  آمدیم،  هم 
قیمت هایی که رخ داد در چند نوبت با 
پیمانكاران  مشكالت  و  هزینه  افزایش 
پیش به خوبی  را  کار  اما  شدیم   مواجه 

 بردیم .
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جلســه پنجــاه و یکــم شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا  حضــور محمــد شــریعتمداری وزیــر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی، هوشــنگ بازونــد اســتاندار کرمانشــاه و و کیــوان کاشــفی رئیــس اتــاق ایــن اســتان برگــزار شــد.

نشست پنجاه و یکم با حضور وزیر کار

شورای گفت و گو با محوریت اشتغال

اخبار
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 راه نجات معضل بیکاری  کشور، 
بهبود فضای کسب وکار است

و  کار  تعاون،  وزارت  کاشفی،  کیوان 
حوزه  متولی  اصلی  را  اجتماعی  رفاه 
اشتغال کشور دانست که طی سال های 
برای  متعددی  برنامه های  گذشته 
کاهش بیكاری کشور داشته و افزود: 
 این برنامه ها شامل طرح های مختلفی 
اشتغال زایی  تحصیالت  پرداخت  از 
گرفته تا طرح های روستایی عشایری 
موفقیت های  یک  هر  است  که  بوده 
نسبی به دنبال داشته، اما نتوانسته نرخ 
را جبران کند. مشكل  بیكاری کشور 
اصلی این طرح ها آن است که عمدتا 
از سوی دولت و حاکمیت ارائه شده و 
هر زمان که دولت خود  را از این طرح ها 
کنار کشیده است، فشل مانده اند. تنها 
اختیار  در  که  مشوق هایی  و  طرح ها 
قرار  گرفته،  واقعی  خصوصی  بخش 

موفقیت آمیز بوده است .
از  یكی  ایران  اتاق  هیئت رئیسه  عضو 
اشتغال  ایجاد  راهكارهای  مهم ترین 
در کشور را بهبود فضای کسب وکار و 
اهتمام  ویژه برای فراهم کردن شرایط 
تاکید  و  دانست  بخش خصوصی  کار 
کرد: اگر فضای کسب وکار بهبود یابد 
شاهد ایجاد  جنب وجوش در کشور و 
به  نقدینگی  حجم  حرکت  همچنین 

سمت تولید و اشتغال خواهیم بود.
نیروهای  وجود  به  اشاره  با  کاشفی 
سراسر  در  توانمند  و  تحصیلكرده 
اتصال  حلقه  کرد:  عنوان  کشور، 
نیروهای  تحصیلكرده با حجم نقدینگی 
کسب وکار فضای  بهبود   کشور، 

 است .
رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است بهبود 
سرمایه گذاران  به  کسب وکار  فضای 
داخلی و خارجی نشان می دهد ایران 
آماده  حضور سرمایه گذاران است . او با 
اشاره به رتبه فضای کسب وکار ایران 
بین سایر کشورهای جهان، تاکید کرد: 
بین 190 کشور، اکنون در جایگاه   128 
قرار داریم . او معتقد است با 10، 12 
اقدام و برنامه اجرایی می توان این رتبه 
را 50 درصد بهبود بخشید و به جایگاه 

60 تا 70 دنیا  برسیم .
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه بخشی 

قضائیه،  قوه  حوزه  در  اقدام ها  این  از 
هم  بخشی  و  دولت  حوزه  در  بخشی 
همچنین  کاشفی  است .  در  حاکمیت 
سه  سران  شورای  همكاری  خواستار 
قوه برای بهبود فضای کسب وکار کشور 

شد .
به مشكالت  اشاره ای هم  ادامه  در  او 
و  داشت  اجتماعی  تامین  صندوق 
این صندوق  نه تنها  تاکید کرد:  امروز 
بلكه  نمی کند  را  برآورده  انتظارات 
کسب وکار  فضای  مخل  به نوعی  خود 
کشور شده است . نارضایتی چندجانبه 
از سوی دولت، کارگران و کارفرمایان 
شده  اجتماعی  ایجاد  تامین  نسبت 

است .
صندوق  نجات  خواستار  کاشفی 
شد  فعلی  شرایط  از  اجتماعی  تامین 
مهم ترین  از  یكی  کرد:  خاطرنشان  و 
اجتماعی  صندوق  تامین  مشكالت 
قانون مشاغل سخت و زیان آور است که 
مشكالت زیادی برای تولید و واحدهای 
اقتصادی ایجاد کرده و  نیازمند اصالح 

است .
معتقد  ایران  اتاق  هیئت رئیسه  عضو 
است اگر اجازه ایجاد صندوق هایی از 
هم  داده شود  بخش خصوصی  سوی 
امكان  رقابت و افزایش بهره وری بیشتر 
می شود و هم مشكل تامین اجتماعی 
شد.  یكی  خواهد  مرتفع  حدودی  تا 
دیگر از مشكالت ما با سازمان تامین 
اجتماعی پرداخت حق بیمه به صورت 
به سه  این  روند  اگر  که  است  ماهانه 
از  بخشی  کند  پیدا  تغییر  یک بار  ماه 
تامین  با  خصوصی  بخش  مشكالت 

اجتماعی کاسته خواهد شد .

 نیازمند بازنگری با شرایط جدید 
هستیم

نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
کمیته مشترک  این جلسه گفت:  در 
وزارت  با  استان  گفت وگوی  شورای 
تعاون، کار  و رفاه اجتماعی باید تشكیل 
اشاره ای  شریعتمداری  محمد  شود . 
هم به وضعیت کار در کشور داشت و 
با بیان این که امروز نظام کار و اشتغال 
در تمام دنیا  پوست اندازی کرده است، 
را  بازنگری هایی  باید  نیز  ما  افزود: 
متناسب با شرایط جدید انجام دهیم . 

هر اصالحی که صورت بگیرد همراه با 
حفظ حقوق اساسی کارگران از جمله 
بیمه،  امنیت  ازکارافتادگی،  شرایط 

شغلی و ... خواهد بود .
او درباره تسهیالت حوزه اشتغال که در 
اختیار کرمانشاه قرار گرفته است هم 
خوبی  اقدام های  کرمانشاه  در  گفت: 
کاهش  سبب  که  است  شده  انجام 

پنج درصدی نرخ بیكاری شد .
میلیارد   537 سهم  از  شریعتمداری 
تومانی کرمانشاه از تسهیالت اشتغال 
روستایی و اضافه شدن 600 میلیارد 
این  به  زلزله زده  تومان  خاص مناطق 
عدد نیز یاد کرد و گفت: از این میزان 
 750 و  مصوب  تومان  میلیارد   890
شده  پرداخت  آن  تومان   میلیارد 
این  پرداخت  می رود  انتظار  که  است 
نفر  از 31 هزار  بیش  برای  تسهیالت 

اشتغال زایی به  همراه داشته باشد .
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
تعاونی های  راه اندازی  از  همچنین 
کرد  حمایت  کرمانشاه  در  اشتغال زا 
و از راه اندازی  مرکز نوآوری و توسعه 
امسال  پایان  تا  کرمانشاه  تعاونی های 

خبر داد .

 ضرورت افزایش سرمایه گذاری 
وزارت کار و تعاون در استان

استاندار  بازوند  هوشنگ  ادامه  در 
بیكاری  شرایط  به  اشاره  با  کرمانشاه 
شرایطی  چنین  در  گفت:  استان، 
زیرمجموعه  شرکت های  داریم  توقع 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
بیشتری  سرمایه گذاری  شستا،  جمله 
در استان داشته باشند . تصور ما این 
استان  در  شرکت ها  این  که  است 
کشور  دیگر  نقاط  از  کمتر  کرمانشاه 
سرمایه گذاری داشتند و  اکنون باید این 

وضعیت را بهبود ببخشند .
خواستار  همچنین  کرمانشاه  استاندار 
در  شستا  شرکت  مصوبات  اجرای 
راکد  واحدهای  احیای  برای  استان 
این  شرکت در کرمانشاه  زیرمجموعه 
آخرین  به  اشاره  با  ادامه  در  او  شد . 
مناطق  تسهیالت  پرداخت  وضعیت 
از  بخشی  هنوز  کرد  تاکید  زلزله زده، 
که  باقیمانده  برخی  بانک ها  اعتبارات 

خواستار تعیین تكلیف آن هستیم .
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ــد  ــنگ بازون ــت، هوش ــر صم ــور وزی ــا حض ــتان  ب ــی اس ــش خصوص ــت و بخ ــو دول ــورای گفت وگ ــاه و دوم ش ــه پنج جلس
ــد. ــزار ش ــتان برگ ــن اس ــاق ای ــس ات ــاه و رئی ــتاندار کرمانش اس

نشست پنجاه و دوم با حضور وزیر صمت

شورای گفت و گو با محوریت صنعت و بازرگانی

اخبار
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 تفکیك  وزارت صمت، اشتباهی  بزرگ تر از 
ادغام آن  است  

کیوان کاشفی با اشاره به تصمیمی که برای تفكیک 
است،  شده  گرفته  وزارت صمت  از  بازرگانی  حوزه 
 افزود: اگرچه ادغام این دو حوزه از ابتدا اشتباه بود 
اما تفكیک دوباره آن اشتباه  بزرگ تری است . عضو 
تفكیک  این  این که  بیان  با  ایران  اتاق  هیئت رئیسه 
ایجاد  اقتصادی  فعاالن  برای  را  زیادی  دردسرهای 
در  از هم اکنون  کرد: مشكالت  کرد،  عنوان  خواهد 
شهرستان ها آغاز شده است. کاشفی در ادامه با اشاره 
به لزوم حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی که 
اکنون در کشور بسیار مورد توجه است و مقام  معظم 
رهبری هم بر آن تاکید دارند، یادآوری کرد: متاسفانه 
واحدهای  و  بزرگ  واحدهای  از  که  حمایتی  در 
کوچک  و متوسط می شود فاصله زیادی وجود دارد. 
بزرگ،  واحدهای  کرمانشاه،  اتاق  رئیس  گفته  به 
دسترسی بهتری به تسهیالت، مسئوالن و ...  دارند، 
اما این شرایط برای  واحدهای کوچک تر چندان فراهم 
نیست . این در حالی است که عمده اشتغال کشور 
به ویژه در آینده از طریق همین واحدهای کوچک و 
متوسط تامین  خواهد شد .  کاشفی خواستار در نظر 
گرفتن نسخه  حمایتی مجزا برای واحدهای کوچک 
و متوسط شد . عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در ادامه 
از مشكالت حوزه صادرات کشور هم یاد کرد و گفت: 
در شرایطی که انتظار  می رفت با افزایش نرخ ارز شاهد 
روند  امسال  ماه  اما در شش  باشیم،  رشد صادرات 
صادرات به سمت تنزل رفت که البته  شرایط در استان 
کرمانشاه کمی بهتر است . کاشفی یكی از دالیل این 
امر را صدور بخشنامه ها و آیین نامه های متعدد در 
زمینه صادرات دانست . او تاکید کرد: به عالوه ما حدود 
... داریم که طرف  و  اوراسیا  20 کشور در منطقه، 
صادرات اصلی ما هستند و باید  برای هریک الگویی 
تعریف کرده و کاالهای هر کشور را مشخص کنیم   .  
کاشفی همچنین بر لزوم جلوگیری از موازی کاری ها 
در حوزه صادرات تاکید کرد . رئیس اتاق کرمانشاه 
درباره وضعیت صادرات شش ماهه امسال استان نیز با 
اشاره به کاهش 12 درصدی که در این  مدت داشتیم، 
این کاهش در شش ماهه دوم که  امیدواریم  افزود: 
اوج کارهای صادراتی است جبران شود . کاشفی از 
نقش مهم کرمانشاه در حوزه صادرات و سهم حدود 
30 درصدی استان از صادرات ایران به عراق هم یاد 
کرد  و گفت: باوجوداین ظرفیت ها، در پنج سال اخیر 
یک ریال از مشوق ها و یارانه های صادراتی کشور در 

کرمانشاه هزینه  نشده است.

    نگذاریم هیچ واحد صنعتی در کشور تعطیل 
شود 

رضا رحمانی وزیر صمت نیز در این جلسه 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 . در چنین شرایطی نباید 
اجازه بدهیم حتی یک واحد تولیدی هم در کشور 
تعطیل شود . به گفته وزیر صمت، بانک ها نیز حق 
تصرف واحدی که به تعطیلی بینجامد را ندارند . وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با بیان این که همه تا زمانی 
که حتی یک جوان بیكار هم در کشور وجود دارد 
نباید از پای  بنشینند، یادآور شد: برای رونق اقتصاد 
و ایجاد اشتغال بیشتر نیازمند تقویت سازمان های 
تاکید می شد  اگرچه در گذشته  توسعه ای هستیم . 
این سازمان ها باید تعطیل شوند، اما امروز اقتصادهای 
بزرگ دنیا  بیشترین بهره را از سازمان های توسعه ای 

می برند .
کاهش  مورد  در  که  مباحثی  به  ادامه  در  رحمانی 
صادرات کشور مطرح است نیز اشاره کرد و گفت: 
میزان صادرات  کشور در پنج ماهه امسال از نظر وزنی 
29 درصد افزایش و از نظر ارزش 9 درصد کاهش 
داشته که این کاهش ارزش  نیز مربوط به تغییر شیوه 

محاسبه است .
کرمانشاه  استان  مزیت های مختلف  از  او همچنین 
حوزه  در  ظرفیت ها  این  از  یكی  افزود:  و  کرد  یاد 
معادن است . رحمانی با بیان این که بعد از آزادسازی 
پهنه های معدنی استان باید سرمایه گذاری در آن ها 
آغاز شود، یادآور شد: اولویت  سرمایه گذاری با بخش 
از  بعد  بیاورد .  تجهیزات  و  پول  که  است  خصوصی 
جمله  از  توسعه ای  سازمان های  خصوصی،  بخش 
ایمیدرو باید در حوزه معادن کرمانشاه پای  کار بیایند. 
وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: راه اندازی 
یک مگاپروژه معدنی که کرمانشاه را متحول کند، 
ضروری است. رحمانی یكی دیگر از مزیت های استان 
کرمانشاه را صنعت قطعه سازی خودرو دانست و با 
اشاره به وجود یک کارخانه  خودروسازی در کرمانشاه، 
افزود: الزم است حداقل قطعات پرتیراژ این کارخانه 
در داخل استان تولید شود و تولید هر  قطعه را به یک 
شهرستان بدهیم . حتی صنایع خودروسازی بزرگ 
کشور نیز باید برای تامین قطعات مورد نیاز خود از 
از  یكی  کرمانشاه  کنند .  کرمانشاه  استفاده  ظرفیت 
استان های اولویت دار برای رونق صنعت قطعه سازی 

کشور است .

