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  تحلیلی کوتاه در حوزه اقتصاد استان کرمانشاه
 

 2.5درصـد مسـاحت کشـور،     1.5نفر جمعیت، حـدود   1900000کیلومتر مربع مساحت و  25000استان کرمانشاه با حدود 

 9درصد صادرات غیر نفتی کشور از مرزهـاي اسـتان، حـدود     8.5درصد جمعیت، یک درصد واحدهاي صنعتی، باالتر از 

هاي قابل کشت کشور درصد زمین 5درصد آثار تاریخی و  10مکعب آب سطحی و زیرزمینی در سال،  حدود میلیارد متر 

کیلومتر مرز مشترك با عراق (هم منطقه کـرد نشـین و هـم منطقـه      330را داراست. این در حالی است که این استان داراي 

گـرفتن در مرکزیـت غـرب    . قراربیعی قابل توجه استعرب نشین)، سه بازارچه مرزي فعال، معادن مهم نفت و گاز و قیر ط

کشور منجر شده است تا استان کرمانشاه به محور اصلی ترانزیت و جابجایی کاال و مسافر به کشور عـراق تبـدیل شـود. در    

ام هنري، بایستی تنوع اقلیمی براي تولید محصوالت کشاورزي، پـرورش د  –کنار ظرفیت بسیار باال در زمینه هاي فرهنگی 

 هاي موجود استان افزود.و طیور و گیاهان دارویی را نیز به قابلیت

محل تولید محصوالت کشاورزي و دامداري بوده است. این مزیت تـاریخی و سـنتی کـه بـه      به صورت تاریخیاین استان 

ت باعث شده تا مده اسآهاي حاصل خیز کشور بوجود درصد زمین 5واسطه معتدل بودن آب و هوا و نیز دارا بودن حدود 

هاي اقصادي در همه اعصار به صورت سنتی این استان را قطب کشاورزي بدانند و انتظارات این حوزه بیشتر از سایر حوزه

هـاي  گـذاري مدیریتی استان بوده است.  با وجود این مزیت تاریخی متأسفانه عدم تخصیص مناسـب منـابع مـالی و سـرمایه    

باعث شده است تا نه تنها این مزیت بزرگ  ،هاي تولید در استانساختو مخصوصاً زیر بنایی و صنعتی به حوزه صنعتزیر

، بلکـه  اي از تولید ارزش افزوده، درآمد و اشتغال را پوشـش دهـد  تولید محصوالت کشاورزي در استان نتواند بخش عمده

ول قاعده فـروش نرفتگـی شـده و    مشم ،محصوالت تولیدي این بخش نیز به علت عدم وجود صنایع تبدیلی کافی و مناسب

  دست کشاورزان را در تصاحب دست رنج خویش خالی گذاشته است. 

بـرداري دارد کـه از ایـن تعـداد در     واحد صنعتی داراي پروانه بهـره  1000استان کرمانشاه بر اساس آمارهاي رسمی حدود 

 9زار هکتـار زمـین قابـل کشـاورزي و حـدود      ه 860مورد فعال هستند. این استان داراي بیش از  300بهترین شرایط حدود 

گردد و بیش از دو سوم ایـن  هزار هکتار آن به صورت آبی کشت می 240میلیارد متر مکعب آب در سال است که حدود 

 10رود. در ایـن اسـتان حـدود    هاي متفـاوت اقتصـادي بیـرون مـی    اي صحیح در حوزهآب از استان کرمانشاه بدون استفاده

(از این بین بیستون ثبت بین المللی هاي گردشگري کشور که داراي ثبت ملی هستند قرار دارد تاریخی و جاذبهدرصد آثار 

ولی سهم این استان از منابع قابل تخصیص این بخش در کشور به کمتر از و معبد آناهیتا و طاقبستان شهرت جهانی دارند)، 

  ن نیز از کل گردشگران کشور به همین میزان و کمتر شده است. لذا سهم گردشگران واقعی استا ؛رسددرصد کشور می 1

هـایی  از اسـتان کرمانشـاه  هزار نفر اسـت. لـذا    500هزار نفر و جمعیت شاغل استان کمتر از  700جمعیت فعال استان حدود 

قـالب تجربـه   هـاي پـس از ان  هاي بیکاري را در کشور در طول کـل سـال  باالترین نرخ ترین نرخ مشارکت وپائین است که

 7هاي دیگر با دالرهـاي  زمانی که استانهاي دفاع مقدس کرده است. شایسته است متذکر شوم که این استان در طول سال

هاي دشمن بوده بارانبمبموقعیت جنگی و هاي فیزیکی و طبیعی خود به علت تخریب سرمایهشاهد شدند، تومانی آباد می

از هر گونه نگاه توسعه گرایانه  ،سال از ابتداي انقالب 17ایط نامساعد جنگی بیش از است. در کنار این تخریب به علت شر

هاي مناسب زیر بنایی گذارينتوانسته است سرمایهلذا به دور بوده است، ها و صنعتی گذاري جدي در زیر ساختو سرمایه
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هـاي پیشـرفته،   مانند راه آهن، فوالد، خودروسـازي، پاالیشـگاه   ملی صنعتی و زیر بنایی هاي بزرگدولت را در قالب طرح

هـاي فـوق بـزرگ، سـدها،     گیري و بارانـدازي بـزرگ مـرزي، سـردخانه    رهاي بـا هاي مادر و بزرگ صنعتی، پایانهدانشگاه

جذب نمایـد. لـذا    اندسال اول انقالب به اجرا درآمده 17هاي دیگر در هایی که در استانهاي انتقال آب و سایر پروژهکانال

اسـتان  مـردم  سـال)   8هاي نه جنـگ نـه صـلح پـس از آن (بـیش از      سال) و سال 8هاي دفاع مقدس (در شرایط جنگی سال

اند که بـا  هایی بودهها شاهد از دست رفتن سرمایهاند و هم در همان زمانمحروم مانده هاگذارياین سرمایهکرمانشاه هم از 

عنـوان مرکـز اسـتان بـیش از      کرمانشاه بـه گردید (شهرهاي دشمن تخریب و نابود میمب بارانو با ب خون دل ساخته بودند

گذاري ونه سرمایهگاست که دولت پهلوي نیز در منطقه غرب تمایل به اجراي هیچ. شایان ذکراران شده است)بمب ارب 3000

راي این منطقه برجاي مانـده اسـت و همچنـان    صنعتی نداشت و فقر و بیکاري میراثی است که از آن زمان بجدي و بزرگ 

بـرد. کـه از جملـه آنهـا     بندي مسائل استان باید گفت  کرمانشاه از مشکالت پیچیده و بزرگی رنـج مـی  در جمعادامه دارد. 

  توان به موارد ذیل اشاره داشت:می

 نرخ باالي بیکاري و کم کاري آشکار و پنهان 

 واحـد صـنعتی داراي پروانـه     1000 حـدود اي کـه از  هاي انجام شده به گونهريباال بودن نرخ راکد ماندن سرمایه گذا

 درصد. 60مورد فعال هستند و آن هم با ظرفیت تولیدي کمتر از  300بهره برداري، حدوداً 

 گـان، افـزایش اسـتهالك سـرمایه هـاي موجـود       وجود پدیده شوم ریزگردها که موجبات بروز بیماري، مهاجرت نخبه

خیـزي زمـین  و نیـز کـاهش     بارآوري محصـوالت کشـاورزي، بهـم خـوردن بافـت خـاك و حاصـل        صنعتی، کاهش

 گردشگران استان شده است. 

 هاي سازي کـه منجـر بـه کـاهش کارآمـدي سـازمان      گیري و تصمیمفقدان ارتباط ارگانیک میان مراکز مختلف تصمیم

 ان شده است.گیري در استهاي تصمیماجرایی و افزایش زمان و باال رفتن هزینه

 گیري نرخ هاي تجمعی تورم و بیکاري با یکدیگر (نرخ فالکت) استان کرمانشاه را  از برخی مطالعات در حوزه اندازه

 دهد.هاي با بزرگترین نرخ در این شاخص نشان میاستان

 ید ارزش افزوده هاي متفاوت و پرهزینه شدن تولهاي اصلی تولیدي و خدماتی در بخشناقص ماندن بسیاري از زنجیره

 ها.از طریق این زنجیره

 هاي اصلی مورد نیاز براي نیروي کار در ایجاد زمینه مناسب اشـتغال پـذیري مناسـب،    پائین بودن سطح عمومی مهارت

 کنند.هاي غیر رسمی زندگی میمخصوصاً براي قشر عظیمی از جمعیت که در روستاها و یا در سکونتگاه

 گـذاري جـدي و   گونـه سـرمایه  اریخی رژیم پهلوي در منطقه غرب تمایل به اجـراي هـیچ  شایان ذکر است که از نظر ت

ساله و عوارض حاصل از آن به فرایند توسعه یافتگی در استان  8بزرگ صنعتی نداشته است و متأسفانه جنگ تحمیلی 

 آسیب جدي وارد کرده است. 