 سند رونق تولید در حال تبدیل شدن به یك 
الگوی ملی است 

بهبود  از  نیز  کرمانشاه  استاندار  بازوند  هوشنگ 
و  کرد  یاد  کرمانشاه  استان  اقتصادی  شاخص های 
آن را نتیجه تدوین سند  اقتصاد مقاومتی و دو سند 
پایین دست آن شامل سند اشتغال و سند رونق تولید 

دانست . با کمک این اسناد توانستیم هم جلوی رشد 
را بگیریم و هم روند آن را  بیكاری استان  بی رویه 

کاهشی کنیم . 
به گفته استاندار کرمانشاه، خروجی این امر ایجاد 
قرار  تاثیر  تحت  و  بانک ها  در  طوالنی  بروکراسی 
بازوند دلیل  استان است .  گرفتن فضای کسب وکار 
میلیارد  هزار  هفت  شدن  بلوکه  را  مشكالت  این 
تومان منابع بانكی استان در بخش زلزله برای امهال 
تسهیالت  یا پرداخت تسهیالت به مردم برای بازسازی 
دانست و عنوان کرد: برای رفع این مشكالت نیازمند 
بانک  اگرچه  بانكی  استان هستیم .  تقویت سیستم 
برای  اعتباری  خط  یک  گرفتن  نظر  در  با  مرکزی 
کرمانشاه به دلیل مشكالت تورمی که  ایجاد می کند 
موافق نیست، اما می توان با کمک گرفتن از بانک های 
را  کرمانشاه  بانک های  مالی  منابع  استان ها،  دیگر 
 تقویت کرد . به گفته استاندار کرمانشاه، با این کار 
مشكالت بخش خصوصی که مربوط به کمبود منابع 
سیستم بانكی است تا حدودی  مرتفع خواهد شد . او 
همچنین از طوالنی بودن روند واگذاری واحدهایی 
که توسط بانک ها تملک شده اند به بخش خصوصی 
از بیش  گاهی  روند  این  گفت:  کرد  و  انتقاد   نیز 
12 ماه هم طول می کشد . بازوند بر لزوم کاهش این 
روند تاکید کرد تا بتوان هرچه زودتر از ظرفیت این 
ادامه به  او در  واحدهای تملک شده استفاده کرد . 
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 عقب ماندگی نیازمند توجه 

ویژه هستیم .
آمدن  کار  پای  خواستار  کرمانشاه  استاندار 
در  ایمیدرو  و  ایدرو  مانند  توسعه ای  سازمان های 
که  بخش هایی  مهم ترین  از  یكی  او  شد .  کرمانشاه 
را  شوند  آن  وارد  می توانند  توسعه ای  سازمان های 
دانست  کرمانشاه  استان  ویژه  اقتصادی  منطقه  دو 
در  ضعیفی  بخش خصوصی  ما  کرد:  خاطرنشان  و 
کرمانشاه داریم که تاکنون نتوانسته  در این دو منطقه 
رونق ایجاد کند و تقاضا داریم سازمان های توسعه گرا 
برای یک پروسه چندساله این مناطق ویژه  اقتصادی 

را در دست بگیرند و در آن رونق ایجاد کنند .

 چالش های اصناف
در ادامه مجتبی صفایی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف 
بیان مشكالت حوزه اصناف کرمانشاه  به  نیز  ایران 
پرداخت . او تاکید کرد: با تشكیل وزارت گردشگری 
بیم آن می رود که این حوزه روی برخی از صنوف 
دست بگذارد و تداخل  کاری در این حوزه رخ دهد . 
صفایی همچنین خواستار در نظر گرفتن تسهیالت 

برای اصناف شد .
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ــده  ــری نماین ــا مص ــور عبدالرض ــا حض ــتان  ب ــی اس ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــوم ش ــه پنجاه و س جلس
ــد. ــزار ش ــتان برگ ــن اس ــتاندار ای ــاق و اس ــس ات ــاه، رئی کرمانش

نشست پنجاه و سوم با حضور استاندار

شورای گفت و گو با محوریت موانع و مشکالت صادرات  

اخبار
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بخشنامه های  با  تجارت  محدودیت   
پرتعداد

رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه با اشاره به 
بخشنامه های متعددی که طی بیش  از یک 
سال گذشته فضای تجارت کشور را محدود 
کرد، گفت: خوشبختانه طی چند ماه اخیر ثبات 

و آرامش نسبی بر این  فضا حاکم شده است   . 
کیوان کاشفی از سال گذشته به عنوان سالی 
سخت در حوزه اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: 
به دلیل تحوالتی که در حوزه  ارز داشتیم کشور 
دچار به هم خوردگی اقتصادی شد. نتیجه این 
شرایط صدور تعداد زیادی بخشنامه اقتصادی و 

عمدتا مربوط به حوزه تجارت بود .
به گفته عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، بر اساس 
گزارشی که از سوی خود وزارت صمت منتشر 
شده است از ابتدای سال 97  تا مردادماه امسال 
کشور  در  بخشنامه   629 حدود  ماه(   15(
 صادر شد که 50 درصد آن در حوزه واردات،
30 درصد در  حوزه صادرات و 20    درصد نیز هر 
دو حوزه را تحت تاثیر قرار داده است . بر اساس 
همین گزارش طی یازده ماه گذشته هر روز 

تقریبا یک بخشنامه صادر شده است .
او با بیان این که تاثیر این مشكالت را بر فضای 
کرد:  یادآوری  بودیم،  شاهد  نیز  کسب وکار 
مخل  عمده ترین  شاخص های  گذشته  در 
نقدینگی  تامین  به  فضای کسب وکار مربوط 
یا مشكالت مالیات بود اما اکنون متغیر بودن 

قوانین و  مقررات در صدر مشكالت است .
نیز  بخشنامه ها  این  عمده  کاشفی،  گفته  به 
نظارت  و  کنترل  محدودسازی،  راستای  در 
بوده است تا گشایش و رونق امور . رئیس اتاق 
کرمانشاه با اشاره به این که طی چند ماه اخیر 
حجم بخشنامه ها کم شده است، گفت: آرامش 
نسبی بر فضای تجارت  حاکم شده و بسیاری 
از مشكالت بخشنامه ها نیز در حال حل وفصل 
شدن است . او ابراز امیدواری کرد با بهبود این 
کشور  صادرات  بیشتر  رونق  شاهد  شرایط، 
به ویژه در نیمه دوم سال باشیم . کاشفی در 
ادامه از استان کرمانشاه هم به عنوان یكی از 
استان های صادراتی کشور یاد کرد که همواره 
جایگاه ششم یا هفتم  صادرات را داشته و افزود: 
بخشی از صادرات استان مربوط به تولیدات و 
تجار استان است و بخشی هم مربوط به  استفاده 
سایر استان ها از پایانه های کرمانشاه . رئیس اتاق 
کرمانشاه از مشكالت متعددی که طی یک 
سال گذشته صادرات استان را تحت تاثیر قرار 
داده است یاد کرد و افزود:  یكی از اصلی ترین 
مشكالت ما بسته بودن مرز سومار است که 

امیدواریم با پیگیری هایی که در حال انجام است 
زودتر  بازگشایی شود . اگرچه اقدام های خوبی 
در مرزها در حال انجام است اما هنوز مشكالت 

زیرساختی  داریم که باید مرتفع شود .
دیگر  عامل  نیز  را  ارز  بازگشت  مشكالت  او 
محدودکننده صادرات استان دانست که البته 
مختص به کرمانشاه نیست و  یک مشكل ملی 
محسوب می شود   . کاشفی بر لزوم رفع مشكالت 
صادراتی استان تاکید کرد و گفت: باید بتوانیم 
کاهش صادراتی که در نیمه اول سال داشتیم در 

 شش ماهه دوم جبران کنیم .

 باید قوانین مزاحم حوزه صادرات مرتفع 
شود 

در ادامه هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه 
نیز از مرزها به عنوان یک فرصت هم برای 
کشور و هم استان یاد کرد و  افزود: مرزها 
فرصت بهتری به عنوان بازار صادراتی را پیش 
روی ما قرار می دهد و هنر ما این است که 
این بازار را  فتح کنیم . برای به دست آوردن 
بازارهای صادراتی موانع و مشكالتی در بعد 
سخت افزاری و نرم افزاری وجود دارد  که باید 
آن ها را حل وفصل کنیم . استاندار کرمانشاه 
جمله  از  را  صادرات  حوزه  مزاحم  قوانین 
مهم ترین این موارد دانست که یک بار برای 
همیشه باید حل  شود و یادآور شد: از اتاق 
بازرگانی می خواهیم قوانین و مقررات مزاحم 
این حوزه را احصا و به ما معرفی کند .به گفته 
دولت  هیئت  به  مربوط  که  قوانینی  بازوند 
باشد آسان تر مرتفع خواهد شد، اما آن هایی 
که نیازمند قانون است سیكل  طوالنی تری 
دارد و باید مراحل خود را در مجلس بگذراند .
استاندار کرمانشاه با بیان این که بخشی از 
تاکید  است،  مرزها سخت افزاری  مشكالت 
کرد:  بسته شدن مرزها از جمله مرز  سومار از 
مهم ترین این مشكالت است . طرف عراقی 
برای بازگشایی مرز سومار ایرادهایی گرفت که 
در حال رفع آن ها هستیم . بازوند با بیان این که 
موافقت نخست وزیر عراق برای بازگشایی مرز 
سومار اخذ شده است، اضافه کرد: قرار است 
جلسه ای در  بغداد در این باره تشكیل شود که 
منتظر برگزاری آن هستیم . او معتقد است با 
عراق،  نخست وزیر  موافقت  اخذ  به  توجه 
مسئوالن محلی این کشور نمی توانند مانع 
بازگشایی مرز شوند،  بلكه فقط ممكن است 
مسیر را طوالنی تر کنند . به بخش خصوصی 
اطمینان می دهیم عجله ما برای بازگشایی 

مرز سومار از آن ها بیشتر است .

 صادرات را گره نزنیم 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  نایب رئیس 
از مشكالت صادرات کرمانشاه  برخی  این که 
20 سال است که حل نشده، گفت:  دنیا به 
دنبال یک گرم صادرات است و ما برای صادرات 
تنگنا ایجاد می کنیم .عبدالرضا مصری، صادرات 
را لطف الهی برای کشور ایران دانست و افزود: 
این که می توانیم صادرات کنیم از ظرفیت ما 
 نیست، بلكه به دلیل نیاز کشور همسایه ما 
یعنی عراق است . او با انتقاد از برخی گره هایی 
که به دست و پای خود می بندیم تا نتوانیم 
به خوبی از این بازار استفاده کنیم، گفت: تمام 
صادرات  گرم  یک  دنبال  به  دنیا   کشورهای 
هستند، اما ما زمینه های صادرات را داریم و 
پیش روی آن تنگنا ایجاد می کنیم . نماینده 
با بیان  کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی 
این که رفع مشكالت با کارهای معمولی و روند 
عادی انجام نمی شود،  تاکید کرد: رفع مشكالت 
اقدام های جهادی می خواهد که همان اقتصاد 
مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است .عضو 
لزوم  بر  کرمانشاه  استان  نمایندگان  مجمع 
هم  صادراتی  بازارهای  از  حداکثری  استفاده 
تاکید کرد و ادامه داد: باید  تالش کنیم ذائقه 
بازارهای صادراتی را به سمت کاالهای ایرانی 
سوق دهیم تا اگر کاالی دیگری نیز وارد این 
بازار شد  کشورهای مصرف کننده کاالی ما را 
ترجیح دهند . مصری در ادامه از برخی مشكالت 
صادراتی استان کرمانشاه یاد کرد و با ذکر این 
مهم که برخی از مشكالت صادرات  کرمانشاه 
20 سال است که مدام مطرح می شود اما حل 
از  ناشی  مشكالت  عمده  شد:  یادآور  نشده، 

گره هایی است که خود ما  ایجاد کردیم .
او یكی از مهم ترین مشكالت صادرات کرمانشاه 
را خواب کامیون ها در مرز دانست و گفت: وقتی 
که دو شب خواب  کامیون در مرز داریم، یعنی اگر 
دو شب مازاد تالش کنیم این خواب رفع خواهد 
شد و برای این منظور همه مسئوالن  مربوطه باید 

همان چند شب را به طور مداوم پای کار باشند .
در ادامه جمشید رستمی عضو هیئت نمایندگان 
اتاق کرمانشاه نیز خواستار رفع مشكالت مرزها 
به ویژه مرز پرویز  خان شد و افزود: کند بودن 
عملیات عمرانی روند تجارت در این مرز را تا 
حدودی با دشواری مواجه کرده است . مشكالتی 
که در مرزها وجود دارد تجار و بازرگانان را دلسرد 
می کند . رستمی با بیان این که تجار سال ها برای 
به دست آوردن بازارهای خود زحمت کشیدند، 
افزود: این مشكالت بازارهای  صادراتی را دچار 

اختالل خواهد کرد . 
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ــتاندار و  ــاق، اس ــس ات ــور رئی ــا حض ــتان  ب ــی اس ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــارم ش ــه پنجاه و چه جلس
ــد. ــزار ش ــالمی برگ ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــدگان م نماین

نشست پنجاه و چهارم با حضور استاندار و نمایندگان استان

شورای گفت و گو با محوریت ظرفیت های حمل ونقلی

اخبار
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راه آهن  بار  حمل  ظرفیت  از   
غافل نشویم

کیوان کاشفی در این جلسه با بیان 
برای رسیدن  این که زحمات زیادی 
راه آهن به  کرمانشاه انجام شد، گفت: 
نباید از این ظرفیت در زمینه حمل 
کشتیرانی  صنعت  شویم.  غافل  بار 
ناوگان  ایمن ترین  و  ارزان ترین  از 
حمل ونقل در کشور است که بسیاری 
از مشكالت و  بحران های حمل ونقل 

زمینی را هم ندارد .
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه 
کرمانشاه  راه آهن  این که  بیان  با 
در  باری  ایستگاه  احداث  ظرفیت 
سه نقطه را دارد،  یادآور شد: منطقه 
صنایع  استقرار  دلیل  به  چهر  پل 
این  مهم ترین  از  استان  پتروشیمی 

نقاط است . 
به گفته کاشفی، در منطقه شهرک 
احداث  امكان  نیز  فرامان  صنعتی 
یک ایستگاه وجود دارد که نیاز سه 
و  بیستون  صنعتی  فرامان،  شهرک 
زاگرس را پوشش دهد . او عنوان کرد: 
دلیل  به  نیز  ماهیدشت  منطقه  در 
وجود کارخانه های سیمان سامان و 
ظرفیت  ماهیدشت  صنعت  و  کشت 
 ایجاد ایستگاه باری وجود دارد اما راه  

آن مقداری از خط اصلی دور است . 
او همچنین خواستار برقراری خطوط 
آنتنی راه آهن برای واحدهای تولیدی 
صاحبان  کرد:  اضافه  و  شد  استان 
صنایع نیز  راضی هستند در این زمینه 

سرمایه گذاری کنند . 
کاشفی بر لزوم ایجاد کمیته کاری در 
راه آهن  باری  ایستگاه  احداث  حوزه 
کرمانشاه نیز تاکید کرد . رئیس اتاق 
که  مشكالتی  از  ادامه  در  کرمانشاه 
درخواست های متعدد کارگران برای 
شدن  محسوب  زیان آور  و  سخت 
مشاغل  ایجاد کرد هم یاد کرد که به 
معضلی برای کارآفرینان تبدیل شده 
است . متاسفانه بیش از 80 درصدی 
که در این زمینه درخواست می دهند 
هزینه  امر  این  و  می گیرند  حكم 
تحمیل کارفرمایان  به   زیادی  را 

 می کند . 