 ی کشور در مناطق متفاوت کشور نشان میدهد کـه  یک مقایسه ساده بین تمایل سرمایه گذاري دولت و بخشهاي عموم

توجه به سرمایه گذاري در زیر بناهاي مهمی چون راه آهن، فرودگاه و جاده در مناطق مرکزي، شمال کشور و منطقـه  
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شمال شرقی نسبت به منطقه استان کشور به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و منطقه استان کرمانشاه در ایـن خصـوص بـه    

 انسته عالقه و تمایل دولت و سازمانهاي عمومی کشور را در سرمایه گذاري در زیر بناها جلب نماید.هیچ وجه نتو

  تحلیل موضوع:

بنـایی و چـه   هاي زیرچه در بخش ثابت، توجهی به حوزه تشکیل سرمایهدهد که اولین مشکل استان بیاین مقدمه نشان می

که دولت تمایـل بـه عمـران منطقـه را از طریـق تزریـق        به بعد 1376هاي سال از هاي تولیدي و صنعتی بوده است.دربخش

ها به نمایش گذارد، متأسفانه نبود یک نگاه درست کارشناسی، یک مدل اي و توسعه زیر ساختسرمایهبازسازي اعتبارات 

شـده اسـت کـه بـا     منجر به این  ،کارا براي تخصیص منابعشایسته و صحیح و کارآمد براي تخصیص منابع و یک مدیریت 

-به گونـه همچنان در استان فراگیر هاي صورت گرفته و منابع مالی صرف شده، مشکل بیکاري و فقر گذاريوجود سرمایه

نرخ واقعی بیکاري در استان همواره رقمی بـاالتر   است. به صورت تاریخی تقریباًجان از خود مقاومت نشان داده اي سخت

بـوده و خانوارهـاي تحـت    و هزینه خانوار متوسط استان از سطح متوسط کشور پـائین تـر   درصد بوده و میزان درآمد  20از 

  ت.هزار خانوار شده اس 100پوشش کمیته امداد استان نزدیک به 

و محصوالت عمده تولیـدي آن بـه صـورت تصـادفی انتخـاب      صنعتی شکل گرفته در استان هاي گذاريتقریباً همه سرمایه

هاي تولید را این موضوع هزینهمفقود و بحرانی بسیار هستند. فراوان هاي حلقهده تأمین صنعتی با زنجیره گستراي دارشده و 

عدم وجود یک نگاه مـدیریتی یکپارچـه و سیسـتمی،    بسیار بزرگ و توان رقابتی را در بازارها به شدت کاهش داده است. 

پذیري و تقویت رقابتهاي گسترده صنعتی، عدم وجود نگاه چابک سازي زنجیرهتکمیل و هاي مشخص عدم وجود برنامه

هاي سنتی کسب و کار موجـود،  خوشه محور در حوزه توسعه خوشهو عدم توجه درست بهبود دهنده فضاي کسب و کار 

گـذاري در  مبتنی بر تخصیص بهینه منابع باعـث شـده تـا منـابع سـرمایه     اقتصادي عدم وجود یک نگاه کارآمد به طور کلی 

هاي تولید استان و بدون توجه بـه بازارهـاي تـأمین مـواد اولیـه و فـروش       هاي بسیار کوچک، کور، مستقل از زنجیرهوژهپر

درصد،  20هاي انسانی و با نرخی بالغ بر محصول صرف شده و حاصل آن شده است که در کنار بیکاري بزرگ در سرمایه

یک ه شده صنعتی، سوله، و حتی منابع مالی قابل مصرف در استان هاي ساختآالت و تجهیزات، ساختمانبیکاري در ماشین

  پدیده عمومی و عادي شده است.

 1000(بـیش از  هـاي تأسـیس شـده    استان کرمانشـاه اگـر کارخانـه    کنونیدر فضاي توان نتیجه گرفت که با این توضیح می

هـاي اسـتان   نماید، و منابع مالی موجود در بانـک هاي استان را مشروب همه به فعالیت درآیند، آبهاي استان زمینکارخانه) 

هـاي اضـافی   گـذاري حتی بدون سـرمایه توان انتظار داشت تا صرف تولید و چرخش چرخ تولید استان شوند، بی شک می

  هاي مردم رانده شود.سهم بزرگی از مشکل بیکاري کاهش یابد و فقر از سفره

برداري از حقوق بودن امکان بهره سختد اعتماد در فضاي کسب و کار، عدم وجوپایین بودن سطح سرمایه اجتماعی و اما 

، ضعف نهادهاي اجتماعی و سرکوب نهادهاي سنتی موجود حوزه کسب و هاي اقامه دعويو زمان بر بودن پروسه مالکیت

دانـش   هـاي کسـب و کـار، نداشـتن    نبود اطالعـات درسـت و شـفاف و ارزان در حـوزه فعالیـت      کار از طریق بی توجهی،

کارشناسی صحیح در حوزه مدیریت کسب و کار و فرایندهاي اداري معطوف بـه کسـب و کـار، ناآشـنا بـودن مـدیران و       

هاي بـزرگ  تأخیر هاي صحیح و کارآمد، و از همه مهمترهاي تسهیل کننده کسب و کار از روشکارشناسان دولتی حوزه
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که آفـت بـزرگ مـدیران نـاتوان، ترسـو و اتوبوسـی       بومی نکاران هاي پیماو نپرداختن طلب هاي مدیریتیگیريدر تصمیم

هر چنـد بایـد تـذکر داد کـه      .اندکه در استان کرمانشاه مشکالت بزرگی را بوجود آورده هستند عواملیاز مهمترین  ،است

  .هستندهاي ملی در حوزه اثر گذارهاي برگرفته از رویهبسیاري از این مشکالت 

  

  تخصیص منابع و فعالیت مدیران: براي ينهادپیشمحورهاي استراتژیک 

توان معجره کرد و نباید نیـز انتظـار داشـت تـا در مـدت      که براي مواجهه با این مشکل البته که نمی اید گفتبا این مقدمه ب

انـد،  ور نشـده هاي از قبل انجام شده که هم اکنـون بهـره  گذاريکوتاهی این مشکالت برطرف گردد. اما با توجه به سرمایه

کیلومتر مـرز   330هاي کسب و کار، امکان صادرات آسان به کشور عراق با وجود بیش از منابع انسانی، تجهیزات، فرصت

در کنار  ،مشترك استان با دو منطقه کرد نشین و عرب نشین این کشور و نهادهاي سنتی پشتیبانی کننده کسب و کار استان

 ي وراهبـرد محـور  تـوان نسـبت بـه  تشـخیص و پیشـنهاد چهـار       کـار مـی  نیروي انسانی کارآمد بخش تجـارت و کسـب و   

نسبت به بهبود  ،استراتژیک مشخص براي توسعه استان اقدام و با تخصیص منابع موجود در قالب این چهار محور راهبردي

  :خواهد آمداین چهار راهبرد به شرح ذیل  شرحاوضاع استان اقدام کرد. 
  

  ت محور. تمرکز روي بازرگانی صادرا1

هـاي کشـور بـه    صادر کـردن محصـوالت تولیـدي  سـایر اسـتان      به عهده گرفتن نقش بازرگان و واسطه تجاري براي. 1-1

 20بخش بازارگـانی معطـوف بـه صـادرات اسـتان از حـدود        1391تا  1381کشورهاي دیگر (شایان ذکر است که از سال 

دهـد بـاالترین مزیـت اسـتان کـه      داشته است. این نکته نشـان مـی   میلیارد دالر در سال رشد 3میلیون دالر در سال به حدود 

. ایـن یعنـی   هاي دیگر مزیت رقابتی محسوب گردد، بخش تجارت معطـوف بـه صـادرات آن اسـت    تواند نسبت به استانمی

محوریت تجارت معطوف به صادرات منجر به تقویت بخشهاي بازارمحور در حوزه هاي کشاورزي و صنعت خواهـد شـد   

  ).کندهاي صنعت و کشاورزي را طلب میقرار گرفتن تجارت تقویت بخش ومحور

واحـد   1000. تعریف نقش تولید براي صادرات در واحـدهاي تولیـدي موجـود اسـتان (در شـرایط کنـونی از حـدود        1-2

هـاي  لیـل درصـد. بیشـتر مطالعـات و تح    60مورد فعال هستند و آن هم با ظرفیت کمتر از  300تولیدي موجود استان حدود 

دهد مشکل اصلی این واحدها نبود تقاضاي مکفی در داخل است. این در حالی است که کارشناسی در این حوزه نشان می

کیلومتر در کشـور عـراق وجـود دارد کـه همـه نـوع        300اي کمتر از بخش عمده تقاضاي نزدیک و در دسترس در فاصله

رات، ایجاد و تزریق خط اعتباري مناسـب و جدیـد صـرفاً بـه منظـور      طلبد. تغییر رویه دولت در تشویق صادمحصول را می

تولید صادراتی و تسهیل تشریفات صادراتی در کنار کمـک بـه بـازار رسـانی و حضـور موفـق ایـن واحـدها در بازارهـاي          

  )تواند نقش مؤثري در بهبود شرایط کنونی داشته باشد.صادراتی می

هـاي واحـد صـادراتی در اسـتان (بسـیاري از      نیاز صادراتی کشور در پنجـره . تمرکز روي مجتمع کردن خدمات مورد 1-3