 از ظـرفـیت راه آهـن خـوب 
استفاده نکردیم

استاندار  بازوند  هوشنگ  ادامه  در 
قطعه  در  این که  بیان  نیز  کرمانشاه 
مالیر تا کرمانشاه راه آهن غرب کشور 
حدود یک هزار و 100  میلیارد تومان 
است،  شده  انجام  سرمایه گذاری 
افزود : متاسفانه از این سرمایه گذاری 
آن طور که باید استفاده نكردیم . قرار 
نبود راه آهن صرفا مشكل حمل ونقل 
این  از  باید  بلكه  مسافر را حل کند 
حمل ونقل  انتقال  برای  پتانسیل 
زمینی به حمل ونقل ریلی بهره ببریم . 

پایین  سرعت  از  کرمانشاه  استاندار 
بار هم گالیه  برای جابه جایی  راه آهن 
کرد و یادآور شد: گاهی سرعت حمل 
بار با کامیون  چند برابر سرعت استفاده 
از قطار است که این امر برای فعاالن 
اقتصادی که حتی یک ساعت هم برای 

آن ها مهم است،  پذیرفتنی نیست . 
خطوط  احداث  خواستار  بازوند 
آنتنی از راه آهن کرمانشاه تا نزدیكی 
واحدهای تولیدی شد و اضافه کرد: 
قطار بدون خط  ریلی برای واحدهای 
تولیدی کارایی ندارد و وزارت راه و 

شهرسازی باید این گره را باز کند .
بخش  هم اکنون  این که  بیان  با  او 
تا  دارد  آمادگی  کرمانشاه  خصوصی 
حدودی در زمینه تكمیل زیرسازی 
کند،  آنتنی  همكاری  خطوط 
البته اعتباری که بخش  تاکید کرد: 
بگذارد  باید  این کار  برای  خصوصی 
برای  اقتصادی  صرفه  است  ممكن 

 آن ها نداشته باشد . 
لزوم  بر  ادامه  در  کرمانشاه  استاندار 
مشكل  رفع  برای  مدیران  همكاری 
و  کرد  تاکید  نیز  استان  بیكاری 
موضوعات  90  درصد  اکنون  گفت: 
است .  اشتغال  بحث  مردمی  مالقات 
کار  است  قرار  که  مدیرانی  تمام  به 
نیز  کنند  آغاز  کرمانشاه  در  را  خود 
اعالم کردم اولویت اول  استان اشتغال 
است و مدیری که اعتقادی به بخش 
کرمانشاه  به  نباید  ندارد  خصوصی 
بیاید .  او با بیان این که این مهم در 
مورد  بیشتر  استان  کار  اداره  حوزه 

کرد: می پذیریم  عنوان  است،  تاکید 
روی  کار  پیش  اداره  خود  در  که 

فعالیت بخش تولید مانع تراشی شود . 
بازوند معتقد است اگر به دنبال رونق 
که  فضای کسب وکار  بهبود  و  تولید 
هستیم،  است  اشتغال  آن  خروجی 
دستگاه ها باید  به سمت تسهیل گری 
برای بخش خصوصی بروند . در شرایط 
کنونی که بخش خصوصی به سختی 
خود را سر پا نگه داشته است، نباید 
دستگاه ها نیز با مانع تراشی  به بخش 

خصوصی ضربه بزنند . 

برای  خصوصی  بخش  از   
اشتغال زایی کمك بگیریم

سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در 
را  کشور  کنونی  دغدغه  مهم ترین 
بحث اشتغال و تولید  دانست و افزود: 
این زمینه  نباید فرصت هایی که در 
برای اشتغال زایی پیش می آید را از 

دست بدهیم . 
استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
جوانان  امروز  کرد:  اظهار  کرمانشاه 
هستند  ناامید  آن قدر  تحصیلكرده 
را  آن ها  نامه ای  که  یک  برای  که 
برای شغل معرفی کند تا تهران نزد 
نمایندگان مجلس می روند و حاضر 
هستند هر شغلی را نیز انجام دهند . 
بلكه  نخواهد  این که  نه  هم  دولت 
تعداد  این  برای  شغل  ایجاد  امكان 
را ندارد و تنها راه استفاده از ظرفیت 
تسهیل گری  و  خصوصی   بخش 

شرایط برای آن ها است .

مشاور  رضایی  بیژن  دکتر  ادامه  در 
دبیرخانه شورای گفت وگو دولت و بخش 
خصوصی کرمانشاه نیز گزارشی درباره 
 جایگاه این شورا بین استان های کشور 
و  دولت  گفت وگوی  شورای  داد .   ارائه 
بخش خصوصی کرمانشاه در سال 96 
جایگاه هشتم را بین سایر استان ها به 
خود  اختصاص داد و در سال 97 نیز بر 
اساس آمار وزارت کشور رتبه 10    کشور 
را داشته است . در سال 98 هم تاکنون 

جایگاه چهارم را داشتیم .
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ــش  ــاالن بخ ــئوالن و فع ــی از مس ــور  جمع ــا حض ــی ب ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــم ش ــاه و پنج ــه پنج جلس
خصوصــی بــا دو دســتور کار اصلــی مشــکالت انتقــال صنــف کامیــون داران و همچنیــن  صنعــت فــرش اســتان برگــزار شــد .

شورای گفت وگوی پنجاه و پنجم   با حضور اصناف و کارشناسان

شورای گفت وگوبا موضوع مشکالت کامیون داران 
و  صنعت فرش 

اخبار
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  برخی برندهای فرش کرمانشاه 
رو به اضمحالل است

کرمانشاه  اتاق  رئیس  کاشفی  کیوان 
اعالم  ضمن  جلسه  این  ابتدای  در 
سپهبد  شهادت  مناسبت  به  تسلیت 
قاسم سلیمانی، از شهادت او به عنوان 
 یک ضایعه بزرگ برای کشور یاد کرد 
و افزود: ایشان وزنه ای برای جمهوری 
اسالمی ایران در سوریه بود و طی چند 
 بار مالقاتی که در این کشور با سپهبد 
سلیمانی داشتم نفوذ ایشان در سوریه 
سپهبد  شهادت  با  بود.  قابل توجه 
سلیمانی راه ایشان ادامه خواهد یافت 
و به عالوه این اقدام دشمن نشان داد 
شعارهایی که  آمریكا برای مذاکرات و 

صحبت با ایران می دهد پوشالی است .
با  ادامه  در  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
اشاره به نبود هیچ شهرک صنفی در 
افزود:  » دیزل آباد«،  به جز  کرمانشاه 
این شهرک نیز  بسیار قدیمی است و 
اگرچه اکنون جزئی از شهر شده است، 
شهرک  این  وجود  با  گذشته  در  اما 
هیچ خبری از مكانیكی و  پنچرگیری 
است،  معتقد  او  نبود .  شهر  داخل  در 
صاحب  می تواند  نیز  اکنون  کرمانشاه 
حداقل چهار شهرک صنفی باشد که 
عالوه بر کامیون داران،  شهرک سنگ، 
تعمیرکاران و فلزکاران را شامل شود . 
کامیون داران  انتقال  است  وقت  چند 
کرمانشاه به خارج از شهر و راه اندازی 
شهرک صنفی  برای آن ها مطرح شده 
صنف  این  جابه جایی  داشتیم  امید  و 
مقدمه ای برای انتقال سایر مشاغل فنی 

به خارج از شهر باشد . 
به گفته کاشفی، مشكل کنونی انتقال 
بحث  شهر  از  خارج  به  کامیون داران 
زمین آن است که هنوز نهایی نشده و 
اگر قرار  باشد با زمینی که در شهرک 
منظور  این  برای  زاگرس  صنعتی 
پیشنهاد شده است موافقت نشود، باید 
و  سراغ  کنیم  مختومه  را  پرونده  این 
گزینه های دیگری برویم . در حال حاضر 
خودکامیون داران نیز از وضعیت کنونی 
و ترافیكی که با آن مواجه اند کالفه شده 

و  خواستار جابه جایی هستند . 
از  ادامه  در  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
پتانسیل فرش استان هم یاد کرد و با 
بیان این که فرش می تواند یكی از مراکز 

شد:  یادآور  باشد،  اشتغال زایی  استان 
متاسفانه فرش کرمانشاه طی یكی، دو 
دهه اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته 
و برخی از برندهای  فرش استان که در 
گذشته در بازارهای جهانی به فروش 
این  است .  اضمحالل  به  رو  می رفت، 
در حالی است که برخی از استان های 
و کردستان در  ایالم  از جمله  منطقه 
ما  و  کار کرده اند  صنعت فرش خوب 

هیچ چیزی کمتر از آن ها نداریم . 
او معتقد است، اگر برنامه ریزی درستی 
داشته باشیم می توانیم ظرف مدت یک 
تا دو سال آینده برند فرش کرمانشاه 
کرمانشاه  اتاق  رئیس  بیندازیم.  را  جا 
فرش  صنعت  مشكالت  مهم ترین  از 
استان هم یاد کرد و نبود یک تشكل 
را  بخش  خصوصی  قدرتمند  و  واحد 
دانست .  مشكالت  این  اصلی ترین  از 
به عالوه تعدد متولیان نیز مشكل دیگر 

صنعت فرش استان است . 

  کامیون داران مایل به خروج از 
را  قانونی  مجوزهای  باشند،  شهر 

برای آن ها می گیریم 
صنف  اگر  گفت:  کرمانشاه  استاندار 
از شهر  به خروج  کامیون داران تمایل 
داشته باشند، مجوزهای قانونی الزم را 
بازوند  برای  آن ها می گیریم . هوشنگ 
با اشاره به موضوع انتقال کامیون داران 
کرمانشاه به شهرک صنعتی زاگرس که 
مدت ها از طرح آن  می گذرد، اظهار کرد: 
حقیقت آن است که انتقال این صنف 
به خارج از شهر برای آن ها هزینه هایی 
دارد و ابتدا باید مطمئن  شویم که واقعا 
حاضر به خروج از شهر هستند، یا خیر؟ 

این  انتقال  برای  این که  به  اشاره  با  او 
صنف به شهرک صنعتی موافقت اولیه 
صنعتی  شهرک های  سازمان  سوی  از 
کشور  حاصل نشده است، عنوان کرد: 
اگر از قطعی بودن تصمیم کامیون داران 
از  را  الزم  مجوزهای  باشیم،  مطمئن 
دولت و وزیر  می گیریم و آن ها را متقاعد 
خواهیم کرد . برای این منظور الزم است 
کامیون داران تعهدی ترجیحا محضری 
تا  ماه  شش  مدت  ظرف  که  بدهند 
و  جدید  محل  ساخت وساز  سال   یک 

جابه جایی را انجام می دهند . 
در  که  فعلی  محل  کرمانشاه  استاندار 

این  برای  زاگرس  صنعتی  شهرک 
منظور پیشنهاد شده را بهترین گزینه 
دانست و  خاطرنشان کرد: محل دیگری 
به جز این منطقه نداریم و درباره محل 

جدید نیز نمی توانیم به توافق برسیم . 
بازوند معتقد است، شهرداری هم زمین 
و امكانات مناسب ندارد که آن را در 
او  بگذارد .  کامیون داران  اختیار صنف 
راه آهن،  خشک،  بندر  به  دسترسی 
آزادراه و ... را از مزایای محل در نظر 
گرفته شده دانست و عنوان کرد: خالی 
شدن  محل فعلی کامیون داران در شهر، 
تومان  به هزار میلیارد  نزدیک  چیزی 
اثرگذاری در منطقه خواهد داشت که 
دیگری  کارهای  برای  آن  را  می توان 

اختصاص داد . 
خود  مشارکت  کرمانشاه  استاندار 
این جابه جایی  برای  واحدهای صنفی 
را نیز ضروری دانست و افزود: موضوع 
را  شهری  مزاحم  ساماندهی  مشاغل 
تا  و  کرد  امنیتی  نباید  به هیچ عنوان 
خود آن ها تمایل نداشته باشند موفق به 

جابه جایی نمی شویم . 
فرش  خوب  پتانسیل  از  ادامه  در  او 
قابل توجه  ظرفیت  و  کرمانشاه  استان 
گفت:  و  کرد  یاد  نیز  آن  اشتغال زایی 
زمینه  در  را  خوبی  اگرچه  کارهای 
اما  کردیم،  آغاز  استان  فرش  زنجیره 
روی  هم  خصوصی  بخش  این که  از 
خرسندیم .  حساس  شده  صنعت  این 
موضوع  مهم ترین  کرمانشاه  استاندار 
درباره فرش استان را توجه به بازاریابی 
و فروش آن دانست و خاطرنشان کرد: 
در  سرمایه  نشود  فروخته  اگر  فرش 
گردش آن ها برنخواهد گشت و به عالوه 
امكان بازپرداخت تسهیالت بانكی که 
احیانا اخذ  کرده باشند را نیز به صورت 

ماهیانه ندارند . 
بازوند همچنین خواستار تسهیل گری 
و  تسهیالت  پرداخت  برای  بانک ها 
تامین سرمایه در گردش صنعت فرش 
بانک ها  شرایط  و  افزود:  شد  استان 
از  داریم  تقاضا  اما  می کنیم،  درک  را 
عدول  دارند  که  سخت گیری هایی 
یک  احداث  از  همچنین  او  کنند . 
اتاق کارگاه مانند در خانه افرادی که 
به صورت مشاغل خانگی بافت فرش را 
انجام می دهند  استقبال کرد و گفت: 
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فرش  که  خانه ای  همان  در  افراد  این 
پرورش  و  پخت وپز  زندگی،  می بافند 
و  انجام  می دهند  هم  را  کودکان شان 
ممكن است سالمت آن ها با این روند به 

خطر بیفتد . 
استاندار کرمانشاه اضافه کرد: می توان 
تا  کرد  جلب  را  مسكن  بنیاد  کمک 
تومانی  12  میلیون  تسهیالت  بتوانیم 
به آن ها  پرداخت کنیم که مشوقی برای 

بافندگان فرش استان باشد . 