هاي ویژه، تشـریفات گمرکـی، بسـته بنـدي    هاي استانداردخدمات همراه در حوزه صادرات مانند اخذ مجوزها، اخذ پروانه

یـک پنجـره واحـد و    اگر در  ،هاي ویژه و .... مخصوص صادراتهاي خاص، خدمات انبارداري، باراندازي و بیمه، کنترل

هاي رسمی مرزي و مخصوصاً مرزهاي پرویزخان و خسروي متمرکز گردند و شرایط کنونی این مرزها بـه  آن هم در پایانه
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ا بـراي خـدمات دادن بـه کلیـه     توانند ظرفیـت خـدمات رسـانی اسـتان ر    آل و قابل قبول تقویت شوند، میه یک شرایط اید

  بات باالتر رشد صادرات کشور را به همراه داشته باشد).کنندگان کشور افزایش داده و موجتولید

مرکز بزرگ تجارت کشور در غرب کشور در قالـب یـک   نمایشگاه بین المللی و گیري و تأسیس شکل. تمرکز روي 1-4

کارت بازرگانی صادر شـده کـه بـیش از     1000تجاري ( هم اکنون در استان حدود  اداري، نمایشگاهی، برج بسیار بزرگ

 31هاي تجاري مشغولند. در کنار این موضـوع بایـد از بـیش از    مورد آن فعال و با سطح مناسبی نسبت به انجام فعالیت 400

ان صحبت کرد. هر سال تعداد زیـادي از  تواطاق بازارگانی و صنایع و معادن که تمایل دارند در استان دفتر داشته باشند می

نمایند، تشریفات صـادراتی بسـیاري   هاي تجاري رد و بدل میکنند و توافقنامههاي تجاري خارجی از استان دیدن میگروه

گردد و ... این در حالی است که هیچ مکان بزرگ و مناسبی براي ا میاز کاالهاي تولید شده کشور در استان کرمانشاه اجر

همه ارزش در حال خق شدن در نظر گرفته نشده است. اگر یک برج تجاري مناسب که بتواند همه خدمات مورد نیـاز   این

هـاي رفـرانس و   ها، دفـاتر بیمـه، دفـاتر اسـتانداردها، آزمایشـگاه     صادرات کشور ر از مرزهاي استان شامل دفاتر همه بانک

داري و ... را با هم داشته باشد و هر بازرگان یک دفتـر ارزشـمند   مرجع، نقطه تجاري، خدمات اقامتی و هتلینگ، خدمات ا

هاي نظارتی نیز هر یک دفـاتر خـود را در   نمایندگی خود را داشته و دستگاه استانیدر آن داشته باشد و هر اطاق بازرگانی 

سـعه صـادراتی کشـور بسـیار     تواند نقش پنجره واحد صادراتی را ایفا نموده و در تون مفتوح نمایند، این مکان مناسب میآ

برداران و تمایـل شـدید آنهـا بـراي     هموفق ظاهر گردد. قابل ذکر است براي احداث این مکان با توجه به مشخص بودن بهر

 ییـ مستقر شدن در چنین مکان ارزشمندي، تمایل باالیی وجود دارد تا تنها پس از تصویب طرح و تعریـف سـازوکار اجرا  

  مین گردد).أاث آن یه صورت پرداخت مستمر زمانی تسرمایه مورد نیاز احد آن،

ها در برخی مـوارد بـه یـک زخـم     هاي سخت و نرم مورد نیاز صادراتی در استان ( این زیر ساخت. تقویت زیر ساخت1-5

هـاي رؤسـاي   هاست کـه در وعـده  اند. راه آهن غرب کشور که وظیفه بزرگی را باید به عهده بگیرد، سالکهنه تبدیل شده

آید ولی خبري از آن نیست. یک عزم جدي در این حوزه الزم است تا در مدت مشخصی و با استفاده محترم جمهوري می

هاي بـین المللـی اخـذ نماینـد.     هاي استان باید که خدمات استاندارد و قابلیتاز توان پیمانکاري مناسب به پایان برسد. جاده

الح قرار گرفته و دو بانده شود. فرودگاه کرمانشاه باید تقویت گردد. هرچنـد  مورد اصمحور کرمانشاه به کردستان باید که 

نیـاز شـدید بـه     ،اي نزدیک با رشـد بـاالي مصـرف بـرق    میزان تولید برق استان در شرایط کنونی کافی است ولی در آینده

بـراي مهـار و بهـره بـرداري      تأسیس نیروگاه جدید در استان وجود دارد. در حوزه آب و مسائل مهم آن  باید نگاه جـامعی 