  40  میلیارد تومان برای تکمیل 
نظر  در  استان  فرش  زنجیره 

گرفته ایم 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری کرمانشاه با بیان این که در 
استان معادل فرش در پشم هم مزیت 
داریم، گفت:  منابع خوبی برای تكمیل 
زنجیره فرش استان در نظر گرفته شده 
مزیت های  از  حاتمی  هدایت  است . 
و  کرد  یاد  فرش  در صنعت  کرمانشاه 
افزود: عالوه بر فرش در حوزه پشم نیز 
بسیار مزیت  داریم، اما متاسفانه اکنون 
پشم تولیدی کرمانشاه از استان خارج 
می شود و به صورت نخ رنگرزی شده با 

چند برابر قیمت  به استان برمی گردد .
را  استان  فرش  صنعت  رونق  حاتمی 
نیازمند تكمیل زنجیره فرش استان از 
پشم تا تولید فرش و در ادامه بازاریابی 
برای  کرد:  عنوان  و  دانست  و  فروش 
تكمیل این چرخه چند کارخانه هم در 

نظر گرفته شده است . 
امور  هماهنگی  معاون  گفته  به 
کرمانشاه، استانداری   اقتصادی 
40 میلیارد تومان از منابع مختلف بنیاد 
امام  امداد  تسهیالت  کمیته  برکت، 
خمینی )ره(، کمک های فنی و اعتباری 
و ... نیز برای صنعت فرش استان در نظر 
همچنین  حاتمی  است .  شده  گرفته 
بر لزوم راه اندازی یک تشكل فراگیر و 
قدرتمند برای فرش استان تاکید کرد 
تبلیغ،  بخش های  مختلف  بتواند  که 
بازاریابی، آموزش و ... را نیز هدایت کند . 

تسهیالت  گرفتن  نظر  در  خواستار  او 
بانكی برای بافندگان استان با سود و 
دوره بازپرداخت مناسب شد و عنوان 
دالیل  به  فرش  که  شرایطی  کرد:  در 

پرداخت  است،  روبه زوال  مختلف 
این  به  درصد   18 سود  با  تسهیالت 

بخش به هیچ عنوان  توجیه ندارد .

  بانك ها در برابر تامین مالی صنعت 
فرش کرمانشاه گارد می گیرند 

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
به  اشاره  با  کرمانشاه  استان  تجارت 
این که زنجیره فرش کرمانشاه فقط در 
تا  همان چند حلقه  اول می تواند 70 
80 میلیارد تومان ارزش افزوده داشته 
باشد، گفت: متاسفانه بانک ها در برابر 
پرداخت تسهیالت به  صنعت فرش گارد 

می گیرند . 
محسن دارابی با بیان این که در سال 
مترمربع  هزار   110 به  نزدیک  جاری 
شده  تولید  استان  در  دستباف  فرش 
است، عنوان کرد:  هم اکنون 30 هزار 

بافنده فعال در زمینه فرش داریم . 
بافندگان  این که 90 درصد  بیان  با  او 
فرش را زنان تشكیل می دهند، یادآور 
شد: از این 30 هزار بافنده فقط هشت 
 هزار نفر بیمه دارند و این در حالی است 
که در گذشته تعداد قالیبافان بیمه شده 
استان حدود 14 هزار نفر بود که ریزش 

 داشته است . 
رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه 
مهم ترین  از  یكی  به عنوان  بیمه  از 
یاد  استان  فرش  بافندگان  مشكالت 
داریم  درخواست  ادامه  داد:  و  کرد 
بیمه  برای  نفری  هزار  دو  سهمیه 

قالیبافان کرمانشاه در نظر گرفته شود . 
یک  به عنوان  فرش  از  همچنین  دارابی 
زنجیره یاد کرد که از پشم تا بازار و فروش 
را شامل می شود و باید همه بخش های 
 آن را دید و افزود: در استان کرمانشاه 
ظرفیت تولید سه هزار تن پشم در سال را 
داریم که اکنون ارزش افزوده آن از دست 
 استان می رود . او با بیان این که این پشم 
کیلویی حدود پنج تا شش هزار تومان 
از دامدار خریداری می شود، خاطرنشان 
نخ  به  تبدیل  پشم  وقتی  همین  کرد: 
رنگرزی می شود، کیلویی 60 تا 70 هزار 

تومان قیمت دارد . 
رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه 
معتقد است، اگر بتوانیم خالئی که در 
بخش های مختلف زنجیره فرش استان 

وجود  دارد را تكمیل کنیم، در همین 
جمع آوری  شامل  اول  زنجیره  چند 
پشم، سورتینگ، نخ ریسی و ... حدود 
70 تا 80 میلیارد  تومان ارزش افزوده 

عاید استان خواهد شد . 
رویه  تغییر  لزوم  بر  همچنین  دارابی 
ریسندگی استان از شیوه سنتی کنونی 
ریسندگی  حوزه  برای  افزود:  و  تاکید 
کار  پای  سرمایه گذار  چند  و  رنگرزی 
بیشتر  حمایت  خواستار  او  هستند . 
شد  استان  فرش  صنعت  از  بانک ها 
گذشته  در  آنچه  به واسطه  گفت:  و 
برابر  در  اکنون  بانک ها  رخ داده، 
تامین مالی صنعت فرش استان گارد 

می گیرند . 
رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه 
با بیان این که صنعت فرش استان اگر 
درآمد  و  اشتغال زایی  شود  حمایت 
قابل توجهی  به همراه دارد، افزود: امروز 
یک فرش دستباف تا 50 درصد برای 

بافندگان سود دارد . 

  80 واحد دارای مجوز درخواست 
رسمی جابه جایی دارند

در ادامه رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق 
این که  بیان  با  نیز  کرمانشاه  اصناف 
به  نزدیک  کرمانشاه  کامیون داران 
اعالم  جابه جایی  برای  سال  است  سه 
آمادگی کردند، افزود: 80 واحد دارای 
به صورت  آن ها  همه  که  داریم  مجوز 
خود  درخواست  جابه جایی  رسمی 
از  هدف  ازآنجا که  کردند .  اعالم  را 
گسترش  واحدها  این  جابه جایی 
است،  کامیون داران  واحدهای  تعداد 
را  بدون  مجوز  واحدهای  می توانیم 
و  کنیم  ترغیب  منظور  این  برای  نیز 
جابه جایی  برای  واحد   150 درنهایت 
به محل جدید پای کار باشند و تعهد 

 محضری بدهند . 
ساسانی با بیان این که این جابه جایی 
قیمت  که  می شود  انجام  شرایطی  در 
همان صنفی  واحدهای  برای   زمین 
تعیین  مصوب شده  هزار  تومان   35
از  اگر کامیون داران  تاکید کرد:  شود، 
صنفی  رسته  چند  شوند،  خارج  شهر 
دیگر شامل  تعمیرکاران، پنچرگیری ها 
و ...  نیز با آن ها به خارج از شهر می روند . 

اخبار
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کیوان کاشفی با بیان این که متاسفانه در کشور با عارضه 
شوم فساد و برخی از انواع آن از جمله اختالس دچاریم، 
گفت:  تعریف فساد سوءاستفاده از خدمات عمومی برای 

دستیابی به منافع خصوصی و شخصی است .
او با اشاره به این که فساد به دو دسته کوچک و بزرگ 
در  کوچک  فسادهای  شد :  یادآور  می شود،  تقسیم 
یک  مدیر  که  می شود  انجام  و  اداره ها  شرکت ها  حد 
مجموعه مسیر عادی کارها را به سمتی سوق می دهد 
که از آن منفعتی به دست  بیاید، اما در فسادهای بزرگ 
سیاستمداران پای کار هستند که گاه تبعات و ابعاد ملی، 

منطقه ای و حتی بین المللی  دارد .
این که  بیان  با  ایران  بازرگانی  اتاق  هیئت رئیسه  عضو 
فساد به دالیل مختلفی رخ می دهد، سهم زیاد دولت ها 
از اقتصاد را  از جمله مهم ترین دالیل بروز فساد دانست 
و تاکید کرد: هرچه دولت ها از اقتصاد خارج شده و نقش 
نظارتی بیشتری داشته  باشند آن کشور سالم تر خواهد 
بود . او نحوه تخصیص دالرهای نفتی را نیز یكی از عواملی 
دانست که همیشه سبب بروز فساد بوده و عنوان کرد، 
وقتی چنین درآمدی سهل و آسان به دست می آید و در 
برابر آن فعل وانفعاالت اقتصادی رخ نمی دهد نتیجه ای 

جز بروز  فساد نخواهد داشت .
کاشفی با بیان این که در شرایط عادی گاهی مجموع 
درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به 80 تا 100 
میلیارد دالر  می رسد، اضافه کرد: اگر این درآمد فقط از 
طریق صادرات محصوالت غیرنفتی حاصل می شد باید 
نرخ بیكاری هفت تا  هشت درصدی در کشور می داشتیم 
اما اکنون که دوسوم درآمدهای صادراتی مربوط به نفت 

است با نرخ باالی بیكاری  مواجهیم .
با  نفتی همیشه  این همه درآمد  او معتقد است وجود 
ریخت وپاش ها و برخوردهای سلیقه ای همراه بوده است، 
به طور مثال  در برخی از بودجه های ساالنه گاهی 30 تا 
40    درصد بودجه به عنوان ردیف سایر منابع لحاظ شده 
تا مسئوالن هر طور  که می خواهند روی آن تصمیم گیری 

کنند .
رئیس اتاق کرمانشاه، تخصیص اعتبارات بودجه کشور 
به صورت ریالی و همچنین برگزاری مناقصات دولتی که 
هیچ گاه شفاف نبوده و  سبب ایجاد شكاف طبقاتی شده 

را نیز از دیگر عوامل بروز فساد دانست .
قواعد  دیگر شیوه گذاری  از سوی  کرد:  اظهار  کاشفی 
تجارت خارجی نیز آن قدر مورد دخل و تصرف دولت قرار 

می گیرد که  همیشه زمینه ساز ایجاد رانت و فساد است .
او همچنین نقدی هم به شیوه فعالیت گمرکات کشور 
و بحث قاچاق داشت و با بیان این که بخشی از قاچاق 

 ساماندهی شده از گمرکات وارد می شود، تاکید کرد: طی 
حدود یک و نیم سال اخیر که جهش نرخ ارز را داشتیم 
و از  سوی دیگر سیاست های کنترلی برای واردات برخی 
از کاالهای اعمال شد که البته این سیاست ها تا حدودی 
هم به حق  بود، اما شاهد افزایش 40 درصدی قاچاق کاال 

بودیم .
کاشفی از تاثیر مهم تحریم ها بر بروز فساد نیز یادکرد و 
ادامه داد: آمارها نشان می دهد در سال 2002 ایران نمره 
50 از   100 را در نماگر کنترل فساد، شاخص حكمرانی 
در سال  آمار  این  است.  داشته  را  بانک جهانی  خوب 
2011 که اوج  تحریم ها بود به 17.6 از یک صد رسید و 
مجددا بعد از برجام تا 31.7 بهبود یافت و در حال حاضر 
با فشار تحریم های  دوم به 15.9 رسیده است . این آمارها 
چقدر  بین المللی  و  سیاسی  مناسبات  می دهد  نشان 

می تواند در کاهش فساد اثرگذار باشد .
به گفته کاشفی رتبه ایران از بین 180 کشور جهان 138 
بوده و بسیاری از کشورهای منطقه از جمله پاکستان، 

 ترکیه و حتی مصر نیز وضعیتی بهتر از ما داشتند .
شاخص  زیرمجموعه های  از  برخی  در  شد:  یادآور  او 
ثبات  شهروندان،  اظهارنظر  حق  مانند  فساد  ادراک 
سیاسی و فقدان  خشونت، کیفیت مقررات، کنترل فساد 

و ... نیز وضعیت مناسبی نداشتیم .
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره راهكارهایی 
که می تواند به کاهش فساد کمک کند نیز یادآور شد: در 
 درجه اول باید ادبیات مشترک در برابر فساد برسیم و 

بدانیم چه چیزهایی مصداق واقعی فساد است .
او معتقد است بعد از آنكه همه در زمینه برخورد با فساد 
قاطع  به شیوه  موضوع  این  با  باید  رسیدند  اجماع  به 

 برخورد کرد و بررسی ها نشان داده تساهل و تسامح با 
فساد پاسخگو نیست .

را  فساد  با  برخورد  ملزومات  از  دیگر  یكی  کاشفی 
برنامه ریزی دقیق در این زمینه دانست و تاکید کرد: 
بسیاری از  کشورهایی که درگیر فسادهایی زیاد بوده اند 
با این راهكارها توانستند اقتصاد خود را از فساد نجات 
دهند که از نمونه آن ها  می توان به کشور چین اشاره کرد .

در  که  راهكارهای  مهم ترین  از  یكی  کرد:  اضافه  او 
کشورهای مختلف دنیا برای مقابله با فساد اجرا شده 
است روش   »سوت زنی« است که در این روش مردم 
پای کار هستند و در صورت مشاهده هرگونه فساد آن 
را گزارش می دهند و  قوانین نیز به گونه ای در نظر گرفته 

شده که از آن ها حمایت می کند .
به گفته کاشفی این امر هم هزینه ها را کاهش می دهد 
فعالیت  حاصل  که  شكننده  و  سخت  روابط  هم  و 
رئیس  نمی کند .  ایجاد  را  نظارتی  است  دستگاه های 
اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان این که این طرح 
در برخی از کشورهای دنیا از جمله آمریكا اجرا شده و 
 تجربیات موفقی دارد، تاکید کرد: در این کشورها بخشی 
گزارش  را  فساد  که  افرادی  به خود  درآمد حاصله  از 
افراد  داده اند  اختصاص می یابد که معموال 73 درصد 

کارمندان یا ارباب رجوع ها هستند .
کاشفی همچنین بر لزوم تقویت سرمایه های اجتماعی 
برای مقابله بیشتر با فساد تاکید کرد و افزود: متاسفانه 
سرمایه های  کاهش  ما  مشكالت  از  مهم ترین  یكی 
سرمایه  این  که  زمانی  تا  و  است  کشور  در  اجتماعی 
قوی  اصالحات  نكنیم  نمی توانیم  تقویت  را  اجتماعی 

ایجاد کنیم . 

واکاوی سه عامل مهم در بروز فساد در میزگردی با حضور رئیس اتاق کرمانشاه، اساتید دانشگاه و حقوقدانان

اقتصاد دولتی ، تحریم  و  تحلیل سرمایه های اجتماعی  
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ملی  روز  مناسبت  به  کاشفی  کیوان 
صادرات )29 مهر( از شرایط سختی که 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان طی یک 
سال  اخیر پشت سر گذاشتند یاد کرد و 
گفت: طی این مدت فعاالن اقتصادی در 
شرایطی بسیار پیچیده کار خود را حفظ 

کردند  که جای قدردانی دارد.
او با اشاره به نوسانات اقتصادی به ویژه در 
نرخ ارز که سال گذشته در کشور رخ داد، 
یادآور شد: این نوسانات  کشور را دچار 
یک غافلگیری اقتصاد کرد که پیامدهای 

شد .  خصوصی  بخش  گریبان گیر  آن 
بیان  با  ایران  اتاق  هیئت رئیسه  عضو 
این که این شرایط اقتصادی سبب صدور 
متعدد  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها 
مختلف  دستگاه های  از سوی  و  متنوع 
آن هم در یک بازه زمانی کوتاه شد، افزود: 
در این مدت شاهد ممنوعیت صادرات 
 خیلی از کاالها یا وضع تعرفه بر آن ها با 
هدف تنظیم بازار داخلی بودیم که این 
امر سبب شد بسیاری از بازارهای مهم 
 صادراتی که تجار سال ها برای به دست 

آوردن آن ها زحمت کشیده بودند دچار 
مشكل شود .

کاشفی با اشاره به سایر مشكالت پیش 
روی حوزه صادرات به ویژه طی یک سال 
اخیر، خاطرنشان کرد: مشكالت  برگشت 
ارز و اختالف قابل توجه ارز نیمایی و بازار 
آزاد از دیگر مواردی بود که صادرات را 

تحت تاثیر قرار داد .
در  را  مشكالت  این  نتیجه  گفت:  او 
شش ماهه  در  کشور  صادرات  کاهش 
اول امسال شاهد بودیم. البته چون این 

رئیس اتاق کرمانشاه:

 از بازار رایگان صادرات
 بیشتر بهره ببریم 

اخبار
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کاهش  صادرات صرفا در بعد ارزی بوده 
و کاهشی از نظر وزنی نداشتیم، به نظر 
می رسد کاهش صادرات ناشی از واقعی 

شدن  قیمت های صادراتی است .
کاشفی ابراز امیدواری کرد در شش ماهه 
این  از  بخشی  جبران  شاهد  سال  دوم 
از  بخشی  او  باشیم .  صادرات  کاهش 
این امیدواری را مربوط به ثبات نسبی 
دانست که اکنون در اقتصاد کشور ایجاد 
خوشبختانه  شاهد  داد:  ادامه  و  شده 
کنترل قسمتی از بخشنامه ها و قوانین 
خلق الساعه هستیم و دولت به این نتیجه 
تصمیم گیری های  در  باید  که  رسیده 
بخش  نظر  تجارت  و  اقتصاد   حوزه 

خصوصی را نیز بخواهد . 

  همه به کمك صادرات بیایند 
ادامه  در  ایران  اتاق  هیئت رئیسه  عضو 
از  بیشتر  بهره مندی  لزوم  بر  تاکید  با 
بازارهای صادراتی، افزود: صادرات یک 
 بازار رایگان است که بدون هیچ فعالیتی 
در اختیار ما قرار دارد و می تواند به رونق 
تولید، اشتغال زایی و ارزآوری برای  کشور 
کمک کند، پس باید با همكاری بخش 
خصوصی و دولتی استفاده بیشتری از 

این بازار ببریم .
کاشفی با اشاره به راهكارهای متعددی 
که می تواند به توسعه صادرات غیرنفتی 
کشور کمک کند، عنوان کرد: اگرچه ما 
 مسئوالن دولتی را خادم حوزه صادرات 
می دانیم و از اقدام هایی که در این حوزه 
انجام داده اند قدردانی می کنیم، اما باید 
شرایط  تسهیل  برای  تالش  بیشتری 
صادرات انجام دهند . نباید فراموش کنیم 
که افزایش صادرات از خواسته های مهم 
مقام معظم رهبری نیز هست که در سال 

 رونق تولید تاکید زیادی بر آن داشتند .
مشوق های  برقراری  خواستار  کاشفی 
شد  صنعتگران  و  تجار  برای  صادراتی 
کشورهای  از  بسیاری  کرد:  اظهار  و 
پیشتاز  در صادرات، در زمینه مشوق های 

صادراتی بسیار خوب عمل کرده اند .
این که  بیان  با  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
صادرات  حوزه  روی  پیش  بروکراسی 
متاسفانه  افزود:  شود،  کاسته  باید  نیز 
حوزه  در  شاهد  موازی کاری هایی 
صادرات هستیم که کار را برای تجار و 

صادرکنندگان سخت می کند .

او با بیان این که بخشی از مسئولیت های 
خود  عهده  بر  صادرات  حوزه 
گفت:  هست،  تجار  و  تولیدکنندگان 
یكی از  مهم ترین این موارد توجه به علم 
بازاریابی و خواسته و سلیقه بازار هدف 

است .
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران یادآور شد: 
کاالهای  تولید  با  رقابت پذیری  افزایش 
به  توجه  مناسب،  قیمت  و  باکیفیت 
بسته بندی  بین المللی،   استانداردهای 
مناسب کاالهای صادراتی و ... از دیگر 

مواردی است که باید به آن توجه شود .
کاشفی همچنین بر لزوم فاصله گرفتن 
از شیوه های سنتی تجارت و صادرات هم 
تاکید کرد و ادامه داد: امروزه شیوه های 
 تجارت در دنیا مدرن شده و ما نیز باید به 

همین سمت پیش برویم .
تجاری  طرف  عمده  این که  بیان  با  او 
ایران 15 تا 20 کشور شامل کشورهای 
همسایه، چین، اوراسیا و ... است، عنوان 
 کرد: باید برای هرکدام از این کشورها 
را  کشور  همان  ویژه  صادراتی  الگوی 

داشته باشیم .

  از بازار »سوریه« غافل نشویم 
توجه  لزوم  بر  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
منطقه  یک  به عنوان  سوریه  بازار  به 
با  گفت:  و  کرد  تاکید  هم  استراتژیک 
و  سوریه  بین  بوکمال  بازگشایی  معبر 
عراق و تسهیل ترانزیت زمینی بین ایران 
و سوریه، صادرات بسیاری از کاالها به 
حمل ونقل  هزینه های  دلیل  کاهش 
کرده  پیدا  بیشتری  اقتصادی  توجیه 
است . او کاالهایی مانند فوالد، کاشی و 
بهداشتی  و  لوازم ساختمانی  سرامیک، 

و... را از جمله این موارد دانست .
برای  پیگیری  از  همچنین  کاشفی 
حمل ونقل  شرکت های  راه اندازی 
عراق  ایران،  کشور  بین سه  بین المللی 
می تواند  که  خبر  داد  هم  سوریه  و 
بیش ازپیش  را  حمل ونقل  هزینه های 
کاهش دهد . سوریه برای حدود 10 سال 
بازار خوبی برای خدمات فنی و  آینده 
مهندسی است که باید در این حوزه  نیز 

کار کنیم .
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: البته 
سوریه  بازار  باشیم  داشته  توجه  باید 
نظر  به  و  است  عراق  بازار  از  متفاوت 

اطالعات  ما  خصوصی  بخش   می رسد 
کافی در زمینه این بازار ندارد که البته 
این  در  آموزشی  سمینارهای  به زودی 

 زمینه برگزار خواهیم کرد . 

تهدیدی  مرزها  کش وقوس های    
برای صادرات کرمانشاه 

صادرات  وضعیت  از  ادامه  در  کاشفی 
با  و  کرد  یاد  نیز  کرمانشاه  استان 
از  یكی  کرمانشاه  استان  این که  بیان 
همواره  که  است  استان های  صادراتی 
جایگاه ششم تا هفتم صادرات کشور را 
دارد، تاکید کرد: در برخی سال ها آمار 
در  نیز  را  دالری  سه  میلیارد  صادرات 

استان به ثبت رسانده ایم .
او با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک استان 
زمینه  در  که  محوریتی  و  کرمانشاه 
دارد،  عراق  و  ایران  اقتصادی  تعامالت 
 افزود: متاسفانه با وجود این محوریت، 
زیرساخت های  به  باید  که  آن طور 
است .  نشده  توجه  استان  صادراتی 
کرمانشاه  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
یک  طی  به عالوه  کرد:  خاطرنشان 
دچار  استان  مرزهای  نیز  سال گذشته 
نمود  که  شد  فراوانی  کش وقوس های 
آن را همچنان در بسته بودن مرز سومار 
پیگیری های  با  امیدواریم  و  می بینیم 
بازگشایی  شاهد  شده  به زودی  انجام 
این مرز باشیم . با وجود این مشكالت، 
بازگشایی مرز خسروی بارقه جدیدی را 
در استان ایجاد کرده و به نظر می رسد 
در  جدیدی  سرمایه گذاری های   شاهد 

این منطقه باشیم .
استان  بازرگانی  اتاق  برنامه های  از  او 
استان  صادرات  رونق  برای  کرمانشاه 
پذیرش   و  گفت:  اعزام  و  کرد  یاد  هم 
این  مهم ترین  از  اقتصادی   هیئت های 
موارد است که هم در نیمه اول سال با 
جدیت انجام شد و هم برای نیمه دوم 
سال  برنامه های مشخصی در این زمینه 

داریم .
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با 
اشاره به پیگیری برای راه اندازی مرکز 
شتاب دهنده صادرات استان و همچنین 
 آغاز فعالیت مرکز رتبه بندی واحدهای 
ابراز امیدواری کرد  تولیدی و صنعتی، 
اقدام ها به رونق صادرات  این  مجموعه 

 استان کمک کند . 
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سایت مستقل آموزش اتاق کرمانشاه راه اندازی 
شرکت  در  متقاضیان  و  اتاق  اعضای  و  شد 
برای  سایت  در  ثبت نام  با  می توانند  دوره ها 
حضور در برنامه های آموزشی اعالم آمادگی 
اتاق  آموزش  سایت  در  ثبت نام  کنند.  روند 
بسیار  و  اولیه  نام نویسی  فرایند  یک  شامل 
آسان است و پس از آن نام کاربری و کلمه 
عبوری  در اختیار افراد قرار می گیرد که اعضا 
می توانند با کمک آن هر زمان که بخواهند وارد 
سایت شوند. در این سایت امكان دسترسی 
به دوره های آموزشی برگزار شده، دوره هایی 
که قرار است برگزار شود، تقویم آموزشی اتاق 
ازآنجا که  به عالوه  دارد.   وجود   ... و   کرمانشاه 
اتاق  سایت  برای  الكترونیكی  اعتماد  نماد 
از  می توانند  متقاضیان  شده،  اخذ  کرمانشاه 
الكترونیكی  سایت  پرداخت های  این  طریق 
دهند.   انجام  امنیت  نهایت  در  را  خود 
عالقه مندان می توانند برای آشنایی و ثبت نام 
آدرس به  کرمانشاه  اتاق  آموزش  سایت   در 

    /http://edu.krccima.ir مراجعه کنند. 

برای  کرمانشاه  اصناف  و  بازرگانی  اتاق های 
پذیرایی از زوار اربعین حسینی  روزانه حداقل 
دو کامیون مواد غذایی تامین و ارسال کردند. 
برنج،  شامل  خوراکی  مواد  محموله های  این 
آب معدنی،  کنسروها،  ماهی،  تن  روغن، 
و... بود که در اختیار  موکب ها قرار  کمپوت 
گرفت تا از زائران اربعین در استان کرمانشاه و 
مرز بین المللی خسروی پذیرایی شود . گفتنی 
است توزیع مواد خوراکی تدارک دیده شده، با 
همكاری سپاه حضرت نبی اکرم )ص( استان، 
بسیج، مسئوالن  موکب های مردمی و نهادهای 

مرتبط انجام  شد . 

کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه از رونمایی وب سایت 
اختصاصی شورای  گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
کرمانشاه خبر داد و گفت:  این وب سایت برای دسترسی 
بهتر فعاالن اقتصادی به  اقدام های انجام شده در این شورا 
و همچنین ارتباط با شورا برای بیان مشكالت و موانع 
راه اندازی شده است . در این وب سایت بخش های مختلفی 
از جمله معرفی اعضای شورا، جدول زمان بندی جلسات، 
پژوهش ها،  صورت جلسات،  گفت وگو،  مصوبات  شورای 
آرشیو اخبار و ... در نظر گرفته شده است .به گفته رئیس 
اتاق کرمانشاه، بخش نظرسنجی نیز برای فعاالن اقتصادی 
بتوانند مشكالت و  پیشنهاد های  تا  در نظر گرفته شده 
خود را برای طرح در شورا مطرح کنند . کاشفی با اشاره 
استان  گفت وگوی  شورای  جلسات  مستمر  برپایی  به 
کرمانشاه که با حضور مدیر ارشد استان و گاهی  مقامات 
کشوری برگزار می شود، عنوان کرد: عمده ترین موضوعات 
مقررات  مخل  و  موانع  مطروحه در شوراهای گفت وگو، 
ملی  و  استانی  در دو سطح  است که  فضای کسب وکار 
مورد بررسی قرار می گیرد و خروجی این جلسات برای 

 رفع موانع فعالیت های اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار 
دبیرخانه  شورا  این  کرد:  اظهار  او  است .  اثرگذار  استان 
مستقلی دارد که موارد طرح شده توسط تشكل های بخش 
خصوصی استان را  در کمیته های فرعی بررسی و بعد از 
کارشناسی الزم، پیشنهاد های آماده طرح را در جلسه شورا 
ارائه می دهد. تاکنون 55 جلسه شورای گفت وگوی دولت و 

بخش خصوصی در کرمانشاه برگزار شده است .
ایـــن شــورا اســت آدرس وب ســـایت   گـــفــتنی 

   /http://ppdc.krccima.ir است .

ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه طی مراسمی با 
حضور هیئت نمایندگان و جمعی از اعضای اتاق  بازرگانی 
بازرگانی  اتاق  رئیس  کاشفی  کیوان  شد .  کلنگ زنی 
کرمانشاه در این آیین با اشاره به ویژگی های ساختمان 
بازرگانی  اتاق های  اتاق کرمانشاه، گفت: در  تمام  جدید 
داشت.  نخواهیم  ساختمانی  چنین  مشابه  کشور  غرب 
برای احداث این پروژه از اتاق های بازرگانی دنیا و برخی 

اتاق های برتر کشور الگو گرفتیم . 
برای  ایران،  بازرگانی  اتاق  هیئت رئیسه  عضو  گفته  به 
طراحی این ساختمان مسابقه ای برگزار شد و اخذ پروانه 
ساخت آن  نیز حدود دو سال طول کشید . کاشفی تاکید 
کرد: محل جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه در فضای بالغ 
بر یازده هزار مترمربع زمین و زیربنای شش هزار و 800 

 مترمربع و در قالب چهار طبقه احداث می شود . 
او با بیان این که بخش های مختلف و مجهزی برای این 
ساختمان در نظر گرفته شده است، یادآوری کرد: فضای 
اداری مجزا،  سالن اجتماعات بزرگ که در کرمانشاه ویژه 
برای برگزاری هم زمان  خواهد بود، چند سالن جلسات 
سمینارها و کمیته های جانبی، سالن پذیرش هیئت های 
اقتصادی و تجاری، سالن جلساتB2B  ، موزه، فضای 
نمایشگاه و... از جمله  این بخش ها است . محل استقرار 
این  در  نیز  اتاق  زیرمجموعه  اقتصادی  تشكل های 
ساختمان دیده شده است .  رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه 

معتقد است این ساختمان می تواند نیاز 30 سال آینده 
درباره  کاشفی  دهد .  پوشش  را  استان  خصوصی  بخش 
برنامه زمان بندی تكمیل این پروژه نیز خاطرنشان کرد: 
بنا داریم ظرف یک سال کارهای سفت کاری و  اسكلت 
ساختمان تكمیل شود و کل پروژه حداکثر در مدت دو و 

نیم سال به بهره برداری برسد . 
او اعتبار برآورد شده برای ساختمان جدید اتاق کرمانشاه 
را 350 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: نیمی از این اعتبار 
 اکنون تامین شده و مابقی نیز به تدریج تامین می شود . 
از  که  شده  تعیین  نودشه  شرکت  طرح  این  پیمانكار 
نیز  مشاور  شرکت  است  و  استان  یک  رتبه  پیمانكاران 
این  اعتبار  کاشفی،  گفته  بود . به  خواهد  مهباد  شرکت 
ساختمان از محل کمک های اتاق ایران و نقدینگی خود 

اتاق با کمک اعضای هیئت نمایندگان  تامین شده است . 

  رونمایی از وب سایت اختصاصی شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی کرمانشاه  

راه اندازی سامانه مرکز 
آموزش و پژوهش های 
اقتصادی اتاق کرمانشاه

ارسال مواد غذایی برای 
پذیرایی از زوار اربعین 

به  مرز خسروی  

ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه کلنگ زنی شد  

اخبار
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مقاومتی  اقتصاد  جلسه  در  کاشفی  کیوان 
استان کرمانشاه که با حضور سرپرست وزارت 
جهاد کشاورزی برگزار شد، با  اشاره به هزینه 
میلیاردی که برای اجرای سامانه گرمسیری در 
استان کرمانشاه انجام شده است، افزود: یكی از 
اساسی و حیاتی ترین مباحث در زمینه سامانه 
گرمسیری نظام بهره برداری از آن است که باید 

شكل و چارچوب آن مشخص شود . 
سازمان  یک  شدن  مشخص  خواستار  او 
برای بهره برداری از سامانه گرمسیری شد و 
یادآوری کرد: این سازمان  باید مشخص کند 
الگوی بهره برداری از این پروژه به چه شكل 
است و در این الگوی بهره برداری باید مباحثی 
مانند حق  آب جایگاه کشاورزان جایگاه بخش 

خصوصی، صنایع تبدیلی و ... مشخص شود . 
کاشفی با اشاره به بررسی که طی دو سال اخیر 
در اتاق بازرگانی ایران درباره نحوه مشارکت 
بخش خصوصی در  سامانه گرمسیری انجام 
بخش  می رسد  نظر  به  گفت:  است،  شده 
خصوصی می تواند بهره بردار خوبی برای این 
سرمایه گذاری  عظیم باشد .  برومند چهارآیین 
از فعاالن بخش کشاورزی استان کرمانشاه نیز 
از عدم ثبات سیاست های صادراتی برخی از 
 محصوالت کشاورزی انتقاد کرد و گفت: این 
در حالی است که حمایت همه جانبه از صادرات 
بوده  است . در سال 98  تاکید  همواره مورد 
شاهد ممنوعیت و رفع ممنوعیت های متعدد 
از مهم ترین  بودیم که  محصوالت کشاورزی 

 آن ها می توان به مرغ اشاره کرد .

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و سفیر اتریش با 
یكدیگر دیدار و گفت وگو کردند . کیوان کاشفی در این 
دیدار گفت: ما در آینده با عادی شدن شرایط، قدرشناس 
راستای  تعهدات خویش در  به  اتریش   پایبندی کشور 
را همه  برجام  در  آمریكا  بدعهدی های  برجام هستیم . 
کشورها باید محكوم کنند . اطالعاتی که از کشور اتریش 
پتروشیمی،  در  به ویژه  که  مهمی  قابلیت های  و  داریم 
ماشین آالت و تولید ملی  کشور دارد، می تواند با انتقال 
اطالعات  کند .  کمک  ما  اقتصادی  فعاالن  به  تجربیات 
خوبی از ظرفیت های تجاری استان کرمانشاه در اختیار 
شما می گذاریم و آمادگی کامل داریم برای  واحدهای 
در دست اجرا مثل پتروشیمی چهارم و پاالیشگاه دوم و 

صنایع غذایی از تجربیات کشور اتریش استفاده کنیم . 
دیدار  این  ادامه  در  نیز  اتریش  اشتفان شولتس سفیر 
اظهار کرد: مشارکت اقتصادی در سطح استانی و ملی 

بین اتریش و  ایران انجام گرفته و شرکت هایی در حوزه 
دوجانبه  تجارت  توسعه  برای  باید  اقتصادی  مشخص 
ایران  قبال  در  برجام  در  آنچه  به  اتریش  کنند .  ورود 
حوزه  در  شرکت های  است .  پایبند  پیش بینی شده 
مشخص اقتصادی باید بیشتر در معادالت اقتصادی دو 

کشور وارد شوند .

رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق اصناف کرمانشاه در 
این همایش که به مناسبت  هفته دفاع مقدس در اتاق 
کرمانشاه برگزار شد، هشت سال دفاع مقدس را یادآور 
ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان  دانست و افزود: 
ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس در جبهه های 

حق علیه باطل ایستادند .
نیز  بازرگانان  و  تجار  بازاریان،  این که  بیان  با  او   
از  حمایت  در  مهمی  نقش  مقدس  دفاع  دوران  در 
جبهه های حق علیه  باطل داشتند، یادآور شد: البته 
نقش اصناف در حمایت از نظام و انقالب به دوران دفاع 
مقدس محدود نمی شود و در ایام  پیروزی انقالب نیز 

همواره حامی نظام بودند . 
به گفته رئیس اتاق اصناف کرمانشاه، تجار و بازاریان 
با کمک های مادی و معنوی خود به کمک رزمندگان 
در جبهه های  جنگ تحمیلی آمدند . بازاریان در دوران 
جنگ در کنار کمک های خود، نظم و انضباط را در 

سطح واحدهای کوچک اقتصادی  و بازار کشور تامین 
کردند و او تقدیم 700 شهید واالمقام حوزه اصناف 
را نیز بیانگر حضور همه جانبه اصناف و بازاریان در 
دوران دفاع مقدس  دانست . ساسانی یادآور شد: اینک 
هم که درگیر فشار تحریم ها هستیم، اصناف به کمک 
برقراری نظم و انضباط و آرامش در  بازار آمدند تا از این 

شرایط بحرانی عبور کنیم . 

از برقراری ارتباط اقتصادی با بخش خصوصی اتریش 
 استقبال می کنیم  

همایش تبیین نقش اصناف در دوران دفاع مقدس در 
کرمانشاه برگزار شد  

بخش خصوصی می تواند 
 بهترین بهره بردار 

سامانه گرمسیری باشد 

حضور مشاور ثبت برند 
در اتاق کرمانشاه  

مشاور اتاق کرمانشاه در امور ثبت شرکت ها و ثبت 
برند گفت: بسیاری از فعاالن اقتصادی هنوز با خدمات 
و  مشاوره هایی که در این زمینه در اتاق کرمانشاه ارائه 

می شود آشنایی ندارند .
عرفان ناصری با بیان این که بیش از دو سال است 
ارائه خدمات در زمینه  که مشاوره های  تخصصی و 
ارائه  کرمانشاه  اتاق  در  برند  ثبت  و  ثبت شرکت ها 
می شود، افزود: روزهای  چهارشنبه مختص به ارائه 

این مشاوره ها است و اعضای اتاق و فعاالن اقتصادی 
بهره مند  از  مشاوره ها  رایگان  به صورت  می توانند 
این  ارائه  از  سال  دو  از  بیش  آنكه  وجود  با  شوند . 
اقتصادی  فعاالن  برخی  هنوز  اما  می گذرد  خدمات 
خبر ندارند که  شرایط استفاده از این مشاوره ها برای 
آن ها فراهم شده است. ناصری معتقد است، با افزایش 
اطالع رسانی حتما استقبال فعاالن اقتصادی از این 

خدمات بیشتر خواهد بود .
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خبری  نشستی  در  کاشفی  کیوان 
با اصحاب رسانه با اشاره به کاهش 
ارزش صادرات  حدود 25  درصدی 
گفت:  امسال،  نه ماهه  در  استان 
بخشی از این کاهش ناشی از بسته 
که  با  بود  سومار  مهم  مرز  بودن 
به صورت  شده  انجام  پیگیری های 
تعطیالت  از  بعد  و  َسمبلیک 

کریسمس عمال بازگشایی شد.
ارزش  کاهش  این  از  بخشی  او 
صادرات را نیز ناشی از اصالح نرخ 
در  که  دانست  صادراتی  پایه های 
نبود  توجه  چندان  مورد  گذشته 
فاصله  جهانی  بازارهای  با  حتی  و 
بحث  شدن  جدی  با  اما  داشت، 
پیمان سپاری ارزی این نرخ ها اکنون 

 تعدیل شد . 
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با بیان 
این که سال گذشته به دلیل افزایشی 
که در نرخ ارز داشتیم شاهد جهش 
صادراتی  بودیم که البته می توانست 
اما  باشد  هم  این  از  بیشتر  بسیار 
برخی دستورالعمل ها و بخش نامه ها 
مانع شد، تاکید کرد: در سال  جاری 
بخشی از این افزایش نرخ ارز تعدیل 
شده و نتیجه آن را در کاهش ارزش 
دیگر  سوی  از  شاهدیم .  صادرات 
مستقیم  صادراتی  ممنوعیت های 
برخی  برای  هم  غیرمستقیمی  یا 
کاالها داشتیم که بر  کاهش صادرات 

اثرگذار بوده است . 
افزایش  از  همچنین  کاشفی 

در  استان  واردات  درصدی   151
هشت ماهه امسال هم یاد کرد و با 
محصوالت  وارد  عمده  این که  بیان 
کارخانه ها  اولیه  مواد  شامل  شده 
بوده است، گفت: این یک امر مثبت 
فعالیت  افزایش  نشان دهنده  و 

واحدهای تولیدی  استان است . 
در  ایران  اتاق  هیئت رئیسه  عضو 
تغییر سیاست های تجاری  از  ادامه 
عراق یاد کرد که بر کاهش صادرات 
ایران بی تاثیر  نبوده و افزود: بعد از 
این کشور حاکم شد  ثباتی که در 
اختیار  در  که  ثروتی  به  توجه  با  و 
دارند، کم کم در زمینه انواع  تولیدات 

سرمایه گذاری کردند . 
کاشفی با بیان این که این امر سبب 

رئیس اتاق کرمانشاه در نشست خبری سالروز ملی صادرات  :

 آینده تبادالت تجاری با عراق از کانال 
سرمایه گذاری های مشترك می گذرد 

اخبار
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شد عراق در بسیاری از کاالها به ویژه 
محصوالت کشاورزی به خودکفایی 
را  آن ها  واردات  و  ممنوعیت  برسد 
اعالم کند، اضافه کرد:  این کشور در 
حوزه لبنیات نیز سرمایه گذاری های 
جدی از جمله با کشور  ترکیه داشته 

است . 
اتاق ایران نمونه  عضو هیئت رئیسه 
مربوط  را  ممنوعیت  این  دیگر 
عراق  گفت:  و  دانست  سیمان  به 
و شش  تولید  سیمان  کارخانه   18
با  و  دارد  ساخت  حال  در  کارخانه 
صادرات  آن ها  از  حمایت  هدف 
سیمان را از همه کشورها و نه فقط 

ایران  ممنوع کرده است . 
که  شرایطی  در  است،  معتقد  او 
تولیدات  از  حمایت  هدف  با  عراق 
داخلی خود واردات برخی از کاالها 
باید  رویه  است،  کرده  محدود  را 
به سمت  را  این کشور  به  صادرات 
کاالهایی ببریم که در آن ها امتیاز 

داریم . 
محصوالت  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
موارد  این  جمله  از  را  پتروشیمی 
دانست که عراق هنوز به تكنولوژی 
آن دست پیدا  نكرده و ایران می تواند 

سال ها در این زمینه کار کند . 
زمینه  در  کرد:  اضافه  کاشفی 
نیز  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
باید به سمت محصوالتی برویم که 

ارزش افزوده  بیشتری دارند . 
با  تجاری  تبادالت  است،  معتقد  او 
کشور عراق دیگر باید به سمت شیوه 
جدید برود و آینده این تبادالت از 
مشترک  طریق  سرمایه گذاری های 

امكان پذیر خواهد بود . 
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران بهترین 
سرمایه گذاری های  برای  روش 
طریق  از  نیز  را  عراق  در  مشترک 

تشكیل  کنسرسیوم ها دانست . 
و  تخلیه  روند  حذف  لزوم  بر  او 
بارگیری در مرزها و راه اندازی حمل 

یكسره به عراق نیز تاکید کرد . 