هاي ارزشمند استان ماننـد دشـت ماهیدشـت حـل شـود. برخـی از مراکـز        بیشتر شکل بگیرد و مخصوصاً مشکل آب دشت

-کنند. از این دست مـی نها نقش زیر ساخت را بازي میآتولیدي و خدمات دهنده هستند که به علت جامعیت و محوریت 

برداري رسانیدن پاالیشگاه آناهیتا، تأسیس مراکز تشخیص و ارائه دهنده استانداردهاي  توان توجه نسبت به تکمیل و به بهره

هاي استان از دیگـر انتظـاراتی اسـت کـه نقـش زیـر       اع ایزوهاي متفاوت را نام برد. تقویت سرمایه بانکنوخاص و ویژه و ا

تولیـدي و خـدماتی اسـتان از ایـن      هـاي تیـ لمهارت افزایی همه جانبه در همه فعا به کند. همچنین توجهساخت را بازي می

هاي هاي نرم افزاري، تقویت و چابک سازي رویهگردد. در کنار این موضوعات زیر ساختگروه زیر ساخت محسوب می

  تواند در این حوزه مهم قلمداد گردد).هاي ارائه مجوزهاي فعالیت میکاري و کاهش تشریفات اداري در همه فعالیت
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  یافزایش کارایی تخصیص. تمرکز روي 2

موجـود نیمـه تمـام و یـا تمـام شـده هـم        اندازي طرح هاي هاي اجرایی در حوزه راههاي مفقود فعالیت. شناسایی حلقه2-1

  .راکداکنون 

. پیش خرید تضمین شده دولت از واحدهاي اقتصادي استان و پرداخت پیش پرداخـت بـه عنـوان سـرمایه در گـردش      2-2

درصد (سهم جمعیت استان از کشور) از خریـدهاي خـود را از    2.5هاي دولتی) سالیانه دولت و شرکت(اگر دولت (شامل 

 100گویی به این میـزان تقاضـا بـا بکـار گیـري      کلیه واحدهاي اقتصادي استان قادر به پاسخ ،محصوالت استان انجام دهند

  هاي تولید و اقتصاد استان خواهد بود).ه به رگدرصد فعالیت نیز نخواهند بود. این نوع اقدام مانند تزریق خون تاز

ها ها و بخش خصوصی و تقویت سازوکار و کمک به بهبود سطح گفتگوهاي بانکهاي اعتماد بین بانک. تشکیل اطاق2-3

  ها.و نمایندگان بخش خصوصی در این اطاق

اي کـه ظرفیـت وثیقـه گـذاري     به گونه هاهاي ضمانت دهنده به تولید کنندگان در همه بخش. تقویت سرمایه صندوق2-4

  بتوانند از منابع اعتباري جدید براي سرمایه در گردش استفاده کنند. ،واحدهاي تولیدي افزایش یافته

هاي هاي دولتی به سمت و سوي راه اندازي طرحهاي اختصاصی و منابع شرکت. هدایت منابع مالی اداره شده، بودجه2-5

  .دهندهاي مفقود تولید را در استان پوشش نمیهاي جدیدي که حلقهگذاريتراز از سرمایهنیمه کاره و یا راکد و اح

. ایجاد بانک اطالعات کارجویان و جاهاي خالی کار و تسریع در امر معرفی کارجویان به جاهاي خالی کار طی یک 2-6

  .فرایند سریع، روان و مطمئن

خریـداران در همـه محصـوالت تولیـدي اسـتان و معرفـی سـریع خریـداران بـه          . ایجاد بانک اطالعات فروشـندگان و  2-7

  فروشندگان طی یک فرایند سریع، روان و مطمئن.

. تسهیل فرایندهاي اداري و کاهش تعداد امضاهاي مورد نیاز تا حد ممکن در همه فرایندهاي اداري معطوف بـه اخـذ   2-8

  .مجوزهاي بخش هاي تولیدي

هاي متفاوت کسب و کار از طریق ایجاد و تقویت مشـاوران  اي  به بخشهاي تخصصی و حرفه. تقویت حوزه مشاوره2-9

هاي مناسب و بزرگ در استان) و انتقال وظایف عملیـاتی مختلـف   توانمند خصوصی (با وجود تحصیل کردگان و دانشگاه

  هاي تولید به این بخش در کنار وظیفه خواهی صحیح از آنها.حوزه

  

  تقویت سرمایه اجتماعی. تمرکز روي 3

اجتماعی. این  –هاي اقتصادي هاي مشارکت کننده در فعالیتهاي اعتماد بخش بین همه گروه. تدوین و اجراي برنامه3-1