 برای رونق توریسم درمانی به 
پرواز مستقیم کرمانشاه - نجف 

نیاز داریم
حوزه  در  کرد:  یادآوری  کاشفی 

ظرفیت  نیز  درمانی  توریسم 
قابل توجهی داریم که البته به شدت 

هم پیگیر آن هستیم . 
بخشی  بیمارستان  به  اشاره  با  او 
فیزیكی  پیشرفت  با  که  خصوصی 
نزدیک به 90 درصد در کرمانشاه در 
حال احداث  است، از این بیمارستان 
برای  ظرفیت  یک  به عنوان  مدرن 
رونق توریسم سالمت استان یاد کرد . 

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان این که 
هم اکنون نیز چند شرکت در زمینه 
فعال  درمانی  توریسم  مدیریت 
هستند و از مرحله  شناسایی بیماران 
عراق تا تشكیل پرونده و ...  را انجام 
مهم ترین  کرد:  عنوان  می دهند، 
جای  بودن  خالی  ما  کنونی  معضل 
 حمل ونقل هوایی برای بیمارانی است 

که نمی توانند زمینی سفر کنند . 
ایام  در  کرد:  خاطرنشان  کاشفی 
هفتگی  پرواز  چند  که  اربعین 
این  داشتیم،  نجف  به  مستقیم 
شده  رفع  حدودی  تا  معضل 
با  امیدواریم  نیز  و  اکنون  بود 
ایران ایر  طریق  از  که  پیگیری هایی 
پرواز  سه  تا  دو  دادیم،  انجام 
 مستقیم در هفته به نجف راه اندازی

  شود . 

ترانزیت  راه اندازی  دنبال  به   
زمینی تا سوریه هستیم

او در ادامه بر لزوم توجه به بازارهای 
صادراتی جدید از جمله سوریه هم 
تاکید کرد و ادامه داد: مشكل ما در 
طوالنی  سوریه  به  زمینه  صادرات 

بودن مسیر حمل ونقل است . 
کاشفی عنوان کرد: در تالش هستیم 
را  سوریه  به سمت  زمینی  ترانزیت 
برخی  دلیل  به  اما  کنیم،  راه اندازی 
وجود  این  منطقه  در  که  مشكالتی 

دارد تاکنون به تاخیر افتاده است . 
هم  هم اکنون  این که  بیان  با  او 
کاالهای ایرانی در بازار سوریه دیده 
می شود، خاطرنشان کرد: این کاالها 
 از سمت عراق  به سوریه ارسال شده

 است . 
به  هم  اشاره ای  ادامه  در  کاشفی 
برنامه های اتاق بازرگانی برای توسعه 
این که  بیان  با  و  داشت  صادرات 

بخش های  از  هر  یک  در  صادرات 
سیاست   ... و  صنعت  کشاورزی، 
خاص خود را نیاز دارد، افزود: در حال 
راه اندازی یک مرکز رشد  صادرات در 
استان با همكاری جهاد دانشگاهی یا 
شرکت شهرک های صنعتی هستیم 
نوع  تعیین  و  جانمایی  کارهای  که 
تا حدود 90 درصد  مالی آن   منابع 

انجام شده است . 
واحدها  به  مرکز  این  او،  گفته  به 
مناسب  شیوه  تولید،  نوع  زمینه  در 
بازارهای  به  بسته بندی، شیوه ورود 

صادراتی و ...  کمک خواهد کرد . 
رئیس اتاق کرمانشاه ابراز امیدواری 
ظرفیت  از  استفاده  با  بتوانیم  کرد، 
این مرکز هرسال پنج یا شش واحد 
تولیدی استان  که ظرفیت های الزم را 

دارند صادرات کنیم . 
رئیس اتاق کرمانشاه از اهمیت برپایی 
نمایشگاه های خارجی هم یاد کرد و 
گفت: به شدت در زمینه برپایی این 
نمایشگاه ها  و نحوه عملكرد سازمان 
توسعه تجارت در واگذاری نمایشگاه 
معلوم  که  خصوصی  شرکت های  به 
احراز  صالحیت  چطور  نیست 

می شوند، انتقاد داریم . 
این  متاسفانه  کرد:  عنوان  کاشفی 
تاریخ  بار  چند  تاکنون  شرکت ها 
توانمندی های  نمایشگاه   برپایی 
ایران در اقلیم کردستان  عراق را به 
به  هم  امر  این  که  انداختند  تاخیر 
وجهه جمهوری اسالمی ایران آسیب 
می زند و هم سبب می شود واحدها 

آن طور  که باید استقبال نكنند . 
به موضوع  اشاره ای هم  ادامه  در  او 
سرمایه گذاری چینی ها در کرمانشاه 
داشت  بوده  همراه  انتقاداتی  با  که 
از  این  سرمایه گذاری  افزود:  و 
فرصت های  همایش  خروجی های 
سرمایه گذاری کرمانشاه در تهران بود 
از پیگیری های فراوان  نتیجه  و بعد 

داد . 
خاطرنشان  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
سرمایه گذاری  باشد  قرار  اگر  کرد: 
باشیم،  نداشته  استان  در  خارجی 
پس این مناطق ویژه  اقتصادی و ... 
 را به چه منظور در استان راه اندازی

 کردیم؟
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رئیس اتاق کرمانشاه با بیان این که امروز گردشگری 
و صنایع دستی ظرفیت اصلی کشور است، گفت: باید 

کرمانشاه را  وارد حلقه اول گردشگری کشور کنیم . 
کمیسیون  نهم  دوره  جلسه  اولین  در  کاشفی 
امروزه  این که  با  بیان  کرمانشاه  اتاق  گردشگری 
به  صنایع دستی  و  فرهنگی  میراث  گردشگری، 
ظرفیت اصلی کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: 
کردیم  کار  کشور  در  سال   30 حوزه ها  در  سایر 
و امروز زمان آن رسیده که بر این بخش ها تمرکز 

کنیم.
اکنون  ایران،  اتاق  هیئت رئیسه  عضو  گفته  به 
گردشگری جای خود را در سبد همه خانوارها با هر 

میزان درآمد باز کرده  است .
او ادامه داد: از سوی دیگر امروز کشور ایران میزبان 
است  جهان  سراسر  از  زیادی  گردشگران  حضور 
و اقبال خوبی  از سوی برخی کشورها مانند عمان، 

سوریه، عراق و ...   برای حضور در ایران وجود دارد . 
این  شد:  یادآور  ایران  اتاق  هیئت رئیسه  عضو 
گردشگران در داخل ایران پول خرج کرده و کاالهای 
تولید داخل ما را  می خرند و با خود می برند پس برای 
کشور ثروت به همراه دارند و باید از ظرفیت آن ها 

استفاده کنیم . 
زمینه های  در  گردشگران  این  کاشفی،  گفته  به 
مختلف گردشگری مذهبی، تفریحی و ... به ایران 

می آیند . 
او با بیان این که برخی از استان های کشور مانند 
اصفهان، مشهد و استان های شمالی به مقاصد اصلی 
این گردشگران  تبدیل شده اند، تاکید کرد: برخی 
اول گردشگری کشور  دیرباز حلقه  از  استان ها  از 
بودند که تعداد آن ها در حال اضافه شدن  است و 
استان هایی مانند همدان و سیستان و بلوچستان 
نیز با سرعت قابل توجهی در حال پیوستن به این 

موضوع هستند . 
کرمانشاه  باید  است  معتقد  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
حضور  مزایای  از  تا  کنیم  حلقه  این  وارد  نیز  را 
بی بهره  استان  در  و  خارجی  داخلی  گردشگران 

نمانیم . 
کاشفی با بیان این که کرمانشاه ظرفیت های زیادی 
برای استقبال از گردشگران دارد، توریسم درمانی را 

یكی از مهم ترین  این مزیت ها برشمرد . 
او خاطرنشان کرد: امروز در ایران و از جمله استان 
و  مناسب  قیمت  با  سالمت  خدمات  کرمانشاه 
باید  اما  اختیار  گردشگران است  کیفیت عالی در 

زیرساخت های جانبی این موضوع مانند حمل ونقل 
هوایی و ... نیز در استان فراهم شود . 

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران از ظرفیت گردشگری 
روستایی استان هم یاد کرد و ادامه داد:  فرهنگ 
... همگی می   تواند برای  روستاها، پوشش  آن ها و 

گردشگران جذاب باشد . 
کاشفی با اشاره به این که دیدن مواردی مانند آب، 
سنگ و ... دیگر به تنهایی برای گردشگران جذاب 
نیست، یادآور شد:  باید به دنبال سمبل سازی برای 

گردشگران باشیم . 
او از برپایی رویداد گردشگری 2020 در کرمانشاه 
با  یاد کرد که  با کردستان هم  به طور مشترک  و 
محوریت  گردشگری روستایی است و گفت: معتقدم 
این رویداد اکنون فقط در حد ایده است و باید با 
از  بهره گیری  کارشناسی  و  جلسه  ده ها  برگزاری 
تجربیات دیگر استان هایی که میزبان رویدادهایی 
ازاین دست بوده اند بتوانیم به بهترین شكل از آن 

استفاده  کنیم . 
کارکردهای  از  ادامه  در  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
این  گفت:  و  کرد  یاد  هم  گردشگری  کمیسیون 
کمیسیون بر سه محور  گردشگری، میراث فرهنگی 

و صنایع دستی فعالیت دارد . 
کاشفی با بیان این که می توان برای هر یک از این 
سه محور زیرشاخه هایی را تعریف کرد، افزود: برای 
مثال کرمانشاه  در زمینه فرش، توریسم گردشگری 
و... قابلیت های زیادی دارد که باید به آن ها در این 

کمیسیون بپردازیم . 
را  پیشنهاد هایی  ما  موارد  برخی  در  داد:  ادامه  او 

اعضای  به  گرفتن  مشاوره  و  بیشتر  بررسی  برای 
برخی  در  و  می دهیم  گردشگری  ارائه  کمیسیون 
موارد کمیسیون می تواند پیشنهاد های خود را به 

هیئت رئیسه اتاق ارائه دهد . 
به گفته عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، این پیشنهاد ها 
حتما باید اولویت بندی شود و منسجم باشد تا بتوان 

از دل آن  برنامه های پخته و عملیاتی به دست آورد . 
نیز  کمیسیون  این  اصلی  رویكرد  کرد:  اظهار  او 
و  است  ملی  سپس  و  منطقه ای  و  استانی  ابتدا 
اگر بتوانیم در هر سال چند  کار اجرایی خوب از 
مثبت  بسیار  بیاوریم  بیرون  کمیسیون  این  دل 
 خواهد بود و نتیجه آن ایجاد اشتغال و ثروت برای

  استان است . 
کاشفی با بیان این که اتاق بازرگانی وزن زیادی در 
کمیته ها و کارگروه های مختلف استان دارد، یادآور 
شد: می توانیم  پیشنهاد های کمیسیون گردشگری 

را در این کارگروه ها مطرح کنیم . 
این  می توانیم  کرد:  تاکید  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
استان،  گردشگری  کمیته  در  را  پیشنهاد های 
جلسات شورای گفت وگوی دولت و  بخش خصوصی 
با حضور استاندار و حتی در بعد کالن تر در جلسات 

اتاق ایران مطرح کنیم . 
در  ایران  اتاق  پیشنهاد های  این که  بیان  با  او 
ادامه  است،  اثرگذار  بسیار  ملی  تصمیم گیری های 
داد: تصمیم اخیر ارتقای سازمان  میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه از جمله این 

موارد بود که به نتیجه رسید . 
کاشفی با بیان این که کمیسیون گردشگری متشكل 

رئیس اتاق کرمانشاه در کمیسیون گردشگری:

باید کرمانشاه را وارد حلقه اول  گردشگری کشور کنیم

اخبار
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از سه ضلع بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش 
علمی 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 
حضور  از  جلسه  موضوع  فراخور  به  کمیسیون 

مسئوالن هم بهره مند می شویم . 
کاشفی در پایان از ظرفیت های عظیم صنایع دستی 

هم یاد کرد که نباید از آن غافل شویم . 

برای  گردشگری  که  برسیم  باور  این  به   
استان ثروت آفرین است

در ادامه بابک ترابی رئیس کمیسیون گردشگری 
امسال  نام گذاری  به  اشاره  با  نیز  کرمانشاه  اتاق 
با نام رونق تولید، گفت:  این رونق تولید فقط به 
حوزه صنایع محدود نمی شود و مربوط به حوزه 

گردشگری هم هست . 
او با تاکید بر ظرفیت های استان کرمانشاه در حوزه 
گردشگری و صنایع دستی و این که می تواند جزو 
حلقه اول  گردشگری کشور باشد، ادامه داد: ابتدا 
باید به این باور برسیم که گردشگری برای استان 
به ویژه  و  مردم  باور  بین  این  و  است  ثروت آفرین 

مسئوالن ایجاد شود . 
نایب رئیس کمیسیون گردشگری ایران در ادامه 
زیرمجموعه  مختلفی  تشكل های  این که  بیان  با 
اتاق است که به بررسی  مسائل بخش خصوصی و 
مطالبه گری آن ها می پردازد، عنوان کرد: از سوی 
دیگر ایده هایی که در کمیسیون ها مطرح  می شود 

می تواند به بخش دولتی هم مشاوره بدهد . 
بخش های  در  کمیسیون ها  این که  بر  تاکید  با  او 
حمل ونقل  صنعت،  انرژی،  گردشگری،  مختلف 
از  افزود:  نمایندگانی  است،  شده  ...  راه اندازی  و 
این کمیسیون ها در کمیسیون های اتاق ایران هم 

حضور دارند . 
ایده های  برای  بستری  را  کمیسیون ها  ترابی 
نباید  البته  کرد:  عنوان  و  دانست  توسعه گرایانه 
فراموش کرد اتاق بازرگانی  نماینده بخش خصوصی 
است و مسئولیت اجرایی ندارد و فعالیت های آن 

عمدتا جنبه مشاوره ای برای سه قوه دارد . 
او خاطرنشان کرد: در کمیسیون ها تعامل خوبی 
ظرفیت  از  و  است  برقرار  دولتی  بخش های  با 

کارشناسان هم استفاده  خواهد شد . 
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق کرمانشاه با بیان 
این که کمیسیون گردشگری فقط محدود به اعضای 
اتاق نیست، تاکید  کرد: از ایده های سایر کارشناسان 

نیز استقبال می کنیم . 
در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون گردشگری 
اتاق به بیان نظرات و پیشنهاد های خود برای توسعه 

گردشگری استان  پرداختند . 

جلسه  در  کرمانشاه  اتاق  رئیس  کاشفی  کیوان 
شصت و سوم حلقه های مفقوده با اشاره به شاخص 
اقتصادی  مسائل  در  آن  تاثیر  و  کسب وکار   فضای 
دالیلی  مهم ترین  از  یكی  افزود:  سرمایه گذاری،  و 
عرصه  وارد  کشور  می شود  نقدینگی  سبب  که 
سرمایه گذاری نشود نامناسب بودن فضای کسب وکار 

است.
او از نقدینگی حدود دو هزار میلیارد تومانی موجود 
در کشور یاد کرد و ادامه داد: در کنار این نقدینگی 
توان علمی زیادی  هم داریم و بهبود فضای کسب وکار 

می تواند رابط این دو موضوع باشد .
موارد  این که  بیان  با  ایران  اتاق  هیئت رئیسه  عضو 
متعددی بر شاخص فضای کسب وکار تاثیر دارد، یادآور 
شد: یكی از  مهم ترین این موارد مباحث فرهنگی است . 
کاشفی معتقد است باید از افرادی که صاحب تریبون 
فضای  فرهنگی  زیرساخت های  بهبود  برای  هستند 

کسب وکار استفاده  کرد .
او با بیان این که خود مردم نیز باید پای کار باشند، ادامه 
داد: مردم هم باید یاد بگیرند که کار و تالش کنند . عامل 
دیگری که می تواند به بهبود فضای کسب وکار کمک 
کند خوب شدن وضعیت  حكمرانی ما از سوی دولت، 

قوه های قضاییه و مقننه، بانک ها و ... است .
بررسی  روند  به  هم  اشاره ای  ادامه  در  کاشفی 
شاخص های فضای کسب وکار داشت و با بیان این که 
در گذشته این کار  توسط مرکز مطالعات و پژوهش های 
مجلس انجام می شد، ادامه داد: اکنون دو سال است 
که پایش فضای کسب وکار  توسط اتاق بازرگانی انجام 

می شود .
به گفته او برای بررسی این شاخص ها از اعضای اتاق 
بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون در مورد عوامل موثر 

 بر فضای کسب وکار نظرسنجی می شود .
کاشفی با بیان این که روند پایش فضای کسب وکار برای 
تمام ایران یكسان است، عنوان کرد: متاسفانه کرمانشاه 
طی  سال های اخیر وضعیت خوبی نداشته است اگرچه 
فضای  شاخص  توانستیم  گذشته  سال  زمستان  در 

کسب وکار را چند پله  ارتقا دهیم .
برگزاری  به  اشاره ای  ادامه  در  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
جلسات کارشناسی حلقه های مفقوده داشت و تاکید 
و  دانشگاه  اساتید  بخش  جلسات  سه  این  در  کرد: 
کارشناسان، فعاالن بخش خصوصی و دولتی گرد هم 
می آیند تا در قالب این مثلث مسائل  و مشكالت حوزه 
اقتصادی به صورت کارشناسی بررسی شود . هدف ما 
از برگزاری جلسات این است که چند پیشنهاد اجرایی 

برای بهبود مشكالت اقتصادی از  دل جلسات بیرون 
بیاوریم و آن ها را در اختیار مسئوالن قرار دهیم . 

 کرمانشاه در جایگاه 27 کشور 
پژوهش های  و  مطالعات  مرکز  دبیر  امیری  ادامه  در 
اقتصادی اتاق کرمانشاه با اشاره به وضعیت شاخص 
گذشته،  چهارفصل  در  کرمانشاه  فضای  کسب وکار 
رتبه   97 سال  تابستان  در  کرمانشاه  افزود:  اگرچه 
31 کشور را از نظر  شاخص فضای کسب وکار داشت، 
جایگاه  به  گذشته  سال  زمستان  در  جایگاه  این   اما 
24 ارتقا یافت . در بهار گذشته نیز جایگاه 27 کشور را از 

نظر شاخص های فضای کسب وکار داشتیم .
به گفته امیری برای به دست آوردن این نتایج از بیش 
از 70 نمونه آماری استفاده شده و نظر آن ها درباره 
بر  موثر  و  اقتصادی  مختلف  وضعیت  شاخص های 
فضای کسب وکار اخذ شده است . دبیر مرکز مطالعات 
و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمانشاه یادآور شد: طی 
چند فصل اخیر بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی  بودن 
قیمت های مواد اولیه مهم ترین عامل نامناسب بودن 
فضای کسب وکار از سوی فعاالن اقتصادی عنوان شده 

است . 

 لزوم اصالح فرایندهای پایش فضای کسب وکار 
اتاق  اقتصادی  مشاور  دل انگیزان  سهراب  دکتر 
کرمانشاه نیز با اشاره به وجود حدود پنج هزار فعال 
یا 80  از 70  استفاده  افزود:  اقتصادی در  کرمانشاه، 
نمونه برای بررسی شاخص های فضای کسب وکار از 
لحاظ آماری درست نیست . از سوی دیگر این بررسی ها 
عمدتا برای افرادی انجام شده است که در حال ادامه 
دادن فعالیت های اقتصادی خود  هستند، اما بررسی 
دقیقی برای افرادی که قرار است به تازگی کسب وکار 

خود را آغاز کنند انجام نشده است .
او معتقد است باید شاخص هایی هم برای ارزیابی فضای 
کسب وکار بنگاه های نوپای دانش بنیان در نظر گرفته 

 شود . 
بیژن رضایی مشاور اتاق کرمانشاه در زمینه شورای 
خواستار  نیز  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
اصالح وضعیت  نمونه گیری برای بررسی شاخص های 
نمونه هایی که  تاکید کرد:  او  فضای کسب وکار شد . 
فعاالن  جامعه  همه  معرف  می شوند  پایش  اکنون 
اقتصادی نیستند ؛ از سوی دیگر این نمونه ها عمدتا 
کسب وکارهای بزرگ را شامل می شود و الزم است 

بررسی درباره  کسب وکارهای کوچک نیز انجام شود .

رئیس اتاق کرمانشاه:

بهبود فضای کسب وکار راهکار اجرایی می خواهد 
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در سال 1398 شاهد موفقیت های متعددی برای حوزه 
تجارت خارجی  استان کرمانشاه بودیم که در ادامه این 
نوشتار، مهم ترین این دستاورد ها  را به قلم داریوش پناهی 

دبیر اتاق کرمانشاه  می خوانید:
- رسمی شدن مرز سومار از مهم ترین دستاوردهایی است 
که در این سال اتفاق افتاد. مرز سومار از موقعیت بسیار 
مناسبی برای صادرات کاال برخوردار است و انشاء اهلل با 
تكمیل زیرساخت های آن به ویژه جاده دسترسی و احداث 
پایانه صادراتی و دیگر الزامات مرز رسمی بتوان شاهد 
فعالیت یک مرز تجاری مطلوب، کارآمد و مدرن در استان 

باشیم.
- بازگشایی مرز خسروی که با مساعی و پیگیری های 
مستمر و مجدانه جناب آقای مهندس بازوند استاندار 
محترم ، برای تردد زوار عتبات عالیات حاصل شد ، قطعا 
اقتصادی  رونق  شاهد  معنوی،  دستاوردهای  بر  عالوه 
استان به ویژه شهرستان قصر شیرین خواهیم بود و موجب 

افزایش اشتغال، درآمد و بهبود معیشت مردم خواهد شد.
- صدور مجوز و اجرایی شدن رویه ترانزیت کاال از مرزهای 
مورد  مدت ها  که  است  موفقیت هایی  دیگر  از  استان 
پیگیری این اتاق قرار داشت و نهایتا مورد موافقت گمرک 

کل کشور قرار گرفت و اکنون در حال اجراست.
میزان به  استان  صادرات  حجم  گذشته  سال  در   - 

44 درصد افزایش داشته که میزان قابل قبولی است. بالغ 
بر 2.9 میلیارد دالر کاال، 937 میلیون دالر گاز طبیعی و 
911 میلیون دالر ارزش کاالی ترانزیت بوده که از مرزهای 
استان صادر شده اند، این ارقام 6.5 درصد از کل صادرات 
کشور در سال 1397 را شامل شده است و نشان از رشد 

قابل توجه حوزه تجارت خارجی استان دارد.
- آزاد اعالم شدن صادرات نخود که یكی از برندهای مهم 
صادرات استان از گذشته دور بوده است، پس از تالش های 
همه جانبه، ممنوعیت صادراتی آن لغو شد. هرچند بسیار 
دیر انجام شد و این ممنوعیت موجب از دست رفتن 

بازارهای خارجی این محصول استان شد
- تصویب طرح جامع گمرک پرویز خان و در فاز اجرا قرار 
گرفتن پروژه آن از مهم ترین دستاوردهای سال گذشته 

استان بوده است.
عراق  کشور  از  بازرگانی  هیئت های  ورود  و  دعوت    -
و  صنعتی  واحدهای  از  بازدید  و  بازرگانی  اتاق  توسط 
تولیدی استان و انعقاد قراردادهایی با این واحدها از دیگر 

اقدام های مفید بوده که انجام شده است.
-  تاسیس و راه اندازی تشكل های تولیدی و صادراتی 

روغن کرمانشاهی و صنایع دستی
-  برگزاری دوره ها و کالس های متعدد آموزش به تعداد 

28 دوره و با آموزش چهار هزار و 308 نفر ساعت
-  صدور و تمدید و پایش کارت های بازرگانی به تعداد 

519 فقره
- سرفصل های روابط عمومی از دیگر برنامه های استان 

بوده که توسط اتاق انجام شده است.
طبعا کاستی هایی هم در حوزه تجارت خارجی استان 
داریم که امیدوار به حل وفصل آن هستیم از جمله آن 

می توان:
و  صادرات  توسعه  کارگروه  جلسات  منظم  برگزاری   -
پیگیری و رصد مصوبات آن می تواند بسیاری از موانع و 

کاستی ها را مرتفع کند.
-  بهره برداری از سالن تجاری پایانه صادراتی در مرز پرویز 

خان
- همچنین می توان به تعطیل شدن اخیر مرز سومار از 
سوی طرف عراقی اشاره کرد که با پیگیری های مقامات 
به زودی  امیدواریم  آن  مشكالت  رفع  و  استان  ارشد 

بازگشایی شود.
-  تأمین اعتبار الزم برای انجام طرح جامع گمرکی مرز 

پرویز خان
تجاری  مرزهای  نیاز  مورد  زیرساخت های  تكمیل    -
که شامل همه مرزهای استان می شود و باید به فوریت 

نیازهای اساسی آن را مرتفع کرد.
-  ایجاد شهرک صنعتی مشترک با کشور عراق در منطقه 

قصرشیرین از دیگر اقدام های بسیار مهمی است که در 
برنامه های آتی استان جایگاه ویژه ای به خود اختصاص 

خواهد داد.
تمام  از  بتوان  که  هستیم  راهكارهایی  دنبال  به    -
استفاده  برای صادرات  استان  مازاد  تولید  ظرفیت های 
کرد. می توان از ظرفیت های دام، آرد، گندم، مرغ، شیالت 
و ... برای افزایش صادرات و کسب درآمد ارزی که قابلیت 

صادرات مناسبی دارند نام برد.
تسهیالت  از  صادرکنندگان  و  بازرگانان  بهره مندی   -
مناسب بانكی در راستای ارتقای فعالیت تجارت از دیگر 

برنامه های در دست اقدام است.
- پیگیری برای پیشنهاد و ارائه راهكار بانک مرکزی برای 

برگشت ارز حاصل از صادرات در عراق
- پیگیری برای ایجاد ایستگاه های فرعی راه آهن در نقاط 
تعیین شده از جمله شهرک های صنعتی و سایر مناطق 
صنعتی و تولیدی استان و همچنین ادامه مسیر خط آهن 
به سمت اسالم آباد غرب و خسروی از اقدام های بسیار با 

اهمیتی است.
 این موارد در دستور کار پیگیری اتاق بازرگانی و اعضای 
کارگروه توسعه صادرات استان به ریاست استاندار محترم 
و حوزه اقتصادی استانداری است که انشاء اهلل بتوانیم آن ها 

را دنبال کنیم.
کاهش نرخ حمل ونقل و درنتیجه کاهش قیمت تمام شده 
محصول در توسعه صادرات استان نقش اساسی خواهد 

داشت.

داریوش پناهی، دبیر اتاق کرمانشاه:

 رسمی شدن مرز سومار از مهم ترین دستاوردهای 
یك سال اخیر بوده است

اخبار



فصلنامه نامه اتاق بازرگاین کرمانشاه | شماره 59 | زمستان 1398

99

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - شماره 535 کدپستی :6715664551

13
98 

ان 
ست

ـ زم
59ـ 

ره 
شما

مـ ـ 
ده

سیز
ال 

س

)083( 3 8 2 2 8 1 5 1  تــــــلـــفــــــــــــــــــــــــــن: 

)0 8 3 (  3 8 2 2 8 1 4 1  

)0 8 3 (  3 8 2 2 8 1 3 1  

)0 8 3 (  3 8 2 3 6 5 1 3  حــــــــوزه ریاســـــــــــــــت: 

)0 8 3 ( 3 8 2 1 0 0 1 1  دبیــــــــــــــــرکـــــــــــــــل: 

)0 8 3 (  3 8 2 3 9 6 2 9  صــــــدور کــــــــــــــــــارت:  

)0 8 3 ( 3 8 2 5 4 5 4 6  روابــــــــــط عـمومــــــــــــی:  

)0 8 3 ( 3 8 2 3 9 8 2 9  امــــــــور بین الـــــــــــملل:  

)0 8 3 ( 3 8 2 1 0 0 2 2  آمـــــــــــــــــــــــــــــــوزش:  

)0 8 3 (  3 8 2 3 9 0 4 3  دبیرخانـــــــــــــــــــــــــــــه:  

)0 8 3 ( 3 8 2 2 8 1 6 1  فکــــــــــــــــــــــــــــــــــس:  

w w w. k r c c i m a . i r وب سایت فـــارسی 
www.en.krccima.ir وب سایت انگلیسی 
www.ar.krccima.ir وب سایت عــــــربی 
i n f o @ k r c c i m a . i r پست الکـــترونیکی 

@ k r c c i m a کانال تلگـــــــــرام 
@ k r c c i m a _ b o t ربــات تلگــــــــرام 

SMS:100051010 سامانه پیام کــوتاه 

راه های ارتباطی با اتاق کرمانشاه