هاي مشخص هدایت شـده  تواند شامل اعتماد به محصوالت داخلی نسبت به محصوالت خارجی از طریق برنامهموضوع می

هـا،  هاي تخصصی هـدایت شـده در دانشـگاه   مقاالت کارشناسی در نشریات، سخن رانیی، تبلیغاتی، میزگردهاي کارشناس

اخبار موفقیت محصوالت ایرانی و .... باشد. اعتماد به محصول داخلی منجر به ایجاد اعتماد به توانمندي، اعتماد به مهارت، 

اهد آورد. اعتمـاد هـم زمـان انجـام مطالعـه و اخـذ       اعتماد به سالمت و ... شده و زمینه ایجاد اعتماد همه جانبه را بوجود خو
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دهد و هم عمق همکاري و مشارکت را افزایش خواهد داد. این موضوع اولین گام در حـوزه تقویـت   تصمیم را کاهش می

  سرمایه اجتماعی است.

کـه در اسـتان بـه انجـام     هاي متفاوت دولتـی  . ایجاد شرایط مناسب اعتماد به پیمانکاران داخلی استان. بسیاري از پروژه3-2

استان شکل  ي درشوند. این موضوع باعث شده تا بخش پیمانکاري توانمندرسند توسط پیمانکاران غیر استانی انجام میمی

هاي بعدي را بوجود آورد (چون پیمانکار قوي وجـود نـدارد کارهـا بـه پیمانکـاران بیـرون       نگیرد و چرخه باطلی از فعالیت

قابـل و توانمنـد در اسـتان     يپیمانکـار بخـش  شود، چون کارها به پیمانکاران بیرون استان سپرده می شود واستان سپرده می

  گیرد).  شکل نمی

هـاي عمرانـی در ادارات اسـتان در زمـان     هاي اجراي بودجـه تعریف و انعقاد موافقتنامهکارشناسی هاي . تقویت قابلیت3-3

هـاي  اي که در ماه اول سـال بودجـه  فات مناقصه و انتخاب پیمانکاران به گونهاقدام به اجراي تشری ،قانونی مقرر و به هنگام

عمرانی و جاري بدون هیچ کم و کاستی بتوانند طی یک برنامه منظم مصرف شوند. وضعیت کنونی که در خرداد سال بعد 

اوالً نشـان از بـی لیـاقتی     ،گـردد تـا برگشـت نخـورد    سال تنها در چند ماه مصرف مـی ها منعقد شده و بودجه یکموافقتنامه

هـاي عمرانـی   اعتمادي نسبت به فعالیتهایی دارد که در این موضوع دخیل هستند و ثانیاً ایجاد یک جو شدیداً بیمدیریت

-بی تـوجهی مـی  آن امانت مردم نزد مدیران رعایت نشده و به  بودجه دولت به عنوان اي کهدر استان نموده است. به گونه

ن از شکل گرفتن یک فضاي شفاف و قابـل اعتمـاد بـراي فعـاالن بخـش      آو در کنار ت در امانت پنهان) (نوعی خیانگردد 

گردد. این موضوع باعث ایجاد صدمه به بدنه سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد بـه بهنگـام بـودن،    پیمانکاري جلوگیري می

  هاي این حوزه شده است.تیدرست بودن و سالم بودن فعال

هاي متفاوت مشارکت جویی، مسئولیت پذیري اجتماعی، سبک زندگی، هاي شهروندي در همه زمینههارتتقویت م. 3-4

هـا و بـین نهادهـاي اجتمـاعی و اشـخاص و      ، ارتقاي سطح ارتباطات بین اشخاص، بـین سـازمان  یمداري، قانون خواهقانون

هـاي عمـومی. در ایـن حـوزه در     بزرگ آموزشهاي درست، جامع و با پوشش از طریق تعریف و اجراي برنامه ،هاسازمان

ها و برداران آن پروژههاي بزرگ اقتصادي الزم است تا به همان اندازه به ایجاد سرمایه اجتماعی در بهرهکنار اجراي پروژه

-اريگـذ گذاري کنیم. نبود یک سرمایه اجتماعی مناسب و قابل اعتماد باعث هدر رفتن و بیکار ماندن سرمایهمردم سرمایه

  هاي دیگر خواهد شد.

هاي سنتی موجـود بـراي   . شناسایی نهادهاي موجود اجتماعی و هویت بخش و تقویت آنها به منظور مبرز کردن مؤلفه3-5

  .سرمایه اجتماعی (نکات تأکید را شکل خواهند داد)

ینـدهاي نهادسـازي   . تعریف و تشکیل نهادهاي اجتماعی جدیـد مبتنـی بـر گفتگـوي اجتمـاعی و شـروع و تقویـت فرا       3-6

  .گري اجتماعیاجتماعی در راستاي تسهیل

هـاي معطـوف بـه    هاي فنی و تخصصی، مهـارت هاي پایه، مهارتافزایی در مهارتهاي متفاوت مهارت. تقویت حوزه3-7

  .هاي سبک زندگیبهبود توانایی اداره کسب و کارها و مهارت
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  گسترده صنعتی استانهاي . تمرکز بر تکمیل و چابک سازي زنجیره4

  .هاي بحرانی و مفقوده آنهاحلقه نهاي گسترده صنعتی براي محصوالت عمده و اصلی استان و تعیی. شناسایی زنجیره4-1

  .هاگذاري براي تقویت و چابک سازي این زنجیرههاي اصلی سیاست. تعیین شاخص4-2

گـري در حـوزه چابـک سـازي     لیهاي توسـعه زنجیـره و تسـه   . تعیین عامل توسعه زنجیره و ایجاد امکان اجراي فرایند4-3

  .هاي مهمهاي اصلی با اتخاذ برنامه اولویت بندي مناسب در انتخاب زنجیرهزنجیره

  .ها طی یک برنامه منظم و مشخصهاي صنعتی قابل توسعه و اقدام براي توسعه این خوشه. تعیین خوشه4-4

-به گونههاي گسترده تأمین صنعتی ان در راستاي پوشش و پیوستگی زنجیرههاي جدید در استگذاري. هدایت سرمایه4-5

  ها مرتفع گردند.گذار يها با این سرمایههاي مفقود و بحرانی این زنجیرهاي که حلقه

هاي دولتی متولی صنعت و تولید در استان در راستاي ایفاي نقـش در ایـن وظیفـه    . هدایت منابع مالی و اعتباري بخش4-6

  خطیر.

  گیري:جمع بندي و نتیجه

درصـد مسـاحت    1.5نفر جمعیت، حـدود   1900000کیلومتر مربع مساحت و  25000گفته شد که استان کرمانشاه با حدود 

درصد صادرات غیر نفتی کشور از مرزهاي استان،  8.5درصد جمعیت، یک درصد واحدهاي صنعتی، باالتر از  2.5کشور، 

هـاي قابـل   درصـد زمـین   5درصد آثار تـاریخی و   10آب سطحی و زیرزمینی در سال،  حدود میلیارد متر مکعب  9حدود 

کیلومتر مرز مشترك با عراق (هم منطقه کرد نشین و هم منطقه عرب نشین) و مرکزیت غرب کشور را  330کشت کشور،  

هاي انجـام شـده،  وجـود    ذاريداراست ولی از مشکالت پیچیده و بزرگی چون نرخ باالي بیکاري،  راکد ماندن سرمایه گ

 برد. رنج میهاي اصلی تولیدي ناقص ماندن بسیاري از زنجیره، و پدیده شوم ریزگردها

   :توان نسبت به  پیشنهاد چهار محور راهبردي اقدام کردهاي از قبل انجام شده میگذاريبا توجه به سرمایه

هـاي کشـور، در   هاي تولید در استان و  سایر اسـتان استفاده از فرصت. تمرکز بر روي بازرگانی صادرات محور به منظور 1

ها، سهم قابـل قبـولی   بخش هندلینگ صادراتی که تخصص بازرگانان استان است و ضمن تقویت بافت تولیدي سایر استان

  از ارزش افزوده این زنجیره را به استان منتقل خواهد کرد.

هاي از قبل انجام شده هم اکنون راکد. این کار به منظور کـاهش نـرخ   گذاري. تمرکز بر روي کارایی تخصیصی سرمایه2

هاي صنعتی، ساختمانی و نیروي انسانی خواهد بود که باعث حرکت از یک وضعیت از داخل مرز امکانات بیکاري سرمایه

  تولید به سمت مرزهاي امکانات تولیدي استان خواهد شد.

هـاي عمـومی، شـهروندي، سـبک زنـدگی و تخصصـی       اعی، نهادها و توسعه آموزشهاي اجتم. تمرکز بر تقویت سرمایه3

هـاي اقتصـادي،   گردد تا بتوان دو راهبرد قبلی را با توانمندسـازي و ارتقـاي مهـارت   براي کلیه مردم. این موضوع باعث می

  شهروندي و اجتماعی مردم با سرعت بیشتري به پیش برد و نتیجه بخش نمود.

هاي گسترده تأمین صنعتی محصوالت اصلی و عمده اسـتان در کنـار توجـه بـه     سازي و تکمیل زنجیره . تمرکز بر چابک4

   هاي صنعتی و کسب و کار داراي توجیه در استان.توسعه خوشه
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